
José LeãO' Dutra.

operoso,' nonesto e dedicadO', gostava, de seu. trabalhe e gostou

Imediatamente de São Jeaquim. Censeguiu ,a construçgo de beío

edifl<;>le-séde da ,residência�naUgUradO em reveretro de 1958. Leso

após deu muito
.

de Si, juntamente com numerosas personalídades

lecai� para que um sonho dos .joaqutnenses se conoretízassêjro run,
, ,

cionamente de uma eacola de comérCiO, a-fim�de hab1l1tar jovens

para as lides comerciais.

A vida corria normalmente até

-que o titular da, Repartição ací,

ma através da comentários de seus
, .

amigos, fei alertado a resPeito do

alt� !!!�"""'\_�d� . J�1l_ levavam ti.1:W'
Clênlo Amarante ,Ferreira, con'U.___ W$,(
dor José Aguiar pagador e Isaias

,
'

BonjiOle, mecânicO' da Residência

sob �ua direçãO'. Referidos funcio

nários eram vistes frequentemente
em bancas de jÔge, em lupanares,
nãO Só -em São- JOaqUim, ceme em

:[,ajes e pôrte Al,égre. Sustenta_
vam enfim um nível de vida mui_

, ,

te além do que lhes permitiam

AIN'DA O ESCANDALO DO DJ.R. DE SAO JOAQUIM

�' ,Uovôrno' cástigou o· �onesto e �reDliou os �eculatário
situacionismo tomam atitudes io�efeDSáYeis. Sensacional entrevista com

,
•

.r _

o �ng. José Leão Dutra, narran�o 'toda' a história 'tene�ro�a, Outras notas
'sssssssssS$S$SSOS1'íSi , ai ' ,ss:s:s:s:s:::::::s::s;m ....s:"",."..'f3:j tiãe Neves. conclutu pela nãO' I crime de peculato e estelienate, seu curse normal no JuizO' de São primeiramente, '.I depoís ferçar a

, O que se vai contar, '

ei ores, e m s uma das pública, do zêlo administrativo, e da círeunstgn, culpabilidade de oisnio e

respell-j
poís cabe"

dizer' aqui que- a Cemis_ Jeaquim.'
'

retírada dos aludídos papeis, sob
histórias cujos fautores estão administrando um cía de um dia ser julgados pela história punir sabllidade criminal de Aguiar 'e são de Inquérito fez tudo para FORÇADA A DEMISSÃO DO a elegaçãe de que eu estaría su-

Rstado: Santa Cata,rina. É uma história que, po,r desonestos, e premiar funci,tmários zelosos.' Mas o Benjiele sendo encamtnhado a Inocentar esse servidor da Resi. ADJUNTO DA PROMOTORIA [eíto a transferência e que, além

mais apaixonados que fôssem os dirigentes de um que ac.ontece no momento é exatamente juízo pa'ra processamento dos �Is dência. "O titular da premeterill. dr. de mais, era pobre e nãO' super-
O< con,

últimes". "Decretada a prisãO' preventiva Edson Valo:nte _ contínuou � en.,
tarta a carga que recama, si)brepartido' na direção de um govêrno, devíam Já te. tráfio. E vamos dizer porquê.

I i mim' e que nãO' dispunha de di-MINISTÉRIO PúBLICO DIVE,R- de todos os imp icades,' 'pele nte, ganheíro LeãO' Dutra _ em vír.,dado o seu basta. Deviam, em nome da vergonha "GE DA COMISSÃO. DE '

gro magtstrado dr. IvO' Sell, eon., tude de Inimizade cem, Clénie nhako para, pela imprensa, defen..

"'SSSSSSSssSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$*SSSSi INQUÉRITO seguiram os mesmos ver.se l�re, Amarante Ferreira deu-se por der_me!"
OS FURTOS NA RESID1l:NCIA DO D.E.R. DE SÃO JOAQUIM armas da Intriga; e da calunia. 'A promotorta da Cemarca dPar_ em virtude da habeasc.eorpus ím, suspeite passandÓ'a runcíonar no LIDER DO GOV:tRNO Ê

A 1.° de fevereiro de 1955, a convite de seu amigo então depu; "pois bem. O inquéritO' admí., grndo da Cemissãe de, Inquérito, petrado no EgrégiO' Tribunal de precesse' e adjunto sr. Ari de Bem REPELIDO PELO JUIZ
d i .ntstrattvo foi Inícíado e per in ti 1

'

tO J ti d E t d t d
'

"Quere frisar ao reperter que ostado federal dr. Jorge La,cer a, assum a a chefia da residêIlcia de '- entendeu que exís am e emen os us ça o s a e, man en e re, o qual, após a .denúnCia, rorcado
'

d R d d S Junçgc dos irmães Ferreira tMide de culpabilidade centra CleAnie 'e e rertdo Tribunal no entanto a peles elementos da família de acu.,
ratos acima sãO' de conhçcímentoDepartamento de Estradas e e. agem e ão JoaqUim, e engenheiro . ,� "cerne advogado e deputado Sebas_ derruncíou também pela autoria do denúncia e e processo assim tem d fi d it púb,Uce" continuou e sr. Leão-

, ','
'

sa e, e a m, e ev ar eonse;
Dutra, E, continuando: "O líder

ANO 'XL'VI ....:. O MAIS AN'rIGO DIARIO DE SANTA CATARINA _ N.o 1 3 7 2 6
quênclas mais grav€ls, preferiu' se
exenerar de cargo • pots existiam
documentes' cempr'emetederes cuja
Juntada aos autos de processo os

írmgos de Clênio temiam".

O SR. 'SEBASTIÃO'NEVES
FAZ SEU JOGO

"FoI entãO', que surgiu e sr.
l SebastiãO' Neves, mui ilustre lider
de Gevêrno na Assembléia Legis...

la/Uva, que, dízendo.se represen.
tante de Gevêrno' e que a êste
nãO' interessava a Juntada dos do ,

cumentes acima mencienades, per
comprometedores ceme afirmei

lJ,cima veiO' pleiÍear junte' a �m
,

de Govêrno baldados seus esror.,

ços em demover.me de minha' r�

1OIUÇãO, foi precurar, cem a mea;
ma intel'!ção,' e digne Juiz de Di-
teite da Cemarca, dr. Ivo \ seu.
NãO' é preciso dizer que e íntegro
magistrado de SãO' Jeaquim repe
lIu incentinenti as pretensaes de

':1\" SebastiãO' Neves, determinandO'.ex�flcie a juntada dos documentos
em questão nos autos de preces.

se, rícando enojado da íntromísgo
indébita dêsse parlamentar e de
elementos da farollia Ferreira na

própria Justiça, procurandO', per
todos es meies dificultar a puni
çãO" de elementos sabidamente v,e..

nais e relapses".
A "FAMOSA" REUNIÃO
DE FLORIANÓPOLIS

"A esta ,altura des acentecimen_
tes dlrigi.me a Flerlanópelis ,em

ce�panhla des srs. Raul Martins
Lede Ceuto Hugo Hezlrio e e ex�
deputadO' A:l,tenie Palma para ex-

,
'

'I)ôr às auteridades máximas' da
Sécretaria de ViaçãO' e Obras Pú

blicas, e que se passava em, tÔl1no
de "affai1'e" em tôdos os seus

mínimes aspectos.
'''ReputandO' a matéria de si!lna

gravidade, 0'- titular da Pasta da

Via�ãe, dr. Heiter Ferrari, heuve
por bem premover uma r,euniãe
juntamente cem e sr Laerte Ra
mes Vieira, Secretárl� do Interler
e Justiça, deputadO' Remeu Se.
bastiãO' Neves, e dr, paulO' BIasi
procuràder geral de Estado.

'

Os srs. Laerte R. Vieira e e 11_,
der. dú Gevê.1'ne ,perderam na

OCMiãO" ·a 'sereni ,de. em Vi:tu_d-,-e__
de, }l1)nha, inflflx '�t1 __ \:T -sr---
P �1,l.Q lll-, cheac' .

ll'�._� ,o a afirmar 'que
e precess�'" err, otive de hi1arle_
dade_ no h-ribunal e dirigiu 01'811_
sas ao dr. Ivo Sell tudO' negal\de
� osteriermente. A prepósite e 91'.
Fellx SChm:legelew Direter' Geral
do D,E,R. enViara,' anteriermente
e sr. GetuliO' Jesé Uba censurte;
jurídicO' ,daquela RepartiçãO' Et SãO'
JoaqUim, para arrebatar 'e� decu_
men-tos em referência, tentl),Ude
assim evitar que es mesme1i ID�.
cem ánexados aO' precesse nãO' e

consegUindO' porquantO' e� Já 0'5

j'emetera a juizq".
O GOVERNADOR, O INQUÉRI.
TO E UMA TRANSFERtl:NCIA
"Deutra feita, reternande à ca_

pital de EstadO', e sr. Heriberte

Hulse, sabeder, de minha estada

alí, mandeu cenvidar_me par�
uma reunião nO' PaláciO' da Agre'.
nômica, e para a qual cenvecara e

sr. Heiter Ferrari.
"Deseje realçar aO' reperter que

e Governader, a esta altura, j. ha.via manuseadO' e inquéritO' mani_
festandO' seu desagrado péla ati_
tude de seus auxiliares diretQS ,es

tranhandO', m,esme, que o sr.'�_
,bastiãO' Neves tivesse usade.o ne_
me de Chefe de ExecutivO' de
S'anta Catarina inq,evidamente _-

em
�uas andanças por SãO' JeaqUi�. -

�'pond,ereu, também o sr. He.
dberte HUlse, se nãO' seria 'cenve_
niente minha remeção para eutra

ResidênCia, aO' que respendl que,
nO' mementO', preferiria demitir_,
me peis minha saida em tai�r_
tmi.stâncias deixar-m'e_Ia perante
a opbilão pública em' situação
bastante melindro�a. O SI' Hem!!
Fel'l'ari aceneu.me cem a �esidên_
cia de Jeaçaba, perém fixei_me
3m minha ,decisão e que aliás
irãO' era surpreza 'ao tit�lar d�
pasta da (Viação de_vez que há
seis mêses antes' recebera co'rres_

, .

pendênCia particular minha dan-
de.lhe ciência dêsse meu 'prepó ..
,lto de pel'manecer em SãO' Jea_

I qUim,
istO' apesar oe minha espôsa

desejar mudar_se daqui por me_

,pvos de saúde'".
\"AERTE FALSEIA A VER�E

I' "PeçO' excusas a.0! jernalistas por
(Cont. na última página)
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nuou e entrevistadO' -

s ma--n Preparado ,para
depois" da�anhã

SACRAMENTO e SAN QUENTIN, CalifórQia, 2Q (U.P.) �om !i:�ciel�fs�e �g::i�e��r
- O governador Edmundo G. Brôwn, embora, sendo contra a igua; nen�e, as a:nteriores

conden çoes por cnmes.

pena de morte, negou-se hoje a conceder a comutação da pena Por ou � lado, c�essm�n,
de 'Caryl Chessma-n, cUJoa execução n,� câmara de ga's esta' mar� ainda falan o a«_?s Jornal,n·

. tas, teve exp-es�oes sarcas-
celas adulterádas recibos fafses cada para sexta-feira, dia 23, ria pl'isão de San Quentl·n. CI'ente t1eas ao se ref nr ao gover-
pagamentes em 'duPli�at�, bleco�

r..ador Brown.
' ao lhe pe-

de notas em brancO' qe fornecedp;: disso, ·0_,'l�SS.,ma.'n.'· convidou algumas p.essoas para as�istir à sua

I
dírem, que come tasse :ts

j'es na Rep,artição�, regibes fa�., I d d R I A h acusações-' de ·que U1n� d=
,tasmas de .estabelecimentos que � _ex��U�;�9�}ne' us�veo a � vog�. a osa l� s e.

H"'"
suas' vítimas estav' amda

:��c:et�!al�:ra:����d:,er:a,=�;,., .:,r .' .,,��y'ldo_ p_e��s, �?r�ah�tas., �ISS� O esc�I�or� �,�"J'el/d&elEs��� �o�;����. �i�� :a����sdeaf�!�nca:es'
da-

mes�Q... notai :te vendas ele' etlg1'll.,<, .

p,r�l�l'a'lti01q,Ue,;. ja' �f.�l enforcoáàoJ,simb,oLica1' �.;pr.',�,�,ns.a, i '0" �OVft���.dor� -:- disse:! ,.

dados de .ce�;veja �SUb'i't4ifll�OB ,os ,

' 1, '1' "h . 'd' ,,� '. ',"", .

N. -, 9�ISQ algum n1 1f.lS'tõrilôl:' nm- - ""l'jaturalmente êle
hlstóiitces por "pê.ças e �ngrena.. 'men'te 'pe os c011\pan elrOS� :e p sao, que��o aúna foÍ --exaluimido' com' g'ovemador'Brown) é"melhor
�ehs para veioules"... odeic:vm e que estava prenarado ,para morrer' ta.nt� atençã'O; tanto' p'rila ps�c01õg,! ,do que OS. pró-
A desceberta' da' tramóia que

" r, ' . Justiça do Estado, quanto pnos pS,lCologos. Agora sur-
deu intensO' trabalhe aO' citadO' en_ Frisou que o governador não comutou a p�na �(,l.a Justiç�: federal. Os ta· g�u não ?ó com.o po�sível as-
genheire, f·ez cem que e mesmO'

I
. ,-.

l'
. '("'1\- •

' LOS premeditados, que foram plrante a presIdencia, com,1

ilassasse a executar e trabalho de p,or CO_PVenlenCIa pO IÍlca: ngIU exatamente estabélecidos nes_se assunto, tamb.ém �omo psicólogo."
ti, ,'" d'-' assaltos, estupros e uso de Iniormado do que o sr.contader, e des deis eu res serv -

I como eu penseI , lSSe. l'i.)vólver, carregado, muito, Brown lamentou sua falta dederes pois nãO' fel difictl apurar ,

que tOdes agiam em' perfeito en- pesaram em minhas delib,,- al'rependimento Chessman

SoE SAIR, VAI DAR EM· C'OMISS,ÃO DE ������. c?a f�;:mcfe a�������
dIsse:

"Possivelmente
,

, ,
" Climento de que Chessman houve arrependimento

INQUERITO! - '�ermilirár O Governa- ���ta���i ��l�aa���t:f�Ci:o� �::·��eg.�, ,Galileu ou ,de

do,r H,u"l'se, a Irans'aça-o que
pelo desprezo con�ínuo para O advogado de Chessman,

George Davis, insistirá ante

HOJle O Mllnl·slro a Suprema Côrte de Justiça

I " I I para que seja adiada a exe-'. an O se prepa a I � cuçã0 do condenado, depois

f
'

d
-

f que' o governador da Cali·Afirma-se que estão sendo te contra essa prete�são in- ara' e esa fórnia, Edmund G. Brown,ultimadas as Pli?vidências no co ... moda! Será que aca-' denegou hoje o pedido de.sentido de efetuar-se tran- bou cedendo? Será que a O ministro da Mari- 'clemência feito pelos defe,n-sação com fqros' dê escânda- moralidade\ administrativ.'l.
h I'

. sares do presidiário. Davis
lo. Parec,e que, tendo em faz concessões? Não. acredi- n a, a mIrante Matoso que está em Nova Iorque,

�iS��e�e�����i�� ��i�o p;�t ��r;g�i'0��,etOt�6 �s�:�da��s� Maia, deverá compa-I_:e���iO: ���h��i:to��di���
o udenismo local está mano- que se anuncia, realmente recer hoje ii Cân$ra de entrevistar-se com o juizbra,nl;lo, para que, tendo em sair, vai! dar em comissão de

.
da' Suprema Côrte, William

mira beneficiar o sr. CAR- inquérito na Assembléia Le, dos Deputados, a fIm Douglas. Deseja êla um novo
LOS FREDERICO SCHNEI- gislativa, onde' deputados d '1 prazu para apresentar ao
DER, co�prar-Ihe, sem co"'l- pertencentes a diversas ban- e, pessoa mente, pres maIs alto tribunal um rela
corr.ê-nci;j.,e sem mais nada, cadas se preparam para exi- tar esclarecimen+os e L�rio comp�eto �e uma dec�-uma pe uena

'

propriedade gir esclarecimentós,. pois, o � sao dos tnbunals da Cal!.
poi' vári0iamilhões

de cru- cidadão em causa, está se defender perante- a fórnia, que em julho pas-
zeiroá! o, E� serviria, de anunciando como candid'l-, " _' é sado confirmarám a senten-
bo(le ex atório para esso, to àquela Prefeitura! M�s, Comlssao de Orçámen ça original contra Ches-
fabulosa sl.ngria no"'Tesouro confiamos em que o zêlo go· t

-

d sman.
Estadual. \" vernista não chegará, por O, a aprovaçao a Davis disse que o réu tem

,FalaVa-Stque o Govern.'l.- certo, aq limite de' permiti.' emenda orçamentária a;,é 3 de novemJ;>ro parador Heribe g, Hulse, se ma- essa anunciada "mutreta".
. _ apresentar o pedIdo e quenifestara ndamentalmen- Aguardemos! de um b1lhao de cru- procurará obter outros 15

.

