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DIMINUEM OS RISCOS Dl UMA GUER'RA. AlÔMICA AUGUSTO fRED.ERKO SCHMIDT RlfjEITA O ,CRITÉ'RIO' DA PARIDADE
NAçõES UNIDAS,

.

17 (U.

LESTE OESTE DIS"
,-

�� ��rs::�v���ti�� g:b��: -. -' CURSO NA ASSEMBLEIA DA '1 ONU
sembléia Geral da ONU so- de consagrar recursos ímen- se planeta, diminui a m-:!-

"
des potências arecem jus-

bre o desatmamen�o, -o se- sos a instrumentos de guer- RISCOS DE GUERRA dida que se verificam, no- tíncar esta esperança, Tal-

nhor Augusto Frederico Sch- ra, cuja utilização acarreta> 'ATôMICA I I;OS progressos no domínio vez devamos ver .aí disse o

midt . chefe da delegação do, ria destruíções de amplltu- das aplicações militares da, s,enllor Bchmldt, a causa da

BrasÍi- declarou que as con- de imprevisível não está, o representante do Bra, energia nucleser. Alguns sí- ,unânimidad€ com que foi'

versações
.

Eisenhower-Kru· certamente, em relação com si! afirmou que "o rísco de naís recentes que revelam acolhida a, proposta sovíétí

hev presentes. e' Juturas o �ra:u de" adiantamento que uma :guerra atômica, que po - as mudanças sobrevíndàs CGl. visando ipscrever em- nos-

dão-nQs !'L esperança de .que atíngímos'.' der!at destruir toda vida nes- nas relações entre as gran- sa ordem do dia a questão
, seja possível dar um passo á

A O
I --- do desarmamento geral e

frente, um passo, funda- N.XLVI - O MAIS ANTIGO llIARIO DE SA:t;iTA CATARINA - N.o 1 3 724 completo".
mental, o que conduz ao d,g'
sarmame'nto dos espiritos".

" "A esta causa, proclamou
'o delegadO' do Brasil, é que,
sem duvidai alguma, todos os

países, grandes, médios e pe

quenos, I!0derão pr,estar ser

viços erícazes. Sobre. este

ponto, podendo estar certos
de não falar em vão. Sabe-

. mos que "tudo depende da
smceridade com que dese-

jamos a, paz, e, consequen- DIRETOR: RUBENS DE AR RUDA RAMOS - GERENTE: D.OM�NGOS F. DE AQUINO
temente,' o desarmamento. .

Ninguém ignora que o fato

mento do clima de entendi- parecem dispostas a 'se en-

mento a que aspiramos". tenderem díretamente.

"SIGNOS PROM:fSSORES"

REJEIÇÃO
I

Nestas condições, o Brasil
associou-se à satisfação ex

pressa pela Comissão do, D03-
sarmamento da. ONU ante o

anunciado reatamento das
consultas diretas, exprlmín-

O chefe da delegação bra
sileira duvida, aliás, de que
a União "Soviética "queira
arrastar a terra inteira,' e
!,'lortanto seu próprio povo, à
mais trágica das catástro-

I res". E ísto.. tanto mais por-
r· quanto "a União' Soviética
está empenhada numa guer
ra de. outra natureza. ria
qual se esforça por fornecer
a' prova de que os regimes.
da democracia liberal e do
Iívre empreendimento já não =1111111111111111111111111111 ,I "'"111""1"""""""

está em condícões de lutar ê E' 1960 d
' .-

f t d Brasil
vitoriosamente" contra o sub:" em' , aevera ser e e ua o no rasi ª
.deeenvolvímento e a .mísév

�==:===�
O Censo Demográfico Nacional, em combi- �

ria". Frisando a gravidade r«:
_

àêsse .racíocínío, o sr. �ch- nação com o \,;.,enso das Américas. O último ª
mídt afirmou �

que "bastará recenseamento em nosso País teve lugar, ===_=deixar germinarem os ran-
_

cores e espalhar-se a revol-, � como se sabe, em 1950, Na maioria dos paí- ii
ta, comei já acontece nas re- § !!

gíôes abandonadas,::{>ara que, l' ª ses americanos as últimos censos datam �
sem necessidade de empre- § dê -h d' I'

';:

gar-se a bomba atômica, fi- § esse ano, aven o a guns casos em que são �
que comprometida de ma- � teri (C b 1953 C dá Ineíra total aquilo que con �

mesmo pos erlOr�S u a, ; ana a,
vencíonamos chamar a cau- § 1956; Chile, )952). Todavia, no Perú o
sa do Ocidente".

.

� . §
Vê o delegado brasíleíro � último foi feito em 1940, na Argentina em, §Ina visita de Kruchev aos § 1947 U

.

1908 'h'
Estados Unidos e em seu dís- � e no . rugUaI em , .portanto a

cU,rso na ONU "signos pro- ê mais de 50anos.' ª
.mlSSOl:es p,;ara o estabeleCl- -,. ......JJJfnml�I�lm�llIn1fTDI"fllfllllUlln-IIl�III1.lIIll11ullllllml"IIIIIUIllIlJIIIIIIIIIIJllIIIIIIIIIIII�1I1I1I11II1II1II1 i
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'Evocando a criação do Cp
mitê das Dez P.otências, es

tabelecido fora da ONU na
ra retomar" as negociações
sôbre o desarmamento} o de
legado do Brasil rejeitou o

critério da paridade Leste
Oeste sôbre a qual se

_ ba
seia "êsse Comitê, como aten
tatório ao. principio funda.
mental da igualdade sobera
na de todos os membros da,
ONU.

do einbora a 'esperança de
que os resultados obtidos
nessas, deliberações- constí
tuiram uma base utíl para o

estudo do desarmamento na

Organização das Nações Uni
das.' '

A DiplQmação�do Prefeito
...

.

Osvaldo - Maêha'do
�

.

A-TO SOlENE E NUMEROSA ASSISTÊNCIA /

O Brasil recebeu com o

mais vivo interesse os pla-
Contudo, êle reconhece que nos, de desarmamento apre

os argumentos mais bem sentados à Assembléia pela
fundados, dos países euío Grã-Bretanha e União So-

.

arsenal não abrange. armas víétíca e opina que ao Co
nucleares, não podem mo-, mítê das Dez rotências ca

dificar a posição das duas, I be fazer um exame prorun
partes que, neste momento, I do e técnico

-

dêsses. planos.

.certeza do dever cumprido. NãO'

CENSO DEMOGRÁFIC'O:I 1960
'

EDIÇÃO DE HOJE 12 PAGINAS - Cr$ 3,00 - FLORIANóPOLIS,

medimos esforços no sentido de as

. �lelções em Florianópolis se rea.,

_ Confo�me estava anu�cia- í lle�ro, .Antonío Gomes de AI, I se achava possuido, recebeu lizarem em cllmá de ordem 'é se

da, realízou-se ontem, as 10 melda, o dr. Procurador Ge- uma nemorada salva de pal-
horas; solenemente. a díplo- ral do Estado, dr. Almir Ro- mas. -;

gurança que permitisse ao elitora-

- -d Od'
,do a mais livre e dese,zp,baràçosa

maçao O sr; sval. o Ma- sa, Secretario da Junta Apu- 'A Ata fora antes lida pelo
cha�ot ,pr�feIto eleito de radora procedeu a abertura sr. Secretário da l,unta Apu-

manifestação. de suas tendgnctas,

Flonanopohs. \ da sessao, tendo naquela radora. ,para tanto contou com a, coope,

Com o audítórío do Teatro oportunidade produzido um Como foi dito o salão do
ração Inestimável das autoridades

do AbrigQ de Menores, onde magnífico dis?ufáo. que pu- 'I'eatro estava 'literalmente MuniCipais. EstaduaiS; e Fe�erais,_
teve lugar o ato, completa - blícanos no fmal desta no- cheio e entre os presentes

sem- as quais não se alcançaria -o

mente lotado, o dr. Juiz da ticia .e que foi vivamente foi-nos dado observar a pre-
integral ê�lto que se concretiZOu.

, 12'a ,Zona Eleítoral, Manoel aplaudido por todos os pre- sença das seguintes pessoas Inestimável, igualmente, �p1; á
Barbosa de Lacerda, ,que sentes,

.

entre aquela numerosa assis- contribuição dos abnegadas, tuo_

presidiu os trabalhos, após A seguir foi feita a entre- têncía, Todos, os' membros cioná"rlos que serviram junto: 008

con·vidar para fazer parte ga do Diploma, ao Prefeito, da exma. iamili"a ,do sr 03- cartórios elelt\)1'als 'e, também/tios
da �êsa o dr. Di�, Cherem, Osv�ldo.- Mac!,ado, 9ue nU!ll_ .v_aldJ. Machado, dr. Aderbal seus titUlares, ,que foram 'ine'{;c<;li_

·,·que ont-em transmItIU o. ça,r- esplendIdo ImprOYIso) nao Ra'mos da Silva, presidente veis no cumprimento das' árduas
go, dep�ta'dos Ivo Monte- Jscondeu a erp.�ão de Q.ue do ,Djre�or!o M;unicipal do t",refas que Ij.' legislação lhes' im

-t d
.

t''E'·TATI'S.'I(.-AS' "AGR',N\EC'U':'bl:l,S : 1;.r1�1�,�B��w'.�:�O.'s���!itC;� ��: !ISOg�����:;i::Z p;oc�:s��� OS·'��� �r . -OSsecre OS
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,

�.�.
,___ "vr , � A ',' >lll!:do" func18nanos da Pre_- ,fe�ta 0t,dem devendo_se .gra.nd� 1, ri:'" '-"_. ,

cíilqueJl� ''é''"'õMM ínunl�!" 'dàd�:,I'tg'F4:ee���;:;pel�W>..J?lant,9:Çfto-.��a, "ve!f\iiI;."di S-"l.',e. ,i';:' P4rt: d?fS6it,.��tC!,.à 'e· jJ:�i'.�os b!as1Jelros, .�
�

".�. ,! -- r��v�'�,dO '�êt9d9"�d-;''''�0S-;'���,' .. �.� '_'S:,,:\!li�á�k�:; ,>
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vinte, Eatados, 'ser� reall-zadó ,peló' t,ragem nas e,tJ!,t-ís CII8 a
'

-_ - ,
" '.

. '."'_'
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,
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JBGE um levantamento c\).dastral das,
" ,,1 to dr, Maur! ie Roberto, dr;, pouse e �té i�j!����!!;��4�i1Ii�1

que abrangerá cêrca d_e 165,000 OS municiptos compreenafiles Harrudo PE)derneiras, repl'e- segundo plano seus. altos Inteire:
estabelecimentos rur!lls, Êsse tra_ nO' levantamento iOl'am seleciona- sentantell do Partido de Re- ses partiCUlares, ,para uma 'tibnclu_ HARDINSBURG KentuCky,
balho representa a fase preliminar dos segundO sua importãncla le_ pres'entação Popular, inume" são rápida-da honrosa ml$si({)·-que (U,P,) - Membró� do serviço

,- .

.

" l'aS oútras pessoas cujos no-
lhes foi confiada.

"

"ualv:amentó da Fõrça Aél'ea ,en_ a uns 82 '.;ü,l;jmetros de Hardlns, cer

de um vasto programe:. visaitdo a vando-se em conta a "posição que '-

f'
.

1
.' �

,

mes nao Dl posslve regIs- A atuação do meú Ilustre cole. contraram hoje Inta,tos duas bQm- burg,

Qubstltuil' os atuais processos sub ocupam dentro de cada Estado re_ tra'r' ';; )
�

,

' ,
- : .

ga dr. Eugênio Trompowsky Tau- bas nucLeares (super-secr,e,as,
letivos de 'investigação das atlVI- (ativamente à agricultura � que O' ato de diplomação, foi lois Fliho titular 'da 11l,a Zona entre os restes do bombardeiro

P'redomlnou no crite'rio de ,escô1ha solene notando-se visivel .

,
'

h m v'o com

corit�ntamentó : entre todos' ElllltOl'al não precisa ser ressai. B-52 que se c ocou e o
.

- e também à pecuária. ApesaT
os que ali se encontravam E' tail nesta oportunidade porque' um avião-tanque na noite de

de corresPO��,er êsse grupo de mu. que fizeram questão de cum- é � conhecimento de 'tOdOS vós II quinta:feira. Oito dos doze trlpu-

2'" d total na prI'meritar O ,novo Prefeito o zêlo. a eficiên,cla, a retidão e, lant�s dos dois aviões pereceram

nlciplos ,e apenas 70 o ,- _

clonaI' êles reúnem .cêrca de 8% da Capital.
�

150br'ltudo,
a 'Imparcialidade CODr no acidente. ,

, "O Estado" esteve prese'l-
,que se houve no desempenho das ,

do 'valor' da produção 'agrféolà e
< "e soa de nosso cOleg-'a funções de presidente da Junta DE' PARA-QUEDAS

, ' 1;e na ps. a' J' El 't I d 13 a

igual parcela dos efetivos bovl-
:orn. Osvaldo Melo, que Apura ora e, U1Z ,e10ra a ,

,

làmbem representou o dr. Zona Eleltor�l da Capital. Em QU,atro f.l'lP\llantes do bombar- A pr,'lc;,,'c, Wl dito que () bom_

Rubens de Arruda Ramos, ambiente de agitação partidária, I
delr,o cOllseg,mr:l.m' se ss.I'Ta-r rJ-

hardelro levE,vlI sõmertte uma �,)I!"

nossa dir.etQr e o vereador onde candidatos menos esclareci_ correndo a ""OS Pára-quedils; mas
ba ma;; 11'1::' cumunlcad,) ,,'.e.

Domingos Fer�andes de ,aqui: (Cont. na última página) os demais fleal'am presos "fi &Ct!S r.e;·al Jchn p, Mcc!on"lell, 'coman-
no, diretor Gerente � desta da�e d_, 2," Fôrça A"rea, quP.

folha. INST'AlA'
.

DA A JUNTA D''I:I:IBERAIIVA chegô� ao lugar do d.esasti'a, fala

"Meus Senhores; '.

.

, ·[L. ':. de
_

"armas 'lucleares". Válio3 l'e, Sem que se saiba ainda comg se

Na forma' d� lei eleitoral, d�slg- pórteres que !\oll'eVOal'am !. rt_ produziu o acld,ente, o &inàl 'ie
namos a data de hoje para a'-..dl- - DO INSTITUTO NACION.Al' D'O' MA..

TE 51ão num hellcóptero do exér�lto, alal'ma soou esta manhã Indican_

plomapão do Senhor Osvaldo Ma- . puderam ver dois artefatos '1!"lu- d'o uma fuga de esfrônclo !H ra.-

chado candidato eleito pa,ra o A fim de procurar soIu-' atualmente em fase de re- mosos de' uni; dois metros ce,
diaativo e de barlum 139,

cãr�o 'de prefeito de.. Florianópolis, ções para 'os problemas �f- tração. _Referiu-'se também comprimento eZlvolvldos em, ('('� '11:sses dois elementos 'não Fão

.. Cqnstitul esta solenidade o co- vateiros, instalou-se ontem a às informações sôbre o novo bertores. '_, •

extremamente perigosos, llão PO?-

roamento do árduo e indormido :Junta Deliberativa do Ins.. sistema de câmbio livre, pro-
'

sulndo .senão um grau pouco ele_

labor a que se entregou, por vá- tituto Nácional do Mate, sob posto pelo Conselho '·do gó- PRIMEIRO EM NOVE Al'IOS vado de radioatividade, assinala...

rios meses a justiça· eleitoral de a presidênciã do sr. Pedro vêrno às-Câmaras uruguaias. se e os vinte e um empregados doa

florla�óilolis no cumprimento da Firman Neto� Abrindo a ses- Assim, a. partir de agora, dl!-' O general M,cConnel aS3ltta,ltu Laboratórios que eventualmente

elevada missão que lhe confiou a' são' usou· "da palavra o pre- verá redobrar o cuidado nas que é o primeiro
'

aciden�e der.ta puderam ser atingidos pelas radla

Constituição F2deraL Chegamos, sidante' dô INM, que leu a decisões a ·tomar, porque o .'natureza que ocure em ,nov� Imo�, ções não .esYío cel't.am.ente, em pe_

mercê de Deus ao têrmo da jor_ 'sua mensag"em aos membros mercado importader jã não desde que os aviões do Comando rlgo,e nãO serão hospitalizados.

nada neste sec'tor de noss';' atlvl- ,oferece nenhuma restriç�o
- da JD. Entre outras considê-

dades' com a conscle'ncla tra'nqul.
à abertura de créditos ou

.. rações, salientou que os pro- t "1 t -ti d erva
la e ',ânimo alevantado, apanágio blemas relativos à exporta-\ con ro e na en ra a a .

Comp�receram ol! r,epre
daqueles que sentem a euforia e o ção de erva:'mate não se si-' sentanles dos governos dos
nóbre sentimento que decorre da tuam apenas 'nos mercadlJs

quatro Estadtls, ervateiros,
bem como representantes da

indústria e da pro9,ução e

do Ministério da AgriCUltu
ra. Estiveram ainda presen·
tes à instalação da Junta
Deliberativa do INM os

deputados federais por San
ta catarina Haroldo Car
neiro de Carvalho e Lenoir

Val;gas, tendo êste último.
oferecido sua colaboração
em prol da solução dos pro
blemas ervateiros na esfera
do Congresso. '"

Removidos intactos

POIS i\1t',1 EFATõs

INVE8T(GA';:�O
, o ge�eral l\lcC:> ,l'l,�h ci!sse I�m_

bém que a �'ôqa Aére9. fará uma

Inyestlgação deialhada do "cld.cu.

agrícolj\ nacional.

sncontrada.3 �vS restroços d.e oom

barãein.---,,'ue quando ca,tI fez

uma craterr. ie c.,-,inze m ;_t·.'.,s de

'ltâmetrc. rC'1 (oIs e mel') de pro

fundidade.

te e ao mesmo tempo observou (('..:e

não podia existir qualquer dúvida
com respeito' à competênda dos'

tripulantes' dos dois" aviões,

CRATi<:R", NO SOLO

para
"CONVAI,R'

--\..

PÔRtO AlEDRf
ePELOTAS

ALARMA AO L�BORA'fÓ_RlO

pos, exis�tes no país.

para. atendel' à dl",:erslfl��� de

nossa economia agrária, o quilstlo_

nárlo, ger� foi desdobrado em qua

tro modêlos cada um dos quais
,

se aplica a uma região flslográfl-

Vinte e uma pessoas foram pos

tas em observação em conscquf,n
ela de um acidente 'sobrevlvendo

nos Laboratórios .Atômicos, de

Idaho Fali.

ca,
.

As Informações solicitadas r�

ferem-se à localizaçãO, às dlmen.

sões. e às' atividades dos estabele-

" cimentos, No capítulO que Indaga

qUl{nto à produção agríCOla pe-
-

,

dem_se d.estaca'damente dados sô-

bi'e 'a área cultivada e a quantlãà._
de eolhlda !1e arroz feijão man-

, ,-'

dioca, nÚlho, fumo, 'banana, cana.

de-açú� juta algodão cOCQ_
�

t ' , ,

café batata Inglêsa e uva, Êsses
,

treze _produtos ,-oncorrem COm

,mais de 8(}%' 'po valor dá 'prod\,ção

CUSTA
Faleceulo general·

,

. IMarschall
·

'.

WASHINGTON 17 (u. P.) I O presidente acrescenta:,
- Faleceu o general George "q general Marshall con-'
c, Marshall. Marshall, que quistou há muito tempo o lu-
contava 78 anos de idáde foi gar de que era credor entre
um dos dirigentes militares os chefes militares mais
da Segunda Guerra Mundial proeminentes de nosso sécu-
e secretárió de Ii!stado dos lo. Foi um exemplo de devo
Estados Unidos. cão ao dever e um america--
Seu passamento ocorreu no eminente":

no Hospital Militar W,alter
Reed. �Jl.rsJ;lall sofreu uma li·

O presidente Dwight D., geIra smcope cardiaca no

Eisenhower que o general dia 15 de janeiro passaâo e

George C. Marshall faleceu outra m,ais forte em 18 de

as 18,08 horas
.