'"

M'
•

t' dias, até 18' de novembro,zelros, para o In1S e- para completar o trâmite.

rio da Marinha com a Disse ainda que ?o�tinuará, .:'.lutando para ehmmar a

finalidade de atender a pena de morte do caso de

d d Chessman", Qnde não houve
pagamentos e espe- segundo êle, assassinato e

sas com a remodelação onde se impôs à pet;Ia d�
/ morte comum a uma mter-

do porta-aviões "iVli- pretlição exclusivamente téc-

'G ." ··a
nica de uma lei californiana

nas erals, adqUIrI o sôbre sequestros.

pela nossa Armada 'n'a r-

. •

Inglaterra, e atua1- � 'CAFEZITO
mente em estafeÍros' AGORA COM NOVA

� EMBALAGEMholandeses. 1, -'

RUBENS DE A'R RUDA RAMOS :_ GERENTE:

seus vencimentos, chegandO' aO'

cúmulo de levar mu1heres para--G
I

' ,

,

escritóriO' da Répartiçãe, per oca-

sião das férias de seu titular.

FURTO E INQU1lRITO
ADMINISTRATIVO

morrer
Engenheiro JOSÊ LEÃO DUTRA,

pagou p,or' ser honesto

Vende cenfirmados es cemen

tárles acima, incontinenti,o dr.

,Jesé LeãO Dutra come.çOJ,l a obse�
var. as atiyidades, des' refel'ides

funcienáries, sendO' �ue, as _suspei.
tas foram cerroberadas: JáÇil ipl
de pel'ceber escritas_ -viciadas pár�'

"

.;; ..W"'';'; • ::.:,;��;,)

"lI1JsnlEir

demiSSãO'. Mas Ferreira, instigadO'
pe sempre se indispuseram cem

al1:os próceres da UDN de São
, I

Jeaquim, permaneceu nO' c�rge.
Quere �eixar bem clarO' que esses

cidadães e. mais um pequenO' g�u.
,pe, sempre Se indispuzerallj", cem

'É só aguardarem. '; '�3 dem&ls oompanheires quê- se

_..--.""...............""_......
destacavam nO' PartidO', usanl!O as

iPSlt-GaUCh,-o-éõii1-',õif1 "CONVAlrtI 'para.

PÔRTO ALEGRE, 20 (V.A.) - "No exercício presi- ,,'\ <\
dência do PSD'gaúcho, minha orientação será esta: o terei PORTO AlEnRE\

grupos nem preferências. Omeu grupo é b PSD e as min as pre- U I
ferências são apenas por êle, e desejo ver cada vez ma

e PEl0"1,Sengrandecido, prestigiado no Estado e no País". - I j
, Éste é um trecho do discurso do deputado Hermes

.

de Souza ao assumir a presidência -da seção gaúcha do

assim, tem confirmada a sua tendência de apoiar a candi
do marechal Lott,- contra a qual se' insurgem apenas o sr.

chi de Barcelos e uma facção inexpressiva.
, DISSE MAIS O SR. HERMES PEREIRÁ DE SOUZl\: \

'
.

.
- NINGUÉM DE BOA.FÉ PODERÁ TER A MAli? LEVE SOMBRA DE DúVIDA Q1ANTO�Á

MINJlA CONDUTA, NO TOCANTE Á DEFESA DOS, INTER1l:SSES PARTIDÁIÜ E1't, SE, Á
INFLEXIVEL COMO TEM SIDO EM TODOS OS MOM}i>NTC;>S DA EXIST DO NOSS� �R
TIDO, DU:aAN1.'E A QUAL TENHO COMPARTI LHADO BAS ' ITóRIAS E lliSUCE SO.�,
MAS CERTO SEMPRE 'DE QUE �OSSA AGREMI AÇÃO,

CA É A MAIS 'PODEROS 1Q1JEIEXIS IS PRESTIGIADA PELA PO T
'''_

RASILEIRO E A QUE TEM SEU
�

M"
OR' DA NA ÃO. t

salvasse os,

tresamente.

HONESTY IS THE BEST

POLICY - é velho provéÍ'.
bio inglês.

E tem razão: A HONRA.

DEZ É,-A MELHOR POLi·

pediram

não,
de
Co-

A bomba de São Joaquim,
ai está c,orno demonstraçã9.
O Eng Leão Dutra des.

. ,

cobriu ratos na repartição.
Cumpria-lhe exterminá.los,
que. esta�am roendo o di.

nheiro sagrado do povo.

'Mas o g,ovêrno não con_

cordou com as ratoeiras que

o Eng. arm� na Resi&ên-
cia.

'

E o resultado ai está: 'a

cente de São Joaquim, tra.
dicionalmente altiva tomou

,

o casoo a peito e se colocou

ao lado da parte sadia, P'�'\
se livrar da parte afetada.

De 'pesse de tôdos êsses elemen

tes e' desta ferma caracterizada a

culpabilidade daqueles servideres

desenestes 'e dr. José, LeãO' Dutra
temeu as' provld'êIlcias que' êle
mesmo passa' a. relatar' à reportá
gem:"

_ "Chamei Ferreira Aguia!' e

Berijlele aO' meu, gabin;'te. e 'disse.
lhes franc,amente çle minha d'eter_

minaçãe de' mandar abrir inqü:irl
te admlnis�ratlvo, ressaltand�, pe.
rém aes mesmos que repuses
aem as Impertâncias deSVia., se

demitissem, eu procuras�e� eutre,

emprêge, pels já nãO' mereciam

mais a minha confiança".
COSTAS QUENTES:

COMEÇA A POLITJCALHA
'''Aguiar e Benjiele - conti-

O pecado dó, governador é,
mais do que venial; perdesse

c; ,
,

O caso 'Vai dar notíi!!lr por_

iC·
CRUZEIRadoSUl
w UNHA�f!l' ,..

II ExpOSição de trabalhos
No p�óximo ,dia 26, reali· .• inau�urar, naquele mesmo

zar:-se-a, no pr�dio do IAPC, manua IS local, a I Exposição, que foi
a II EXPOSIQAO DETRA-, coro::i.da de pleno êxito.BALHOS MANUAIS, sob os

'

a)lspicios das senhoras Evan·
gélicas das diversas de-'
nominações que trabalham
E:m Santa Cataririá.
Dita ExpOSição se processa

em benefício da Maternidade
e Hospital Evangélico de

Florianópolis, a ser construi
do no Sub-Distrito do Es
treito.

A inauguração, dia 26, se,
l-á nu horário das 16 horas e
devE:rá contar com a pre
sença de altas autoridades,
imprensa escrita e falada e
associados daquela modelar
Associação.

No ano passado a Associa
ção Evangélica Benefice,nte
de Assistência Social fez

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



nlfestações de estima e apreço o

sr. 'Arnoldo Souza destacado, lidar
, ,

pessedista no vísínho munícípío de

São' José.

O ilustre aniversariante, lJ't,las
suas qualtâades de carater 'e pelo
seu' generoso coração, �rangeou
largo círculo_ de amigos e' admira.

Aqui muito estimado e rel�o. dores, os quais, na-festiva data de

nado, tánto '!lOS meios sociais co. ,ontem se aproveitaram
-

para rei,
mo esportivos, Antonio Salum 'se' terar.lhe demonstrações, de soüda.,

destaca p910 seu' cavalheirismo e rledade 'e 'oe estima.

pelos gestos de soltdaríedade hu., prazerosamente este jornal se
mUI1:t. associa a essas provas de apreço
EmIJora com involuntário atrazo : ao distinto coestaduano.

LEIA EM NOSSA NOV'A _ 'I
--'X --

Revista Jóia - Foi de ampla repercussão, em

EMBALAGEM COMO'
tedo o país, a recente promoção da Revista

Jó1a, 'upresent.ando os "De:!; Brotos Elegantes do
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO I'
Brasil", no "Chá das Acácias Douradas", rea.

I
Iízado no Copacabana palace, sob a orientação

--��-_ do cronista José ROdolfo Câmara a quem cou;

,
'

be grande parte dos elogios dispensados pelaTranscorre' h.oje o seu
, • ótima escolha' das senhoritas apresentadas. De

primeiro aniversário nata.. i parabéns o sr., Roberto Vasconcellos, diretor --- X ---

i
da Revista Jóia que tão bem sabe projetar ta1� Ana Lúcia França pinto foi eleita "CharmeIícío a galante menina Vil. •

W w

\ acontecímentos sociais. Girl" do Lagolnha Country 'ClUbe.
•••••O•••,••••••••••••••••••••••••••••e �•••••••••••••••••

.

Consumo de /Elel!!çOj�!1!!DE
,

(O N V I _]f-- 'Í" Se o co�sumo e energia elétrlc

y li t deve ser tomado como um índí

ROGÉRIO" ROBERTO, RJ!fÂ.TO-e ROSEMERI .têm a cador do njvel de desenvolvimén
=atísracão de. co�vida�pãrentes e amigos de s�us- pD.l� to econômico e social de uma 01
NELSON HEITO�..J'ATALINA OLIVEIRA STOETERAU dade, teremos de considerar que
para a missa .,.ruíllemorativa das suas BODAS DE PRA'1'.\, entre as capitais brasileiras, Sã
que �el : ebrada IV> dia 22 do �orrente, às 8,30 horas, na paulo desfruta de excepcional co_

edral, pelo Exmo. Revmo. Arcebispo Metropolitano D 10cação. O município paul1stan(
Joaql!im Domingues de OliveiIJa.

'

FlorIanópolis, 'outubro, 1959.

S� vivo fôsse cestarIa completando no dia de hoje 62
anos o nosso, prezado 'e saudoso conterrâneo sr. JOSE'
FRANCISCO D_A SILVA, falecido no, Hospital de Caridad"l
a 8 do corrente.

Nascera êm Florianópolis !li 21 de outubro de 1897, nu··
ma casa que existia no então "Largá 13 -de M'aio" (hcjg
Praça da Bandeira), <na Ladeira do Senhor dos Passos,
sendo !ilho de Horácio José da Silva, funcionário público
federal, já falecido, e de Dna. Venância Borges da Silv,'t,
também já, falecida.

A 24 de outubro de 1918, no Sub-distrito da, Trindade,
tOl1sorciou-se com Dna. Maria Celecina da Silva de cuj'J
consorcio nasceram, os "seguintes filhos: Exma. Sra. Ja!�y
Claudia 'da.-Silva Sap.tos, casada com'o sr. Álberto Gonç,al,
ves dos Santos; Exma. Sra. Hilda Venina da Silva Wag
ner, casada com o Sr. Pedro Antônio Wagner; Sr. Ary Hi

gino da Silva c.asado com a Exmà. Sra. Ione Cardoso rla

Silva; Sr. Adi Catarinense da Silva (o popular DEGA).
casado com a Exma. Sra. Valvinia- Maciél da Silva; e uma

I
filha adotiva, Dn.a Zild!1' Maria d'Aquino. Contava XJln

OSVALDO MELO 117. netos: �stela Maria da SilV� Santos espo.sa do sr. Wul-

O IMPOSSIVEL ACONTECE �,E aconteceu mesmo!
tel Santos, Carlos Alberto, Mana Jacy, Wam�, Vera LU�la,

bem á porta- principal do Palácio do�Govêrno ontem mal.3
José Roberto, Sania Maria, José Francisco da Silva Neto,

ou menos ás 8,30.
' ,

Cluuclh Maria, Vera Regina, 'Fernando, Ary Hygino, Car-

Um indivíduo, aliás bem apessoada com uma máquin13. mem Lucia, Paulo Cesar, Nelson Luis, Adi Catarinense da

fotográfica a tira-colo, postou-se diante da porta áquela �ilva Filho e Mabel R�gina. )

(loru aiuda fechada e esticou-se a todo o cumprin:ento lU,
Iniciara-se no Comércio desta Praça aos '11 de mal:ço

calçadJ.
-

di) uno, estabelecendo-se à Rua Frei Cane(!a n.o 31, e das-,
'l'ránsito interrompido. :j2 [;nL�.. o, graças ao seu tirocínio e maneiras cavalheresct\'3,

Cêna lU9,tinal, incrível, mas bem á vista. [oi progredindo até se tornar num dos mais destacad��

Tf<lnseuntes espantados. Industriais de nossa Capital,' gozando da estima e da con ..

t) homem estava mudo. sirleração de todos.

Embriagado? Z}!:CA SILVA, como éra largamente conhecido em

Não. nossos ,meios comerciais, sociais ér� muito querido, go·

NE: (:1. r:durs. do insólito acontecimento, chega um pu- zando de gerais estimas: Sempre' prontà aos gestos ,q�e no·

licial, <lue com bôas maneiras chamou o indivíduo ás :1:9,' I)ilitam caráter e personalidade destacados, espírito ale·

ius, mandando que se retirasse dali. gre porque trilhava a estrada do bem, não raro se via' cer

Antes 11ão o fizesse, porque o "tal" lavantou-se, profe- - ado de amigos que compartilhavam da sua alegria, do' "eu

L'lndo palavras bem desagradáveis.
I "bom viver", pois havia sempre em seus lábios um "ca,,')"

Dali foi levado á Delegacia de Polícia, onde entãb !l contai' ou uma "apreciação" a fazer.
"

-,,-"velou seu estado de demente. QURndo de seu necrológio, porque o inesperado da n')-

Declarou chal11ar�se Iodori Moacir da Rosa, com 22 úícia. também nos abalára, não nos fOI possível dizer Hl0-

[hoI' o que hoje recordamos, num preito de - saudade ao

velho c sempre saudoso amigo, com quem tivemos 'â ven··

uura de partiIhar momentos de expansão alegre e conve'r·

sações agradáveiS.

SSSSSSSSSS",,,,SSS%%SSS%%S%S%%S%%%.U SSSSSSSSSS'
Para almoçar e jantar bem, depois de sua B
(!'asa, QUER�NCJA PALACE HOTEL U

- sr. Adalto Alves

Antonio Salum

Ror motivo Çia passagem, ontem_,
do seu aniversário natalício rot

,

alvo de expressivas homenagens
,

nosso distinto conterrâneo sr. An-
, ,

tonio Salum do alto comgríco da
,

Capital.

enviamos ao ilustre natal1ciante
,

grande amigo ,dq nosso jOrnal, afe.,

tuoso abraço.
Arnoldo Souza

pala _passageI!Í, na data de on

tem do. seu aniversário nataliólo
,

-

. ,

recebeu justas e espontâneas ma-

ma Silveira
,

filha do casal

Sgto. Valmir Silveira e dna.

Alaide Silveira.
r Vilma, que

já tem grande número de

amiguinhos, os recepcionará

hOje na residência de seus

pais
,

com uma lauta mesa

de docês e guaranás.

:\ lIObusta Vilma, :
dignos papás

I1cita<;ões de

APEDITIVOS
�USICA DOs CHARLES
DIAOIAMENTE DAS /9As28HE,

49_P\A�

HEVAUEP

r,.](;,'1, solLeil'o e ter chegado de Joinville.
Intitulou-se áviador, coisa que fOI lógo fácil de se'�

<.],':'::-:leütido. e que estava, ali, esperando que passassem lllU-

1I12�',:.� bonitas pr',h fotografar. Até aquele momento, po·

�'2m, só passara "mãrmanjo". Declarou outras coisas mais,
tôdilS sei"J1 nexo, dando mostra de se tratar de' um infeliz

MOVEIS erMO DE FLORIÁNÓPOLlS'
•

l_ HOl\fENAGEANDO I
A SEMANA DA CRIANÇA I

" EXPõE EM SUA LOJA A RUA ALVARO DE cAR. I
"VALHO 2� O CONJUNTO INFANTIL -QUE SERA' IA ALEGRIA DE. SEU _/FILHO.
.........ee s•••

'Msço 0'0 moça
MAIOR DE 25 ANOS, COM CURSO GINASIAL OU DE

REFERENCIA CONTABIL, COM BOAS REFERENCIAS E
ARTA DE FIANÇA, E UMA FOTO MODELO 3x4.
, APRESENTAR-SE A LOJA AMÁRAL' A RUA 7 DE
TEMaRÔ 14.

"

T

Flol'ianópolis, Quarta-feira, 21 de Outubro de 1959

•a.� � .
Rio - No Clube Comercial aconteceu na úl-

\
'

tlma 6." feira um excelente almoço em que to,

, /' ....

. .
--X--

Na noite de sábado foi eleita "Miss Elegant
Bangú" do América FutebOl Clube a srta So

, � ,

n�a Regina Fernandês.

-,--X--

No próximo domingo, _

o Clu�e Doze de A
gôsto terá fl_ apresentaçg o dos '''10 Brotos Ele
gantes de 59". Com grande animação está sen

do aguardado este acontecimento que, por cer

to, encantará o mundo social e elegante d!l
Fllorianópolis.

mel Parte juntamente com o sr. Ribeiro M;_artins,
dr. Ootrin Neto, cronista Rui porto, Gal. Mene_

zes Cortes dr. Guilherme ROInano Bímiclo Fer-
, , ,

reira FilhO, Alvaro Ca,rdoso Feio, Antonio .Ro

drígues Tavares Manoel Lopes Gonzales Ma:.
,

' ,

noel ,de Mm'als Barros Neto.