(hora local). fevereiro. Primeiramente foi

WaShington '-17 (U,P,) _ O' sr. Acrescentou que a ,causa da atendido no, HqspitaL de

Cleanto de 'Palva Leite deleg'ado' mórte dó general de cinco Fort Bragg ,(Caroljna do

brasileiro ,e presidente d� êOlilissão estrelas e os preparativos pa- Nort'e) mais tarde internou-
ra os funerais serão dados à se no Hospital "Walter Reed"

preparatóiia do Banco interame-
h t

.'

t de Washl'ngton e durante
ricano' declarou-ae confiante II

con ecer pos enormen e.

, 'O presidente Dwight D. certo tempo õ faÍecido secre ..

respeito da ratificação desse ban_
Eisenhower que deve grande tário de Estado John Fost,er

co pelo número necessário. de paí-' parte de I?ua glória fllil�tar, a Dulles, esteve ali. nessa mes

se)! à sua entrada em vigOr, �ntes George. Marshall deu a pu- ma ocasiãQ. Eisenhcrw:er -ar
do fim do a.l\Q) !< exprimiu a @i- b-lieidade uma declara-ção n9. denou que se hasteasse ban

as suas ,qual diz- "que a morte do deira 11 meiÓ- au no� edifí-
,

g-enero/l::'é 'ca),lsa'd� prqfundo., cios "púb 1;cos LClO paIS,

�,p�s!tt;'eii:r'�t��g;'6 ,E1J:A:"
\,.>

-mQl'ia.�pf'�!?i
.

,

( R r_R�_ � Falriosó 'arquiteto viSita
-

Florranópolis
o distrito de Lacerdópolis organizou-,,-

.

Estamos na' era dos pIa,· . dente da seção carioca do
, nejamentQS quer na ativj- Instituto dos Arquitetos do

se uma sociedade para explorar o serviço de dade p'articular, ,qu,er na pú- Brasil, figura d� projeção·
I bIica, 'assim no setor social internacional e méritos in-

luz e força para sua sede e c�rc!lnvizinhan- como no econômico. Osval- contestáveis face aos ar-

A b R· d P' ;..,t'" 'b do Machado - o prefeito rõjactos projetos de que �
ças. s O ifas, no lO o elxe, e;:t ao em

eleito de Florianópolis que autor e que lhe têm granjea-

adiantadas. A p'rimeira etapa �ompreende ontem foi d,iplomado pela do louvores
-

-dos maio'res

Justiça Eleitdral - não só mestr{"s da arquitetura mo-

um aproveitamento de 400 HP;f.ampliando- conhece essa verdade que dema.
,

"d '1 200 HP ;-n' t d' hoje é essencial a tôda e

se, maIs tar e, ate ..
,

,_
. ";�s ,en eri 1-

:j,ualquer obra . !ldmh��stra- Tendo percorrido o lnte-

mentos sa"'o'---concr.etos para'a e"tensão da li- tiva, mas tambem Ja .�e rior ilhéu' e a parte conti

preocupa, antes mesmo qe neatal' do município, o fa-

nha de transmissão ao distrito ,âe Jaborá, assumir seu' mandato, em moso técnico, que
-

formou
, "cf> 1I:ê-Ia aplicada, em esta)i>e- com seus irmãos Marcelo e

Município de Joaçaba, e di�trit�ipe Dois" lecer contactos tendentes_a Milton '(êste já falecido) o

Irm'" M
", d (J1' , .....J' �al h firm.J.r desde agora sua açao grande trio de arquitetos' co-

, aos,. U�.l�WlO f,\*al!l'DZifol'
-

':,,: !�e- os
de govêmo�em bases segu- nhecido sob a denominaçjo

qUe os mum,clplOS e.,' �,'."..I,stti.itos."

estao .procu- ras e diretivas 'certas. de M.M.M. R.OBERTO, teve

�."'"
- A seu convite e com o ob- ocasião de obser�r a rea.-·

rando resolver os seU'$ :problemas com re- óetivo de colher elementol! lidade' florianópolitalla sob
,

b para estudos prel!m�nares d� os mais' diversos aspectos,
cursos próprios, masi em,.' péquena$ e o so-

um plano urbamstlCo apll· detendo-se principalmente no.

letas usI'nas.' C'usta crer· Uína solução defi- êável à área rural do nosso estudo das condições fun.:.

Município, visitou-nos du'" d�mentais �ara o desenvol-

"ll�j;!e�(I�-,,<%�V��l1!l.��"" ',' ,:', rank,a,semana finda o COTl:-: \'lmento .racIop;tl e,li'Joria.-
., :- '; '.c ,'J�:��j�,�,:\;'c����, ; � :.,

,

'

�t,ald9J�t[���tétô "�a�l�il'�,u�etlrq{i�Pr_ov�itaniefi�
,.:., .. ,,,",

Funcionará em
-
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BALADA, 'A' LUA CHEIA_
Luiz Artur Cesarino

Companheira da minha desventura
A ouem. fitava, nas tristezas minhas !

Parecia também que o rosto tínhas
Banhado em farto pranto de amargura,

.
" ;

Quanta consolação, quanta, doçura r.;

Sentia quando, atrás do morre, vinhas "

SUrgin'do, acompanhada de es�relinhas,
Invejosas de tua. i�ensa alvura

Contigo, a sós, passava a' noíte inteira,
Reclinado no chão, junto à ribeira,
QUE:! toda � tua�lvur� refletia ...

Qut: dôr profunda me invadia o peito,
f>.o ver que, no horizonte, contrafeito,
Teu disco amado desaparecía.,

,

ANIVERSARIOS
'

_. sr. Rubens SUv�\

FAZEM ANOS HOJE
_ sr. Antonio 'Alves Cruz

_ sr. Agenor póvoas �unior
- sra. Natália de Almeida lUey\
- sra. Alice. C. da Silva
- sra. Maria da Graça Monks
- srta.. SeUta SUv!,
- srta, Ondlna Areas

- srta. Jand�ra Gallotti
� srta., Maria oe .Lourdes Medei

ros

srta. Ivonete Sena
- sr. dr. Artur Boas

__; srta. Inês ,Ca_rvalho
_ sr. Cfl.ntiçiio Morais
-_ sr. Nilo Nocetti
_. sr. I�à.ni Custodio pinto
_ sr. João Alcântara da Cunk
_ sr. Alberto Bernardes
_ sr, Manoel Mendes
_ srta, Dalva Maria -Bernardes
_ srta. Nair; Terezinha _ Souza

srta. Jandira pereira
_ S:rt Rita tle Cássia FranZ5nl

.
�

_ srta. Maria do Rosário :fran-
zonl

- sr. Wal4emar Vieira Aniversariou ontem o sr. Saulo
- sr. Arnoldo pelter Fllho Sl1v,elra de Souza funcionário ·do

FARÃO ANOS AMANHÃ SAPS. As felicitações de O ES�
- sr. Luiz Henrique de Campos TADO.

O$VALUÓ MELOUM TRABALHO QUE MERECE/REGISTRO E ESTU-
DO � nosso inteligente conterrâ�eo sr. Manuel MarquesBrandão, Delegado Regional do Conselho Coordenador àu
Abastecimento nêste Estado,' des,!é que assumiu o, posto,
vem desenvolvendo um trabalho digná de atenção de todo,>
os catarinenses.

Meticuloso no exame detido de toctos os' problemas qu,=digam respeito á t,arE;fa que o GoYêrno da República lht'
dtribuiu, além de i:rüciatlvas prátiqas e de pronto' efeito
que vem :tealizando, acaba de escrever um trabalho"sôbf<'
o custo de vida em Florianópolis, equaCionando inteligem

I

temente os problemas em fóco e procurando' com perícia
e comprovado -conhecimento de causa, resoÍvê-los sob fó).'.
ma prática, e lógica.

Tive oportunidade de ler o referido trabalho que cha.

ma�ei de uma completa mOnografiá, 'alêm 'de tUd9, porqut'aSSIm se apresenta em carater principal.
-Além, dos aspectos históricos da nossa Capital, enri

qllecido çom dados inc�ntestes e magníficas fotografias, J
autor-com estimativas h'refutáveis noa dá também a pe:.
cepção exata da vida de Florianópolis em todos 'os seus $e.
tôres de atividades. 'Tôdás as fontes vivas de nosso peo
gresso ali estão nas páginas do livro que ainda em. orígl-
nal, aguarda publicação breve.

\
.

. ,

O problema àe abastecimento é. oU,tros que são corolá
rios como .consequências e efeitos da causa primordial
mereceram de Manuel Brandão dettdo exame e consêlho!>
lazoáveis para que sejam resolvidos, diremidos que sejam e

prontamente, determlnadQs óbices que ainda -impedem se

resglva mais apressadamente o grave p�oblema. Tôdas0s
melhores sugestões para essa solução ,ali encontramos (;
oxalá a bôa compreensão de nossJ)s governantes dos ho
mens d.e indú�tria e. comércio possam· aproveitar o referi
do tnl::alho que é caminho cel'to para nos�o progressão

Combate a intromissão dos chamadós "intermediá"
rios" nos negócios de abastecimento; Plol;!tr,ando á sacieda-
de as razões qu� evoca �ol1hconheci:rrie�tõ dé' câusa.

.

Daqui dj;sta colúna amigà dos amigos de ,Florilmópolis
e suas coisas, mªndo ao Brandão ami�<!,!l1eu.§ apla\l§os" 111-,

vai PLlhllcar, pedindo para. que não esmoreç;'l,
benefício da coletividade.

',f

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

ExqIT'.e pré-nupcial. Trat�)llento pré-natal. -
Alergia - Afecções da pele.

Consultas das 14 às 18 horas, 'exceto aos
.....

'bd' (
sa a os.· .

Rua Felipe Schmidt, 46 sob. -. F?ne ,�648--��-�-���.���,������������,���--��

elho�
pre-ferindo

.......�!!!!Il'III1l!IIIW
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I�J..�!I..!. !fl'····II�g;;;i�''!p:;"iitI(��és
..

ls.�icoseB, manchas vennellWl, frlel� . -

.sILVEIRA LENZI
taS acne, ou "pso�" esVa�em, L _

.'
.

� pele. Peça Hlxo'_" ao seu tar- t%SSS�S"'S,.,.SttfSSSS)· -'. , SSSSSSSSSSSi!SSS"U
Imacêutico hoje m_.. Veja como DOIS ASSUNT9� EM t[M, TEMA i

Hhtodená'acaba com a COCtoelra e.._' O ensino público esta senão ameaçado 'pelo novo pro,'minutos e ràpi� ma
. '- .'

F d I T
'

bé
'

ele .macia clara e aveludada. A reto ora em tramitação na Camara e era. am em l1a�o_ eu••Ua .. a - ••1... Câmara debate-se sôbre a aquisição e os gastos com o
"'roteoeao. porta-av'iões Minas Gerais.

'

Os deputados âiscutem a nova Lei -de Ensino. O Jl:'il.
nístro da Marinha dá satisfações -e defende a .pagodeíra,
do aeródromo marítimo.

,

_ Com sattsrecão imensa reglst�· O futuro de milhões- -de crianças brasileiras que ne-
, Is um cessítam de escola e educação, brínca nas mãos dos nos-mos na data de hOJ.e, ma

. ..,.
. .,

sos légísladores. O 'ensino particular é caro demaís e jaarliversa'rio' natalício do nosso ,

'l'd f t d d ""ste novoacolhe os que possuem so I as on es ce ren a. ..,. ,

e pal;_ticular Projeto. acobertará ainda mais os "tubarões" do ensino. O
Natividades dinheiro dos cófres públicos será utilizado pelos grupos --

c que prestígio!, que educam umà mi�o!ia prrvílegíada ,
.

O "cacareco" dos mares ainda, �st!l ,n!iL .l-�olanga, eo:-.
reparos, consumindo dinheir�_' d_a nação esfomeada. Ser.a
uma quantia superior a 5 nülhões . de cr_uzeIros m�n�als
que dispenderemos com a sua manuntenção, .s= fll�?
de pai rico" gasta (anto. Isto sem falar no preço de aqur
reão. Quantas escolas se poderiam constituir!
,

A solução mesm�, é colocar esta crian.?a�a sem es��;Ia sem uma educação para o futuro, no Mmas Geraís",
�o'm a marujada, com os pilôtos, com os aviões,.e fazer
um- Cruzeiro' pelo mundo afora. Pelo �enos, a cr:Iançll;da;
aprenderá alguma coisa, e o porta-avíões estara aSSIm,
prestandõ algum serviço de real utilidade.

Pátria amada, deputados, ministros, marujada, turc
legal! O Brasil vaí bem, obrigado!

C�P. ANDRÉLINO NATIVIDADE
DA COSTA

pl'ezadc? conterrâneo

amigo ,sr. Andrélino

d.l. Costa.

capiião do Exército, àquela .cor_

poraçãc tem emprestado o brllho

da sua inteligência sendo' multo
l _"'

estimado por seus superiores e su-
�

;
bordlnados.

N�st,a capital, ocupa relevantes

cargos em diversas 'InstitUições, e

a Imprensa escrita e falada do Es-

tado �em \
sido enrtqueotda com

sua' p.ena brllhante.

Antigo colaborador dêste jornal
, ,

onde pesempenhou por largo tem-

pó as. funções de Redator, man

tendo Incl�lsive. co�unas de assunto

históriCO, não poderíamos expres.

sar na exiguidade do espaço; o

no�so contentamento em assínàlar

tão: auspiciosa data.
"

Àbraça:ndo-o, nós, que o temos

na conta de_"pessoal de Casa" ror.,

mulamosclhe votos de Inúmeras

t Is aos de suafelicidades, ex ens vo

exma. famlll9,;

F A RTC O

vou andando
.

pela Felipe Schmidt, quando de

repente �ê- dá uma vontade imensa de-com-er um so

nho: Entro no Chiquinho e peço um. A�sinL<por trás
.,.. dos vidros: parecem novos e apetitosos; mas Jogo na

prímeíra dentada constato serem, de c_dois, días ante-
- ríores. nQ mínimo .

. .

Mas não me importo. Quel!o apenás comer no
nestamente um sonho e o_estou fazendo.-Continuo
minha' caminhada, com a diferença, agora.. de não

, ser mais um respeitável jovem, tr,ª,nseuI].te. Jlçm ape
nas uma criança que como um sonho, e, a falar a

verdade, um pouco gulosamente. O aÇ'Úcar me Iam ..

buza a bôca, e no momento não me ocorre a Idéía ce

limpá-la com um lenço - uso a li�gª mesmo.
Nêsse instante deparo com um senhor de mí

nhas relações que ao me vêr fica um pouco choca
do :__; "Que é isso rapaz, comendo sonho uma hora
dessas?" Estou co ma bôca cheia � ºã.Q cqnliigo arti
cular nada como resposta. Dou um simples grunhido,
acompanhado, de um leve entreabír dos lábíos à guí
sa de sorriso, e continuo a caminhar.

Súbito, ao passar por um espêlho, perceboque
estou vagamente ridículo com, aquêle sonho,na mão,
e jogo-o na. sarjeta. Olho para os la,do�s, receoso que
alguém houvesse observado o gesto e aperto 'o passo,

A medida que avanço, fico mais envergonhado,
E procuro saber de mim mesmo que diabo me fêz ::0-

mer o sonho, e ainda mais, em.plena rua. "Que crían
dce", penso. _

M;as .de repente compreendo que-sucedeu comigo
uma coisa muito simples e muito humana. E eu hou,·

vera voltado á Ülfância e sómenté agora me aperce,
bia disso. Por um momento, eu me transformara: na: .

C'riança que busco hál tanto tempo � e que descon
fio que, perdi há mais- tempo' aipda.

Tudo por causa de um sonho ... '

,S' I N G o

/'

* O melhor e ma:s moderno gabinete fabri

-ea�o no. paIs

.. Port'!, tota'mente aprove!tada, corri 4
pra�àlei ,as para ovos·, garrafas e frutas.

O maior 'cóngelad-::r existente. onde cabe

um leitã) ou um PE!fU, inteiros

(32.�OO em 3) !

-]f A'mpla glWeta Plástica{\'qui?lyfreezer") para
'o rápi-do congelamento de,games e peixes,

'I Gavetãq plástico' para legumes. ,
,

.

. Em benefício das obras

fi-I
mio de consolação em tô�as

lantrópicas, será patrocina- 'as rodadas. O local sera o

do pelas senhoras dos rota- Clube Doze de Agosto, e os

rianos de Florianópolis, no I -

próximo dia 22, grandíoso cartões, já à venda, poderao
bingo com início às 20 ho- ser adquiridos ao preço de
ras, �endo que haverá prê- I Cr$ 50,00.

,

-'I Contrôle automático, com - 9 temperaturas.
/ -

,'"

,"'" Trinco macio ("feather-:lóuch") _ cromado,
de aç&_o firme e suave,

':te Tanque interno totalmente porcelanizadó'.•
•

'.
,

j

lf Possante e _silencio�o compressor P-91.

e�onômico e' de alto ren�imen.to, fabricado
sob licença especial da: Tecumseh

Products Co. (U.S,A,)
'-

... Novas linhas, .. novas côres." novo

'perfil ... - o estilo do futuro I

&

\ DR.

.. taques de asmà • bnlnqutte 'ar
'u1n&m .ua sadde c eDfraquecem o
(·oraçlo. MendocO· dom1Da ràpida
,nente a. ci:I.é.l.re�r1zando a
.-espiraçl'o e -iarllllUndo um lOno
tranqu!lo desde o pruneiro dia.
t olJ\pre M.ndaco lI1IMIa boje. Hoa.'
"'rlllDtt. .�� a ma ma11W ,Drot.c:ao

•

!
t

A, VI$I. CRS'
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claro por etapas sucessivas.
,

para proporcionar um contacto

mais Intimo e mesmo para sáber

como vem sendo: recebida, à Rá-,
dlo Mlrador uma das provídgn..

,

eías nossas será!,- criação do CLU-

BE DOS OUVINTES DA RA

DIO MIRADOR, uma organização

mUlt;o útil a enilsora, ocm a fi

nalidade dé congregar a Imensa

fam1lla dos que', sintonizarão a

estação dos 630 Kcs a quem pro-
,

curaremos servir sobe tdos os as.

,� 'pactos. Naturaltnente Uentro de
'- � ,� ,'-�', C' ' ,� � ,,;.2:: � �ossàs e�cas�as ,pbs.silbhi�ides.

,_ '" .,." -y.; .. '
� .,

c ",:;". ,I ' " '", '

,

� .(;'
-

' .1!,< 'poderá ser-, sóCio --Coda'; e qual;, ' , , _.�
.

.

\,,?, r

qUll!;:_P.El�!l�; ,,,.�q���;! lillJlneres e

crlancas, ' ,

'Não ha�e�' t�ás de I�SCl:lção e

�ful·inehgail.ãn�, -1L�p�r,.",..,
T)1do, absolutamente grátis. O

suncíen te "é que você escreva pa.,

ra o CLUBE DOS OUVINTES' da DI�L?MADO O PREFEITO OSVALDq MACHADO
Rádló Mlrador, caixa postal, 61 FOI diplomado na manhã de ontem o sr. Osvaldo Ma-
Rio 'do Sul dando o seu nome chado, Prefeito da nossa Capital. No próximo dia 15 de, ,

e endergço bem legl'vel. A ínscrt., novembro assumirá o elevado cargo de Governador tia C1-
Ção pOd,erá ser ,feita também, dade. Será elaborado um programa pelo atual Prefeito Dr.

pessoalmente, no balcão. da emís, .Díb Cherem, para as solenidades do dia 15.
soro" sendo permitido que um e.,

lemento da famllla "mcreva todos

"AS LOJAS
PEIIRlll

o
O

A mais antiga fá.brica de refrigeradores da América do Norte

"
'

'"
, ....