'Dentre as finas Iguarias não podia deixar de.

,constar do cardápio a saborosa lagosta. Em
meio à animada palestra destacava-se como as·

, /
sunto do - momento a disputa Flu�lriénse �

Fotafogo.
Como costuma acontecer 'o Clube ComerCial

, , '

é ambiente espetacular para o que há de me.

lhor.

--X-

Já apontei as "Dez, Senhoras Elegantes de

59".
,
pela Revista Social do Diário Carioca

no último domingo.
--X--

Marcaram casamen�o no RiO, o sr. Sergio Grlf
e a srta, Doris Bruggmann - Desejamos aos

noivos e fam1l1as os melhores votos de reítcr;

tações.

--X--
Ligia Nunes movtmentanco a sociedade de

, ,

porto Alegre, apresentará na noite de 24 pró.

ximo, ODS salões do Clube do comérCio, 75
Debutantes.

com um consumo anual de 2,6 l!1_

lhões de qullowatts hora (ve
"Boletim Estatístico" n.O 65 do

. ,

IBGE) leva gxande vantagem sôo
'bre o Distrito Federal (1 9 bilhões
e deixa longe as CaPlta;s coloca
das nos terceipo e qu�rto lugares
- Belo HorlZQIlte (381 mllhões)
e porto Alegre (209 mllhões dá

kwh) I, '

�

\ I

4- Capital '�e São paul� mal
tém-se à vanguru'da/ das' demalll

não Só em -relaçãO às quantidadee

globais consumidas como no que

se refere à quota de consumo de

eletricidade por habitantes" a quel

é também a mais elevada: 813,5
kwh. O mesmo não acontec,e com

o Distrito Federal {650,3 kwh por

h�bitante, que passa' para o ter,

celro posto cedendo o segundo 11

Belo Horiz�nae (749,8 'kwn). Lo

go em seg�ida vem Curitiba

(618;5 kwh), Vitória (486,6 kwh),
Niterói (438,2 kwh) e porto Ale.

gre (407,4 kwh por habitante),

DR. BIA·SE
Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações: Distúrbios menstruais.
Exaw.e�pré:l)ppcral., Trat�mento pré-natfil. -
-

i}:Iergia _ Afecg&es da ,pele.},
-

Consu1tas \1as;'14, às ':t8 horas, excéto aos

sábados.
. Rua �elipe- Schmidt, 46 sob. _- Fone 2648

-

,PREITO DE SAUDADE
PYTAGORAS

Em onze Capitais �enores, o

consumo de energia elétrlba assu

me modestas proporçõ,es, ,

sendo

que' em algumas delas a situaçãO

pode ser considerada precári�.
'Enquanto Macapá, Natal, Fort�_
leza Maceió e São Luiz consomem

ent;e 50 e 100 quilowa.tts hor.�
por habitante-ano as qu�tas de

,

consumo de Manaus, Belém,
porto Velho 'e Teresina f�c«n ai

baixo de 50 kwh e as 'de Rio

Branco e Boa Vista al!!l1xo de

10 kwh por habltante�anl_

Que o digam, além de seu filho DEGA os demais pal',
ticipantes.

i': ci,_::ncia rei i:-:lpGtente para restaurar-lhe a saúd3.

.!:f,'n:tj.:�,as providênciail cl�yida$ e assim, Flo-. mns ag'l'fl:�idãº"'�ºl:n]. a s\lU len}-br,ança inapag�vel de no.,-

P.êr�·�s�'a, &'9PiÇa.,' "urn e,fl:s�j: a.igno de; .re- sa grutldão e: �lqcllQSSO r�sp�it9·'. .' _
"

'-, 'i '" • • .-c"
:

. <.'

��l1felêJ:te���b:i��i������::ff��t:e:��.-fiif,.I:t, ..•.�i��q}li;gM.com, 0/de'inuit,��.1:-s�1l�;.�l11J�fs'0
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eHESSMANN
. �eio nos jornais que o govemadór da Califórni�teõríeamente a última esperança de salvação pa.i'

��rYI Ch�ssmann, negou o. seu pedido de clemêneí
reio �ambem que o desafortunado prisioneiro triste
trará com. novo re:111'SOi e fico um pouco triste;'
matuta� quan�as vezes, :- como ponderou Henriq
Pongettí -, esse homem morrerá ainda.

.

Se .adiantasse alguma, coisa, se eu Úvesse um
võz muíto grossa e muito respeitada, eu -daría u
conselho ao pobre Caryl: morra de uma vêz ho
mem! Você sabe,muito bem que de nada adiantafã
06 seus :ec�rsos, A como não adiantou o seu pedid
de clemência. Nesse, você invocava um tribun
muito emotivo e condescendentª, que é o
do �omem; naquêles você clamará apenas pela iu

J�S�IÇB:, que tem a pretensão de nunca errar
páría de jamais voltar atrás.

Pro�ar que é um homem recuperado, você jA;
. co�se�ulU -ve com vastas sobras, Creia-me. Agora,se .mslste nos recursos, sucederá que os americanos

/

apos_ cometerem a atrocidade .de" executá-lo, alar
dearao -a todo o mundo que não' há .Justiça mal
clemente que a dêles, e que poucos réus tiveram as
suas tantas oportunidades de safar-se do fim.

O �eu caso, Caryl, é aguentar a mão e não di
zer mais nada. Nem o Papa, nem a Rainha da In
glaterra e nem ninguém poderá salvá-lo _,veja Q

cas? dos Rosemberg. Morra -

agora, e a sua' morte
sera o n::ais tremendo libelo contra' a monstruoslda
d: q.ue e a pena de morte. E morra de p�, oauto- !la.
pe fICOU durante êsses anoa.eerros. É sobretudo não
cê aos americanos �ce de dizer que foram

/' ,/f.l.i§!9S_.!lq_gl!,.%�Eles, Caryl, que já o

'

mil vêzes no espírito, não se esquecerão de contír
mar -essas mortes no seu corpo também, Morra ja,
portanto. ,."

E' duro, eu bem imagino. -Mas O seu país da
ma por um cadáver e nós clamamos por uma ban
deíra ; e infelizmente você é' essas duas coisas:

Vá em paz, Caryl, sempre l�mbrare:mos você,

V,E N D E-S E
_
grn predio' co� três pavimentos localizado'a r'!la prin

aI : de Florianópolis onde funcion,a a Confeitaria Chi·
mho. Mede de frente com. a Felipe Schmidt' 23 metl\)S
pa:ra- a rua Trajano 10 metros. Preço tratar no local.

�··fi;g;:;�t;·
..

póiiti�;;�·nsssl �
� ,

SILVEIRA LENZ� c

.

SSi.SSSSSSS'SSi·Uí s.-s:S:SSSSSSSSSS-SSQ
INCONGRU�N�IA

,

' ,

,
O Sr. Fernando Ferrari e�t.á 'OAnae 'quer. Com

t�do ,o �eu idealismo de "mãos limpas!'; agarrou-se
,

üom Jânio, em um'a ,chap§. 'pa1'a "'inglês' ver". -Não
é -que 'o l)úmem não preste, os �eus\mpulsos 'egoí3'
tiCos é que não se coadunam eoin'" as bôas normas

d'� conduta polítiqa. 'Está certê 1 que- ·0, deputadCi
mais votado do p�ís, ,degarre-se das, maquinaçõ,es :

'

" de--cüpula, aomo diz,_mas' que participe' de' 'uma
chapa' com Jânio Quadros, é o cúmulo das incoe
rencias. Aind� mais,' qúando o dep�tado riogran·
dense enceta uma camp�nhtt· de morl;l.lização de

c'Ostumes, combatendo indisciplinadamente um
"status" contrário aos seus lances visionários; :Fer·
rari combate fora da arena, e assim não vale. De
veria o ex-líder da bancada petebi.Stá na Câmata
F'eedral, entrar -no próprio terreno da conflagra
ção, na arena como dissemos, e não quebrar Urll':'L
nstemática ,de princípiOS - '-como sempre havia:
demonstrado, contrários à formação .moral ,que
qualQuer pessoa bem intencionada. O Sr. Ferrari,
deveria lutar na Convenção de seu partido, cap
tando o apêlo de um Estado qualquer da União,
para engrossar o seu pensamento. "

E que incongruência! De mãos dadas Com o

Sr. Jânio Quadros! De mãos com o homem ligado
intimamente com -"bussines men", <_,:onhecid03
"mãos sujas" vilipen<l:iadores da economia nacio
nal, mandaretes dos grupos monopolistas interna
cionais. Jânio joga com todos os baralhos que :p�
der alcan'çar. Se o jôgo é limpo, não se sabe. Suas'

pretensões €:$àísticas, vão além dos, bons e hones
t.os têrmos ÚQ uma solução. Finalmente, o homeín
foi oficialmente rançado pelo PDC, junta�ente
com o Sr. Ferrari na, vice.

_

A ora, quem .não está gostando muito disto; é
'los Lacerdá, pretenso vice e "algu�m",

lo: " �u.t)J).�o. �:rvl{n-istél;fQ'; da
• '�"". -

;"b�?��iâs,ít!;: h,;'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3
Florianópolis; Quarta.-feira, 21 dê Outubro de 1939

�
I "DIA'RIAME'NTE I

O mundo das cavídaâes ca; quanto à zoologia e-à bO-1 com um� gruta ao mesmo
: I

- I
subterrâneas, .

c o m u m e n- tânica, devem à espeleologta tempo bíojõgícamente ínte- I '��,. I
te considerado somente 'soo capítulos concernentes· à. ressantê' e comçsa, tendo .em I �"".�.�� \ I v/'

C,;-.:'�'" � -, . "--.í..c:�..

-.,_ II�
o ângulo do esporte ínteres- faun_;l e àflora próprias das vísta poder e fazer observa- I �f. -,

I' ,
'

.. �

sa muitas díscíplínas, ria cavernas, capítulos tanto ções e experiências que st'- _ , ..

�
...'\ .

'AS I
geología e. da hidrologia à mais interessante porquan- riam impossíveis noutros lu- � � �

1-'\ �
paleontologia humana e aní to tocam de perto a ques- gares. Foi assim que se 2S - I ,- -J 9

I
mal, da pre-história à rísí- tão da evolução. Dessa ma- colheu a alguns quílômetros I \:,

.. � . I
_

..
---'--.-.-.---.-.-.- -.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.--tlt-,..,_· :

neira nasceu êsse ramo par- de Saint-Girons, na região I' .

X"/I '1 \Y hs
' '"......... I

S IE N H O R E S
tícular da bíología chamado de Arbas, a gruta de MOulÍs. � �.#' - :.� .' I

I

J
-

•

I·
de bwespeleogia. Para uma Esse novo centro cíentfííco é I � I

-

e o M E R .e I A N , E S! I·palavra
nova uma coisa dirigido pelo sr. Albert Van- I S ��u�O RIO

I
muito velha, aliás, visto co - del, da' Academta de Oíên- I VÔO I

-'
: ::;��ls�:' ";=10 ,;':;'�;';� ,o� ��"'d: ��:::; :: F;::::,�� I di rete:> a -.

.

UI I
C O N SUL T KM : proteu, palido habitante secundado pelo sr. Píerre- I .�_.- - I

NOSSOS PRtÇOS !1:,';!�i��::'d::u::aisd�.C:.;; :;�::�,;cb':io�;';'.;...·mbo' 11_11111" ��-!fI � .�..

I VRPIDnlDI] l·pnplD�IDI i ::::!:���:�h:= ::� ���!��::;::�.!��:;:��:: Ti.' .. €;�-_
R

; �iTlmN��llytT�I�
IIR I �:������;o:�ª�: �j����ª���

_.'� -- •

'I. " �:;:::", :Pu�sCtrr:l�na:,:I'U�gtoi:sJ.�la� =I��:t: e b�:�;:;�:,' Acidentes de tráfeg/o I�
.

V E N D E B A R
evocados por dois mosáícos

A , O I via e Espanha - a bíoes - da sra. Nelly Vandel, neta de Desde algum tempo, os ací- tais diminuiu numa propor-, lhão de veículos, verifica-se

peleología suscitou seus pes- Eugéne carríére. Esse laco- dente" de tráfego no Distrr- ção bem maior do que o con- que o número de acídentes

quísadores, Veio depois o dia ratórío de superfície reune
to Federal acusam progres- junto, caindo verticalmente rodoviários por 10.000 vei

em que estes quiseram ultra- biblioteca, salas de trabalho sívo declínio, passando .

de de 197 para 77, entre aque- culos varía desde o mínimo

passar a fase das simples re- pequenos laboratórios índí- 10.607 no ano de 1955 a 7.158 las datas. de 140 na Suécia; até, o ma

fações descritivas. A f-im de rvíduaís, laboratório de foto- no ano passado, segundo os
A regressão dos acidentes xímo de 418 na' Alemanha

poder lev�r a. b.om têrmo.os I grana, câmaras de meio Vil.
dados publicados no Boletim de tráfego na Capital da Re - Ocidental. Entre os países

est�dos. nsíoíógtcos, embrío- ríàveí. Não longe; encontra- Estatístico n. 65, do IBGE. A pública ainda se mostra de menos de um milhão d.�

!OgICO� � outros relativos aos se a. gruta, à qual tem-se par dessa drástica redução
mais significativa' quando veículos em eírculação, as

seres caverrrícolas, apresen- acesso fàcilmente por um
em sua quantidade, que vai relacionada com o número taxas.' extremas situam-se

.

teu-se, �ntão, o problema da tunel artificial cavado na a. mais de 30% no curso de de veículos registrados, e na Noruega, com 145 .n'!t··

I sua. criação".�eve-se saudar dolomíta. A sua galeria prín-
.

um quadriênio, também se qual, como se sabe, só têm dentes .e-·em Portugal, com

aqui a memoria de um pre- cípal é bastante espaçosa
verifica acentuada melhoria crescido. De 1.016 acídentes 629 acidentes por 10.000 veí-

• cusor: Armand Vire, que O regato subterrâneo ali- em sua composição. Assím, por 10.000 veículos, emplacá- culos ('Documenti di Vita,

em 1897, criava em P!ir;s, menta uma bacia contendo a parcela dos acidentes ra- dos em 1955, a proporção de Italiana", fevereiro 1959).

numa galeria catacumbas st- uns cinquenta metros cúbi-
acidentes baixou a 869 em

tuadas sob o J,ardin des cos de água. Instalado na
1956 e 3:' 672 em 1957, deven-

�lantes! o �rimeiro laborató- parte alta da gruta, um re-
do ter ficado próxima de 600

no subterrâneo do mundo. servatórío, que a b as t e c e
por 10.000 veículos emplacá-

-infelizmente, as ínundaeões uma moto-bomba, permite � TELHAS, nrOlOS ;( dos .no ano passado .

de 1910 destruíram essa ins- haver água sob pressão dís-

.
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mologist.a do Museu, o '.JCJ-
-
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' . uçoes no futuro To 1

. .., _. o s� 0.--0 Pt·o �:;_. ar colocado no pequeno cdi-
'n ome a de Barros n. 21.,1 •

• man •.o-

: 5�r,_ Jeaturel trabalhava, ao dcio construído na entrad'i
(Bairro de Fátima). Trat.u :0os paIses' �e ,parque auto··
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. aôo de E. G. Racovitza, a do túnel.
• com. o proprietário da CASA

tor de mal:> de um mi-

favor da exploração metódi-
. Em relação aos naturalh1'

DA BORRACHA, ou pelo fone

ca das. cavernas, crian<1o� tas, os sêres cavernícolas se
2567.

uma �asta organização il1- apresentam como "fósileiJ
--__;�------

ternacional chamada de bio vivos", como apaixonant�3
espeologica, explorando, por objetos de estudos, quer <:e

sua parte umas três mil ca- trate de protozoarios, de
vernas, .tanto na Africá c na vermes, de crustaceos, de es-

América como na Europa .\ c..olop�ndros, de aranhas OH

.sua sugestão foi aceita <: de insetos tais como os mi
um decreto de 11 de feverei- núsculos coleopteros, eSJU!)

1'0 de 1948 criava o Labor'l- carochas d'escora�as, aphae
tório do Centro de Pesquisas nops, trichaphaenops e td-

Científicas.
.

draphaenops, que.os colecÍ<l-
FeÍtc de criptas, de hipo- nadores disputam a pêsD de

geunil, de anfractuosidades touro. '

de debalos tenebrosos, o Ari- Há um meio século os ti·

R U A C-O N S M A F R A
ege apresenta-se bem dota.- oe�peleologos consideram co-

o

'

, 2 5 do. E' um dos nossos parai- mo um dos mais irritanteS

TELEFONE: 3521
. sos teneleologicos. Podia-·se enigmas apresehtadoS" p'-lI03

�.......................................... escolher para atender aos insetos das cavernas o pl'q
-

desiderata dqs que sonhavam blema da sua reprodução e

do seu desenvolvimento. Até

-

<

� La�oratório �u�terraDeo de Monlis
de
Fernand L07

OPYRIGHT DO SERVIÇO

RANC:I!:S DE INFORMA

xo E IMPRENSA DA _EM·
BAIXADA DA FRANÇA

Papel de embrulho, Higiên;(-o, Almaço, HD
Cadernos Escolares, lápis, goma arábica

Soda Cáustica, Desinfetantes

Sardinhas Rubi e Coqueiro
Balsíchas
Leite em pó e condensado

Maizena
Sacos de. papel
Sabonetes e perfumarias
Velas

j:

Cordas

Sabões
Pentes -

Oêra para assoalho

Chiclets, balas e chocolates

Condimentos diversos

.

lã de aço, Bombríl, esponjas/Chapa Prata

Pedra para rogãoe Saponáceo Rádium

Lâminas p/barbear
Palitos nacionais e portuguêses
Sal moído 30 kgs. e refinado 60 kgs.
Extrato de tomates

Vermute e be�1aas'� -.". -r-:-"'- - -

Fermentos ·R0YAL e FLEISCHMANN
--".....-.- '. '. Q Q'�blld9S_
,. ,GeJ.éiaJ' .... 1 -""T

.•�'''_�w:;;=,=.�'''''.�""-,,,... >;l:,�

Gelatina e Pudim ''ROYAL''o'
..

' ��

-

_
Azeitonas LAREIRA e MOURARIA

Ameixas RED INDIAN e PAOLETTL
'''Consetval,! diversas
Toddy
Espirais Detefon: ICX. c/24 - Cr� 350,09
cx. c/l00, - Cr$ 1.350,00

_
R.ÁDIO GUARUJÁ _

�
PROGR�MAÇÃO PARA O DIA 21-10-59 - QUARTA-FEIt{\PELA

Ad 6,30 - ABERTURA -

AS
.

6,35 - RANCHO ALEGRE
AS 7,05 - GRANDE MATUTINO tio AR
AS 7,35 - MUSICA POPULAR BRASILEIRA
'AS 7,55 - REPORTER CATARINENSE
AS 8,00, - BRINDE DA CASA CARNEIRO

�S ,8,05 - QUANDO CANTA O SERTÃO
ltS 8,35 - VIAJANDO �ELO· MÉXICO
�S 9,00 - INFORMA A CASA' BRUSQUE
AS . 9,05 - ESPETÁCULO MUSIDISC EM HI,-F.:
AS 9,35 - MELODIAS DE PARIS

.

ÀS 10,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 - MUSICAL COPACABANA
AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES
AS 10,45 ---:- DORIS MONTEIRO
AS 11,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
1S 1J.,05 - SUCESSOS INTERNACIONAIS
AS 11,35 - CANÇÕES DA VELHA ITÁLIA
AS 12,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 12,05 - �A VOZ DQ DIA

-

AS 12,10 - SUCESSOS MUSICAIS "VARIG"

A_S 12,25 - R1;llPORTER' CATARINENSE
ÀS 12,30 - CARNET SOCIAL MONT BLÁNCHE
AS 12,40 - ALMOÇANDO CQM MÚSICA
AS 13,00 - I�FORMA, A CASA BRUSQUE
AS 13,05' .- FESTIVAL PARA PIANO

.

AS 1�,35 - JÓIAS MUSICAIS

�S 14,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 14,05 - �USICAL COPACABANA

.

AS 14,35-- SAUDADE DO MEU SERTAO
AS 15,�0 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 15,05 - LONG PLAYS FAVORITOS
AS 15,35 - RÁDIO MATINÉE
AS. ia,oo - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS,16,05 - A MÚSICA DOS EE. UU.
AS 16,35 - ESCALA MUSICAL COLUMBIA
AS 17,00 - INFORMA 'A éASA BRUSQUE
AS 17,05 - AQUARELA BRASILEIRA
AS 17,35 - WALDIR CALMON

.

AS i7,45 - CONVITE PARA OUVIR MAYSA
AS 17,55 - INFORMA A CAgA BRUSQUE
AS 18,00 - O INSTANTE DA PRECE
AS 18,10 - RESENHA J-7
AS 18,35 - VERDADES QUE G O S TAMOS DE

CONTAR
AS 18,55 - REPORTER Ç�TARINE�SE
�S 19;00 - MOMENTO ESPORTIVO' BRAHMA
AS 19,30 - A VOZ DO BRASIL
AS 20.05 - DEMONIOS DA ILHA

ÀS 20,35 - SUCESSOS RGE
AS 21,Q5 "7 RADIO TEATRO
ÀS 21,35 - REPORTER CATARINENSE
AS 21,40UM SOLISTA DENTRO DA NOITE

AS 22,05 - GRANDE INFORMATIVO

AS 22,35 - TANGOS EM DESFILE

AS 2�,05 - MÚSICA DE BOITE

AS 23,30 - ENCERRAMENTO

AÇÚCAR CRISTAL 60 KGS. E MOíDO 58 KOS --

'rRIGO FARELO, SEMOLINA E ARROZ MALBURd-
AÇÚCAR REFINADO "TAMOYO" e "TIJUCAS" ... 1':

CENTENAS DE OUTROS ARTIGOS.

/

•

A ,MAIS SORtiDA CASA, NO
.

GENERO, DESTA C A P I TAl.
VENDE-SE UMA CASA DE

NEGÓCIO SITA A RUA
SÃO JOÃO EM CAPOEI
RAS, A TRATAR NA MES

MA, COM O PROPRIETÁ
RIO TEOTINO ALVES.

VENDE-SE
Com urgência. móveis de sala de

Jantar, quarto e uma escrivaninha.

Tratar na rua JerônImo Coelho

14, sobrado.
.........

.

aqui as suas larvas tinham
'. permanecido totalmente de!'

conhecidas. Recentemente.
em Loulis, conseguiu-se ti

criação dos aphaenops e ob

t-er afinal as suas �rva3
Constatou-se que a argila
l'epresent� um 'dos elemento;:;

essenciais na vida dos ca-

\'ernícolas; deve ela COj1te�'

'seja certos princípios orgâni-
cos seja certos ltlicro-org�
nlsmos ',que resta a conhecet

e' cujo papel é capital.
Por intermédio dêsses frá-

VENDE-SE LOTES a longo

geis fosseis vivos (tão frágeis
prazo sem Juros e sem -entrada

que Uma corrente de ar pu-
- próximo a penitencIária -

de mata-los), perpetuando-
Informações II vendas no

se em segrêdo, à noite;pali-
MONTEPIO 3.° andar

. dos e cégos, idênticos aos ti

pos originais que paciente·
mente reproduziram ao lon-

go· de milênios, aborda-se d� dade respiratória d
. ... .

I
os caver-

maneira. Inesperada uma nícolas repercute
d t-

no con-

as ques oes que desde sem- J'unt'o do seu
.

t'.
. compor amen-

pre atormentam máis a nos- to' os seus mo' t
-

. .
.' Vlmen os S'l.O

sa especle: o problema uo lentos' os h
'

-

.

d" I
' mac os nao SE'

ureme lave enve�h�pimen- mos t r a m batalh d <-

tO'
.

a ore.....

0dm'" :a, o que. causa aquI Em resumo, os cavernícola,
a lraçao ao fiSIologista e f.1. são velhos nã

'

t
t d··· I t'd-

' o somen e no

ex raor mana en 1 ao do que concerne' . .
.

t b 1·
.

t' i
a ongem CI..tS

me a o lsmo respua or o en- suas linhagen
A

. ,.
s, o .começl) do

tre os cave mcolas. E mu!.I,o desenvolviment d
mais baixo ao que o dos pécies, que se s�tu:n:u:u�:�
corresponf�e�tes ,

que viv.am longe no tempo (há linh�

�a. su�er �Cl�. Ir: um �erda
..

gem que viviam no comêço
euo me a o lsmo e a.n- da época terciária), um Ucs

cÜí.os", disse o· professCl': caminhos para abordar o

,
Vandel. A fraquíssima ati.vi- problema da _senescenci�.

,
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por motivo de mudança ven-
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sala n.O 305 .

Dia 25 - (Domingo) _ Encontro dos BrotinhO::; .

Início às 20 horas.

"-

1
./

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Outubro de 1959

ENCONTRO DOS BROTINHOS
dos ��'DEZ BROTOS -llEGANTES DE 59" - Selecionadas pelo Cronista Zuri Machado.

�------------------------------------------------.------------------------------------------

riO'·"d-i�-a"d--o-r- -P-r·-o-I·I"s-s",I·�o-D·-a-ll o seu���!e:{i���ni���'�V;�
" lJ

, " hoje início à campanha do NOVO ASSI
NANTE, nesta Capital.

As assinaturas novas, do ano de 1960,
feitas agora, terão.eomo prêmio e bonifica
ção a vigência nos mêses de outubro, no
vembro e dezembro. Assim, os assinantes
do ano de 1960 receberão desde já nosso

jornal.
Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais correspondentes a 15 mêses.
A 1.0 de novembro, por outro lado,

voltaremos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornal, a todos os assinantes da Capi
tal, que assim, pela manhã já o terão em

suas residências, pois a entrega será feita de
madrugada.

'Para essa campanha são nossos-corre

tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan
�es-- Cap.Virgílio Dias e sr, Ivo Frutuoso,'.

.. y" -." ..,., ............. .._.a ......_ ... ---__ ......DR HENRIQUE PRISCO 08 8U'.-1 GOMES',

PARAISO '.
' DR. AYRTON DE OLI-

/ME'NDONÇA
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO �

MeDICO - TUBERCULOS_E -

Pré-Natal Partoe, Consultório - Rua Fel!pe

Operaç(jes - Clfnlca Gera) Schmidt, _38 - Tel. 3801.

Residência: Horário: das 14 às 16 paras.
Rua Gal. Bíttencourt n, 121. Residência - Fel!pe Schmldt,
Telefone: 2651. n.o 127.

Consu)tórlo:
Rua Felipe 8chmldt B. 87. DR. NEWTON D'AVILAEsq. Álvàro de Carvalho.
Horário:

Das 16;00 às 18,00.
Sábado:

'

Das 11,00, As 12,00.

CLINICA GERAL Doenças do apargtno respiratório
Esp&clallsta em moléstias de Se- TUBERCULOSE - RADIOGÍrA
nhoras e vla.s urinárias. Cura ra_ FIA E RAPIOSCOPIA DOS PUL
dlcal das Infecç�es agudas e crô- MôES.;_ CIRURGIA DO TORAX
nicas, do aparêlho ,genlto_urlnárlo Formado pela Faculdade Nacional
em' ambos os sexos. Doenças do de Medicina, Tlslologista e Tisio
aparêlho Digestivo e -do sistema cirurgião do Hospital Nerêu Ra
nervoso. Horário: iOlh às 12 e mos. Curso de especialização pela
2% às 5 horas - COÍlsu�tórlo: S. N ,T .. Exlnterno e Ex_asslsten_
Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar te de Cirurgia do prof. use Gui_
- Fone 8246. Residência: Rua marges (Rio) Cons.: Felipe Sch
Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do mídt, - Fone 3801. Atende com

Espanha - Fone 3248. hora marcada. Res.: Rua Esteves
Junior, 80. Fone: 2294

. -

consultórlo�RT�!!D!�nto 14 _:
IRMA OS BITENCOURT

Consulta: das 15 àS,17 ho:as, dlá_I' (AIS BADANO, lONf lSH

ANTIGO DEPOSITO OAMIANI
rlamente. Menos aos sábados. Re-
sidência: Bocaluva 135. Fone 2714]' _.. li "",

, '

--__�, -- ---, '

DR. WALMOR ZOMER ----------------.;-------------

Diplomado p����c��ade ,Naclo- ORA. EBE, B. BARROS
nal de Medicina da ·Unlversldade

_

CLINICA DE CRIÁNÇAS"

.do ,Brasil Conl1J.lt6rto • -a...4.....
'

COll81l1tu
Ex-Interno por concurso da MAter_ A' fi W L. erc o uz lUA apto, , Sernnda • 6.&-lelranldade_Escola. (ServiçQ' do prof.
Octávio Rodrigues Lima). ,E_�X�-L.:-:;;.......������!..:�::::::=::d�a=.�1�Õ�

••

�17�b;o;ra;.==T�Interno do Serviço de Clrurgla_do
FLORIANOPOLIS

���Irt:l I'AI�!J/H:s�It:i"" de RA .., ,EVA B•. S(H'WEIDS,ON- BI,'CHtER, �
,Caridade e da Maternidade Dr. I. i

��;�ç��rê�E SENHORAS - CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇ-Ar-,�, �-,
I

�"A S08ERANA" ���Ç;E�I��Es�:��::'ao - ESQUINA
PARTOS - OPERAÇõES -

- �

PARTO SEM DOR pelo método .. Especialista em mo-léstias de anua -e recto. fi LlÀ.L' "A SABERAJoIA" DISTRI1'O� DO ,JJa?a'RITO _d.C�TO
psícocprcrrlattco Tratamento de hemorroidas, fistu'laa, etc.

Consultório: Rua João pinto n. lO, ,-', Clr-url!a 'anal
das lEl,OO às 18,00 horas. Atende Cor iunica a- mudança de seu Consultõríc junto ã sua
'com horas marcadas. Telefone '

roaidência na Rua Durval Melquiades de Sousa 543035 - Residência: Rua General

4

/'

D1A ,_ 25
com a' aprsentação

EDITORA "O ESTADO" LTDA..

o S.dta,dtJ_
Rua Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêçs Telegráfico ESTADO
ME'DICO

Operações - Dàenças de Senho
ras - Clinlca de AdultosDIRETOR

Rubens de Arruda Ramos Curso de Especialização no �QSpl_
tal dos Servidores do Est!Ulo.
(Serviço do prof. Mariano de An,
drade), Consultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde das

GE R E·N TE
Domingos F'e rnandes .. de Aquino

15,30 horas em diante no consul-
REDAfORES tório, à Rua Nunes Machado, 17,

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim 'André. esquina da Tlr�dentes - Telef,
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha- 2766. Residência - Rua Mare-

chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.do, - Paulo da' Costa Ramos.
3120.'

•

c O L A B O R A'D O R E S
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo ROld1rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos 'da Costa 'Pereira -

'Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. l\iilton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto. - Walter
Lange - pr: Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -
Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - lImar Carvalho

Fernand'o Souto Maior:

DR. LAURO DAURA

PEJ-BLICIDAD.
Mart. Celln. Silva - Aldo Fetundett

Dia. - Walter LInhar_
RBPR.S.NT.ANT.

Repreaentaç6ea .A. S. IMa-- Ltda.
RIO:- Rua Sénador D.ntu '1) - i,. Aad.,

Te). 225924
,g. Paulo Rua Vitória 167 - e.a,. II -

Tel. 14-8949

Serviço Tele,ráfico da UNITJ:D PRESS (U-Pl
t\GENTES E, CORRESPO,lDENT_g

•• T6d4_)8 08 munlCiploa de SANT.A CATARINA
,<A, N UNe I O 8

" ......at" contr.to, de acordo co. a tabela e. ri,o.
ASS1NATURA ANUAL "CR$ 600,00
A direção não se responsabiliza pelos

('m,ceitos emitidos nflS artigos' assinados. '

VlrllU.

DR. ANTONIO MUNIZ DE

ARA,GÃO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA

-

-v 1St T E A, NOS S A L O j A
Rua -Deodoro, n.o 1 S - leI. 3820 < Bittencourt n. 101.

, \
,

1

)

t

- é linda... mas
e o CONFORTO?

y;,
..

'

Ao comprar móveis estofados, verifique I. .
moleio é feito com as legítimas MOLAS NO�A.

,

• muito maior contarto
• excepcional durabllidad.
• Dunca cedem - nunca solto..
• móveis mais leves
• dispensam o uso d. cordil1hos e perclntas de pano
• conservam o estofamento .absolutamenle indlltformóvel

Hbf\ ••• 1 ......-.-.. .. TtiL ,..., - Ca. Postal J75 - End. T ,I; I "NO·SAG" - seo 'aul.

• IIYINDEDOIES, MEYER aI CIA. "

• fel.. Se"'''' "_.lua Conselheiro Matro, 2 - Tel.,2576- CIl. Paltol 048 - FLORIA�ÓPQUI

A P�AM "tem a honra e satisfação de comunicar aLR
.lustre s Médicos e Farmaeêutícas o lançamento do novo
,;roduto do INSTITlJTO BIOCHIMrco MARAGLIANO.

GERIPIAM - H3
'. base de NOVACAINA sob rorma altamente establlt �:.\1i\"
para o especial emprêgo em Geriatria, no tratamento cas
diversas manifestações orgânicas do eavelhecímento e da
senílídade, precoces ou não.

�

\ I
A�rlystras e informações á uísposíção dos sennores /:__:::_;_-_-_-_�_-.::_ _:._:._:._-_-_-_:::__-_-_-__'-- _

,Viédi('c� � Rua: Conselheiro Mafl'a - 90 cQm
Z, L. Steiner & Cia. - Agent.es '

CIRpRGIA GERAL

Doenças de Senhoras - procto
logla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel
-relles n.o 28 - Telefone 3307

DR. I. LOBATO FILHO,' Copsultas: Das, 16 horas em diante.
Residência: Fone', 8.423. Rua Blu
menau, n. 71.