• 5 anos cfe plena gtir�ntia
• assistência técnica p:�rmanente
• fruto' de mais �e 40- ânos de

experiêh'4:=io: .

8,5 pés

o E ENTRADA
,ti-

I
"

ip O R,
M Ê'S$

� ,� I
Racionalmente dividido,KELVINArOR representa

maior confôrto
no menor espaço

l8.la9

/

a.a PA'GINA

•I a
.r' I

I DIÀRtAMENTE II .� .�,.. . I
/.:_\ �s

�Dr�reeD�eBte��rODlo�ão:
8a'�' ,liO MI' ra,�or'.....

'ções encerram.se Inpretertvelman;
te no dia' 30 de dezembro, às

18,00 horas.

Clube dos Ouvintes da R\!lilo
Mlrador - Caixa Postal 61 _

, ,

Rio do Sul -:__ S. C.

O programa milionário do rá
dio catarlnense.

A Rádio Mlrador, prosseguíndo No dia 31 de dezembro, anun,

na sua lmhapo r um rádio me., cíaremos o valor total dos prê
lhor no sentido ele servir cada vez míos a serem sorteados' a partir'.

"-
mais ,à coletividade, lançará em do primeiro programa de janeiro

breve, por Intermédio do seu rio- de 1960.
votransmlssor de 1.000 watts, Inscreva...se agora mesmo, por ,

uma programação na realidade que os primeiros levarão van�
surpreendente. Isto será feito, é gemo

Melo Prátes

Diretor Artlstlco

Vitor pellizzetti
Diretor presidenteLembre.se ouvinte: As ínsert.,

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

PARTICIPA'CÃO
, "

Wilson Rosa Brasil e Maria Yolanda Lago Brasil partí-
tícípam aos parentes e pessôas de suas relações o nasci
mento de seu filhinho Wilson, na maternidade Carlos COL'
rêia no' dia 15 do corrente.

VITRINES DA SEMANA DA ASA
os seus membros. Diversas vitrines da cidade, estão concorrendo no C01\-

O Clube dos Ouvintes da R'á- curso de yitrines da Bemana da Asa. Podemos adiantar- que
dlo Mlrador terá um -programa de a Farmácia Catarinense será a primeira colocada, O vl-
25 minutos, apresentado todas trinista desta firma, é um dos melhores da cidade, tem
,as 3."s feiras às 21 05 horas a muito gosto para qualquer espécie de decoração em vítrí
partir do dl� 10 d: . novem'bro nes. Os nossos parabéns.
próximo.

o ESCRITOR CARYL' CHESSMANN NAO '"MORRERA"
O escritor americano Caryl Ohessmann que está con

denado à morte e que seria executado no próximo dia 23,
não "morrerá", terá a prisão per�tua." Esta é a minha
opinião a respeito, no pedido de clemência' ao Governador
da CaEfórnia.

'

O prazo dás Inscrições termí;

nará no dia 30 de dezembro e já
no dia seguinte dia 31' às 12 30

, , ,

horas sortearemos entre todos os
,

SóCioS, diversos prêmios, .no valor

total de cr$ 5.000,00 cruzeiros. E
mais ainda; - semanalmente, no '''RADAR'' EM OBSERVAÇAO'

!..
programa do' ClUbe, e "até, 30 de O nosso "RADAR" está em observação pelas vitrines, a

dezembro sortearemos 10 flâmulas fim de ver e promover A VITRINE DA SEMANA. Está 'ha
da Rádio Mlr,ador, �uln tot�l de v�ndo muito interêsse nêste co,?curso. Os meus prezados
70 flâmulas representando um' leitores observem, que quase todas as vitrines da cidade,

,

prêmio no valor total' de rir$. .. melhoraram muito em tudo.

2.750,00 - Não perca tempo; fa_

ça a sua Inscrlçiío Imedlll;tamen
te, para concorr,er, Já .no prímeíro

programa, ao sortero das dez pri
meiras flâmulas. São quase cl'$ ..

8.000,00 cruzeiros de prêm�os pa.
ra os prtmeíros sóci� do CLUBE

O programa "Cidades e MúsiCas do Mundo", transmí
tídd tôdas as sexta-feiras das 20,05 às 20,30 hs. pela Rádio

Guarujá, com o patrocínio da REAL, lançou um concur

so; com a seguinte pergunta: "Quantas colunas e quantas
pilastras tem as "colunatas" sagradas de São Pedro, no
Vaticano?" O prêmio constará de uma passagem de Ida
e volta a São Paulo, pelo convair da Real. Escrevam suas

cartas com a resposta certa e participem .dêste concucso,
e vá a Sãq Paulo.

CONCURSO "CIDADES E MUSICAS DO MUNDO"

DOS OUVINTES DA RADIO
MIRADOR.

Mas não é Só Isto: logo em B'e_

gulda, Isto é, na primeira apre_
sentaçãõ de janeiro de 1960 'tio

programa do CLUBE DO� 'OU-'
VINTES DA RADIO MIRADOR,
daremos a conhecer, as baaes de
novos sorteios e anunélaremos ou;

tros direitos dos que se associa,
rem até o dia 30 de dezembro
às 18�OO horAl.

'

OS DEZ MAIS ...
Já temos três personagens na lista dos "Dez,mais .. ,

"

da cidade o "DR. RADAR" está sendo imparcial nêste con ..

curso. No dia 4 vocês vão conhecer a nossa lista e verão a

realidade.
.:

....

PREFEITURA EM REPAROS
A Prefeitura Municipal está em reparos. O Prefeito .)::;

valdo Machado, vai recebê-la com novas Instalaçôes e

mais tarde êle próprío já tem um programá para novo"

melhoramentos .

........................� _ ��

:
'

: SANTOS DUMONT, o Brasileiro que abriu gratui··

I tamente ao mundo o caminho dos Ares, é mundial
mente reconhecido como o "PAI DA AVIAÇAO"!

Casa no Estreito
VENDE�SE
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• '<,

ENCONTRO DOS
dos ,.,OEZ· BROTOS., ELEGANTES DE 59" - Selecionadas 'pelo Cronista luri �achadol_. .

-----'--------------------------------------�-------EDITORA "O ESTÀDÓ" L1'DA. �----. ---------------- ..---- .., ';0 E S. , A D O"
O S.JtCtJip. /11.. ·�adur Profissionah �:�u���::;=Fi1���:--

-
,. � ...,,- ,.... - . ._ .....-----.a ' .... NANTE, nesta 'Capital.DR B1j:NRIQUE PRIS'co DR. RU'RI GOMES. DR. AYRTON DE OLI-PARAISO.

VEIRA
As assinaturas novas, do ano de 1960,ME'DICO MEIDOIÇA f it

.

t
'"'. ",

b ifiOperações _ Doenças de Senho_ - DOENÇAS DO PULMAO -
.
el as agora, erao como premIo e on Ica-

ras - Clinlca. de Adultos I MI!:DICO - �UBERCULOSE -

ção a vigência nos mêses .de outubro, no- �Curso de Especialização n() �08PI- .'Prê-Natal _ Partoe Consultório - Rua Felipe
tal dos Servidores do Est!\do. Opera� _ Clfnica Geral Schmldt. 38 - Tel. 3801. vembro e dezembro. Assim, os assinantes
(Serviço do prof. Mariano ,de �n, ResIdência: Horário: das 14 às 16 horas.

do ano de 1960 receberão' desde J'á nosso'drade), Consultas: Pela manhã no Rua Gal. Bíttencourt n. 121. ReSidência - Fel1pe Schmldt,
Hospital de Caridade. 'A tarde das Telefone: 2651. n.o 127. jornal.:5.30 horas em dÍãnte no consul- Consultório: - -.

dtório. à' Rua Nunes Machado, 17, Rua Felipe Schmldt n. 87. DR. NEWTON D'l\VILA Pagarão a assinatura e 1 ano e rece-
esquina. da Tlra.dentes - Tele!. Esq. Álvaro de Ca.rvalho.

CIRURGIA GERAL berão [ornais correspondentes a 15 mêses.2766.. Residência. - Rua Mare- Horário: .

chal Gama. D'Eça n.o 141 - TeJ. Das 16,00 às 18.00. Doenças de Senhoras - procto- A 1.0 de novembro, por outro lado,3120.
.' Sábado: logla - Eletricidade Médica. 'I f

.

d
.

'I" dDas 11,00 às 12,00. Consultório: . Rua Victor- Mel- VO taremos a azer a entrega omlC.l 18r o
,
relles n.o 28 - Telefone 3307

nosso J'ornai, .a todos os as.sinantes da Capi-Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone. 8.423. Rua 'BIu- tal, que assim, pela manhã ,já o terão em
menau, n. 71.

suas residências, pois a entrega será feita de
madrugada.

-. '

Para essa campanha. são nossos corre
tores credenciados os srs, CeI. Aldo Fernan
des';_ Cap. Virgílio Dias e sr, Ivo Frutuoso.

DR. LAURO DAURA DR. I. LOBATO FILHO
CLINICA GERAL Doenças do aparêlho respiratório

E;speclal1sta em moléstias de Se-, '.TUBERCULOSE - RADIOGRA
nhoras e vias urinárias. Cura ra;.. FIA E RADIOSCOPIA DQS PUL
dlcal das Infecções agudas .e crô-' MõES - CIRURGIA DO TORAX
nicas, do aparêlho genlto_urinãrlo Formado pela Faculdade Nacional

CIRURGIA TREUMATOLOqlA

éonsultórlo�RTJ!!D��nto 14 _ I
I R M A O S BITENCOURT

Consulta: das 15 às 17 hO;�. dlá-.' (A�SG8AOAPÓÓ ' ,ICNf JS!)'

rlamente. Menos aos sábados. Re-

t
AN I O o ( P SI r o o A M i A N I

sldêncla: Boca.iuva, 135, Fone 2714
- -" sa-

DR. WALMOR ZOMER - -----------------""----

Diplomado P?t���c�ade Naclo- ORA. EBE B. BA�'ROS
nal 'de Medicina da Universidade

do Br9.!lll
Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do _pro�.
Octávio ROdrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de. Cirurgia do

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

.Janelro. Médico do Hospital 'de

D1A - 25 -
com a eprsentaçêe

Rua Conselheiro Mafra, .160
Telefone 3022 - Cxa. postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

DR.' ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

GER E-NTE
Domingos Fernandes de Aquino

REnA fORES
Osvaldo Mello Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machador-e- Zury Macha
do � Paulo -da costa Ramos.

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo RoJdlrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - .Prof.
Manoelito de OrneJIas - Dr. Milton Leite da Costa �

Dr. Ruben Costa ......" Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy-Cabral.Teive
Doraléció' Soares - Dr. Forrtoura Rey-- Hmar Carvalho
- Fernando Souto Maior.' ,.' -

em ambos os sexos. Doenças do

aparêlho . Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10lh às 12 e

2% às 5 horas -r-' Consultório:
Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho, ,13 (Chácara. do
Espanha. - Fone 3248.

PUBLICIDAD.
MArI. Celina Silva - Aldo Femand"' - Vlrctll.

Di.,. - Walter LI.n1Iar-M
R E p' R • S J: N T A N T, •

Repreaentaçóell A. S. Lua Lida.
RIO:- Rua Senador Danta. 4(1 _' 6 ..

Tel. Z25924
8. Paulo Rua Vlt6rla 657 - e.t' II -

� Tel, 34-8949

Serviçó Teleap-Afico da UNITED PRESS (U-P)
AGENTES E CORRESPOilDENT.e

1.. T.fid08 08 munJcJploa de S�JIITA CATARIN.A
.\NUNCI08

.

"'t'4'aDtl! contrato, d. acordo com A tabela' e. v1:.l
ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se. respousabiliza pelos

i"'nll(eitos emitidos n(lS artigos assinados.

Andar

Caridade e da Maternidade Dr.

M O' V E JS, EM 6ER A L

ROSS ,,- �A·
.

� �RJ. . ,,-K.• ,

_ .... �

'.

,_..
;,. -i

'

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS __:

PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelo método
pstco.proütattco

Consultório: Rua -JoãO pinto n. lO,
das 16.00 às 18,00 horas

-

Atende
com horas marcadas.

•

Tele!one
3035 -:- Résldêniila: Rua. átnera.l

. Blttencourt n. 101.

Y I S tlE." A
Rua Deodoroe

-

.. :",�
"c. ....

(t
i
!

,

-8 linda ... mas
/

e� o CONFORTO?
'.

:'

��- ,.

_'
;;

Ao comprar m6veis estofados, verifique se •

moleio é ,feito com as legitimas MOLAS NO-SAO
"

• - muito maior con-f&rto
• excepcional durabilidad·.
• R�nca cede.. - nunca .olta.
e móveis mais I.ves
e dispensam o u.o d. cordl"ha. e perclnta. d. pano
e' conservam o estofamento Çlbsolutamente Ind.forlDóv"

.

�
.

'MOLAS,� DO BRASIL S,A.

,.IN" • &c:r.1 ... '............,......, � CL 'ostal 875 : E�d. T�I.�; "N().SAOH - se. Paule

• IMNDÍDOus. MIJII & CIA.
' '

, ,

.... Foi.. Sc..... s:s.. Ru. eouolhoiro Mafro. 2 - Tel. 2576-CIl. Pô.tal 48- FlORIANÓPOUl .

.. .' " �
.

Vir

ESPECIALInADE: DO,,:·
ENÇAS DE-SENHORAS
_ PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado ipela Escola de
Med1ieina do Rio de Jane!
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Ma tre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atendle provisóriamente
,no Hospital de Caridade

- Parte da manhã

DR. ROLDEMAR
\. ,

MENEZESde MediCina, TIslologlsta e Tlslo
cirurgião do Hospital Nerêu Ra
mos. Curso de especialização pela
S. N .T .. Exlnterno e Ex-assisten_
te de Cirurgia do pro!. trse Gui_
marges (RiO) Cons.: FeUpe Sch
mídt, - Fone 380}. Atende com

hora marcada. Res.: Rua Esteves
Junior, 80. Fone: 2294.

;; FORRO

CLtNICA DE CRIANÇAS
Consultório • R_C1iaela Consulta.

. AV. ReleWO Lu USA. ,apto' .' ,Secunda I 6.",'eu.

FLORlANOPOLlS
da. 15 II 17 bora.

Tel. - 2914

ORA. EVA B'I SCHWEIDSON BI(�ER
CUNICA DE SENHORAS E- CRIANCAS
'Es�eia.Iista em moléstias de anus e recto

'

Tratamento de hemorroidas, f'lstulae. etc.

,Ct,rura;a anal
CIJT1úilita a mudança de seu CODsuÍ.tório junto á sua.

r:)."idi.i1cia, na Rua Durval Me!quiad�s de Sousa 54

RAUL
.

P�REIRA CALD4S
A D V O,GA DO

...._

"Questões Traba.lhistas"
Escritório: Rua Joio Pinto n. 18: sobO
� elefone n. 2.467 _ Caixa Postal D. 28
bOBARIO: Das 15 às 17 horas.

COMUNICAÇÃO' AOS M'ÉDICOl E
fARMÁCÊ llCO

A PIAM tem à honra :'e sn;tlsfí1ç� cfe comunicar aos
.lustre s Médicos e Farmacêut�ç".;:. o lançamento do novo I /
:IJroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO. I A A�FAIATARIA CAMARGO NECl!ASSITA DE -,

GERIPIAM - H3 I . /
� base de NOVACAINA sob fOrlll9. altamente estabm�:.\.dn" J UM OFICIAL DE ALFAIATE - INFORMAÇÕES /
para o especial emp.rêgo em GCr�atria, no, tratamento !la;;'. I l

diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e.' da
I NA MESMA A RUA FELIPE SCHMIDT 37. ,

senilidl'.d.e, precoces ou não.. I /
A:r,(,�tras e informações á (tisposição dos senaórcs / - -- -- -- -- -- -- I

Médil'cf. !'lo Rua: Conselheiro MQ..l'r& .,.._ 90 com -----...;;...-_..;:.--'----.-----------
1-Z, ,L. Steiner & cra. M Agentes

ES(RIT9R!O.;�DE ADVQ,'ACIA �
-

E PROCURADO _
ADVOGADOS:

Dr. Antônio Grillo
Dr. Au�ust9 W.olf
Dr. Emanoçl Campos
'Dr. Márcio Collaço

DH;) 8 às 12 \horas e das 13,30 às 18 horas

:Rua Trajano, 29, - 2° andar - sala �. - TeL 3658

BROTINHOS

João Morilz s. 6.

"A SOBERA�A" PRAC" 15 ,)E NOVEMBRO - ESQUINA
!lUA FELU'E S(:lUI�DT

i"ILIAL "A SAJlERANA" ursrurro eo t;:ii'l'REITO _ CANT(),

VIAJE '.-I�BO·�B
PARA ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA
Ô N I BUS U L , IMO' I P 'O
S'UPER-PULLMAN

POLTRONAS RECLINAVE-IS _; JANELAS PANORAMICAS
VI:AGENS D I"R K TAS

PARTIDA FLORIANÓPOLIS' 5,45
CHEGADA' CURITIBA 12,45

RÁPIDO SUL .. BRASILELRO, LTDA.
VIAG�NS COM ESCALA - PARTIDÀS Ah"e 13 }JORAS

AGENCIA FLORIANÓPOLIS.:'" RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA- __:"·TEL.: 2172

OFICIAL DE ALFAIATE.

,

GRUPO-TURBO-GERADOR - a vapor
Vende-se. Sfemens Schuckertwerde AG Alemanha,

1957, cornlJletamente novo, encnÍxotado e coconisado. '2100
KW - 50/60 ciclos - 380/440 V. - 3000/3600 RPM - 15 atm,

Dem::Jis informações acerca de preços e condições de

;;J:?gamento etc. com a Gerência da Loja das Casas Per

namburanas, à rua Felipe. Schmidt 15 em, Florianópolis,

CURSO DE ADMISSAO AO' "GINÁSIO
AGORA VOCE' PODÊ PRE:PÍ\RA� SEU ,F:rL�O :;PARA

O GINAS:I<\ MANDANDO-O A'SSISTIR AUIn\S DE' MA

TEMATlCA, I PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA

FRANça.·'N0 20, "TELEFON� :35-30. PREÇOS, MODIC�S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1\ Casa à rua Conselheiro Mafra

1 Casa ,à rua Araujo Figueiredo
2 Terrenos no ,Bairro Bom Abrigo

3 Terrenos no Estreito

4 Lotes em Camboriú
1 Fazenda em Palhoça

Preços de ocasião

rratar no Escritório de Advocacia e Procuradoria,

à rua Trajano, 29 � 20 andar - sala 1.

� SOALH·Q -'

IRMÃOS BITENCOURf
(-A'S BADARQ FONE 1'07

I''''TlúO GEPÓStfO DAM''''''

FLORIANóPOLIS, DOMINGO" �B de Outubro de 1959 I• QI' II1'I'I_' DJl.IUO .. "urn G�n�

BancoNacionaldoParanÓ eSantaCatarinaS.A.
ENDERÊÇO TELEGRÁFICO "NOS�OBANCO"
CAPITAL Cr.$ 20.000.000,00

AUMENTO DE CAPITAL Cr.$ -40.000.000,00
,

,I
ItESERVAS Cr.$ 7.255.521,40

Carta Patente n.? 2.676, dê 7-7-1952
'

Operações Iniciadas em 29-7-1952
-,

'

','" MXTRIZ:-LONDRINA-ESTADODOPAltANÁ, \,

Balancete levantado em 30 de Setembro de '1959, compreendendo as operações da Matriz e dos seguintes Departamentos: Alto Paraná

Arapongas, Astorga, Bela Vista do Paraizo, Bonsucesso, Cambé, Jandaia do Sul, Nova Esperança, Paranaguá e, Paranavai no Estado do

Paraná" Blumenau, Florianópolis, Ibírama, Joaçaba e Joinville no Est'àdo de Santa Catarina' e 'São Paulo no Estado de São P.aulo.
.'" ......