DR. "OLOEMAR
MENEZES

ESPECIALID�DE: D(j-'
ENÇAS DE· SENHORAS
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

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

- Parte da manhã

FORijO

Rua ,Trajano, 29, - 2Q andar - sala 1 - Te!'. 3658
. J

...._

RAUL PEREIRA CAL,PIlS ,

AD V'O G A D O
"Questões Trabalhistas"

.J' '

Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo
ülefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25
t!ORARIO: Das 15 às- 17 horsa.

,COMUNICAÇÃO AOS MÉ,DJCOS E
FARMACÊUTICOS

ESCRIIÓRIO, DE ADVOCACIA
I •

E, PROCURADORIA,
Dr. Antônio GrilIo'
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. Márcio CoUaço "

\
_ Das 8 à� 12 I1Ol'as e das 13,30 às 18 horas

ADVOGADOS:

.

JoãoirMorilz
,

,U

,

s. ft�'

"V,IAJE 'MELHOa
PARA .ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA
Ô N I BUS U L TIM O

,_

'I' P O
.s U P E R -- P, U L L M A, N

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

81P10'0 SUL, .. BRASILEIRO

FLORIANÓPOLIS 5,4b
CURITmA 12,45

,

LJO�.
VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS:AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA I?EODORO
ESQUINA TENENTE' SILVEIRA - TEL.: 2172

OFICIAL DE ALFAIATE
/I

I
I '

I UM OFICIAL DE ALFAIATE, - INFORMAÇõES /

I '�
I NA MESMA. A RUA, FELIPE SCHMIDT 37. ;

A ALFAIATARIA CAMARGO NECESSITA DE

/

I
/

GRUPO-TURBO-GERADOR - a vapor
Vende-se. Siemens Schuckel:t_werde AG Alemanha,

1.957, comj.Jletamente novo, encc1ixotado e coéonisado. 2100

KW - 50/60 ciclos - 380/440 V. - 3000/3600 RPJV1- 1_5 atro,
Demais informações acerca de preços e condiçoes de

palJ:lmento etc. com a Gerência da Loja das Casas Per

nambucanas, à rua Felipe Schmidt, 15 em Florianó�lb.
.

' .

CURSO DE ADMISSÃO AOI GINASIO
AGORA VOCE PODE PREPARAR S�U FILH6 -PARA

O GINASI0, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

TEMACCA, PORTUG�,_ LATIM, NA RUA SOUZA

FRANÇA, N0 20, TELEFONE 35-3-0. PREÇOS MODICOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.0'Sucesso ou o Fracasso em (�prar
,I i' do sucesso da maiona' e verão, que acaba de receber a

O�� 'fl "

omerciais está n,e. orí-: :IModelar, Artigos, - escolhidos por
das casas c -

ao que 'se lhe dá no que diz 'pessoa que conhece a fundo o b?m
entaça

compras '

. ;ôsto da nossa população e que
r,espeito as •

.

�ando ,estas nãO sãc bem -reí- compra pensando naqueles que' se

Q
ndo os artigoS -especial- vestem e adquirem o confôrto de

tas qua ,
seu lar na casá' que 'procura tam-

�te de modas, não são escolllt:-
doS com bom gôsto e perfeito co- bém corresponder a sua valíl5sa

nheclmento da preferência dos preferência.

es então o fracasso é tõtal. _�_;..._ ..;___
fregues ,

Há ta·mbém o fator preço que

deve ser cuidadosamente estudado

para que coincida com o poder

aquisitivo do povo.

Neste setor não pode haver ãú·

vida sôbre qual a casa de Floria_

nópol1S que preenche todos e.stes
req\l1sitos e que, por isso mesmo,
é o magazin l1der de nossa Ca.

pital, em todoS os ramõs que �pera.
Uma afirmaçãO cabal deste ...to

é o fabuloso estoque de -prima,vera

DR� 'RICCIOTTI
QUELUZ

ADVOGADO

ESCRITóRIO: RUA FE

LIPE SCHMIDT, 52

APTO. 5, TELEF'ONE 2246

�--��==========�========�======�-

íG,
.

C LU�'8'�·E___"R-E""'C-R-E-A-T-f-V-O-____'�·
6 DE JANEI RO

ESTREITO

L . '\

I I' PROGRAMA DO M"" DE OUTUBRO

\ 3 -e-' Elegante festa primaveril com' a eleião
I da Rainha da primavera

11 - Desfile Robustez Infantil,':,' paerccmío
do Rotary Clube do Estreito

18 - Tarde Dançante
. ,

31 - Solrée elegante 'quando Berá COr'Olida a
/
RfI,lnha da primavera do Clube' srtá..

,

OECILIA VALENTE.

•
Florianópolis, Quarta-feira, 21 de Outubro de 1959

------------------------._--------,---------------�-------------------------------------
........................., �.. PROCURADORES DA 16.a CRi' SANTOS DUMONT, O Brasileiro que abriu gratui·· i -

/

:
tamente ao mu�do o caminho dos Ares, é mundial-

I.
O órgão pagador da 16.a Ci.rcunscrição de Recruta·

• mente ,reconhecldo como o "PAI DA AVIAÇÃO"! mente avisa aos interessados que será exigida até 25 rio

I corrente mês a apresentação de uma fotografia para o
IA.. !.i l � t,l..... l1.'''' .... ...

_ I' l

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Cartão de Procurador. O não atendimento da presente se-

licitação implica em suspensão do pagamento do mês de

outubro.

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

lin ,
No próximo dia 29, às �O 30 Prêmio - VFiltro de

horas, realízar-se-á, nos sa- Louca p/água .

Iões do Clube Doze de..--Agô.'l- 4°- Prêmio - I Jôgo p/caté
to grandioso BINCO, pró- 59 Prêmio - 1 garrafa
foi'maturá dos CONTADO- térmica

..;

RANDOS da. Academia de Surpresa
.

Comércio. Os cartões pode- 6° Prêmio - 1 Jôgo p/caté
rão desde já ser adquírídos 7° PrêmiO 1 ]3elíssima
ao preço de 40,0(}, com os Travessa
alunos do Estabelecimento. 8° PrêmiO
São os seguintes os prêmios: Cinzeiro

o Prêmio _ 1 Máquina de 90 Prêmio - 1 Garráfão
Costura de vinho (5 lts.)

100 Prêmió 1 Garra!8.

20 Prêmio -=-_ LJQgo plchrt térmica � . -

-

1 'Artístico

� PARTICIPACAO .

,
,

, .

Wilson Rosa Brasil e'Maria Yolanda Lago Brasil parti

tícípam aos parentes e pessôas de suas/ relações o nasci

mento de seu filhinho Wilson, na maternidade Carl�s COi"'

rêia no dia 15 do corrente.

CASA NO CENTRO
ALUGA-SE

AlugA0-se bõa casa no centro da cidade, à rua Mal.

ouünermo, n.o 33, com telefone, (em frente ao Grupo

Lauro MUNtr).

JTratar pelos fones 2796 e 2198. .

Negóci� Urgente
VEND,-SE

Un; terreno de "esquina" com uma casa antiga adau

tável a ótima reforma ou, especialmente, para eonatruçãe

'de casa de apartamentos ou comercial, no melhor ponto

da cidade, com frente para a RUA VISCONDE DE OURO

PRETO e AVENIDA RIO BRANCO.

Preços: _ Cr$ 850.000,00 - 50 á vista e o restante a

combinar.
Tl'àtar com o proprietário à rua Visconde de 01.11,'0

Preto, 121.

na,61.

-v E N D· 'E - S E VENDE-SE1 Casa à rua Conselheiro Mafra
1 Casa -à rua Araujo Figueiredo
2 Terrenos no Bairro Bom Abrigo .

3 Terrenos no Estreito
4 Lote�-e� Camboriú
1 ,Fazenda em Palhoça

i: Preços de ocasião
I'ratar no Escritório de Advocacia -e Procuradoria,
à rua Trajano, 29 - 20 andar - sala l.

ÓTIMA RESIDl!lNCIA

(O N VI TE
ROGÉRIO, ROBERTO, RENATO. e ROSEMERI, têm a

-atísração de convidar os parentes e amigos de. seus ];)0.11'
N.ELSON HEITOR e NATALINA OLIVEIRA STOETERAU

para a missa comemorativa das suas BODAS DE PRA'!'.:\.

que selá celebrada no dia 22 do corrente, às 8;30 horas, na .

Catedral, pelo Exmo. Revmo. Arcebíspo Metropolitano, D

Joaquim Domingues de Oliveira.

Florianópolis, outubro, 1959.

De material confortável por
,

preço de ocasião. Tratar com

Daniel na ELFFA _ Fone 2404.' Sehrader, 181 _. fone 1142 -
, �------------__------------�- Blunienau.

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

SEGRÊDO DA LON,GA VIDA!
DELCO contém o exclusivo ele-

''\ menta B a t r 01 i f e, que evita as

perdas de energia autodescargal
DISTRIBUiDOR AUTORIZADO

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

Descontos especiais

EXCELENTES'

ARMÁRIOS
EMBUrlt;>0S
! :mples �proveitar �ma parede... DUR�TEX

material adequado para fazer crmcnos

I!,?butidos, ràpidamente com' moior eccno
miO e os melhores resul�ados I

<, • DURATEX é muito mais barato que q�al.quer Qutro material I \

·d F6cil' de trabalhar - muito leve:'::' muitc/
ur6vell . ..

• Me ..

• �
smo se� �intura tem bonito aspecto I

lUa
o rnater�al I�eal poro armórios, porque
SUperflclo liso não apresenta farpas.

MISSA ,DE '30.0.: D.IAS
A família de Isabel Curdo .aínda consternada com o

seu falecimento, convida os parentes e pessoas ámígac
para assistirem à Santa M)issa em sufrágiO a sua alma,. a _

ser rezada no dia 22, quinta-feira, às 6 horas da manhã no

Oolégío Catarinense._ Antecipadamente agradecem.

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

'Equipamento de Escrit'6rio

Engenharia

-----_

_-_---

Máquinas e

Motores .)�,
-

Material Cirúrgico

E l�mbre-se: além de prodútos de marcas c�n�a.gl'Cld.:;�a
MACHADO & ClA. S/A oferece-lhe complet'o: 11 ./

assistência técnica :f1' I ;�� 4. �''\
.���,

' (

;r ,

.eHADa liA. S.A�
COMtRClO E AOtNClAS

�� -�--

Ruo- Saldanha Marin!to, ? � Fone 33.62"}e 28�36
.�

End. telegráfico PRIMUS - C. POSTAL, 37

Localizada e muma das mais aprausíveis ruas do Sub
Distrito do Estreito, vende-se uma bela residência dotada
de todo o contôrto e instalações, com três amplos quartos,
Jardim, diversas árvores de enchertos, etc. etc .. ,

Trat.9.r no mesmo localà rua Osvaldo Cruz, 405, depois
das 17,30 horas.

Casa no Estreito
VENDE-SE VENDE-SE conjunto gera

dor de 33 KWA, tabrtêaçâo
alemão - Impressora 'Para
naense S. A. ,- Rna -Alvin

Deseja_ndo. adquirir
lMOVEIS

fAZ MELHOR E MAIS SARATO I

procure.nos. Temos para ven

der vários, bem situados e. de

grande valor. Alguns no centro

da cidade e outros no Estreito e

em vartos . bairros. Temos também
demos provis6riamente a rua

ConselheIro Mafra, 22 junto II

loja de D'ALASCIO & FiLHO.
DURATEX, é três vêzes mais resistente que a

madeira comum. N�o' racha, é mais durável e

menos atacável pelo cupim.
,

Tamanhos de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipos
: r") 1;

liso, filetada e perfurado.
.

Otima Residência
récem -construída

<,
Vende_se ou aluga-se em Bar.

pe.

Revendedor: - ME}?", E R & CIA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Quàrta-feira, -

21 de Outubro de 1959 .............na ... -

.Ó» .,r:

Artigo inédito de '" eram construídas
Jean CHOFFEj�Jcarvão ou sôbre o minério de

COPYRIGaT DO SERVIÇO
j
ferro; agora os síderurgístas

FRANC:l!:S DE INFORMA.- se instalam nos portos para
çÃO E IMPRENSA DA EM,. receberem por via marítíma
BAIXADA . DA FRANÇA - a mais barata de tôdas

_ as suas matérias primas mentry" 08%) e o Baneo de tros. De sua' parte, o mine
e para expedir da mesraa Paris e dos Países Batxns rio de ferro virá pelo mar,
maneira os seus produtos (4%). seja da Africa, quando esti·

acabados. citemos as acía-. Por que foi escolhido Dun- verem sendo exploradas as

rias norte-amerícanas nos querque? 'Por uma série de jazidas da Mauritanla (oFrt�
Grandes Lagos, as usinas ir;,- razões. Gouraud) e, nêsse interva

glêsas de Cornwall, as Ins- O local, em primeiro lugar, lo, do Brasil, do Canadá, da
talações 'de Cornígliano, psr- não ,faltava. Foram compra-

Africa do Sul, etc .. Os escoa

to de Genova, de Ijmuidcn dos 30 hectares, o que per-
douros para os produtos

perto dê Amsterdam, de ' mite vastas ampliações, ü acabados existem na própria
Bremen, no Bal:tico. A Pran-

I

coque necessário à usina se- região: construções nava�s

ça se orienta .delíberada- I rá fornecido pela bacia do em) Dunquerque ("Atelieril
mente para êsse caminho

1 N'orte e do Passo de cataís,
edificando um conjunto si- distante apenas· 70 quilôme-

modernas técni-' "fuel" entre-
conjuntos de cal- cas, permitindo, ,principal- pela refinaria Dunquerqusn.,

('''Fives-Lille''" "A1'- .mente, uma economia do se da "·Petroles B.P." e a gás
gel"). Finalmente, um d03 consumo de coque, serão, do' alte-fôrno.·
associados, "Firminy", já bem entendido, aplicadas. A A usina entregará de íní
explorava uma usina no sul fabricação essencial será a cio 2-,.5,00 funcionários e ope
de Dunquerque. de chapas fortes, utilizadas ráríos. A contratação dessa

em particuIas nos estaleiros "mão de obra" se �fetual'á
navais e para as quais :l fàcilmente, pois a região doA usina consütuírá uma França tem interêsse em au- Norte é excedentaría nesseaciaria completa: altos-for- .mentar a sua capacidade je ponto. Novas escolas prorís-

�os, ,

aciaria, laminação. A exportação. síonaís serão instaladas em
sua capacidade inicial será Dunquerque. Est� sendo eh-de 500.000 toneladas, de aço PROBL��AS - EM "CADEIA. borado um pograma. debruto, cifra que será ràpída- o�,�tecmc�s d� ': ;?Unkê�' construções relativo a. 4,000mente elevada a 1 mílhãc

quorse de Slderurgle tive-
c�sas· (das quais 1.500' ,t,iO.:'de toneladas com o objetivo

ram de resolver numerosoa é
conta da sociedade).

Jinal d 3 ílhê d -t complexos problemas. I,e mi ees e one- R t'
'

bl dNo que concerne ao "oôr- es a o pron ema o, "Fi-ladas no mínimo. �'. ' ,

to", vai ser arrumada uma nanciamento". A construção- ----

nova bacia; os trabalhos de da primeira ,parte-da usina
/' /\)/),� dragagem começaram de- ueceesttaraue 60 bilhões de

.{o, �..r> -

vendo a 'areía servir p�i'a os francos. A sociedade elevar'á
� _.

atêrros da usina; equipados o, seu/ capital inicial - 200

�9' - ( com máquínas especiais, os milhões - para 18,5 bííhões

�'- _
pontões poderão descarregar em_várias etapas; "20 bilhões

�' �
- os navios a razão de 2.JOO' serao obtidos por meio (te

�� /.' toneladas por hora e serão empréstimos emitidos no

�

6� acessíveis aos navios-minei- quadro do "G.I.S." (Grupa-::::--�� ros de 40 a 45.000 toneladas: mento da Indústria Bíderur-

íri;r.,�D>"'ó��� a sociedade já encomendoú gíca+: o saldo (22,5 bilhões-'
-

�� 2 de Z2.000 toneladas. será obtido em operações de
Para as "comunícaçóea crédito

. garantidas ao me,s
_'terrestres", a S.N.C.F. pre-

mo tempo pelo Estado Fran
viu uma nova estação de cês e, pela Alta Autarquia da
triagem em- Dunquerque; a "C.E.C.AI" mediante hípote-
estrada que' conduz a LiUe ca da usina.

'

vai, ser alargada; rínaímen, O comêço d!l fabricaçã'J
te, o canal, Valencíennes- está previsto para o segundo
Dunquerque vai ser posto semestre de 1962. As enco-
no gabarito internacional. mendas de . material serã6
Uma séria

-

dírículdade ;.;e feitàs, na razão de. 95%, a

apresentava para o abaste- construtores rraneêses, ,18';0
cimento em água, de- que as quer dizer que a aciaria deSegunda-feira, foi comemorado o Dia do Professor no

, aciarias são grande consu- Dunquerque, além do J.U-Colégio Coração de Jesus. ,As alunas de diversos cursos, no- mídoras. �

Um reservatório mento de' capacídade que elamenagearam os seus mestres com muitas flôres. ,A elegan- -

com a capacidade de 12 mi- significará para a siderurgiate menina Ana Maria Melo, deu uma bonita. demonstração Ihões de metros cúbicos se- francêsa no quadro do lUde piano, sendo aplaudida pelas professoras e pelas suas .

"DSSE:"pSSASRSSTuAS 'MS "E'SN"STSOSSpSLSLSASESNSSTSSSO�SESÚSSSDSSESDSS;SSU"FSBSASLSRISMSCSA'A4\SCSSISA·.SSSSSSSSS�
ra construído na região; a� Plano, dará uma contril)ui-coleguinhas ..O "DR. RADAR" envia as felicitaç,ões para -o;; .>egurará à usina uma auto- ção substancial à política deProfessores dêste educandário e à Ana Maria Melo, os n01- nomia de' funcionamento de estímulo à atividade ind;ls-<� M:l!:S DE OUTUBRO �- sos parabéns pela brilhante apresentação na arte da mú:'

lli
"

Sl'ca depI·ano.· quatro mêses. Lrial. Fo�necerá, finalmente,3 - Sábado (tarde) Farmácia _yltória Praça 15 de Novembro A " ." 'fenergIa �era ornecl.", da.dos precios.os para a..,apli-4 - l)om,ngo Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro da por uma nova ceIitrar elé- cii>�m<fãêTiistala.10 - Sábado (tarde) Farmácia Moderna Rua João Pinto SEMANA DA ASA t '�ar T'EIe� ção de um c-entro siderúrgko

l� ��:�:::::: . g§��L.:.�.:;;,:.�;;:.___iFiR�;�;�i;:;��id�t�-",,-,:3..-m�I:1l0""'i'tCí�o�m�,a�n�drra�n�tfc"e���:tso.taÍlin�jt�:��m�es���l��rti�;:�P;;I��!�I�:�om�ra�a:�,ã;��l:�sb�t��a�����,dt�����i���:��1,n�"JI�1t=,' I' �e c;�;;:�;"er;mp. ;��;;;éB·s·an° ·f'a',,_ Fôr'ça Aérea. O "'DR. 'RADÃR" por intermédio desta cOlú' �C -

30 _ =�i���ra (feriado) �:��!�!: ���:;::nse :�: ��::�:�� na, envia sinceras felicitações aos Oficiais,. SUb"Oficiai;,,' marina "no latnpennaTO DrDlllcl"\I'!�
St A t"., v·tó i·t San!entos e Praças, que nêste ano estão comemorando bri--

t· UETE ESPORTIVAo serviço noturno sera efetuado pelas farmácias Noturna o. n omo e t r a, St U'l- - -

Pala que o leitor par lcipe dá ENQ ,

das às ruas Trajano, Felipe Schmidt e Praça 15 de No?). 1,hantemente a SEMANA DA ASA.
promovida pelo cronista esportivo Dáltir Cordeiro, basta

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória. "f;buir ·as instruções abaixo:
,

,E S T R E I T O ôNIBUS... a) éolocar o voto na "URNA" exposta na Agência
4 _ Domingo Farmácia do Canto Ruã 24 de Maio Gera� de Passagens 'A.G.P., à rua lt�elipe SchnÚdt n. 7;
LI _ Domingo Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro Já estou causado de escrever s6bre êste assunto, mas, b) Os ,votos poderão ser pro(!1!rados na referida Agên-
l8 _ Domingo Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro vou_continuar a repetir. A C,idade "fecha" às 22 horas, .L�- da de Passagens ou recortá;-lo; dos jornais;
!5 _ Domingo Farmácia do Canto Rua 24 de Maio to por -falta de ônibus; sendo que êstes- v�o para a

gara"l·
c) Os votos do interior devem �ir'para o seguinte en-

lO _ Sexta Feira (feriado) Farmácia Jndiana Rua Pedro Demoro gc:m à� 23 horas
..Nin�uém se _interessa _,por êste. assunt�, dere,ço: _ Agência Geral d� Passr',gens, rua Felipe Schmidt

J serviço n.oturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarinense. nuo seI porque. Ha alguma razao. O verao vem aI, as Ie,�' n.-7 sôb o título:' QUAL O CLUEE QUE REPRESENTARA
.4 presente tabela não poderá ser alterada sem prévta autorização dêste Departamento. 'tas de fim de ano vão se aproximando, e os ônibus vão SANTA CATARINA NO CAMPEONATO BRASILEIRO?"

bSSSSSSsssss:,."sssss:ssSS%S%SU3:i:30SSSSSSSSSSSSSSSSSSSfiSSS,.,..SSSSS'(,.S: para a garagem às 23 noras. Será que isto vai continuar d) Os votantes do interior e da Capital estaJ;ão concor-
até o ano 2.000? I rendo a um sorteio, assim distrit,uido: se o votante (sor-

....
, ttado) for do interior, êste recep(,rá - GRATUITAMENTE

OS DEZ MAIS...
_ uma passagel1l para assistir

-

Cata,rinenses X' Paranaen-
'ies em Florianópolis, _inclusive unla permanente que lhe
dará acesso ao Estádio da F:C.l". Se o votante (sorteado I
for da Capital, êste acompanham a dê'legação catarinense
fl.' Cud,;ba, e também assistirá a pugná gratuitamente:

_ e) Ô nome e endereço do votante deve ser bem legível,
f>e possível dactilografado;

, O clube que estiver ,ocupando a liderança do campeo
nato estadual, será. o indicado a lepresentar Santa Catarl
:la no campeonato brasileiro uma vez que durante a rea-'
lização do certame brasileiro, aInda estaremos realizando
o certame estadual. Em casó de dois clubes, na ocasião, es
l�verem ocupandO -a liderança do campeonato, far-se-á ()

wrteio pelo goal average. '

'

. .

I QJ"L O CLUBE QUE REPRESENTARA SAN:TA,'.

'i CATARINA NO CAMPEONATO :BRASILEIRO?' i
I C,L U B E '" < •••••••••••••••

,
••••• I
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derúrgíco
.

em Dunquerque.
.

O -mestre de obras é a "80-
ciété Dunkerquoise de Side
rurgíe", que agrupa negó
cios'\siderúrgicos:· "Usínor'
(44% do capital), "Firminy"
(34%) e "Ohantíllon Com-

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

III Concurso de Conjuntos
.

Corais Mistos
Conforme vem sendo realizado desvendem novos horizontes, cri. �ustte conterrâneo jornalista e

todos os anos em outubro, na em modernas peças musicais 6 escritor prof. W!Json C. Pinto,
formosa Capital do visinho Estado Interpretem com mais incentivo as que estará presente dlll. 28 àque_,do paraná, será realízado 'día. 28 existentes; para que seja perfeita la solenidade em Curitiba. ,

-

de outubro, às 20 horas, no CO- ,a análise das ímprensües tonats Apresentamos ao .Exmo. Gqver-

brasileiros de outros Estados da

sôbre o aparelho auditivo des" tod

pertando emoções crlado�as;: ::::ga:�:a:::e:n::n:;o 1m:orta::
mais e melhor- se desenvolve a te movimento as nossas :l:eliclta_

A VITRINE DA SEMANA

LEGIO' ESTADUÀL. DO PARA
NÁ, o III CONCURSO DE CON

JUNTOS CORAIS MISTOS.

=. Instituiu anualmente o CON

CURSO DE CONJUNTOS CO,

das emoções musicais como função

Intelectual, 'além 'dos problemas de

Em virtude das comemorações da Semana da Asa, di
versas lojas da cidade fizeram exposições em homenagem
u Santos Dumont. Por esta razão, o "DR. RADAR";- não vai

,

promover a VITRINE DA SEMANA,' já que há um: concur
so de vitrines, organizado pela comissão responsável pelas
festividades da' Semana da Asa.

.

Federação uma feliz oportunidade raná honrou sobremaneira a clas.,
, "

nunca dantes imaginada a fim de se culta de Florianópolis peló no,
" ,

que os amantes da boa música I nre convite que enviou ao nosso, ,

,�.

O I�ustre Governador do para. psicologia musical, no exame �er
ná, c o m desenvolvido ttrocí; feito das forças psíquícas báslcaa

ções.

RAIS MISTOS, criando para todds estética musical tão necessárias
,

os paranaenses e também para os para a formação educaCional.

O GovernB;dor do Estado do pa-

MADEIRAS PABA ;'
CONSTRUCÀO

IRMÃOS BITENCOURT
( '" I S B A o A W Ó " r O N f 10 O?
ANTIGO DIPÓSIT<) OAMIANI

COMEMORADO O DIA DO PROFESSOR NO ...

ENDEREÇO

Os dez mais ... quero dizer, são OS DEZ MAIS MA

GROS DA CIDADE. Até agora temos três na lista; �§,o
êlés: Souto MaIor, Alberto Alves e Mauro J9sé de Melo. Na

próxirr,a será incluido mais um ...

VALEU OS VINTE CRUZEIROS

Fui visitar o Museu Histórico de Cêra que está mono

tádo na séde do Clube 15, na Praça 15 de Novembro .. Va
leu os vinte cruzeiros, quem aprecia a arte, não deve dej ..

xar de ver, porque é interessante. O Museu de-Cêra �em,

:lrte e luxo.

OUTRO GOLPE NA BOLSA DO ...

Surgiran:i novas figurinhas na praça, não bastou a de

"CÉU F TERRA" e já apareceu outra, com jogadores de

futebol A primei91 ainda é instrutiva a segunda é só para
tom�r os trocadinhos, 'da. garotada. E o golpe na bôlsa 00

povo eontiIiu:1. Voltarei" a comentar ." .

CARYL CHESSMANN VAI MORRER

Ql].ando tive a notícia que o famoso escritor america
no Caryl Chessmann não' obteve clemência, imposta 8,)

Governador da Califórnia me causou tamanha triste.'lLl.,

Quer dizer que um home� que se regenera, como êste 03-

'critor americano, não merece mais confiança? Franl�s.

mente, os americanos são "duros" de coraçã? Milhal'l"s
de pessoas por todo o mundo, vão sentir a execução do p'J

bre Cal'yl Chessmann. Viva o Brasil! I !
, "

:! condução -independente ... !

��:{i,', ·MO'D.B'rL•1�' n
IVAN 'O TERRIVEL

APENAS (::RS
v. conta com estas vànfagens
na sua Monark:

• Garantia contra qualquer,
defeito de (abricação 1·

• Facilidade em encontraI'- peças
originais de reposíção,. com
contrôle de qualidade Monark!
PA&i �S. MULHWS e' '-8IANÇA$

CR$ 7.490,00 A VISTA ou

Cr$ 623,0ll MENSAIS
R E V E N D E D O.R Ê S

MAGAZINE
Rila Felipe Schmidt, . -:---'

FrHllis - o _;_'. Sta; Cat�i:ina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA NOITE DE HOJE O MATCH EM' PROSS�GUIMENTO AO TORNEIO �'DR.:HE.ITOR FERRARI" - PRELIMINAR ENTREGAZETA
.

E AIMORE, PELO
TORNEIO UDR ..SAUl OLIVEIRA". Teremos, esta noite, a rodada número três-do Torneio "Dr. Hsitcr ferrerl". que marce as estréias
do Bocaiuva e Figueirense, os quais se encontram bem preparaos e. em c ondições de brilhar como querem seus adéptos que em peso

compa_recerão ao estádio praiano para incenílvá-los ao triunfo. Como partida preliminpr, dando contin,uaão ao Iomeioverzeano "Dr.
Saul Oliveria", estarão frente afreníe os conjuntos do Gazeta e Aimoré, a mbos debutando no certame. Preços: Arquibancada .. 30,00

e 20,00 e Geral �20,OO e 10�OO.

que mais se destacaram no paula

Ramos atuando os demaís f01'I\
,

da�oSU;:m::;;a�ter!st�::�e:: j�:�'IM "8
'

O·"o médio Gelso' e o ponteiro' Ta: eU Om· Ia _ ...xínna foram os que demonstraram '

..

galardão máximo do associativo possuir bom lutebol, aparecendo .SSSSSSSSSSSSSSiSSSS;;:% :;;%%%1 . P E T E R
barlga_verde.

ainda Hamilton (ex-defensor do'
SAULZINHO _ O leitor inteligente adívínhou, Sim,

O primeiro
.

tempo do encon. Avat) pelo esforço na segunda. trata-sé de uma seção nova, destinada a divulgar e co
fase.

para marcar, Só não o fazendo tI'O terminou com a vitória ��r-
O sr. Valdir Dacol foi o árbitro

mentar tudo O que se relaciona com os esportes, através
devido a falta de. categoria dos cíal do paula Ramos por 1 l( O, da critica, imparcial construtiva. Algumas. terão certa .do-
seus avantes. tento conquistado Involuntária. do cotejo com boa atuação, con.

se de Ironia e humor, mas seguindo sempre as rrorrnas aa

perdendo o melo de campo du mente por Zackl; de .calcanhar,
duztndo os 90 minutos sem maí ,

gradas da bôa imprensa. Um comentário sôbre Saulzinho
após a pelota fugir do seu con ,

ores Incidentes, ajudado pela dis- vai Inaugurá-la, Quem não conhece o dr. Saul Oliveira, no-
.

l'ante. quase todo e "match", jó

N trole dentro da pequena area. cíplína demonstrada pelos 22 jo. me por demais benquisto em muitos dos setôres da vída
que principalmente Zllton e e.

I
'"

Unho não produziam o neeessã- Na fase complementar depois gadores. Anulou bem um goal\ de
I florianopolitana. VI-O dar ,os primeiros chutes, envergando

rio e o que eretívamente podiam de conquistar o: seu segundo b'bal, Oscar (apitara antes da conclu,
a camiseta alví-rubra do Tamandaré. Do "Daré" pulou

ao 44 minutos num pelotaço es são dâ jqgada) e demonstrou nn,
paar O Avaí e para a consagração .defínítíva como crackproduzir os trtcolores chegaram s

',/
.

a um reaultado que poderia ter petacular de Valérlo, o tricolor da parcialidade na marcação das fal- de ..omeada, Sémpre fo� um "player" de notável espírito
sido adverso consequêncía de er., "estrela solitária" foi envolvido ta�: de luta ardoroso ao estremo. Deu muitas glórias ao grêmio'
ros para os' quais nao se encen- pelo extlraor!l1nárlo entustasmo A arrecadação, fraca, somou a alví-aníl, ao lado de' Nízeta, Beck, Procópio, Adolfinho.

tra outra justificativa senão o do Comercial, _conseguln�ó este o Importância de cr$ 28.2_50,00. Chocolate, Bráulío e outros. Integrou a seleção catarínen-
seu goal de honra aos 20 'mlnutos R,EGISTRO ESPECIAL ;:;e por mais de uma dezena de jogos. Esteve sempre em

deslnteres�e que demonst�ram ,

pelos companheiros de Hamilton. fallla�do lamentávelmen1le· VaIé- Nossos cumprimentos aos dlrl-. evidência Ii.o esporte da pelota. Decisão e lealdade sempre
O Campeonato Catarínense para 1960, sofrerá uma !)�- puderam li.-

rio e proporcionando a Dlnha a.. gentes II torcedores do Comercial, nortearam a trajetória brilhante de sua maravilhosa vil�«
t

- �queles que não �

quena aí eração. Na classificação por zona, disputará m aís ninhar o couro nas redes de Gal, pela maneira extremamente cava; de crack experimentado. Ao dependurar as chuteiras, llen-campanha!' os lances de paula Ra.
uma equipe, sendo assim, as ligas apresentarão três re- Comercial devemos diteI' nete. Ihetresca com que 'souberam r.J::ep. savamos que o futebol havia perdido um dos seus múis

presentantes, dando oportunidade para mais um club"
mos.x , .

'tl d F�' pelo qu� renderam no péplode �Ionar a deLegação do Paula;I"Ra. prestando seu cqncurso valioso, noutros setôres do esp.Jr ..