.\
I

A T 'I V O PASSIVO

A - DISPONíVEL - CAIXA

�'�,
Em Moeda Corrente .' '

Em pepósito no Banco do Brasil .

Em Depósito á ordem da S.M.C. "

Em Outras Espécies '." � . . . . . . . . . . . . . .. . <

F - NÃO,EXIGíVEL

25�282.810,90
69.093.177,70
16.655.857,70

166.930,50

Capital ,

Aumento de Capital :- ,

20.000.000,00
40.000.000,00 60.000.000;00

111.198.776,80 Fundo de Reserva Lega'l ....................•.
Fundo de Previsão ..... ", ..... : .. z: •••••

-

•• : ••••
-

Fúndo de Amortização do Ativo �ixo .

Outras Reservas .

,

1.137.495,60
1.549.745,70
1.355.539,40
3.2u'740,70 67.255.521,40

.
• r

Empréstimos em Contas Correntes .; .

TítulÔs Descontados J•..••••.•• : ..••...••
Agências no País'

" . . . . .. '.

Correspondentes no País ......•...............

Capital a Realisar '. '
'

Banco do Brasil - Dep. Especial Aumento de
Capital � ..•....................... <

203.883.875,00
411.724.901,90
209.343.700,70
- 942.496,30
19.776.300,00

20.223
..700,00

11.599.835,80- 877.494.8.09,70
32.034.410,50

Depósitos
á vista e a curto prazo: '

t

'De Poderes Públicos '

.

De Contas Correntes .Bem Limites .

De Contas Correntes Populares , ..

De Bontas Correntes Sem J!}ros .

�

De Contas Oorrentesde Aviso; 'r""Outros Depósitos � _
.

�'if'>

��,�,.,:�.����_;���;__: ':��:::.::..;::!�
G' - EXIGíVEL

Outros Créditos , "
.

tmõveís : ,

1.092.089,40
293.150:642,60
239.0'7Ú78,80
12�049.469;70

-

2.868.852,60
,1.865,4Q,

"<.

'Títulos e Valores Mobiliários:
548.240.198,50

'�.",..5-·-'-'-
-- ....

,

Obrigações Federais .

Apólices Municipais .

âções e Debêntures :. "'.' .

Outros Valores -r ••••••••••
r
•••••••••••••

/

1.932.000,06 .

769.550,00
132.000,00
'428.493,20

a prazo: .

A Prazo Fixo ,
.................................

De Aviso Prévio I
..............................

29.028.532,70
5.408.408,60 34.436,941,30

3.262.043,20 912.791.263,40 .
582.677.139,80

OUTRAS RESPONSABILIDADES
-,-

- �. �����2�:��.���;�'
�:' -v·,�Y�.

141.838.063,40
'-0-'

I 215.544.727,60
5.793.121,10
L975.000,OO
39.053.204,50

821.229,00 405.025.345,60 987.702.485,40

C ...;_ IMOBILIZADO

Edifícios de Uso 'do Banco .' .

Móveis e Utensíhçs -

Material de Expediente .

Instalações _
, ..........•.........

,

16.712.91'2,40
13.285.904,20
2.422.205,10
3.990.879;90

Títulos Redescontados (Operações de Café)
-Obrigações Diversas .....................•.. -.

Agências no País ,............ .

Correspondentes no País ..

36.411.901,60 Letras a Pagar , , .

.Ordens de Pagamento e Outros Créditos .

Dividendos á Pagar , .D � RESULTADOS PENDENTES

· I

Juros' e Descontos :-
,

" ._'''_

Impostos � ,

..

Despesas Gerais e Outras Contas .T ••

. 4.0:n.666,00
.

2.J38�505,40
11.623.888,20 17.79(059,60

H -:- RESULTADO,S PENDENTES I� ",,<

,/

f' jri 'rt?
t ..; ,�8i' : �:'"::C, ';�i'�

I
J__ .!!! ff�i.:-..:'i:_k�-:-:'!r�-..�...::... ;.;

contas de Resultados : t��'
. �3.237..994,ôO

.

I,�-c:�:SJ.�gj\S DE CO�PENSAÇÃ6. I '=_%iti��, :
...

'""4t- '''�-'''--'- '\
�

\ .' r Co.--J "".... _-:"""''''. J"

Deposítantes de Valo!es e� Garantia e e,mr_"�����; .

Custódia :.............. 156.687.844,70,
Dép9,sitantes de Tít\l,los em- Gobrança no País .. 76.684.288,70
Outras Contas 13.274.595,40 246.646.723.80

E - CONTAS DE: COMPENSAÇAO

Valores em Garantia -

Valores em Custódia : : _ ,

Títulos a Recebet" de<-C/AlhfJa ....• , .. , �

Outras Contas -: �
,

..
155,650.776,70

.

1.037.068,00
/�6.684.288,70

•

1;3.274:595',40
' 2,46.646.�·28�.lliL

1.324.842.730,20 J..324.842.730,2D

/
a)
à)
a)

Dr. Aderbal Ramos da Silva
Horácio Sabino Coimbra
Annibal Siqueira Cabral

LONDRINA,- 30 DE SETEMBRO DE 1�59
Diretor Presidente

.,.

a)
Diretor Superintendente
Diretor Gerente

Ruben Fernandes Campos Contador
,

.Geral -,
T: C. - CRC. Pr. 1.915

..

•

I: iidSiRiiiÀêiõiAfÕELOCÕMÔiivis�ir'i.ioi.-: I
o DI"Io'�' F�uld�de !DI�e}de !anta cata":.

t' lun� terreno-de "êsquina" com uma casa antiga ada-p-

�.
"

'(' K R U 'p, P ) ,1. ':_
convida aos interessados para assístlrem

à CONFERÊNCIA-
ave a ótima reforma ou, especialmente, para construção JIII ' •

.

que em prosseguimento às comemorações do ce,ntenal'lode casa de apartamentos ou comercial, no melhor ponto
'

de Bergson, o Padre' 'Francisco 'de Salles Big.7."chini, prote-
da 'cidade, com frente para a RUA VISOONDE DE OURO

• � rirá no Salão Nobre da Faculdade, no 'dia 19 do corrente.
PRETO e AVENIDA RIO BRANCO.

� afere éfime e,mprego para, :. �,sONI7IAhNoAra"s., sob o tema: "AS F0NTES DA MORAL BERO-
Preços: - Cr$ 850.000,00 � 50 á vista e o restante a JIII V

JIII .,

::l�� com ° propríetárlo • rua vísconde de 0"'0 l��c�CÍ r i�ttsll :MÓVEIS CIMO DE FLOiRIANÓPOLlS .. ".,
,

, '.
HOMENAGEANDO A SEMANA DA • ESTlllNO-DATILÓGRAFAS, em português e alemão, símultãneamente, com prá- �

CR
-

, � tíca, desembaraço e bôa aparêncía, ,

'
.

JIII
, lANÇA, MOVEIS CIMO DE FLORIA- JIII Apresentar-se, ou escrever, com todos os documentos e fotografia 3x4, ao nepar- •

NÓPOLIS EXPÕE EM SUA LOJA À RUA' • tamento do Pessoal, (das 8 ás ie-horaai, e� JUNDIAI;_ Bairro Campo Limpo -.
ALVÀRO DE 'CARVALHO 20, O CON-" , (Est. de S.Paulo).' ..

��_���� � a_�__��__
JUNTO. INFANTIL QUE SERA', A ALE
GRIA DE SEU FILHO.

Negócil' Urgente
VEND�-S�

- S E,

EXCElENTES
\#

'ARMARIOS
- ,

EMBUTIDOS E...... 1 Desejando adquirir
� 'IMÓVEIS

É 'simples aproveitar uma parede...
'

D�TEX
é o nraterial adeq_uaçJQ paro fazer armários

embutidos; ràpidámenté, com major econc

mia e 05melhores resultados!

.� DURATEX é muito.mafs :barato que qual-
quer outro meterlel l .

/

• Fácil de trQb�lhar - muito leve - muito
durável I

,/

\

• Mesmo sem pintura tem bonito aspecto I
• É o material ideal p�ra armários, porque
,ua super!lcie lisa não apresenta farpas.

FAZ MELHOR, E MAIS SARATO I procure.nos. Temos para ven-.

der vários. bem situados e de

grande valor. Alguns no centro
,

"e-c da cidade e ,outros no Estreito e
_

�

em va�los bairros. Temos também

demos ,prov�sórlamente a rua

Consell:íelro Mafra, 22 junto a
�.

.toja de D'ALASCIO & F_;ILHO.

DURATEX é. três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não racha, é mais durável e
,

m�nos. atocável pelo cupim;

Revendedor: - M E Y E R
)

& CIA.

Otima Residência
réeem-censruida '

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

,

(
liso, fi�tado e perfurado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FL�RIANÓPOLIS, DOMINGO, 18 de' Outubro de 1959
--------------------------------------------

-ii."Cõi1TI°iITiTsT1
• S:ENHORES �IIi �ONSULTEM �

i NOSSOS PRÊÇOS
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
'-

BlUgo-
No próximo dia 29, ,�s!lO • 3° Prêmio ..;. 1· Filtl'o d�

horas, realizar-se-á, nos sa- Louça,: p/água
-

.e+:
Iões do Clube Doze de Agôs·- 4° Prêmio - I Jôgo p/�afé
to grandioso BINCO, pró- )50 Prêmio - 1 garraf:l
foi:matura dos CONTADO- térmica
RANDOS da Academia de Surpresa
Comércio. Os cartões pode- 60 Prêmio - 1 Jôgo p/caté
rão desde já ser adquiridos 7° Prêmio 1 Belissima
ao preço de 40,0,0, com O!) Travessa
alunos do Estaóelecimento. . 8° Prêmio 1 Artístico
São os seguintes os prêmios: Cinzeiro.
o Prêmio - 1 Máquina de 9'0 Prêmio - 1 Garrafão

Costura de vinho (5 lts.)
100 Prêmio - 1 Garrafa'

20 Prêmio _: 1 Jogo p/chá térmica

S E D� N T O L
CÓL;rCAS CóLICAS

Molestias das 'Senhoras. Combate cólicas.
Ir egularídades nas visitas. Regulador.' Calrhante.

, O N I ( A R DIU M· -
. Tonicardium ., Tônico, do Coração

,
-

Carrliotônico-diuretico. Artéricsclerose.
Disturbios de pressão arterial. Cansaço.
Falta de ar. Doenças dos Rim. Reumatismo.

TONICARDIUM - TôNIOO DO CORAÇAO

,B J N G O
Em benefício das obras fi- mio .de consolação em tôdas

lantrópicas, será patrocína- as rodadas. O local será o

do pelas senhoras dos rota- Clube Doze de Agosto, e os

rianos de Florianópolis, no
próximo dia: 22, grandiosa cartões, já à venda, poderão
bingo, com início às 20 ho- .ser adquiridas ao preço de
ras, sendo que haverá prê- 1 Cr$ 50,00 .

........................................�

•1. iSANTOS DUMONT, o Brasileiro que abriu 'gratui-
tamente ao mundo o caminho dos Ares, é mundial- :i mente reconhecido comoo "PAI DA AVIAÇAO"! I,

• •
t �•••••

CASA NO CENTRO
ALUGA-SE.

Alugn-se bôa casa no centro da cidade, à rua. Mal.

Guilherme, n.o 33, com telefone; (em frente I!-().o. Grupo
Lauro .M:ulier). ,7

Tratar pelos tones 2796 e 2198.

V E N D ,E BARATO!
Papel de embrulho, Higiênico, Almaço, DH
Cadernos Escolares, lápis, goma arábica
Soda Cáustica, Desinfetantes
Sardinhas RJi.bi e,Coqueiro
Salsichas
Leite em pó e condensado
Maizena

'

Sacos .de papel
Sabonetes e perfumarias
Velas
Cordas.
Sabões
Pentes
Cêra para assoalho

.

Ohíclets, balas e chocolates

_

Condimentos diversos

lã de aço, Bombril, esponjas, Chapa Prata

Pedra para fogão e Saponáceo Rádium

Lâminas Azul, Suprema, Thin, Futebol, Big-ben
Palitos nacionais e portuguêses
Sal moído 30 kgs. e refinado 60 kgs.
Extrato de tomates "CICA"
Vermute "CINZANO"

Fermentos ROYAL e FLEISCHMANNti>

:'
.,
•

&
•
•

:
•1 Conservas, diversas

Toddy

I TRIGO FARELO, SEMOLINA E ARROZ MALBURG--

AcúCAR REFINÀDO "TAMOYO" - AÇÚCAR CRIS
: TÃL 60 KGS. E MOíDO 58 KGS. "TIJUCAS" ... E

I (
CENTENAS DE OUT�OS ART�GOS.

I

Marmeladas e goiabadas
Geléias
Gelatina e Pudim "ROYAL"
Azeitonas LAREIRA e MOURARIA
Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI

A MAIS SORTIDA CASA, NO
,@ÊNE - Q, D��lA-' (A PIl. A b.

·SITIVol

"

.

./

com
..

a que

Real tem
..

-m e re r

,/

e x p e r l.ê n e l e la

A Real é a primeira emprêsa aérea brasileirá a atingir um

milhão 'de horas de vôo pelo Brasil e nas Américas. 'É uma

autêntica "Milionária do Ar"," Seu milhão de horas voadas lhe
dá maior

_ experiência e - significa mais proteção para você! .Em

apenas 14 anos, a Real voou cêrca de 114 anos I Veja porque.
Considerando-se o ano comi 8.760 horas, teremos : _. a' Real
voou, em cada ano, um número de horas correspondente a

8 anos e
_

2 meses. Por isso, com seus, 14 anos de existência, a

Real, na verdade, tem cêrea. de 114 anos de vôo l Voando

pela Real... quem ganha é você!

melher faz •.••

viagem fêz! Real vàle A:
.

por, tres
•

mais
•

viagens sua

AUXlLIESmsRl1II ,

.Para C6mbat�r rlpldamente dor.
lUIS costas. doru reumAtlcu. levan
tadas Betumas. nervoslllmo. pé. la
cbados. toj!teJraa. dores 'c!e cabeça,
resfriada. e p'erda de eneq1a eauu

dos por tUsturblos dOI rinI e da be
xiga, adquira CYSTEX na sua :f81'
mãcla, ainda hoje. CYSTEX tem au

x1l1ado m1lhõe. de pessoaa iii�
II. 30 ana.. N_ ...,..ua •• Ida
'-SIr proteQlo.

Casa..
- Aluga-se

I-

Uma casa no Estreito" à rua
de, Barros n.
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'1

A AUSTRIA
certas atividades mantidas

'II
sístem, em muítos .eaâos,

.empelo que se denominou De- formas modernizadas de ta
partamento \ de Tudsmo con- peações. A falcatruá exige

_, também determinada dose de

•••••111l1li......
talento criador. E pode St�!' possuí

.
"

OSSUl.' e, prmCi�lll1ente, do em Copacabana, e não

en-,
com máior virulência ainda I que devem ser combatidas e

benéfica para uma comuní-
.

que nao se possuo porque tu- contrar siquer uma lagartixa, do gue a piromânica, atitude solucio�adas mas nunca ta·,'dade que necessita afluxo de d ' -

o 'que se. possui raramente voltará furioso, achando que de Nero. - "peaqas. Nao se deve procede;'
capitais de turistas. Esta P0lõ- é novidade tentadora. Se, por o Brasil é um país sem noví-" Retomemos o fato de que como o Departamento de Tu-
sibilidade 'é suficiente 'O.ara exe 1 D

.

f ·t d O'mp Q, o epartamento de dades, incrívelmente adepto propagar turismo não pode rismo da Pre ei ura o lS-

sustentarmos uma política Turl's- d FI
'-

lt dI' ters. mo e ortanópolt, do progresso e inimigo dos ser puramente fundamenta- trí o Fee ra que mver era

planificada de turismo. E, d�' pr t d t
.

h- d
..

e en e a rair turistas para animais. Daí, por outro lado, do puma irreal revelação um; alguns mil oes e, cruzercos

príncípío, nada teremos a o Ca I" d I t de
í

trnava, deveria afirmar acredito ser rendoso Para a motivos de atração. Poderá na compra e a as e ms as

opôr em relação a agências que o Carnaval da ilha;) I) nação que, de vêz em quan- incorrer em ridícula maní- no intúito de pintar, com to-
de turismo ou departâmen�0S maí d' d

.
I

'

'

1 f 1aior o mun o, não ee pre-n do, se coloquem alguns fero- festação, reveiadora de ínsu- naüdades aregres, as ave a;

municipais do mesmo. TUl'li;·· cisando dizer elll: que sentido zes representantes da rauna ficlências mentais dos pro- cariocas. Admite que dísfar-,
ta que se preze [amaís se in-' . •

t
., 1

e o maIOr, mesmo que seja amazônica, nas artérias prru- motores ou, na pior dás hí- çarão o aspec o miseravet
comodou em gastar profusa- em C11 t

-

ltí t fI' a
. a eaçao, o que, POSt b cípals dos mais impor antes póteses, ferir a íntegrldaãe das ave as; para o que os c -

mente. A capacidade de es- t
- , d " .

vamen e nao e. A ponte Her- centros urbanos: Creio que de inocentes, pelo ralseamen- riocas já apelidaram e ilU-

baníar em áreas que não se- �í1io Luz, não deveria ser não haveria nenhum perigo to' afrontoso de realídades séria colorida". Deveria deí-
jam as suas habitacionais apontada como tendo síd« à coletividade, já que São
revela o gráu turístico de 'um arquitetada segundei modelo Paulo, o até então mais co u

cidadão, antes de revelar da Golden Gate, mas' sim que penetrado e produtivo Est?
suas pavonices perdulárias. esta não passa de amostra do do país resolveu colocar
O Tesouro Nacional exterío- .

t·, d
'

gra li) e nosso principal mo- um rinoceronte na Oâmara
riza imenso sorriso quando' tivo cotidiano� pois está gra- Municipal, e ninguém eha
um bando de' amerícanos vado em chícaras' e prato.i mou seus sessenta mil caca-

�")(a�. chega ao Brasil, carregando que utilizamos. requeiros de. loucos, como. n

Wíiiirlliríl.�iII. preciosos dólares, que talvez Uma mentírasínha cabe História estígmatígou o coí-
já tenham sido, nas fases de bem como licença turística. tado do Calígula que fêz de
infância, polpudos cruzeíros Nenhum turista diz que f')i um cavalo, senador. tmag« Fato auspicioso para nós bra"assinalM'á o significativo total de corridos, pelo profícuo íntercgm,

que as operações de Inter- tapeado, porquanto procura nem se Calígula' tivesse 111)- stleíros ocorrerá hoje quan-do -um, milhão de �oras voadas!
I
blo realizado entre as Clda.de� ser.,

câmbio transformaram, con- fazer em seus amigos um meado o "Cacareco", e Roma uma empresa naclon�l de trans- O acontecimento, sem preceden.
I
vidas pelas linhas da emprêsá, pe.,

densando-os..O turista ame- pouco de inveja pelas mara- sería incendiada de novo, portes aér,eos, a Real_AeroVias" te na história da nossa, aviação lo incremento
.

proporcionado ao

&enSaçãO� ricano tráz de retôrno aqui": vilhas que "'não viu". Não se comercial, é um motivo de júbl- comércio e a Indústria, pelas ta-

_
lo qus os trustes nos levam 'deve, entretanto mentír des-

lo não sómente para a 1amí�a cllldades das comunicações postais,
de bem-estar, na mais santa paz das f;a'cill-- cabeladamenter poís, taltau- C'UR.SO G'RA.TU'ITO D'E ,lAQU'I'GR"AFIA aeronáutica, mas também pa.ra flnalm.ente pela .Importância des,

ullides. Assim sendo somos do-se demasiado, crédito de quantos 's0';lberam, entre nÓs, sa Imensa folha de serviços pres-

na espuma: forçados a incentivar a poli· confiança, jamais arribaria .,
compreender as Inú�eras vanta- tados pelá Real ao pais.

I prolatora'" ti�a do turismo e, à propô- um outro "generoso'; Mesmo POR CORRESPONDENCIA gens que oferecem as viagens aé- Na ocasião pois da viagem em

si�o proporíamos que se o turista que é um tipo 111!- reas,
<, que a Real �slnal�r'á o milhãO de

II' de Kolynos!' criasse uma emprêsa estatal. cessítado de mentir sôbre o. O Instituto Nacional de Taquigrafia, empenhado Já Imaginou o leitor o que horas voadas, será emprestado cá-
- '

,- tusísmobrás, OU coisa pa.. que gozou em suas míraoo- na campanha de difusão de' taquigrafia brasileira" representa êsse milhão de horas rater- comemorativo em regozífc

I '

recida, que pudesse atuar em lantes passeatas, possuí unn brasileira, abriu inscrições ao seu curso por correspon- voadas, em número de p,es�as a essa glória para � aviação co.

,Ihte. DINÂMICA prefere Kolynos atendimento a interêsees na- limite de aceitação de bléres dência, através de 12 lições. Escreva hoje mesmo, dan- transportadas, na economia de merclal brasileira. participarão do

_ ..n••çio Ixtr. d. Ir_or.!
.

cíonallstas. Pregar turismo é Se, por exemplo for informa- do nome e endereço, para a Caixa Postal na 2500 ou tempo das Viagens, Jle centenas vôo um grupo de jornalistas, -di_
------------.. f.atl:ei' propaganda do 'Que se do que se pode caçar jacarés na 86,00, São Paulo. .de milhões de qullometros per. retores da companhia e passaget,

'-----------------.....,,_____,.--------------- ---.---., -----___;---------.......-----------
ros habituais cujo embarque ve_

.'

xar-se como estão e sempre
foram as favelas, retrato de

desequilíbrios econômicos ex

t.remamente graves com u-na

parcela de irresponsabilidade
nacional. As favelas deve

riam ser pintadas de cõr ne

gra para significar o luto que
envolve as aspirações 'de

imensa
-

população obreira

que apenas, deseja soluções
reais c .não ímbecüízadas e

desrespeitosas .

'FERNANDO LAGO

-ÃSSINAlA A REAL UM EXPRESSIVO ,MARCO NA HIS
TORtA DA-AvrArCAo COMERCIAL BRASILEIRA

.
'

Completa a emprêsa de linneu êomes, um
milhão de horas voadas!

refrescante

.;

.'
.... ' : "" �-�

"<;.'

l} JlrJiJ1i�ºf!§rlÍ$1?d do Brásil S. A.
·"-tem a- hónra ·de-> conzttnicar a inattgzt-

,

-

,

-ração de stta- Fábrica de Eixos e T�anstnissões} qtté se reali?,ol(
C9m a presença' do Excelentíssilno Senhor Presi�ente_Jt/Jcelino·
Kubitschek de- Oliveira e das lnais altas a/ftorida,des do país}
no parque industrial da. COlnpa'nhia} enz São Bernardo do,
Campa� O evento constittti uma dâs etapas finais do plano
de industrialização progressiva dos veículos Willys' no país}
possibilitando que seja atingida} com expressiva antecipaçã�
sôbre oprograma_esf.abelecidopelo GEIA (Grupo Executivo da
Indústria A.utomobZfíStica), aporcentagem máxima de nacio-

nalização exigida para o JeejJ e para a Rural-Willys. Con-
gratulando�se com os seus'33.443 acionistas, com seus concessio
nários e fornecedore� e com todo o público brasileiro pelei concre-
tização ,de'um empre�ndimento tão representativo .do desenvol
,vimento da economia. naciona� a Willys-Overland do Brasil
S. A. reafirma a sua, irrestrita confiança ,no glorioso destino'
destà granâe nação.

--

,'- "

WILLYS-OVERLAND\ 00 BRASIL S;k..

/'

Na -vanguarda da indústria automobilística :noc::ional

Ilha a cÇllncldlr com aquela via.

gem e que na oportunlda.d� re.

presentarão a legião de viajantes

que tradicionalmente vem dando

preferencla aos aviões da compa

nhia do corcundlnha".

Com mais essa conquista pro-
,

jeta.se a�Real, cada vez mais, no

cenário. aeronáutico do continen

te ,como uma das mais progres_
, .

slstas mais-bem. orientadas em�
"

.

prêsas de aviação sendo de jus.
,�.

'

tlça realçar-se o esforço que para

Isso_ veIlíl sendÇ> desenvolvido �ela
sua administração.

SELOS
Compra qualquer quantidade
Selos comemorativos do Brasil

usado a cr$ 400,00 - por ml-

lhell:o ,-
.

ofertas i?ara
MI Brlll

Caixa postal, 417

Florianópolis

PRE:(O DE·
. .

OCASIAO
Vende-se por motivo de

mudança 10 casinhas de ma,·

deinl.s, cóm 10 lotes de ten a

por Cr$ �50.000,00. .

"

Tratar à rua Bulcão Via
na, 61.

DR. RICCIOTTI
,
QUELUZ

ADVOGADO
ESCRITÓRIO: RUA FE
LIPE SCHMIDT, 52

APTO. 5. TELEF'ONE 2246

GERADO'R
VENDE-SE conjunto gera

dor de 33 KWA, fabricação
alemão ....:... Impressora Para
naense S. A. - Rna Alvin

Schrader, 181 - fone 1142 -

Blume�au.

V E N D E-S E
VENDE-SE UMA CASA DE

NEGÓCl;O SITA A RUA
81'.0 JOAO EM CAPOEJ-,
RA8, À TRATAR NA MES

MA, COM O ,PROPRIETA
RIO TEOTINO ALVES.

VENDE-SE
Com UrgênCIa, móveis de sala de

jantar quarto e uma escrivaninha.
, ,

Tratar na rua Jerônimo Coelho

14, sobrado.

YENDE-1E
P,?I' motivo de. mudança ven-
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(fs-qQatro�embates de boje ,cm�ontinuavãoao
Campeonatoj.Estadu'al de, futebol de ·1959 .

.

QUATRO CIDADES ESTARAO SEDIANDO, ESTA TARD'E, JOGOS DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL·DE 59 (ETAPA FINAL). TODOS ELES
COMP.OEM A QUARTA RODADA DO TURNO, SENDO OE DESTACAR-SE O,CHOQUE DE IlJVICTOS ENTRE CAXIAS, líDER E ATLÉTICO OPERARia,

. TERCE'IRO C-aLOCADO, CHOQOEf5SE QUE OS JOINVILlENSES PRESENCIARÃO. EM TUBARÃO, HERCIUO LUZ, E AMÉRICA LUTARÃO P�lA RE
HABilITAÇÃO, ESTANDO AMBOS. COM 4 PONTOS NEGATIVOS. EM CURITIBANOS ESTARÃO-SE DEFRONTA'NDO INDEPENDENTE. E CARLOS 'REm

.

NAUX, O PRIMEIRO PENULTIMO COLOCADO E O SEGUNDO TERCEIRO E, FINALMENTE, EM JOA:ÇABA, JOGA�ÃO COMERCIAl, -lOCAL E PAULA
RAMOS, \ DESTA CAPITAL, NUM PRÉlIO QUE SÉRÁ RELATIVAMENTE FÁCIL PARA OS TRICOlORES ILHÉUS, VISTO O CLUBE DO. OESTE.SER CON-

SIDER'ADO DOS MAIS FRACOS DO CERTAME.
-,

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

Enfrentam-se'G II a r a n l
Esta tarde o encontro número dois do. Iorneio "Dr. Heit,or Ferrari" - Curitibanos e Cruz -e Sousa farão a prelimíner, dando continua'ção

T ·"D
I

r I'011
I "r

'1
para a tarde de hoje marca a Atlétic.o Guarani e Avai Futebol

I
noite de quarta.-�eira, quando o menageia, eomo se sabe, a figur do de. Vadinho 'e Amo�.

ao ornelo r. Jau '/ Ivelra -, tabela' do Torneio "Dr. Heitor Clube. ../
.

Atlético triunfou s�bre o Taman. do desportista que presidiu há .

,

Ferrari" Q choque entre Clube O certame que começou na. daré por cinco tentos a zéro ho., pouco o Conselho Regional de TORNEIO "DR. SAUL
, "

, ,
.______ Desportos. para a peleja desta OLIVEiRA"

ta:rde, que terá por palco o estádio <,A partida 'prllliminar da t:ilde

da praia de Fóra "Bugre" e "Leão de hoje terá como pretagenãstas �
,

'

da Ilha" estão preparados, preme, os conjuntos do Botafogo e Curt-
tendo proporcionar bons lances de tibanos, anibos estreando no Tor_

sensação. neio Varzeano "Dr. Saul Olivei-

J

"� E � A T �: �stou confiante
\

na y it ó r i a"
\

- "Acredito na vitória do .

rina jogou no Olímpico cêlo, em seus próprios do- :_ Pretere ' jogar com

LC-I me.meu clube, domingo, frente Vasto Verde (Blumenau) in- mínios. lo na meta "OU'Wils.on�
.

'- Já tem alguem em. mi-
ao Guarany"! grassando posteriormente no Nesse instante Vilain apro- - Wilson ·t-ent\se reveladu ra? .-
É Cecato, zagueiro de Ferroviário de Tubarão.'lt'i- xímou-se e ceçato.:_in\e�rom-� uJ:n 'õ�m�-ài'q!l.elt6; �()f�tf "_;�Sim. Qhama-se..,Carmem

Avaí, quem aflrma, E fríza: nalmente, veio para a Capi- peu a conversa. ;"p..a:ra.:ateo-l dúvida... 'Todavâa, Jdeposi�O Zabel, de Ibírama.
"Estamos preparados tal, vestindo, novamente, a de-lo. E minutos �fJPois,�, VO�- mais confiança em. LeIo pai" Encerrando, pedimos a Jai·

tecníca e fisicamente' pava camiseta do "Furacão",) f ta à carga: é. ',: ",_:, t: '
.nos entendemçs perfeita- me Ceca� que .tormasse

estréia frente ao bugrínos lo espaço' de um ano, msa-
.

- Garcia foi o�pio-rj'téçni(") mente bem ..

' '" -

��, -t nma -seleção, somente "com
e acredito que não será dC3- tisfeito no clube de Tomaz que já_tive, pois sempre' dei- Revelou "cecato que aspira [ogadores da Capital. E ele
ta vez que perderemos a in- Chaves Cabral, foi para o xou-se levar pelas,�õ.p1niões o título citadino no próximo foi taxativo.
vencibilidade. Avaí onde permanece até de a'!gun's membros-da dire- certame pois, até lá, acredí-
- Você já está recuperado hoje: torta �.!vi-negra. O mesmo ta que a

.

equipe esteja bem
da contusão do [oelho,' oe- --Teve .alguma emoção na não posso dizer de 17Uáin entrosada. Quanto ao caru-
cato? carreh a futebolística? uma vez que sua conduta á peonato estadual ora em

.z= Felizmente estou me
_ Emoção, própríamente testa. da equipe azurra tem disputa, conría n� clube de

sentindo perfeitamente bem dita, não tive. Senti-llle 88.- demonstrado sua 'autorídade, sua terra, o,Qarlos Renaux.
para poder atuar domingo. tisfeito ao derrotar o Figuei- Graças ao Vil,ain-p Avaí até - Dentr�: ',de dois an»;
No último coletivo dos azur- rense num amistoso. Acredl- agora ainda não perdeu uma, você se f(\rmará em contabí-
ras trenei e' não senti nada to que ficarei emocionado, partída s}quer. Bom treina- lldade. E depois? E, lá se foi' Cecato, sor-

. j)�í, porque, acr�dito que Vi-' nq dia que tiver que enrren- dor e, mais ainda, amigo (k� - Acredito que.. com um ridente, para o centro de
Iam me lançara na zaga tar o Carlos Renaux e ven- jogadores. pouco de esfôrço, chegarei a campo, receber instruções ',:J!)
central. rormàr-rne em Direito, quan- treinador Vilain.

de�;�men�:e�to �=:�e:er��l: ESPORTES NA SEMANA DA ASA do então_p_e_n_s_a_r_el_'_e_m_c_a_s_a_f_.. D_._C_O_R_D_E_I_R_O__
Brusque no dia 22-5-1936.
Iniciou sua carreira' espolti ..

va no juvenil do Carlos Re

llaux onde obteve o tri-carn

peonato, (51-52-53) cia cat�·

goria, concertente a zona.

Gaspar-Brusque. Promovídr;

à aspirante; foi campeao ell1

�4 para, em 55, deixar o

"clube" de Teixeirinha afim
de cumprir o seu dever com

0_ serviço militar. Nesse pe

rí.odo, defendeu o Figqei
rense. DeixandO a ..farda,
Jaime foi passear em São

Paulo, onde teve oportunida
de de treinar no juveniC d:)

Palmeiras e mais tarde nl)

quadro titulaI' do Juventu3,
�.o lado de Cal0t::9 (érack -:lo

Caxias de Joinville) e Riogo.
;Retornando a Santa Cata.-

,

. Posso estar errado, ma.s.

mas, no momento não vejo
nínguem- melhor que Tatu;
Marréco, Nery. e F. Nilton,
ZiltOll e Nelinho; Helinho.
sombra, Amorim, Vadínho e

Betínho.

menagem à AS5êmbléia �eglsiatl.
va do Estado.

2 - Hoje -,- às 10 horas

R,egata 'organizada pelo Veleiros

da Ilha. Homenagem a M"lnha

de Guerra do Brasil.

3 - Dia 20 às 7· horas

Com vista a Semana da Asa o
,

Destacamento de Base, Aérea de

Florlanópolls,.r �laborou'_ um �

grama de esporte a;ssim dlstrl.
buldo:

1 - O·ntem às 9_horas.
Torneio Início d,e Futebol en_

tre as equipes das Forças Armadas ·Futebol de Salão ·entre às Unl_

e políCia Militar tendo por locai dades Militares: políCia Exército
, ,

o estádio dr. Adolfo ,1iOl�der. no- e Marinha.

ATRAÇÃO DE HOJE - Amé- VEM AO' BRASIL O CAMPEÃO

_rica' x Flam:engo é o 'encontro I R'USSO � O ern:presárlo. José da Iatração de hoje pelo certame ca_ Gama anunciou que o Spartak
- ,

t'!oaa de futeboL I
campeão da União Sovlétlca_ virá

"

-
- ,

ao nosso país, para. enfr,entar o

S,AI GRADIM E ENTRA YUS- Flamengo dia 15 de novembro no
, .,

TRICH - A derrota do Vasco pe_ Estádio' do Maracanã. Adiantou

la segunda vez frente ·ao Fluml� maIs que São Cristovão e

MadU_1nense, provocou a salda do técnico
I
relra àcelt8lram disputar, na prell_

Gradlm das fileiras do primeiro I minar o compromisso oficial da
'I '

I
tendo sido contratado para subs. rodada.

tltul-le o tem:peramental Yustrlch, I * :j< *
ex_treinador do América.

j* * *
CAMPEÃO PELA 6.a VEZ 1�"t i·' CONSECUTIVA - porto Alegre

TAÇA "BRASIL" - Pela aço. ,

� 17 .

(V.A.)' - O extraordinário ,)"Brasil", hoje estarão se d.efron_

I
,Judoca Kawakaml, representan�

.tando, em Be o Horizonte, as I
equipes-do Atlético Mineiro e crrê_

de São Paulo, sagrou-se, de forma

mio porto .Alegrense. () �egUndO brilhante, hexa-campeão brasllel_
.,4

programa de te!.evlsão. "Esta é jogo será domingo próximo em
1'0 absoluto de JUdô, ao--vencer em .-.

porto Alegre.
luta final e sensacional ao rllPre.
sentante do Distrito Federal LUiz

,

* * * Alberto M,endonça, que' foi um 'ad_

DIDI EM VIAS DE SER DE- versário de valor sendo somente
,

san, Roc!,y 'Marciano ou qUal�Uer VOLVIDO? - RiO, 17 (V.A.) - abatido, apes vinte minutos de

outro boxeador, desd·e que a com. O oronlsta social Jac.!E::to de Thor- combate. Com a reunião de on_

- pensação financel'l'a seja satlsfató_ mes, que é "Botafogo doente'!, dem, no 'Paláclo dos Esportes, 101

ri!!;", Mo(cla.no também se apre_ em sua habl�ual coluna, afirma encerrado o VI Campeonato Bira

S·8UtOU no programa. O ex-cam_ que Dldl fôra barrado do tean sllelro de Ju<lô, e que reuniu 're_

peão. dos pesos-pesados aflr�: tltul�r do Real Madrid por não presentações de São PaulI>- Dls";
, .-

"Minha luta com' .JY1oore foi a se adaptar ao jogo rápido e êorrl_ trlto Federal, Minas GeraiS, Para-
melhor de minha carreira. do dos "reallstas"r jogo êsse tão nA e Rio Grande do .Sul,

Êle me 'derrotou pela segunda do agrado .<los afeiçoados espa.

vez em minha carrel'ra C},e pug1l1s_ nhols. Aflrmou mais que o Real

Fala-se na pos�6i1idade de um com�

bale enlre Johansson e Moore.
* * *

Moore Kearn que é �mpresárlO,
" .

associado de Moore, disse: "Acr.é_

dito q�e a luta entre Arcl'!!ll Mo.

Los Angeles, 17' (U.P,) - Jack

Blearnues fala na Ireallzação CÜl

uma luta em disputa do título en,
, ,

tre o campeão mundial dos pesos 1 ore ft Ingemll>� Johansson será rea.:.

pesados Ingemar Johansspn e o Iuzad;t no próximo ano, no CQ7

"r.el'! dos meios_pesados Archle lIseu, ,e aposto que Irá 'superar
.....

qualquer outra luta da hlstól1a
------------------------------------�----------------

TABELA Do.S lOGOS DO TORNEIO ES
PORTIVO DOS DIAS 18- E 25 DE OUTU
BRO, PATROCINADO PELO. IPIRANGA

FUTEBOL CLUBE

do box". Kearns que dirigiu Jack
,

Dempsey na ·era das rendas de um

ml1hão de d"lares fez essa aJlr_
,

matlva durante a g<ravação de um

sua vida", que será apresentado

na noite de hoje. Moore convlda_
,

/

do_sul'prêsa do espetáculo, disse:

"Gostaria d,e lutar contra Joha:tls_

DIA 18

AS 14,00 hs� - O Estado> F. C. X S. Dumont F. C.
.

" 14,50 "
- Cruzeiro F. C. x Tesouro do Estado F. C.

," 15,40 "
- C. Ramos F. C. x Ipiranga F. ç."

)J 16,20 "
.:.- E. C. F. Raulino x/D.E.R.

" } 7,30 "
- Limoense F. C. x Juventude F. C.

""'�.............__,..,..."""I�ta>. For.am lu,tadores. eO!llo êle que. Madrid- visto o Jogador, não se.

me fizeram com que. eu abando- '�d�6tar-ao' jogo .c;!os espanhol�, es_

na.s�e o :esporte'�. Mal'claii�>voltou ·tavll. disp�sto a devolv,er o seu ta;.

te� '?P.la:Í1O� �b-�Ó'c1ffilpêãó dó'
'

imedlató às, a;�;tíg�:l'·t
"

.

. ':.'� �'::5':, :k�;<.{j,��

2;.0

p,ossibilidade de vir o time 'de

Heitor Ferrari" vigoram.os preç.os

que seguem:

O Avai -pisará o gramado como

favoríte mas mesmo assim Vi.
, .

lain advertiu seus pupilos sôbre a

ra".