S d .... _
"

,..

flI\.almente que se' o, mtl e o� " "

.

en, O qu�, para a dlSp!.;Lta fll�al, .fi.carao!,dua�;e:��_pes�??r-- 'hâ;hiílii�n'i'fósse m'its'féllzem aUai- final, re��,o�S"'-,�'(].H�n;�����._' IpO�, 1n'(ls�ô_se ainda ni\. âer. ,pl'1:)stwnd�_.se1:r·con9,W'so"vai1o'So, 'l1oturos setôres do esp)�· ..
_zon.'\, f.az.end.a_���onteeend') . , - � ..

nos mereciam um placard mais rota possuldor.es. de elevado e ra- te das multidões. Foi árbitro, técnico de conjuntos, juiz do
,atualmente. O_§r., TDm:ás ehaves Cabral, foi o autor desta Justo, mesmo tlm, se tratando _ risslmo éspírlto 'de esportlvldade. Tribunal de Justiça DesportiVa,' advogado de jogadores. E'
-idéia ê o sr. Osni Melo, presidente da F.C.F. concordou i>le-

�
uma equipe quase que Inexpr,es- parabens! O vice-presidente da Fede.ração Catarinense de Futebol,

namente.
-

�. slva, tecnicamente falando. Os dois quadors jogaram com já tendo exercido a preSidência na ausência do titular,
---xXx--- Como em futebol o tlssenclal é a sagulnte constituição: 1uando teve oportunidade de resolver séria crise na enti-

CAMP.EONATO ·BRASILEIRO DE VELA �.. bola na rede, o P�a Ramos con_ paula Ramos: Galnete; Neri e dade. E' uma espécie de 'mediador entre os clubes, jogado-
No,;: dias 6, 7 e 8 do próximo mês de novembro, sed. I

--

'1 -I qulstou mais dois pontos preclo. Manoel; Marréco, Zilton e Neli- res e a "mater". Agora temo-lo no nosso corpo de colabJ-
disputado o Campeonato Brasileiro de vela em nossá capi- L_ U sos sem d(IVida bastante úteis anho; Helinho, sombra, Oscar ,"adore;;. Sim, Saulzinho está dando seus primeiros passos
tal. Até o· presente momento já conhecemos os comandar.- Esta foi contada por Geraldo Stl� .campanha neste certame de Valéria e ZackL

'

como homem de imprensa. Seus trabalhos est.ão a atestaI.
tes que vão representar Santa Catarina. São' êles, Pedro Romualdo da Sllv.a, na sua sec 1959.' Comercial: Gui; pedron, Bel_ 3eus conhecimento téenicos, sua coerência e argftcia ao

Soares, Valmos .Soa.res, Rafael Linhares, Luiz Farias, Ari ção no Jornal dos s�orts: "A pe- Gahwte, Mano.el (apesar de can, miro e Nelson; Antonio e (.,""�o; apreciar os fa·tos. Tem futuro,' disso sabemo� bem. Sua ati-
Silva, e Osvaldo Nunes. Os proeiros ainda não foram sele' lota que .

serviu na final da COo. d i j 'b d) N d I "idade não está restrita somente ao esporte. E' bacha,l't"!sa o, .po s ogara no Sa a o, e_
I Décio, Hamilton, pe rosa D-

cionados. "MISTER K", vai acompanhar êsse Campeonato. pa do Mundo de foot.ball, con_J;l- ri, Sombra e Valérlo foram 08 nha e Bode. em Direito, formado há pouco tempo; mas já com uma boa
-'-.--xXx--- nua longe do seu "dono". pela )agagem de causas vitoriosas no fôro da Capital. Não obte-

REGATA ·'SEMANA DA ASA" tradição eur.opéia a bola deveria Quaf O Clube quê representará Santa ve o título-de doutor para ostentação e vaidade. DiàriJ,-
. Realizou-se na baía sul, unia regata em homenagem à ser entregue a M: Gulgue o juiz mente o vemos em seu escritório de advocacia, às vêzes atê

SEMANA DA ASA, Foram os venc.edores desta prova as contudo, Mário Américo �Ol mais Catarl'na no Campeonato Brasile.l·ro1. altas horas da noite a lidar com assuntos jurídicos. Saulo
seguintes guarnições: esperto. Correu na frente e flcíitl 'zinno é assim. Sempre uma utilidade onde quer que este-

1.0 lugar - Pedro Soares,e joão Soares com .ela. Para que o leitor participe da ENQUETE ESPORTIVA, ja. No trato é s.incero, leal, jamais suscitando divergên;·
2.0 lugar - Luiz Farias e Isaias UUsséa Gulgue teve a Intenção de .pedl- promovida pelo cronista esportivo Daltir Cordeiro, basta clas de qualquer ordem. Ataca com facilidade qualquer
3.0 lugar - RafaeLLinhares Fo. e Osvaldo-Ji'ernande" ola' à CBD. Veio ao Brasil espe�n- -eguir as instruções abaixo: problema. Admiro Saulzinho por tudo isso e muito mal:,

---xXx-,-- ç.oso de que a "maldade" do mas_ a) Coloc'ar o voto na "URNA" exposta na Agência Ainda há pouco a F.C.F. prestou-lhe homenagem, dando
O AVAl FOI DERROTADO iagista s�rla consertada, Mas voltou Gera! de Passagens A.G.P., à ru� ]:t'elipe Schmidt n. 7; �eu nome ao Torneio Varzeano Oficial.crll, em disputa. ]:t'êz:

O Avaí F. C., foi derrotado pelo Guarani,. por 2x1. 1"11- de mãos abanando... b) Os votos poderão ser prl)cmados na referida Agên- jus à deferência -o dr. Saul Oliveira. Nosso� parabéns.
teb01 não tem lógica, é 'onze cont).'a onze. Não consid�l\J x x x

eia de Passagens ou recortá-lo,; dos jornais; V----
vergonha. O adversário sempre é ªdversário. "Corre um Sugar Ray c) Os votos do interior devem vil' para o seguinte en-

boato" que o técnico Villain vai ser dispensado, só porquf
Robison, o pugil1s-

dereço: _ Agência Geral de Pass�,gens, rua Felipe Schmidt ANIVERSA'RI03 _ Vári.os esp'ortistas viram, nêst�3
ta que graças à sua classe exce-

perdeu para o Guarani? Não é razão. ' n. 7 sôb o título: QUAL O CLUBE QUE REPRESENTARA t'.lltl·mos dias, trancorrer suas datas. Dia 16 foi o sr. Júlio
pc..'ona_l tem ('.on3� t1},'-Io c![;!.trt�!r .

---xXx---
.

alguns dos muitos "tabugÓ' je, pu.
SANTA CATARINA NO CAMPEONATO BRASILEIRO? Cesarino da Rosa, maioral avaiano que não teve o pres�n-

CONCURSO NO 1l,iOMENTO ESPORTIVO BRAHMA g1l1smo vai tentar nov,�':nente a cO Os votantes do interior e da Capital estarão concor- te que desejava, pois a "bugraaa" do Garcez . assim não

q Direto,.r çle Esportes da Rádio GuaruJ'á, NaZal'e.l::J ", '. rendo a um sorteio. , assim distrihuido: se o votante (sor- qUI·Z. Ontem foi a vêz do deputado Osmar Cunha, um doa
conquista do titulo -de campeiioCoelho, idealizou um concurso pará os ouvintes da r�lais munillal de pêso pesado.

ttado) for do interior, êste reCeb(;,lá - GRATUITAMENTE 'benemérítos dos esportes amadoristas de Santa Catarii.1ll..

pOPl�lar. Basta escrever uma carta para êste prograina cs- Dtl-�ma feita em 1954 num
- uma passagem para assistir Catarinenses X Paranaen- Hoje faz anos Arnoldo Sousa, um dos propugnado:es dJ

.

portlvo,. para fazer parte do referido concurso. O prê.nio� tórrido dia de ag�sto suga� este_
8es em Florianópolis, inclusive uma permanente que lhe Paula Ramos nessa nova arrancada do tricoloIl praiano

constara de uma passagem de Convair pela TAC-Cruzeiro
ve a piqu d

'

J M I
dará ace�so ao Estádio da F.C.r'. Se ci votante (sorteado I 0m direcão ao título máximo do Estado. Em Blumenau

d .

.,

I
e e vencer Otl ax m. �

'"
o Sul, mdo a P�ll·tO Alegre e Pelotas. Vamos escrever ua�'a

Havia somado po�tos suficientes
for da Capital, êste acompanha,á a delegação catarinense festeja-se .hoje, o 39.0 aniversário do Clube Náutico Amé-

o prog).!ama Momento Esportivo Brahma e vamos ganhar até o t
\. l' a Cur:tiba, e ,também aSl:jistiró, a pug,na gratuitamente: rica, a mais completa organização remística do ínteriM

momen o em que reso veu __

. ur�a pa�sagem de ida e volta na terra dos pampas. O 'O�:- ! abandonar o combate vitima de
e) O nome, e endereço do votante deve ser bem legível, jo EstHdo, com várias proesas de significação dentro du

___

tClO sera realizadQ no dia 15 de dezembro. perigosa insolação.. ;;ão fól ma.-
Iof' possível dactilografado;. esporte' catarinense e brasileiro. A todos os nos.sos para-

---xXx--- O clube que estiver ocupando li liderança do campeo- béns.nha, porque o proprlo jUiz Ru-
O FUTEBOL D� SALAO FOI DE... nato estadual, será o indicado a lepreselltar Santa Catarl-, V--�blnstelN, não aguentou o pêso d,? d t:la no campeonato brasileiro uma vez que uran e a rea- FUTEBOL VARZEANO OFICIALIZÁDO - A Federa,·

mormaço, � pediu substituto. iização do certame braslleiro, ainda estaremos realizando
.

. I' ogita de
Surge agora nova e preciosa 0- cão Catal'inense' Cle Futebo, ao que apuramos, c

1 portunldade 'para, Robinson. E
O �ertame estadual. Em caso de dois clubes, na ocasião, es- ;ficializar o futebol menor de nossa Terra, com a criação
riverem ocupando a liderança· do campeonat-o, 'far-se-á o

do seu Departamento Varzeano de FutebOl. Uma idéia que
um alto n,egOCIO, também. Archle I'

I ,
_

i:orteio pelo goa average. / merece aplausos, mas que irá dar intenso trabalho á en-_
1\1ool'e deseja enfrentá_lo. Ambos �•••••••"••••••••••II••••••••••••••••••••Ii... . -

d" espasabem que arrastarão grande pú· I Qv"L O CLUBE QUE REPRESENTARA SANTA

I
tidade, visto que o número de aSSOClaçoes o genero -

bUco, .onde quer �iJe se enfrén_ CATARINA NQ CAMPEONATO BRASILEIRO? [hadas pelos quatro cantos da cidade é de espantar. va�o�
tem. torcer pela concretização da idéia que, estamos certos, ll'a

A coisa está nestl! ,pé. por en_ C L U B E . ,'... , . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • • • • • • • • dar amplos 15enefícios ao esporte-rei da metrópole.
.

quanto, -.,----V---�

I- UM OU BOIS TURNOS Ninguém compre1)nde mui·

to bem o Torneio "dr. Heitor Ferrari". Afirmaram-nos que
V O T A N TE........................................................ será disputádo em dois turnos, mas os seis clubes qu� fi

I
êle concorrem cogitam da realização de um só. B'em p,m,

sado, visto que a realização de dois turnos importa em ef'!

tuar a segunda etapa debáixo de um calor abrazador, ern

. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • . .

pleno verão, e com a praça de esportes da rua Bocatuve.

completamente deserta. Que seja em 1 só turno o Torneio

•.
"Dr. Heitor Ferrari", para benefício dos atlétas que nào

desejam sucumbir torrados pelos raios abrazadores do as-

cumpriu na

neíra efetiva o triunro dos me;

tlético Mineiro, em ��19 Ho.rizQnte

1

Assombroso o Grêmio: ,4x1 ante õ A-

----------------------------��------------------------------�----------,----------------------------------------------------------------

Paula Ramos 2X Comercial
Inictaram-se, domingo as qua�_

tas de finais .da Taça "Brasil" de

59,. com o encontro Grêmio porto

Al,egrense X Atlético Mineiro no

reduto do campe'ão das Alter�sas
. ,

em Belo Horizonte., Deu o clube

gaucho notãyel d�monstração' de

poderio, goleando seu opositor pelo

escore de 4' x 1. DomingO, em

portõ Alegre, será r�l1zadO o se.

gurido jogo. que apontará o ad

versário do Santos.

Mário Ignácio Coelho - EnVI

ado da ACESC Jogando mal, o tricolor conseguiu di fieil triunfo
O Paula Ramos

. ,

tropontanos.
trama:s, ampltarta a contagem a

seu favor, ímpondo.se ainda mais

como equipe categorízada e per,

:tIeltamente apta a conquistar o

lhes Inclusive.
, ,

tI'O da cancha.
.: Esse favoritismo talvez aervll.l

, '

para que o Paula Ramos não en.,

orientação den.,

curasse o adversgrío com o devido

respeito, esquecendocse de que no

esport� os fracos às, vezes se agi_

gantam,
.

compUcando aquilo que

seria um trunfo fácil.

Todos reconhecemos nos- pauta,
mos bons valores Individuais e

,

o que é mais Importante, possuí;
dores de excelente sentido conjun.,
tlvo valendo-lhes uma prlVllegl_

,

ada posiÇão pelo menos até ligora
"

.
' ,

aeste campeonato do Estado.

Domingo diante do Comercial
, ,

J paUla Ramos exibiu-se aqúém
,

!!las muito. aquém das suas posei.

bllidades, ensejando a que o ad,

versárlo, com um esplrlto de lute

impreSSionante, ameaçasse de ma,

Seríamos injustos se não con.,

sígnassem os méritos dos" raPl'-

tarde de domingo, em Joaçaba,
mais um compromisso pelo esta,

dual de futebol.

Sério candidato ao título má.

xímo merce suas brilhantes "pt!r.
,

formances'" anterIores, o quadro

orientado por HéUo Rasá apresen.
tava_se diante do Comercial co-,

mo franco favorito, mesmo por,

que os rubros do- Oeste não pos.

suem quaisquer predicados -'- com

raríssima exceções - faltando.

I
zes de Joaçaba,. os quais fizeram

por merecer o empate perdendo
, ,

Inclusive oportuntdades de ouro

OBSERVANDO E COMENTANDO
\

O CAMPEONATO CATARINENSE PARA 1960

A nossa equipe de futebol de salão foi de "grota" a,l

perder para 9s paranaenses de 6xO. Vamos sair--para outra.
-----xXX----- /

LOURIVAL LORENZI
O nosso,oonterrâneo Lourival Lourenzi, o popular "Ma

riposa". que atualmente é o técnico 'do'Madureira, em dois
jogoS obteve dois bonitos triunfos. Venceu o Améric� c o

Bangú. Este último �stava cr.edenciado na tabela do C3.m·
peonato Carioca, com a derrbta sofrida contra o Madurei
ra, pOdemos dizer que pràticamente está fora do bampe�,"
nato. Lourival Lqurenzi, é r-ealmente um grande técnico
de futebol. Perder para clube pequeno, é fim de '�comédia"

---:xXx----
A EQUIPE ESPORTIVA DA PREFEITURA IRA' ...

J Consegui apurar que a equipe esportiva da Prefeitura

Municlpal, irá à Curitiba, atendendo um convite formula
do pelos componentes da equipe esportiva, da PrefeitllL'l.
de Curitiba. E' realmente um interessante jntercâll).b�o ..

,:,s-

portivo, repartições _públicp.s de dois éstados
��

.

x x x

Um tal Singh certamente um
, ,

Ilustre descon�ecldo- para quem

não habita a India, venceu umA

prova S,tlé'tlca" a mar�tm:ia, na

distância oficial. de 42.198 km,
,gastando no percurslo bom tempo
de 2 h. 23 m. e 58 sego Até ai •

.

.-, : o.,

ENDEREÇO

" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Intercâmbio Industrial na América
O Sr. Celso Ramos, Presidente da Fede

ração das Indústrias vem de ser chamado a se
pronunciar sôbre a conveniência de se consti
tuir um organismo que componha, na Amé�i
ca Latina, o pensamento industrial.

As bases do organismo segundo pensam
os seus promotores, serão as seguintes.,

BASES DE INTERCÂMBIO
. As entidades representativas da indús

tria, entendem ser conveniente a formação de
um organismo centralizador, que precise o

pensamento das atividades industriais dos
vários países.

Êsse organismo' será formado pelas enti
dades máximas nacionais e por elas mantido

�
,

contando com pessoal permanente próprio e

através da colaboração dos govêrnos interes

sados, com a participação de técnicos oficiais,
bem como das organizações de pesquisas e es
tudo, como a CEPAL, a OEA e outros.

COMITÉ EXECUTIVO
Um Comité Executivo, ror

mado por um representante
de cada país, dirigirá essa

entidade, devendo, para tal
fim, entre seus membros,"ser
eleito um Presidente e um

Více-Presídente.

OBJETIVOS

Entre os principais obje
tivos a serem solicitados dos
govêrnos, se 'fará referência:
a) ao' estabelecimento de

espeficações e normas

técnicas, comuns aos

países da área, caso f ,�

[a assegurada a C0111-

plementar Integração
técnica de todos os se

tores industriais.
Recomenda-se, para êsse

fim, que tal 1trabalho seja
íniciado pela análise de se

tores especificados - mate-
-

ríal ferroviário e síderúrgíco, Iprodutos têxteis e outros.
b) à uníücação progres

siva da nomenclatura
aduaneira, adotando-se,
como exemplo o código
de Bruxelas, ou, se fôr
o caso, fixando-se o

mesmo como fonte de
referência comum.

c) à promoção de estudos
sôbre a homologação de
métodos e procedímen-

Florianópolis, Quarta-feira; 21 de Outubro de 1959

Carlos Lacerda iria para o P.D.C..
Anuncia-se" que o

deputado Carlos La
cerda, que esteve

presente à Conven

ção N a c j o nal do

PDC, prepara-se pa
ra ingressar neste

partido, abandonan
do, assim, as hostes
udenistas e se desli
gando da luta que se
trava e da qual foi o
maior incentivador,
ao manter-se intran

sigente no propósito
de ser adotada uni-
camente, para exa

me da Convenção da
UDN a candidatura
do deputado Jânio
Quadros à Presidên
cia da República.