PR:SlÇOS

Newton Garcez a surpreender poís

dizem que a turma tricolor está

Nas partidas do Tor�eio "Dr.

mellior organizada e preparada do

,que quando disputou o "Relâm_
I

ArqUibancada - Cr$ 30,00
Y.! Arquibancada (Associados,

O Avai atuará sem coneursd; do senhoras selllhoritas estudantes c-
- , ,

meia Gercilío que 'foi suspenso menores) - � 20,00
por três jogos na última reunião Geral - Cr$ 2.0,00
do Tri_!lunal de Justiça Desportiva, Y.! Gerar (assooiados
havendo assim """a poobabilldade s��oritas estudantes �, , ,.

do aprove�tament.o dé Vavá ao la..
I
- Cr$ 10�00.

pago".

senhoras
,

�enores)

"SS';:-;'é% "il5:\%'ÇjíSS%S tê:" %%%SSSSSSSSS iS'S iiS'

� F'Ô L, H �� ·S Ê,,(�A ,

.'D� CORDEI!JO
QUEREMOS registrar em nossa seção a pas-I"

sagem de aniversário do nosso prezado amigo e des-

portista Walmor Morais, o popular Gatinho. Alto'
funcionário da Emprêsa Florianópolis, onde, tem se

destacado pelos seus relevantes serviços, Gatinho

viU! passar na quinta feira última mais uma prima
vera, recebendo dos seus parentes e amigos, efusi
vos cumprimentos. Ao Vaimor Morais os nossos sín
céros votos de perênes felícidades ...

--0--
CRIARAM MAIS um clube- varzeano. Trata-se

�o Alíados Futebol Clube, equipe que devérá fazer .

sua estréia dia 25 próximo contra a sedutora, pata
êste embate o Aliados fomara com a seguinte cons

tituição� Camilo; Dedão, Negrão e Balão; Combra e

�Casado, Ligeirinho, Boquinha, Pé de Bicho, N�glib�,
Grillo. Não há dúvida quanto aos nomes dos joga,.,.

�
dores desta agremiação; são por demais sugestivoa.

.

-Uai. ..
--0----

BEM; POUCOS são os cronistas que acompa·
nham nossas delegações nestes campeonatos est1l.·

duais. Todavia, como o Paula Ramos vai a Joaçaba,
de avião, tgdo mundó faz questão 'de' acompanhar i)

conjunto paulaíno. Essa é muito boa ...
�o---

o Dr. Saul OÍiveira elaborou> e está se re�,li-'
zando um torneio entre clubes varzeanos, como pre
liminar dos jogos em qu.e Figueirense, Avaí, Tamun- .

daré, Bocaiuva, Atl'ético e hua}'aní, realizarão..Foi
.mais uma do vice':presidente da F.C.F .. A continua:.'

assim, ao final da gestão, o dr. Saril estará, a fren:
te do sr: Osni Melo, concernente à trabalhos edifi

cados a testa da entidade "mater" da rua Tire.

dentes ...
----0--

"'- __ COMO NÃO podia deixar de ser, o Atlético go

leou ao Tamãndaré por 5 a zero. Ficou ];lrovado mai.'
.

uma vez que o Daré se limita -apenas' a pteocupal'-se
com o "jóguinho", lá em sua s.ede, nada mais. Tam- ,

bém ficou provadO que no Estreito o pessoal nã.:> é

de muita bola ... J
SSSSSS�SSSsSSSSSSSS'S* ���%SS%S%·S$S0$�1·

WILSON MORE'IRA FORA DO
PROFISSIONALlSMO

RIO_ 17 (V.A.) - Wilson Mo. podeorá jogar football como profls_

relra Jogador que multo 'proDretlll I Sianal uma vez que não cumpriU
, ,

e que na ultima temporada / de, o contraCo que mantinha com o

fendeu as COl'es do ,Betls de s.evl'.1 clube sevilhano. Desta forma., WIl

lha, pr,etende abandonar a prática. son somente poderá jogar em 'qua

de footJ>all e se dedicar a. seuS- es_ dros amMores, ficando o football

tudos de' direito como ainda. tra. como simples diverti_
,

.

balhar. Esta. fol a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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" Tira a mão vai velhinho".
Antes de concluir o seu discurso reiros. Tratar à Rua oo1'onel pe. o

'

- Caminhão nr. 50.00'-36.
o dr. Mario pinotti afirmou "pe_ dro Demo�o 1.617, Estreito. ..... _" O teu amor não paga o meu

sacrifício". Caminhão nr. 42-21-88

Sem-as ,(ondicõés de saude
-

.'
Na América Latina, segundo os- ses sul-americanos pOderão dobrar

estudos do sr. Abraham_ Horwitz, sua população dentro de 20 a 50
diretor-geral da Organização -pan- anos. Alguns, porém, o farão em

americana de saúde, citados pelo menos de 35 anos, apesar d!1S ant

ministro da Saúde _
sr. Mário pI. quüadoras condições sol) as quais

nottl em _seu ci!scurso de São por algum tempo alnda poderão
paulb há uma enorme proporção viver".
de se;es humanos que existem mas OPERAÇÃO PAN-AMERICANA
não vivem! E acentuou o ministro

- "Nesse paralelo ou, melhor

D don d S d h
.

�:�a!::� ::��lI:�:t=� :�� s�: dizendo, - acentua o dr. Mário iscursõ O ministro a aú e na omenagem
eíal e Improdutividade do traba_ pinotti - nessa Identidade das

lhO, pela alimentação escassa. pe. situações Iatmocamertcanas e bra, da classe médica ao, presidente da Repúblicala habitação Inadequada pela sneíra logo ressalta, mesmo ao

curta esperança de vida, pela saú- espirito mais desprevenido o sen.,
__ M�I·or proporça-o de Cfl·ançaSde fisica. e mental, e social que é

tido da- Opera pan-Ame'rlcana e III
,má e é tensa, que é permanen-

do programa de Metas dois
�

ms, cercado no entanto de países pau::'
I
llmpida e objetiva Intuição do -ções Inelutávels entre riqueza e

temente insegura". Mais adiante, , "
v"

-

saúde lançando a um Só tempo as
o ministro Mário Plnotti, al::ntua tantes ue ação inspiradora do peno periZadOS, incapazes de colaborar papel que o Brasil está destinado ,

ter sido Intensa a sua emoÇao ao samento político de Vossa Exce- �elas trocas no desenvolvimento

I
a desempenhar nesta parte do' linhas fundamentais da recupera

sentir que no Brasll estavam vl_ lêncla sr.- presidente. Realmente das suas fontes de riqueza. cada mundo. E como levar às popula- cão econômica do, povo braslleiro
vendo mllhões de brasllelros, nas

dentro da Interpenetração cada vez menos qualquer um poderá ções latino.americanas os bene': e dos povos suLamericanos pela
mesmas pãlsagens humanas � BO. 'I segurança dessa viSão cllnic�. V.
cíaía dos nossos vizinhos localiza. vez malar de Interesses no mundo enriquecer SOzinho no mundo de tielos da CiVilizaçãO, o confôrto, a

das pelo dr. 'Abraham Horwltz. mOelerno, o próprio bom senso re., hoje. No seli. ideal de fraternid�da ,saúde, o bem-estar individual e Excla., senhor presidente, bem

MAIOR���çO:�ÃO DE pele a utopia- Ingênua de um continental, a Operação pano social ,maiores esperanças de Vida, merece o título, de sanitarista

Brasll rico ou enrlqUeCendo.se, Americana vale assim por uma senão proporcíonandoc lhes melas

de desenvolvimento econômico

tbrasileiros
lo 1 ealismo e objetividade com

que V. Excia. conceituo. as rela-

O (Ir. Horwitz observou que nas

�����:õ=al�:tl:;;:=:���:;C!::� Irmandade do Senhor Jesus dos Pas-.ças e �dultos- jovens, pois a mlaé,-
_

ria não deixa o homem envelhe-

H
·

I d C id dcer. Os menores de 16 anos repre- SOS e osplta - e a ri a
-

e
seitam na generalidade, 40% da

população total enquanto nos Es. C O N V I T Etados Unidos e'ssa proporção não _

vai além de 27%, em virtude da
Por ordem Og' Exmo. Des. Comendaâor João da süvr,

riqueza nacional que se traduz em
.

.

confôrto bem-estar e saúde Medeiros F'ílho, M. D. Provedor desta Irmandade e HOSpl-
maiores' e melhores possibilidade� tal de Caridade, convidamos aos distintos médicos em exer

de viver. Os maiore� de 60 anos I cício no H. C., e bem, assi� à classe médica em geral; para
alcançam apenas 6% do, total da

I
assistirem à missa do Pàdroeíro dos Esculápios - SÃO

população. E diz o ministro Mru:iO LUCAS _ a realizar-se dia 18 do corrente domingo às e
pmottt: "Realmente .impressiona

....

'

_

'

e comove o Impeto extraordinário I horas no altar mor �a igreja do Meníno Deus.

do crescimento dessas populações. Esta santa missa de comemoração do Padroeiro dos
Em seu conjunto são consldera_! Médicos, será celebrada por' S. Excia. Revdrha. Dom Joa
das hoje as de �alor desenvolvl_

1 quim Domingues de Oliveira, nosso venerando - Metropol.
menta no mundo, Calculadas em·

r ano que se dignou atender ao convite da Irmandade.
162 milhões para 1950. devem-I .

tó
.

FI" u 15 d O t b d 19-'�
chegar a 692 milhões no ano 2.000. oonsís orro em orranopo IS, e u u ro e .)0.

Segu�d,o estimativa alguns pai_ ORION A. PLATT - Mordomo do CUltl).
,

num .esfÔrço comum para a rea, Desejando adquirir
IMOVEISI!zação de -ídeaís humanos que

são comuns acima das frontelràs
, ,

dos regimes polítiCOS, dos gover ,

nos e das bandeiras? porque 'ou.,

tro dentro do Brasll e para os

brasileiros não tôra o sentido do

procure.nos, Temos para veno;

der vários, bem situados e de

grande valor. Alguns no centro

da cidade e outros nó Estreito e

em varias bairros. Temos também

demos provlsórlamente a rua

Conselheiro Mafra, 22 junto a

loja de D'ALASCIO & FILHO

Metas
,programa das traçado e

pôsto em execução por Vossa Ex

celência, para que milhões de bra,

slleiros possam efetivamente li

bertar.se da pobreza da Ign0Í'àn_
,

cia e das doenças, para que não

apenas existam mas possam vi.
,

ver como seres humanos".
,

ÓJima Residência
récem-consíruda

S4.NITARISTA NUMERO UM Vende_se ou aluga-se em Bar.

o MENOR DESGASTE
/

JAMAIS REGISTRADO
a:'l'-"':�!f:1;

-

...

-..... �I f ?'i' t'" �

MAIS UMA.CONQUISTA DO CENTRO ESSO DE PESQUISA:
'�""'."; 'ç;:-;;::

O MELHOR MOTOR OIL COMPROVOU SUA SUPERIORIDADE EM
3 MILHÓES DE QUILÓMETROS!

,/'

Após longos meses de pesquiso científico, que incluiu testes
atômicos exclusivos, realizados no Laboratório de Radiação do
Centro Esso de Pesquisa, Esso Extra Motor Oil Faixa Dourado
foi testado em carros americanos e europeus por mais
de 70.000 quilômetros cada carro.

�ste foi o mais extenso teste de estrada jãmais realizado paro
comprovar a qualidade de um motor oH. Foi absoluta a

superioridade de Essa Extra Motor Oil Faixa Dourada sôbre
todos os outros óleos testados pelos cientistas de petróleo: foi
em carros fubrificados com Esso Extra Motor Oil Faixa Dourado
que se obteve o menor índice de desgaste de motor
jamais registrado.

:..

.,
.. [ CADA LATA

<.,
.',-,

COIUM
FAIXA

DOURADA
MILHARES

DE HORAS

DE PESQUISA

c

Ihões de
�

número um das Américas, pois

I
tinos .gsmpre sensível e lúcido

será pela combate à pobrezã' que não apenas' às raizes dos males do

melhor eenceremos os" nágelos das 'país e das nécessidades do povo

desvastadoras 'doenças de massa, como Igualmente sempre tambem

que afligem os povos deste hemis- sensivel e lúcido aos problemas

féria. Deus o conserve senhór e dificuldades Imediatos da dlas-
.

,

presidente sempre o médico que se a que tanto V. Excia. tem sa.

te!» sido à frente dos nossos des., � bldo enaltecer".

lc'oln�t e c,e u, UI silO
por Walter Lange I" -I\s montanhas para �im são

festas". Caminhão nr. 47-84-37

N.O 125. (TubarãO)
Carona s6 de sala justa".

,

Eu tenho a mania de anotar o Caminhão nr. 20·43·65 (paraná)
que os motoristas escrevem no "O Trabalho honesto Só pro.,

pára_choque dianteiro dos seus duz ,riqueza". Caminhão de Pa-,

"

carros. Mania velha. Assi� eon.,

segui colecionar inúmeros dísftcos.

Como é possível que um ou outro

leitor se distrai_!!, com a leitura

dos mesmos, resolvi publicar al

guns "exemplares". Talvez �xlsta
algum leitor "pslcologo" cr.:a; se

mteresse em estudar o assünto
,

porque entendo que estas _ses

não deixam de ser uma reveláção
do carater de quem as escreveu.

Há uma variedade enorme. Há de

tudo: frases de uma originalidade
curiosa algumas religiosas oirtras

, ,

filosóficas, chistosas, pOéticas,
elegantes e infelizmente também

, '

algumas sem graça, sem qualquer
nexo e mal escrrtas.
Leiam êstes exemplos:

namá, Estado. ele Goiás)
" porque ôrg-ulhoso se o rutu,

1'0 é a morte". Caminhão nr
.•..

12·02-65 (SãO paulo)
" O Brasü produz; o Expresso

conduz". Caminhão nr. 36-41-23

(Joinville)
" _Plrlgldo por mim e guiado

por Deus". Caminhão nr. 41.38-78

(Itàpecerlca, São Paulo).
". Quem gosta de Pó é cara de

mulher". Caminhão Dr. 23-07-54

(Florianópolis)
" Não preciso de palpites; sei

errar sozinno»." Caminhão nr,

23-11·49 (Florianópolis)
" Boas estradas - Bom Gover

no". Caminhão Dr. 47-91-90 CEtl.
teio, R. Graneie)
" O assunto é perguntar pela

rir. 23-08-"46Maria!" Caminhão

(Floriapópolis)
Se eu fosse rico compraria o

(SãO José) ,
�eu ,OrgUlhO". CaminhãO nr... ,"

" Com Deus pelas estradas do 23·09-06 (Florianópolis)
Brasil". Caminhão nr. 41.23-08 "Sendo Deus por mim, quem

(Pôrto UniãO)
-

I
será contra mim?" Caminhão nr.

" Eu não sou pipóca mas dou 19-10·16 (Lajes)
os meus pulinhos". caU:lnhão nr. "Adeus Morena. Breve voltarei"

24-51-03 (Blguassú) Caminhão nr. 13.341 (salvlftlor,
Morena! Só plI.}'a ml�l". Bahia)
.,.

Caminhão nr. 23-06.16 (Floriánó. "O orll'ulho a terra come".

polis)' Caminhão nr. 26-72-08 (Bom
" Em cada montanha há um Retiro)

Jorrlso". Caminhão nr. 3�-84-03 "Salve Maria. Tua mão me

(Joaçaba) Jula". Onlbus nr. 45-21-96 (SãO
" perdôa aos outros; núnlla II José)

a mesmo! ". Camlnhã. nr. 46.91� "por sua causa voltei aqUi".
09 (Tljucas) Caminhão nr. 25.72.78 (Bom

Quem em Deus confiOU, nun_ Retiro)
'a se enganou". Caminhão nr.

•. Só pelo amor vale a vida".

,10-104 (Curitlb_a) Caminhão nr. 46-91-61 (Tljucas)
" De um sorriso nasce o amor" O Carinhoso!::. Cãmlnttão

Caminhão nr. 58.11-68 (SãO JÓÍlé) m. 23-07·33 (Florianópolis)
, Já vinhesses... l2.0dea Is!".

Caminhão Dr. 23-01-16 (Florianó

POlls)_
" Sal de mim Olho Grandã'f".

23·06-79 (Florlanópolts)

E, para finalisar a relação de

hoje esta última:
,

" Não sou baton mais estou
,

nesta boca!" Caminhão !;)ir. 45-21.

46' GSão José).

.,

r?==========================::====================��
· ".

ó TIM A RESIDl!:NCIA

VENDE SE
Loc:llizada e muma das mais aprausíveis ruas do Sub-

19i9tTi-to do Estreito, vende-se uma bela residência dotada
de todo o conforto Jl instalações, com três amplos quarto,>,
Jardim, diversas árvores 'de enchertos, etc. etc ..

Trat9.r no mesmo local à rua Osvaldo Cruz, 405, depois
Elas 17,::l0 horas. _';"J:�;':'

ClU8�

DE'
RECREATIVO

JANEIRO
ESTREITO

'-

PROGRAMA'QO ME.S DE OUTUBRO

3 - Elegante festa prlmaverll com a elelão

da Rainha ela primavera

11 - Desfile Robustez Infantil, patroclnlo

do .Rotary Clube do Estreito

18 - Tarde Dãnçante

31 .- Solrée elegll-nte, quando será coroada a

Rainha da primavera do Clube srta.
,

CECILIA VALENTE.

- :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

Novo escafador Sueco para ies(ava�ões verticais
ESTOCOLM.