�
TELHAS. nIOLOS t?
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAIS BAOARÓ • FON! lIOf

ANTIGO DEPÓSITO OAM''''NI

tos cambiais e bancá
rios, bem como, sôbre
o desenvolvimento dos
mercados internos e in
teramericanos de fi
nancíamento do Inter
câmbio, com o objettvo
de aumentar as possíbí
lidades de negócios na
área de livre coméreío,
e em última análise, P.,

formação de um oro
cesso financiador' co
mum.

SENTIDO

mando-se para isso,
com os organismos ín->
teressados, um centro
de estudos com tal fi
nalidade.

f) promover reuniões bi
laterais, ampliadas mul
tIlateralmente entre se
tores industriais da
mesma categoria, com a
idéia de primeiro par.
ticularizar os proble ..

mas e depois melhor
enquadrá-los no esque
ma geral.

g) promoção de reuniões
diretas entre indus
triais, que serão realí

_
zadas alternadamente
em cada um dos países.

h) incentivar a íntegri
ção industrial, promo
vendo o intercâmbio de
produtos semi-elabora
dos para a complemen
tação de setores manu
fatureiros incipientes.

O Presidente da Federa
ção das Indústrias vem de
dar o seu apôio a esta íní
ciatíva, e o fez, tendo pre
sente o seguinte

-

raciocínio:
- "� necessárío que os ho

mens criem entre si maiores
vínculos de contato. O inter
câmbio entre as classes in
dustriais vai possibilitar a

formulação de um pensa
mento comum, capaz de pro
jetar, 'aos níveis desejados o
desenvolvimento dos povos
latino-americanos".
- "A minha recente via

gem à Europa, deu-me a

oportunidade de contatos
com alguns organismos
europeus de cooperação. Ali,
anue as discrepâncias e as
rettcêncías entre os povos

têm
-

raizes históricas

pre-l díscussão
e formulação de de identidade, deve unir-se

tundas, alí se ergue um diret�Izes comuns. O Novo J para enfrentar pela unída,
muncio ���o na Munao, que -só tem razões de, os problemâs comuns,

Novos advogados viajam
� /

-

O programa de trabalhos
do organismo, que se preten
de formar, contaria com a

cooperação ativa das entida
des da indústria de cada
país, estatais e ínteramerl
canas, com o objetivo de
obter, entre outros:
a) o inventário das indús

trias existentes na área,
com informações a res

peito da sua capacida
de de produção instala
da e projetos para fu
turo próximo.

b) mapa relativo às pos
sibilidades que podem
oferecer seus mercados
internos e os exceden
tes exportáveis.

c) informações atualiza
das dos preços de ex

portação que possam
ser oferecidos.

d) indicação do potenctal
industrial dos paises da
área.

e: investigação e progra
mação

. do desenvolvi
mento dos melas de
transporte terrestr s,
marítimo e aéreo for-

BACHAREIS EM DIREITO PELA FACULDADE
O "CONVAIR" TAC-CRUZEIRO DO SUL, COM
MIO APóS VARIOS ANOS DE ESTUDOS.

DE SANTA CATARINA, DESTE ANO, TOMAM
DESTINO A BUENOS AIRES MERECIDO PRt!:-

,

O· govêrno castigou· o•••
(co�t. na ,ultuna pagum.) em prtncípío não concordar c� tão oferecida e Igualmente tão re,

prendercme as mlnu�las_ do caso - a Idéia de ser transferido para ou. rsada Ida para Joaçaba. Isto con ,

manifesta o dr. Jose Leão I)utr�. tra Residência". firma que eu jamais aceitara essa

.' prossegue: "Mas, para perfeito . "E qual não foi a minha sur.,

entendimento de todos; e para preza, ao regressar de minhas 'fé
que tudo fique tão claro Q9-mo rias, em saber que o sr. L'âerte

água, permito.me estender.me úm 'Ramos Vlelra estivera em São .;oa_
pouco mais em explicações que quírn a 11 de agôsto dê�te ano dia

,

consagrado à Justiça, e assoalha,
ra alto e bom som que o dr. José
Leão Dutra havia concordado em

transrerír.se para Joaçaba e que
de qualquer maneira eu seria aras.

tado de São Joaquim.

julgo necessárias".
E aduz, em seguida: "por êx;

cesso nervoso solicitei na reunião
da Agronômica dois mêses de -1é
rias a que fazia Jús. O Governa_

remoção, pois se o tivesse feito

não havia necessidade dêsse ena,

mado. E o fato, por si Bó,_desmen_
te categórlcamente a leviana e

falsa assertíva ao sr, Laerte Ramos
Vieira, Não há e não houve _

repito - Insubordinação ou frl_

disciplina de minha: parte em não
me arredar de minha diretriz. pe
los fatos expostos, está mais �e
caracterizada uma questão de non.,

ra". "Diante de tamanha coação
Só me restou uma alternativa _:_
a minha demiSSãO, em oficio que
dirigi ao Chefe do Govêrno com

data de 29_de se�Ero y!!!mo".

dor e Secretário assentiram e o
,

primeiro manlfestou_ textualmente "Quero recordar que antes dêsse
o desejo de, em meu retarno, tra; fato mais ou menos na primeira

-- "( tal' novamente do ca§o, com rela- quinzena de setembro último fui

OSCAR BER'ENDT I� não à minha remoção. ponderei mamado a Florianópolis pelo DI-
- que estaria à mteíra disposição do I stor ao D.E.R. e pelo Secretário

Chefe do Govêrno a despeito dê ela vração ã:flin:ãê"'ãêenãr -a já

AS CONSEQU1!JNCIAS
-Em nossa próxima edição da.'

remos à publicidade o que s; éstá
passando em São Joaquim, éom
relaçgo às consequências dÓ aras,
tamento do dr. José Leão Dutra
da Residência do D.E.R. dalí e

que vem empolgando tôda a popu.,
lação joaqulnense e que resultou

Ipreliminarmente �a detecçgo qua�
se total do Diretório Municipal da
UDN daquela localidade. I

...].0:00 hs. - Palestra nos Culegios, sob o têma "San.. "CARA-VELLE" daLos Dumont" "Paida Aviação".
13: 30 hs. - Competição de natação e saltos ornamen ,

tais na piscina da Escola
.. �� Aprendizes Marinheiro VARIG bateu re-

Homenagem ao Poder JudlClano.

FUNCIONALISMO �'o �?a�a�:,,����!ab�teu

"S E M A NA·· D A
Programação

A S A'"
hoj�

Entre os novos valores da Por tôda a corrente semana começará,
Rádio Guarujá, de Florianó· ao que parece, o pagamento do abôno con-
polis, Oscar Berendt merece

lugar de destaque. cedido ao funcionalismo estadual, em de-
Jovem ainda, ingressou na

"Mais Popular" fa:;,endo 10- .creto aprovado pela Assembléia Legislativa
cução comercial, revelando

e sancionado pelo governador do Estado.
depois qualidades que o tor-
naram um dos melhores ato- No Tribunal de Contas, o respectivo
res do rádio catarinense.
Atualmente Oscar Re- diretor-geral declarou que o decreto auto-

rendt interpréta, com raro .

d d Id d
.

brilho, destacado persona- rIZan O a operação e cre ito e cem mI- o feito foi registrado quando o

gem (SERGEY) da sensa- lh-es d ruzei d ti d g nto
"Caravelle" retornava da cidade

cional novela de Nara Na-
O e c ZeIrOS, es Ina a ao pa ame de passo FundO, no Rio Grande

varro "Zingareska", cujo do abôno, já fôra alí registrada. .. alí, no do SUl, onde havia realizado di.

desfecho está previsto para • •

h I
versas demonstraçgas com des1llno

_o próximo dia 24. I VIZm O Estado do Rio Grande do Su . � Pôrto Alegre.

��=-�----------------��--------�------------------------�---, �_.

'------------------------------------,-------------------------------

1-__� � ..__,.,. .. ,. � __ _ 'A"_ v;& __ _ .._ .. 'l_ _,. 4__ ÍIit
JII ,Nos grandes centros. Clentlf.lCo� do nos.so.Pals, G' f S b t·

...

F t d
à ilustre assistência: "'que êsses têm sido os Ob�1I'

- o��e ,se, e.studa e se aplIca a tecnI.ca profiSSIOnal, eogra O e as lao ur a o jetivos das Reuniões Brasileiras de Consulta sô- 1II1II

1II1II (d:;t ;:;u�.gmdo um nome ,de_ catarmense c<;,m 9.S _ bre cartog�'afia, porisso pres�igiadas por tõ'das 9.S II'

II' mais b!l!hantes demonstraçoes da sua,�IgOr",os2:.. _

' noss:;ts. e�tldade.s públicas, nacionais, estaduais � II1II

_ mentalIdad�. " _'" iIt."" ,..,

'S
'.

'" mUnIClpaIS e prIvadas e pelas nossas U' '0 -

II'

1II1II 811V: ?u�:à��' n�������o�r��ã�aá� ��r::�iao da A REyiELA(AO DE· UM (IENTI TA CATA�INENSE. ,

des.
A -estas está preservado importantí::i::S1p:_ -

II' ,:ren,do �studa�� no Ins.tItuto Poll�ecnIco. d� retoria do Serviço Geográfico: o CeI. Ricardo Ao serviço geográfico muito deve o Brasil, p�l nesta :verdadeira Cruzada: o mapeamento ná- _
_ Flona,nopohs, Cl;lntIb�. er ,

RlO de Janelr(�, .dIplo" Franco de Almeida Serra, expoente do Corpo de quanto à introdução e à evolução aqui da estereo· clOnaI, seJa no ensino, seja na pesquisa, seja ain- 1II1II

1II1II mo�.-�e engenheIro mllltal pela Escola Tecmca do Engenheiros, herói da Comunidade Brasileira. fotogrametria terrestre e aérea, dando-nos situa- da no aperfeiçoamento técnico e científico. Daí II'

II' ExerCito. O engenheiro-geógrafo Sebastião Furtado, a ção de privilegiado destaque no cOllcêrto mundial. o afam das Universidades de São Paulo do Para- 1II1II

• Ingressando nos Serviços de Levantamentos convit::l da Diretoria da: Faculdade de Engenharia Tratando do "Mapeamento preciso e econô- ná, de Pernambuco e do Rio Grande 'do Sul de III'

Geodesicos e Topográficos do Ministério da Guer- do Paraná, realizou alí uma Prelecão de um Curso mico e rápido", disse, é hoje mais que nunca, um promoyer Cursos de Extensão e Exposições, de'
• J.'a, o geógrafo catarinense foi,�dia a dia, revelan- de Extensão de Fotogrametria e Cartografia. imperativo. patrocmar conclaves e de instituirem trabalhos 1II1II

do os primores da sua inteligência e o dinamismo Há poucos dias, o Dr. Sebastião Furtado vela,
de fotogrametria e cartografia. III'

_ de SU'l. ação profissional. Com a sua clarividente a convite da Diretoria da Escola de Engenharia, "Não se pode pensar em qualquer planej�- O dr. Sebastião Furtado termina registrando •

•
atuação, tornou-se um l<xcelente colaborador dos fazer aos alunos dêsse estabelecimento de ensino menta, em qualquer grande obra pública ou nu- o meritório sentido da promoção da Escola de:j!ln JIl

Serviço,,; técnicos da Carta Geral do Brasil. 8er- superior um idêntico Curso de Exténsão de Foto- ma tributação exata e Justa em administração genharia da Universidade do Rio Grande do Sul 1II1II

• vindo na �iretoria do Serviço.Geográfico, no qual grametria e Cartografia. Graças ao amparo e es- nacional enfim, sem que antes tenhamos mapeado a re�lização do Curso de Extensão de Fotogra- III'

l-em exercIdo funçoes de chefIa de trabalhos geo- fôrça organizador do professor Eliseu Paglioli, convenientemente o território em questão. metna e Cartografia. "O mapeamento preciso,_
• désicos, topográficos, fotogramétricos e cartográ.. R�itor Magnífico, e do Professor pr. Luiz Leseg- Não há exagêro, pois, em se afirmar ser o econômico e rápida, é hoje, afirma, o ilustre prele·· 1II1II

ficas nos Estados do Nordest.e, no Rio de Janeiro, neur de Faria, Diretor da Escola de Engenharia, mapeamento do Brasil um do& seus problemas d'!
.

cionistu, mais que ,nunca um imperativo. Não se III'

• Santa Catarina e Rio Grande do Súl, tendo servi- professor Dr. Lelis Espartel, professor Saul Fer- base. Urge, pois, levantá-lo e cartografá-lo com pode pensar em qualquer planejamento, em qual- 1II1II

do 11 :lnos nêste Estado. nandes Professôra An..,a Jusochew� teve completo precisão nas difereJiltes. escalas" usuais, mas má- quer_ obra pública ou uma tributação exata e jus- III'

• A proporção que o tempo vai passando, o geó- êxito, vindo a satisfazer uma aspir!).Ção dos en· xima precisão, velocidade e economia são, pois, as ta, sem qu,} an�es tenhamos mapeado corvenien- •

1II1II grafo i:>ebastião Furtado vai conquistando mais genheirandos desta Capital que se voltam para os premissas dessa gigantesca, mas inadiável reaB- temente o território em questão. Não é exagêro

III' uma t'strêla para a sua farda. AtUalmente êlt;! é problemas daquela especialidade. Discorrendo pe- zação, afirmar ser til mapeamento do Brasil uni dos seus

,. major do nosso Exército. Já possui as seguintes rante as altas autoridades do nosso ensino su-- Devemos plasmaT 'uma -consciência nacional, problemas de base". O Dr. Sebastião Furtado ao

III' condecorações nacionais: Medalha de Guerra de perior, o ilustre profissional catarinense encareceu esclarecer as nossas elites e as nosia1'-administra� teFminar a sua magnífica preleção foi muito ova-

adoIZ, Me.dalh Militar. _Recentemente fOi, rcleyª,.11CÜ1- do servi o geográfico, atribuindo-lhe ,Ções através de sugestões e recomendações" uni, cionada pelos presentes.

rado ',,'
.

Goyêtno' de Portugal
c com a a l'esponsabili9ade, de l,e\1,�n1ãf'"'tõpogràficamen1:,� )0 'l11í'zar, estabelecer a con'junçãe.,de esfoVÇ0.S .d€ Aos cataxinensl'!sc::e�v�

.o,Ss:tlio v:fl,ri'ps, .�rab8!!ll_os' iPublica:· ._.0 E\l!as,il, nas� esc;Has
-

armais, oe ,1: 2,50.000" ... '. , . t00<;>s para o
-.
fJrogl�egSÔ e o aI)erfei,ç�amento '{l'�': ��cias d�s,-tri-t]!lfos dq, Ül;l_st

udasCattasiHisctóricasMapo-' .1;100.
.

escalas'maio-- CwttoO'liafia;' "._
"

;,,_�',,', <� '",""" "_:
�

"

�", an,o ,p�ía-Di-
. -

,
' '

" fi! s a;1 Q Dr,' '·�6.-Für:t��Q�4is.s!õt_ - IAR--<1Q ,

, - l\

para
.Continuando a programação dos festejos comemora

tívos da "Semana da Asa" em nossa Capital, capríchosn
mente_organizado pelo, Comando do Destacamento de Ba

se Aérea de Florianópolis, estão previstas para hoje as

ceguínjes solenidades:

4a. FEIRA - DIA 21 DE OUTUBRO

,ABÕNO PARA O
o recorde mundial em vôo plana,

do, que pertencia a França, com

b mesmo avião ao percorrer na

altitude de 12' mil m,etros' 327
qUilômetros com os dois re�tores
completamente desligados. Na
ocasião conduzia a bordo 15 peso
; oas, entre as quais o capitão Er
�ãnl Almeida, da Fôrça Aérea

Brasllelra, que comprovou, a exa,

tldão do vôo.

_ �!!!.mente evocamos os dias que lá passamos
diminuidos de apreensões pela solidariedade .humana e

pelas atenções e gentilezas permanentes e ilimitádas
dos amigos e parentes, entre os quais não seria [usto
deixar de mencionar o Major Flávio de Castro e sua

exma. sra. - Dona JlJ na intimidade, prima e xará _

o Proresson Cesar Avila e sua exma, esposa, Dona Z�l.
na - nossa próxima colaboradora, o dr. Hugo Ramos

Vieira, que adiou viagem para assistir-nos.
Enquanto memorizávamos essas excelentes cria

turas de Deus, o amigo riograndense esperava pela
resposta, cobrando-a mais de uma vez:

-

...:.... Que tal Pôrto-Alegre, tchê!

Relembramos, então, a cidade magnífica, -trepi
dante, vendendo atividade por toda parte. O que mais

nos ímpressíonara, como a outros assombrara, roí o

número efetivamente incontável de construções. O:;

imensos blocos de cimento armado, em obras suce-
,

'

dem-se nas ruas, quase em fila indiana. -

Ao nosso lado, já meio desconfiado com a demora

da nossa resposta, o gaucho insistiu:
- Mas, afinal, tchê, qual a impressão que trouxe

da minha Capital?
Em síntese sintéticamente sintética repetírr-os

aquele francês, também alarmado com a quantidade
e o crescimento dos arranha-céus:

,

- Grande, extraordinária, impressionante ctda de!

Mas ainda não está pronta ...

i4i�
-

�"-,
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