O (SIP) - Um

I
Ribbon Award" por êsse de- seus dispositivos de segu- tenção para indústrias cons- na Finlândia, alcança a al- uma barra com iravessôe;mm cesto que tornam ímpos-

interessante "escalador" sué- senha. rança. trutoras. tura de 175m. horizontais que engrenam sível o aprisionamento.:lo
co para excavações vertícaía, Em -artígo divulgado na As idéias em que se baseia Hoje em dia as emprêsas .segundo o 'ponto de vista' com as .rodas dentadas que operário.
e que é apontado como tendo revísta da Cia. Bolíden, da o escalador "Alimak'" foram especializadas em extrações dos engenheíros que plano- fazem subir o escalador. Se o mtor ou a cadeia do
aumentado grandemente a Suécia, um de seus engenheí- concebidas em colaboração de minérios, na Escandiná- jaram o escalador, o melhor O ar e a água para a per- monta-cargas ceder, à trans

segurança nas excavações 'ie ros �. o Sr. Helge Tysland entre, o Chefe da Seção de via, em sua maioria empre- dêle é que permite fazer ex furação circulam pelo ínte missão' de engrenagem é de
interiores de minas - traba- - dá conta das experíêncías Segurança da Cia. Bolidea e gam o escalador para fazer cavações para cima até a 91, rior das unidades verticais contrôle automático para,
lho difícil e perigoso - foi da Cia. acêrca do "escalador" os fabricantes, que anterior- excavações para cima, �r." tura que se queíra. da guia. Foram ínventadce certo gráu. E' possível ít
criado pela firma AB Alíma- e $az uma síntese de sua mente construiram plataror- centrando-se o mesmo à O dispositivo "Alímak", métodos especiais para reu- freiando até chegar e mbaíxo
kverken, de Skelleftea. maneira de trabalhar e de I mas de construção e manu- venda também na Amérlcá e agora patenteado em todo c; nir as unidades 'à medida ou fazer baixar o monta-car ..
Conquanto o escalador aín- Inglaterra. mundo, se eleva sôbre uma que à excavação sobe, per ga acionando uma manivela.

da se encontre em fase de barra-guia composta dé uni- meio de um gatilho de con- Também existe um, freio 1"

O IMPRESSIONANTE FLUMINENSE Boliden realizou com êxito dades agregáveis de 6.Y2 pés trôle à distância. Também socÔr-ro.· :

- jam sendo acrescentados no- várias vertícaís de 122m. ,jé de comprimento, acionada há um telefone no cesto A completa- disposição do
-

I enquanto que os vascaínos sen., tvos aperfeiçoamentos, à me- RIO, 17 (V.A.) - O que mas, ' altura, e uma excavação ci.:..·- por motor de ar comprímído, monta-cargas, passando ,I medidas de segurança pro,
dida que aumenta a expe- Impressiona no team do Fluml.

tlam os efeitos do forte calor rei.
cular para fins de ventilação, .Na barra-guia está fixada cabo telefônico pelo tubo de porciona ao escalador "Ali-

-

ríêncía, os inventores já ro- nense que reparte cdm o Botafogo nante, os trlcolores corriam QDm ar que aciona o- motor. mak" sua maior importância
ram agraciados o ano passa- a lld�rança do campeonato cario.

enorme saude e davam a parecer
, Entre os muitos dispositi - nas excavações 'verticais. Os'

que poderíam correr mais 90 mí ,

SERRARIA NO DISTRITO FEDERAL
-

d ddo pela revista norte-amerí ca de 59, é o preparo físico do " vos e segurança po em ser que o empregam encontra-
cana Mining World que ihes seus jogadores. Ainda domingo no

nutos. Não há dúvida que o team
r

' mencionados' sapatos para ram que também contribuí

outorgou a pareciada "Blue match contra o Vasco da G�ma, das Laranjeiras está "tlnlndo", � Máquinas em grande quantidade, leilão judicial, pela i trepar, uma corda de 'salv&,- para um trabalho mais rápí-
--.,�_ .•--------------------'--- I IW maior oferta. Destacando-se lixadeira, respigadeira, li- � menta com gancho especial, do e econômíco para fa'7Q,"nlciando uma al\têntica arrancada

,
.. 1

PROCURADORES DA 16.a CR em busca do título. O certo tam-

I
xadeira de, fita, tupía, furadeira, serra circular, serra escotrlhas na plataforma t perfurações muito altas.
tíco-tíco, plaina, prensas, desempeno, 'serra conjugadabém é que agora somente os trt.,

IO órgão pagador da 16.a Circunscrição de R'ecruta. colores e botafoguenses estão com
com broca, dita pendula, dita esteira, máquina desen-

menta avisa aos interessados que será exigida até 25 do
-

grandes probabllldades de con, I
grosso, dita para venezianas, adiadeiras, tôrnos, tudo

�

corrente mês a apresentação de uma fotografia para () quístar o titulo embora o Bangú ,motorisado em ótimo estado. Tratar com leiloeiro Fcr-ICartão de Procurador.' O não atendimento da presente se ,

' ,

i
nando Mello. R. Quitanda 62 - 4.0 andar - fones

com um ponto a menos, esteja em
O d

licitação implica em suspensão do pagamento do mês de suas águas, pois o resto é jOgul,!
42·8505 e 42-5531, que venderá nos dias 9 e 1 e .no-

,-outubro. nho para a televisão.... C vembro de 1959. o
- -

I�o..-.<' ,.. c

(DÉCIMA PÁGINA)

desenvolvimento e lhe este-

RE
d-o' 1,. O sor t e i O do

Realizou-se o 10 de outubro úJtimo,

pelo Loferia Federal, o primeiro
/
sorteio dos cupões de côr

verde do 2.° Grande Concurso

Real, de ccôrdo com o Regulamento.

Confira seus cupões pela

numeração ao lddo. Caso

tenha sido premiado, procure

cupões
'todoS os

-

imediatam,nte a mais,

próxima Agência do

Real, ou então telegrafe

sem perda de tempo

para a Real - Aeroporto

de Congonhas,

São Paulo,

comunicarido o

número e a

série de seu

cupão, seu

nome e
I

enderêço

OS cupões
'todoS

,

para 'receber

o seu p;:;mio!

• Exclusivamente

para 'passageir�s
de linhas

'domésticas.

1mportante: Mesmo que não tenha sido premiado neste' primeiro sorteio'
do 2.0 Grande Concurso Real, seu cupão verde ainda vale para o sorteio
do Grande Prêmio

IIMilionário do' Ar" de Cr$ 3,000.000,00 só para
você, a ser realizado: a série, pela Rádio,Nacional do Rio 'de Janeiro, no
dia 13/12/59, às 11 horas, e o número, pela loterig Federal do dia 19/12/59.
Portanto, não rasgue nem jogue fora seus cupões verdes! Com êles, você

ain<;la tem chance de ser o "Milionário do Ar/!! E continue voando pela
Real, que agora, distribui cupões côr de rosa para o segundo s-:lrteio,
pela loteria Federal, a 12 de dezembro dêste ano, com nova distribuiçã)
,de automóveis DKW-Vemag, viagens Stiper·H, viagens à Foz do Iguaçu"
máquinas ..de lavar Westinghouse laundromat e relógios Eterna .Matjc!

"N O T A S,,- I República, Nelson Gonçalve'l
§ - ITALIA DE HOJE, com' recebeu da RCA VICTOR a

"Os Violinos Mágicos", em apreciável soma de 2 (doís)
etiquêta �USIDISC, é um milhões de cruzeiros, como
excelente lançamento tono- pagamento a direitos artísü
gráfíco já à venda em nossa cos Je autorais de suas grava
Capital. Reunindo grandes ções, Isto, referente ao prí
sucessos do cancioneiro po- melro semestre de 1959.
pular italiano, tais coma § - S�b. o titulo "Çançóss
"Píove", "Nel blu dipinto j famosas em Hi-Fi", a, Rei\.
blu", "Non di m e n t i c a J"', VICTOR lançou 'um Lp. com
"Tua", etc., êsse Lp. está cre- a famosa dupla Jeanette
dencíado a merecer ótima MacDonald-Nelson Eddy. 0
receptivdade entre os dlscó- cinema os juntou em oito
filos. Aliás, a MUSIDISC prt- filmes, cujas canções além
ma por lançar gravações téc- de outras recentes, foram .n
níca E artísticamente ree-i- cluídas nessa gravação.
ríiendáveís, príncípalmento §.- Conforme prevíramos
aos amantes da bôa músícs o L� "Anisio Silva canta pa-

§ � O mais recente 78 ro- ra Você", da ODEON, vem se
tacões de Nat "King" CeI? constituindo em grande êxito
para a CAPITOL, da qual é de vendagem em Florianópo�
artista exclusivo,' reune dot., lis. ,Não resta dúvida de que
números cantados em portu- o cr�ador de "Sonhando eon
guês. Na face A, de Antonio tigo" tem muitos admírado
Maria e Fernando Lobo' o

I samba, canção "Ninguém it:l

ama", figurando na face B (

conhecido samba de Mllt�);1
Oliveira e Max Bulhões, '"Ná0
tenho lágrimas". Os acom

panhamentos musicais estão
a cargo da orquestra de Da
ve Cavanaugh.

§ ,- Artistas famosos nos

Estados Unidos, Lee Paul &
,\![a-ry Ford voltam a figur9.r
nas ,"paradas de sucess03"

'com fi gravação do fax "Va·
lentiila, my Valentina",' �m

"êlo COLUMBIA.
§ - Em primorosa exe.::u

ção de um dos maiores saxo·

foni,<;tas ge todo o murv::J:J,
300ker Pittman, a MUSIDLSC

res n� Capital barríga-verds.
§ - Já na praça o novo

Lp. de Orlando, Silva para a

RCA VICTOR: "'Nada além',
reunindo grandes sucessos do
"cantor das multidões", que
atualmente pertence ao

"cast" da ODEON. Orlando e

ainda, Indíscutívelmente, um
'dos grandes "astros" -da m CI
sica popular brasileira.

"SUCESSOS EM LP."
Na semana que passou, fo

ram os seguintes os dis.-:cs
mais vendidos no Salão Rre

corc;l e na A Musical:
,

1 - MOL�O ITALIANO _

Jonny puleo e si cónjutlto
(AUmO FIDELITY)
2 - INIMITA'VEL - AgO'3-

lançou, em "extended-play" a tinha'dos Santos (RGE)
,amosa'composiç,ão de Si<lney 3,� CRUZEIRO PELAS
Bechet, "Petit fleUr", acopIe.- hU4'!tANIAS - Trio Mara:!,ádo com.o fax "Lónesoll0 (ODEON)

.'

road", em estilo Louis Arnis- 4 - VERAO DANÇANTE ,_

';rong. WillJ:', K;ing e s/conj. (RIT I

5 - ARGENTINE TA1�§ - Segundo a imprel1§.\l GOS _ Jo BasÜe (AUDIOespecializada da <;:apital tIa
.,,- __,.- _FIDF.LITY)

"A LETRA DA SEMANA"

TÚNEL DO-AMOR.- rock de Fishér e Roberts
Gnivação de Celly Campelo.

'Lá no tunel
Lá no tunel
Lá no tunel
Só tu uuuuuuuuuuuuu

Lá n9 tunel do amor

Meu amor

Só, tu
Podes me beijar
�ó tu UUUUUUUUUUUllU

, Lá no tunel do amor

Quero te abraçar
Quando, o trem
Passar

Só tu uuuuuuuuuuuuu

Lá no tunel do amor

Meu amor quer viajar
No trem do", sonhos teus
E sempre" sempre te prender
Bem nos bràços meus ...

ROGÉRIO, ROBERTO, RENATO e, RÓSEMERI, têm [J,

�atisfação de convidar os parente�, e amigos de' seus p.J1E'
NELSON- HEITOR e' NATALINA OLI

-

A STOETERAU

" ;�,�;ai à��f!í42 ��:m�l1}�'p{F,i-�.�;�g1f*;1:�j�i�
r

: gue'séhí"<celebradá,ilO di:a ,22\
'"

- "

,,--,- _.,", I'�
... '

..•..; .. :;;.:>'. r _",,".'.r', ;";' /., .. ' ,.'_ -."
,

cate o -EXm
',', •

/�r-"',;)'''._�'-�;:i
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FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 18 de Outubro de 195il

"Estou usando quase que exclusivamente caminhões lntemational desde
}928, e hoje sinto-me orgulhos<rde possuir 31nternational N-184, PTincipalmente

"

porque êles s�o fabricados na cidade onde resido. Como mostram as fotogra-

=: cqrga t��n8���������:'::::���� ,�. i!��'�'� -,

Para puxar 'cargas pesadas e volumosas como 'estas, é ne-
\

cessárío fôrça de sobra e resistência a torções extremas.
Você encontrará esta ótima combinação no International N-184,
fabricado no Brasil para condições brasileiras. Motor .símples e

econômico, transmissão reforçada, eixo traseiro de duas veloci

dades, longarinas reforçadas, freios a ar e cabina de máximo'
confôrto. Tudo o que o proprietário ou o chof-er poderia desejar. , o
Para a compra ou serviço dos caminhões International, dirija-se . "

, ,
.

li • - . . , .... " ..... �",l
.'

CONCESSIONARIOS EM FLOJUANOP_QLl's_C. �AlüQS.Rà�COMÉ.RCIO·E AGENCIASr"���

Mi
-

es Oa uehinhas
eDI ·I.�·bl·t ba :::m::��ea�oVibr::SiO:��;�d�

.,"" � .: i .

ao mesmo t�mpo grav�; ínícíou+seu
(continuação) Finalmente, em meio a uma

comovedor discurso: - "Quem é

frenética e entusiástica salva de esta,que anda pelas caminhos do

Reportagem de: MII-nu� Mar- palmas surge o caro trrurat que mundo; quem é' esta, que anda

tins conduzia a Imagem de Fátima,
pelas estradas da terra; qu� é

Especial para O ESTADO e re. postada em beUssimo trono 1>or.
esta que percorre as Cidades, an-

vista Voz de Assís de Caxias do �átll. I
�

da pelos sertões; (Tornou.se mais

A seu lado, Frei El1zeu _ o prí ;
vibrante e 'Continuou) quem é

meiro capuchinho a ser visto pe-,
esta que acaba de chegar acida,

la enorme legião de fiéis alí pre- de de Ímbituba acompanhada por

Dia e n-oite

SUl

Leitores amigos, o silênciO, mui.
tas ve�e!l e�ll:rime melhor que com

palavras, aquilo que sentimos, que

vimos, que queremos dizer. As_

im afirmo porque nãO poderei
s

,

descrever o que meus olhos viram,
meus ouvidos ouviram e o extâ�

se que minha-jl.lma sentiu. Vi.

essa multidão de homens mu.sente. O cortejo prosseguiu perra.,
zendo o tráfego právíamente ela- lheres e crianças? - É Fátima

corado na semana de preparatt,
- peregrina Missionária! É Marie

vos. Imbituba, ao que se me ore,

rece ffizar neste sentido jamais
,

navta visto tão evocativa, píedo,
sca e sincera demonstração de fé

Santíssima - Soberana dos Co_

rações - Maãe de Deus e Mãe dos

Momens!"

ASSim, leitores, amigOS, com tão

comoventes rrazes e simbólicos

gestos saudou a cidade e seus 1i�

lhos. E isso bastou paca quê a

populaçgo acorresse em peso às
,

Santl\s Missões iniciadas e rína.,
,

I1zadas com invulgar brilhantismo

ApóS 'as solenidades descritas /�
, ,

caravana rumou para a Matriz

onde a Imag,em' de N. S, de Fá
tima - a Peregrína e Milagrosa

I

Missionária foi colocada em

p.om-lposo trono,

mos no D9mlngo de Ramos atra., e amor a Deus, por parte de seu

vés de belíssimas páginas do numllde e, devoto povo. Aglome_

Santo Evangelho, a satisfação, a ..ada a caravana, o prefeito de

comoção que os filhos de Jerusa. oositou as chaves da cidade nas

lem quando da entrada trtunre; mãos da Imagem de FáUmá.

de jesus na cidade, acompannedo Nessa ocasião vários oradores se
,

de grande mul�idão, pois bem! E I1zeram OUvir, para no final, di-

nãO estaremos erradoS, não nos dg!r II- palavra aos presentes e ra.,

sentiremos cuípados
-

se naquele diovintes, o Direor dos Missloná-

11 de julho tivesemos relembrado tiOS, Frei Alceu, Quando seu no.,

a narrativa- do Ev�ngelho, quan., me foi anunciada, -amultidão se

do a caravana missionária <:,ruza- 'movimentou. Todos procuravam
va as portas da cidade de Imbrtu. melhor colocação para atentamen,

ba ,e IIQ longo .da Avenida Erna_ te ouvir a palavra do arauto de

!ii Cotrin divisava pela vez prí-, Cl'isto. E tão l�go 'o herói anônl.

meira a ,multidãO católica do iu, mo assomou à sacada do edifício

r que 'alí estava desde cêdo es; .da prefeitura uma efusiante sa;ga, ,

perando o instante de por ali 0- raívada de palmas cortou o si,

lhos sõbre as humildes batinas lencio entre a multidão de O(,ls,

SOLENÍDADgs

MISsõES, NA;
PRIMEIRAS

DAS SANTAS

MATRIZ DE IMBITUBA, - no·

MINGO mSSIONÁRl\').
(Este, é o titulo do próXUklo

capítulo)

dos sacl'lrdotes mlssionáriqs e es�

pecialmente sôbre a ímagem be.

la Iile N. S. de Fátima. preceden.

do o carro em que viajava a

imagem' e os missionários, um

longo cortejo de bicicletas, anun.,

otava a breve chegada dos pere-

grinos da fé, A, densa masa nu, F'esíduos e Cavacos

- Alto, de porte esgUiO, faces a.

vermelnaqas pelo calor do sol e

das Intempéries que encontra em

sua vida. de ,apóstolo humilde
,

batina maron, um. cíngulo e um

crucifixo ao peito - assim era. o

TELHAS. TIJOLOS
"'

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENéoURT
CAIS 8AOARÓ • fONE )809

ANTIGO O(PÓSITO OAMIANI

(

mana ascenendo lenços braâa.,
,

'

va de alegria em homenagem aos

recem.chegados. pelas sacadas re

sidenCiaiS, ao longo da Ave,nidll
Ernani cotrin, balloçavam fai.

xas e cllr�azes, assim por exemplo:

�SEqE BENVINDOSl), PERE·

GRINOS DA FÉ CRISTÃ, \:,OS
ACLAMA A FAMILIA FIGUEI�

REDO", Na, sacada da prefeitu

ra MunlçlPal, o vigário da paró

quia dirigia a multidão e exat.,

BRONZE
LATAO

ALUMíNIO
Compramos qualquer quantidade.

Dirigir propostas para:

,E N ,K 4 ,,'S/A.tava o momento de júbilo cris

tão, Os alto_falaJ,).'1res espalhavam
aos recantos da cidll-de, a magnl.

ficência de tão sublime e �na Rua Curuca n.o 176 (Vila Maria) Caixa Postal n. 10,(i4�)

recepção. _ Fone: 9�4820 _ S. Paulo.

RUA Cél. PEDRO DEMORO, 1466

to

por' todo o Brasil ..• '

.............................................

........................

................................

....." .

......................... .

...............................................

TELE FONE 6244 - FLORIANÓPOLIS

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

COM IR

'PARA
TOAIlEGIIE

I
........ -�- ----------

I

I e Segundas.,Quartas e Sextas

I

t.
I

-. pireto Q Pôrto Alegre
A Pelotas. no mesmo, avião. com figeire 8scele em Pôrto Alegre

.D.e:li-c-ioso almôço Q bordo
/

VOLTAM A IMPERAR AS:,
•

ABOTOADURAS
A história sempre se repete, .. e a moda também.
Há tempos usavam-se vistosas e finas abotoaduras,

cujo adôrno era indispensável em qualquer vestuário.
Com o passar dos anos e com a necessidade sem

pre maior de se perder menos tempo em se vestir, surgi ..
ram os punhos simples com botões. E com isso desaparece ..

'aro as abotoaq,uras...
-

Entretanto, eis que volta a moda e aparecem nas !I)'
[as, modernas e finas abotoaduras.

-

Tendo tude<o que, é necessárío para o vestuário mas

culino, desde o mais fino sapato à mais bela gravata não
poderia A Mpdelar deixar de oferecer aos seus inúmeros
rreguêses êsse complemento agora indispensável à ele
gância masculina.

São verdadeiramente notáveis pela qualidade, beleza' c
elegância as abotoaduras e prendedores de gravatas, rc

centemente recebidos j)ela A Modelar.

RÁDIO GUARUJÁ
T\ROGRAMAÇAO PARA O DIA 18 DE OUTUBRO DE 19f>9

DOMINGO

AS 8,00 _ ABERTURA
AS 8,05 -_ BOM DIA PARA VOCl!:
AS 8,3,5 _ ORQUESTRAS POPULARES
AS 9,05 _ REVENDO O PASSADO
ÀS 10,05 _ SUCESSOS RGE
AS 10,35 _ DUPLA OURO E PRATA
AS� 11,05 - UMA VOZ E SEUS SUCESSOS
ÀS 11,35' _ VOZE$ EM HARMONIA
AS 12,00 _ REPÓRTER CATARINENSE
ÀS 12,05 _ MUSICAL ÓLEO DE PEROBA
AS 12,30 _ CARNET SOCIAL "MONT BL-ANCHE"
AS 13,05 - FESTIVAL PARA PIANO
AS 13,35 _ JÓIAS MUSICAIS
ÀS 14,05 _ ENCONTRO COM O SUCESSO
AS 15,05 _ TARDE ESPORTIVA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Diplomação do Pr!leito...
, (c_ont. da V' página)' cuidar, e Juiz Eleitoral, de uma, crlfíclos para que não. alimentem

dos podem agltlli1' paixões, há que, perfeita e contínua vigilância. Cem e caos e jl.S incertezas da !!bscura
exemplar serenidade e firmeza lnst_abilidade dos tempes que atra.

11 11 A
'

I�, :Jj
elegiá_vel; soube e dr. Eugênio. vessamos,

�� VI;' '� 'rromp_ky T'''''''' ,Hho 1..ar

eman: .��que. d' Jul. '

. �i;;�::��ª i,:��1:;ê;:;
conunuemil d .../6A -,,; -� U ca./)LÍ q..)gu",�,u�o,'"'�'�- :.":U;::'::"'��'�=;.:::

.' .'
.

. n. QJIl(,wL lJ'o Doe
. � �E:�á;f.;���� :i :�::=,��=d=

O sr. Kurt Ríetz, dlre.tor Import _ Export de Berlim - MeQe........ sem dúvida alguma virá pro- mI constitui uma garantia para a
elas de que elas Só apre�en.m

da Deutsche Genussmltel (Alemanha Oriental), firma 'I Declarações' feitas pelo Sr. Kurt I p.orclonar um aumento con- verd�de eleitoral e para a erdem e vantagens, mas ,pele cenfrento

"""SSS"',.,..SSSSSSSi"'SSU' que reçentemente realizou

I .

di d
.' síderavel de consumo. Por- a estabilidade de regime, pela le., que se estabelece entre estas e as

* Nas comemorações da com 0_, Brasil, importante .Rietz, íretor a DEUTSCHE GENUSS- tanto. excusado será dizer do gitimidade que ela' confere IlÓS po- desvantagens lI.I\ preponderância

* * "Semana da Asal' é t��nsaçao - adubos e rér- MITEL IMPORT EXPORT'. DE-' BER : interêsse que temos em in- leres constltuidos. Não. há mótl- daquelas sôbre as últtinas. De con.,

�llizantes químicos para a :- '-. -

• centivar ao máximo as nos- vos para delas descrer, come de tronto de suas -vantagens de que
bem oportuno lembrar que, lavoura; careeíra em troca. LIM ao regressar para a Alemanha (Ori_ • sas relações comerciais com resto não há motivos que justlfi. encarna de grande e de' superior
no Salão de Honra da Escola de

.

cafe
. -. regresso.u o�tem..·' " '_

• o Brasil.
.

'

t oara 'o progresso e bem estar :ão
,

1) f I
quem a descr,ença, en re nós, no

de Aeronáutica, no Campo pala Berlim por via aerea : enta - avoravel O mercado alemao Informou ainda o sr. Rietz regíme democrático apesar das homem, com as vantagens e, des.,

d Af "d -' �o seu embarque compare- f' d "'1 d b
. . que os cafeicultores terão suas falhas e imperfeições que vantagens dos regimes ditateriais,os onsos, e tao ricas

c�u elevado número de pes': ao ca e o -Brasí - A Ü 0'8 e fertilizan- : Os adubos e fe!tilizantes aqui' efetivamente --existem e ningUenitradições e sob a. guarda soas. destacando-se _ps srs.. t
-

tró d f
" dentro de, muíto pouco tem- 3 que poderemos chegar a uma

dos' intrépidos Cadetes do �elmut Paetz.' diretor_ subs- I es em roca. e ca e.
,

.

.

.

I po, uma vez que os prímeí- a.� Ignora. Não �esmerece conne,
conclusão. .preclsa e deflnltiva!sô';

Ar na Capital Federal eu-
títuto da Representaçao Co- :••••�•••••••••••••••••••••�....��••�..... ros embarques já foram fei- ce-l�s e proclama-las com e i�l- bre a questão. E não cremes que,

, 'mercial da República Demo- 811 ?ontmue mandando o c;e'J do cafe brasllelro, e bastan·· tos na Alemanha. Quanto !lO'. mo de corrigi_las. sem a intençao
contra.se uma das reliquias crática Alemã no Brasil, Ru. cafe. para que, em contra- te d�cl�rar que. ,com as café. disse que dentro de escusa dos que através da crítica dêste cenfronte, a balança se in_

mais nobres e caras aos Bra_ bens de Paula Eduardo, di- partida, possa mandar seus quantldades de cafe que re- poucos dias deverá sair de desonesta procuram suprimir eu
cline no sentido. da preferência.

, .'
'

I" dos regimens ditatoriais.
sileiros. retor da Corporação Brasi- produtos para o Brasil. como 'cebemos do Brasíl, podere _ Santos o primeiro carrega-. solapar (> regime da egalidade ue _

_ "Na imortalidade do
leira de Cafeicultores, e no recente negócio -l'ealiza- mos reduzir em 25% o preço 'mento para a República De- niocrática que devemos defencar e

t I
Djalma Boechat Filho, pre.. do. QuandO à receptividade -para o consumidor, o que mocrática Alemã.

'

preservar à custa de tedos os Sll-
' SenhQ.l· pre eito e elto. Vossa ex-

bronze esculpida a figura de_ sidente do Sindicato dos '_ celência irá assumir o gevêrno- de

um homem alado, de joeÍhos, Atacadistas do Comércio de

XI C
-

N
...

I H I I
..

I
Município de plerianópolis," em

��;ª�::E�E� �i:[�f;i:��d�� E�P::':;:S3e t::�n�o eO ::o':':r�a ·'�������l�
, ravelS e ,a essas con lçoes Terá lugar 'hoJ'e, nos s". .. , a abertura do "XIe

congres-,'mel·ra.s
r/eunl'o-es das Com·l·"-· tl'nuadas de Cl'nema educa-Dentro dessa esféra numa deve se acrescentar aatua? v rânee. pJI,rte f!' crise de cresclmen. '

,
,- .' -

Iões do Hotel Glória' ,no Rio so Nacional Hoteleiro e la so-es Te'cnl'cas e Plena'rI'.., tivo, pela manhã e pela noto
outra ,de Cristal, está um co_ ção firme e decisiva do sr. "'. -. .

'

. "', to do progresso de pais da sua

R t d C t L·
. Exposlçao .,de, TurismQ e Ho" além de t.er ,inicio, igualmen- 'te - para os participantes do �.,zpansa-e industrial. Crise IIQ.rmalraçã-o. ena o a os alma. pre- R assuml"U� o' Dep telaria". O acontecimento te. o programa social mais ,.cóngréSlso. Serã;o exibidos

sl'dente do IBC que' com o e '

d
- . r

t d
'I. que esta-o sujeitos os erganlsmos

1ilsse é o coração deum' I sera marca o por um grande intenso. Dentre os grandes 'fUmes, demonstra ivos a
seu dinamismo. muito con"_ "cock-tail" ao qual deverá temas a serem discutidos 3volução da ,hotelaria e -,iI) lovens, .em pleno. desenvolvimen-

dos maiores gênios e benemé- correu para que tivessem

O I' d B' t I" com"'arecer to'do o mun'do b" "ISENÇAO DE' turl'sm'O· 'em' toAdo o mundo, to. parte, porém, decorre de defei-
, l'esultados 'favora'vel's as nos- r ano' 'er o I

. ,3., .

• sQ ressaem ...se
ritos da Humailidade;' êsse é .

.

o{ici�l, politico e eclesiásti.- 'IMPOSTO�' e "FINANCIA- por )�entilez,a das- diver�as tos orgânicos peculiares à nessa

o coração do "pai da Avia.. sas primeiras transações co-
Reassumiu suas funções nã( As- co do Distrito federal, ,além MENTO'·. à' hptelaria. embaixadas. formação histórlco-soclal. Estamos

ção" _ o coração dêste
mo no caso dos adubos e '

.

de jornalistas e congressis-
" em uma\,encrUZilhada que desner_

fertilizantes. �mbléia Legislativa o deputadO .tas. A EXPOSIÇAO Igualmente, a R: C. A Vic-
Simbolo Nacional que é AL- E. continuando: O I d B' t li ""1 roso repre f'

tor instalará nos salões dI) teia QS' mal
_

orlentades �_menos
BERTO DE SANTOS DU- _ Volto para Berlim sa..

Ir an o er o
,
va o

.

-

. �
t
im de dar maior brilho Glória um serviço -de Sôm avisados. Nunca e País precisou

tisfeito com os resultad,>s sentante pessedista da região do O CONGRESSO e m .eresse invulgar ao '''XI Estel'eofônico, ,que oferecerá
colhidos no Brasil e áinda Vale do ItaJaí· é que se tem lIes- Congl'ésso Nacional Hotelei- música variada de tôdo o

Brasileiros! Nas magnifi- "d d O G
- .

t 1 ,ro'·. O dr.--.Eduardo TapaJ·ôi. d
.

i 1 t' f 1mais por ter conVIVI o U- tacado. pelO seu espírito de luta ongresso sera lns a a- mun o, prInc pa men e o-

I rante 52 dias ,com êste ad- do solenemente, com unia presidente da Comissão Or- clórica, com discos da pro-,
em favor dos altos interesses da ganizadora do mesmo. e 1i

miravel povo. Sessão no dia segui�te, JU
.

-

pria Victor e �inda outros
Sôbre a receptividade do c?letividade catarlnense. O depu- seja 19. segunda-feira, e que,

retor do Hotel Glória, resol- �edidos pelas Embaixadas,
café brasileiro junto ao con- tado Orlando Bértoli encentrava..se

I
terá l�gar às 21 :00 'h�r�s, veu promover. para ter lu- Assim. verificá-se que este

sumidor alemão. informou: em licença desde agõsto últimO.. nos saloes do Hotel. GlOrIa. 'Jar paralelamente ao certa- deverá ser o maior e mais
_ A RepúbliclI: Democrá- No dia seguinte s�rão inicia- me hoteleiro, e no mesmo 10- brilhante Congrésso Hptelei-

tica Alemã 'espera que o Bra- Nessos votos de I feliz retõrne. dos os trabalhos. com as prl- cal, uma grande Exposiçã,) co do Brasil. '10 homem de visão e de empreen-

______....:._ ___;:.,_ ,. de Turismo. de caráter in- dimento sebejamente conheCido., no.

rreyi3ta. '�ara, �ezem�r,o a inluDu- �t:��;f.;1!.�{� ��S��:�iCO ����:?I��
lhetos. livros e etc., em bem '

A did d I euvintes 'sibUidade, tem na sua vida parti_
,_ montados "stands'·. Entre pe e os am gos

cular demonstrado. _ estar em dia

ra�a"'o ,�H' '081Iu'a �e' em'-er�eAnClla ��!��;i�;:���t1� ���:o:�:�:::�:::�,,� �o:: :::::: �p��:;
gentina. Israel. Chile, Afga- sentadas aS seguintes músicas: Florianópolis e com e ,preblema'

llistão. Libano e. natural- �ruciante e atermentader de bem
\1) Richard Wagner - "Rienzi"

mente o BrasU. representa- estar do povo� De vossa Excelênéle"
,

�. I
"

d R' S t C do pela "Combratur" e ain- (abertura), "parsifal" - prelú� 'pOiS, ,muito, espera o pevo _da 'Ca-

�a'ra- H.�'I··'nza g:ra��rá, a;:SSi::.I� �:m����s,t.��ds�u�f:m�ep���. ,::nt:,,:'�n�anto da. Sexta Feira �!!:� �::::in:;:. qU;az��e�X�i::,
Prefeituras do DIstrito Fed!\- realize um govêrno pró-spere e

mente em dezem 1 S t S· l' d 2) Ludwig van Beetheven, "Sln-
_ _,

-

ra, an OS e a va oro fecunde, para satisfação coletiva

b f
.

t É realmente uma iniciati- fonia IX - ceral", em ré menor, e grandeza da nessa capital. Cem
ro, O ornecrmen O va meritória, ésta do dinâ- OP. 126, pela Orquestra Filarmô- estas esperançaS" na qualidade -de

CAPINZAL _ Es� I da os . trabalhos da de 700 HP para ali- ����r��i�:ptaeJ.ôsfi.oteleiro d'!". nica de Neva yerk sob a direçãO Juiz Eleiteral mais antigo. df!.s auas

. .

d f de Bruno Walter com' o Cerai d,e .2i0nas da capital, selenementê e

tão em, fase' adianta- usina de emergência VIar � crIse e orça CINEMA & DISCOS
'

_
com satisfação o diplome prefeito

��������::::���----.:.----�--.
I 't·

/
t

westminster. (GravaçaO Colum_
.e1eito da Capital de Estado. de

�}.,.'SS,..S,.."'S'S%%S,...,., par�a SUprl'r OS mUnI·_ energe,Ica que' atra- Duran e o congrésso ho-
bia)

,

___
� teleiro, haverá sessões con-

. �anta Catarina".
-

T É C N I C O cípios de Piratuba e vessam os dois cita-

B' Ô A
.

O p
.

O R T UNI D·1. 'D E Capinzal, a cargo, da d9S municípios. As �alle H' FoAr-�H Ae'reH �ra81·lel·raª COMPANHIA DE ÂMBITO NActONAL � Companhia H i d r o óbras es.tão a cargo
'

",

'

�
,

.

_

� DESEJA ADMITIR ELEMENTO QUE � EléfricaPiratuba.'O da firma Hidráulica '

5
M

' : aproveitamento de Industrial'Ltda., em; POSSUA CONHECIMENTOS DE A-- � � SSSShSSSS,.USSSSSÜ

i QUINAS E MOTORE_?, BOA APR�SEN- I um pequeno salto sua fase final de con- Não sómente nos momentos de paz reconhece-se o valor da

1= TAÇÃO, INSTRUÇÃO SECUN1?ARIA, � c1usão. A rêde de al- _aviàção! Quando uma soberania é desrespeitada, a aviação, como
li PERSONALIpADE E DISPOSIÇAO �A- � ta tensão, 'cêrca de a mais '111oderna das armas, faz valer o seu poderio, defendendo
I:

RA VIAJAR FREQUENTEMENTE PELO � 39 km está pràtica- os direitos ameaçados, restabelecen,do,o limite dà autoridade dos

INTERIOR DO ESTADO'NA FUNÇÃO I mente pronta. A ciã governo�; Nà, última confIagraçãQ., -a gloriosa FORÇA ·AfREA
DE TÉCNICO EM LUBRIFICAÇÃO, � concessionária con-

BRASILEIRA, escreveu páginas de heroismo e bravura, que
,

S BMETER SE A UM ESTAGIO
� nem 'o correr dos anos poderá apagar. Os val�rosos pilotos brasi-APOS, U -, '. .

. � FOTOGRAVURA ta p�a' a-- rápida, leiros souberam honrar galhardamente nossaS tradições de povo
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Carvão' MetalúrgiCO 'Catariríense
.

Vem Desperta_Rdo·
Intere4ss·e.t'gr�·I.�Na(l·o·n'ai ��tel1�;::��i���;:.�:�����

!§ r:
do afirmou, existem reservas
tidas como certas. da 'ordem

. de -:3'0 milhões de toneladas.
- Não procedem as alegações dos diretores da Usina de I

Disse que o carvão não apre-
- senta, ali.' características

Piratininga (grupo Light) 'de que as condições não permilem constantes, a não ser do al-

assegurar o fornecimento de energia elétrica e que a Comissão I �e���rel?�in::��ô!r�e��!C�;
Executiva do Plano de Carvão Nacional tem condições para aten- 4%. Contudo, certos carvões

,

IV
apresentam a singularidade

der a quaisquer solicitações, especialmente, no tocante ao setor de ter condições de prepara-

de eletricidade. ,. ção de um carvão lavado,
- ,- I com menos de 12% de cín-

Estas declarações foram
-

prestadas pelo! �(��('T��;�()� za��as minas ativas são
sr. Anibal Alves Bastos, diretor daquêle órgão I Cambuí e Brasileira. A U3i·

Acentuou, a seguir. .que na de Utelpa tem uma ca-

governamental aos jornalistas acreditadoslO
os argumentos da emprêsa pacidade de 20 mil kw com a

junto ao gabinete do ministro da Fazenda.
não são válidos porque não participação de 1/3 por par-

_ correspondem aos fatos. DIs- te. do govêmo na tormação
��")__ se que no caso de consumo de de seu capital.

carvão nacional pelas unt- No Rio Grande do Sul o
dades de Píratínínga, o pró- carvão tem elevado teor' de
prío decreto de concessão cinzas, não sendo possível
da construção da usina su- preparar-se, eomercíalmen
bordinava sua instalação ao te, um, combustível eficiente,.
uso do produto brasileiro: pois o teor 'unidade é eleva
isso. todavia. não tem sido do q baixo o poder calorí
cumprido até agora. fico. Há três .empreendímen-

tos: a) Usina de São Jerô
INTER�SSE ECONôMICO nímo, de propriedade do Es

tado, com - a potência atual

. \

consíderou insignificante. o
que foi recebido até agora.

de 20 mil kw; b) Usina ter
moelétrica de Candiota, Ique
está sendo construída pelo
Departamento Nacional de
Estradas de- Ferro; c) Ter·
mo-Elétrica de Charqueada.
parte integrante do conjun
to industrial operado pelo

. CADEM"' e em estreita' in
ter-dependência técnica com
as atividades de mineração
na localidade. Sua potência
será superior a 55 mil kw.
Em Santa Catarina. a pos

sibilidade de produção de
carvão metalúrgico vem des
'pertando interêsse nacional
pelo produto. O carvão lava
dor provém da mineração do
forro total e do carregamen
to seletivo do banco, con
tendo 34%· de cinzas.

REIVINDICAÇõES
- Dentre as reivindica

ções .da indústria carbonife
ra do país - disse - avul
ta, no momento, a "exigên
cia de que. uma das novas
unidades da usina elétrica
de Piratininga, com a capa
cídade de,120 mil kw, utili?;�
{l/carvão para gerar energia •

em vez de óleo. ".
"

Concluiu aflrmandõ que
Até 0- momento, segúndo quanto aos problemas de

informou, o Plano 'somente transporte na Estrada .!ie
recebeu 1/3 das verbas que' Ferro Teresa Cristina já não
lhe foram destinadas por mais' existe depois de seu.
Lei. o que vem dificultando, reaparelhamento efetuado
sensivelmente. seus traba- pela Rêde Ferroviária Fede-
lhos. Já foi encaminhado um raí,

: -

pedido ao ministro
.

da Fa- 'A � entrevista comparece-
PRODUÇãO. CONSUMO E zenda, que deverá chegar

Iram'
ainda, 'os srs, Alvaro

IMPORTAÇãO'
-

ao seu: gabinete dentro de 1 Catão. do Sindicato de Ml-
ou 2 dias, solicitando paga-. neradores e Alvaro de Aberu,

A produção, em 1956, foi I mento das referidas verbas. diretor assistente da Cepcan.

de 2.285.642 toneladas; in
voluíu em 1957 para.2.116.196
toneladas. ascendendo em

1958, para 2.202.501 "tonela
das. O carvão importado so

mou, nêsses três anos, res
pectívamente: 896.216 tone
ladas, 970.636 toneladas; ..

980.167 toneladas. O consu
mo absorveu os totais dá
produção nacional e da ím
portação.

VERBAS NãO PAGAS

FLORIANÓPOLIS. DOMINGO, 18 de Outubro ge .195il

t\.D ASTRA!

�anto de gUias segures, de condu-'

_"or,es à altura des seus destines.

Flerianópells, come parcela desta

1rande nação., cujes destinos tedos

1renunciam premlssores, não. �fe
�e também a essa crise. O eleito

"ado da Capital foi feliz e cons,

lj,ente na escõlha q'Je fez: Acerteu

MONTI"

cas comemorações da Sema.
na da Asa, quando se come_

morar o Dia do Aviador, a 23

próximo recordemos com
, ,

orgUlho bem expressivo e com

fé nos destinos desta grande
Pátria a figura magistral do

, '

"Pai da Aviaçã'o" do imortal
, ,

patrono d\\ nossa gl�riosa p'or_
ça Aérea Brasileira, o patrício
que deu asas ali mundo ele_

,

vando.se há 53 anos com o

mais pesado que o ar!

O Brasil, toda a Pátria, de

joelhos corações genuflexos
,

. ,

qual aquela imagem maravi"
lhosa e tão sugestivamente � .

guardada nos Aftonsos e le_
, ,

vante-se, convicta, para as

alturas insondáveis, no ca

minho eLos céus, a legenda ve_

nerada pelos Cadetes 'do Ar:
- "MAOTE ANI�O! GE_"'
NEROSE PUER SIC' ITUR
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