
A carne, ainda e sempre:'�
,

ffiêlo que não pode ficar'esquecido:

Ç!lda,nçM BepaltaduJ da -::J-4wUfia
.�peJ4J�� !JJ�J-
AprdXimando-se o Natal, as crianças do Iducandàrio Santa- Cafarinao esperam festejar, em'meio
a int�nsas alegria�, a data magna do cristianismo - No Educandário "Santa Catarina";: os filhos
de lázaro coníiam [10S corações bondosos - Qüalquer donativo ou presentes podem ser envia
dos para 'a ru� 'Saldanha Ma'rioho, 34 - Comovente apêlo feito pela profa, Madafena M� ferro
�os a fio, em quê pesem .nídades ao povo, às autori- ['desenrolado entre os seus Têxto de FERNANDO SOUTO MAIOR

·as di1'iculdades, que crescem dades, ao comércio, à indús- I familiares. Alimentação far

dia a dia, o EducaIid�rio tría e à imprensa' para aju- ta e sadia, roupinhas, calça- ta magna da cristandade, ao comovente apêlo que, to·

"Santa Catarina", mantido dá-la a percorrer o caminho dos, assistência médica e quando, reunidos em tôrna dos anos; d4":ige a profa. Ma

peIa Sociedade de Combatê íngreme que é o de mantel" dentária, instrução, esportes, de um presépio e de, uma d�lena M01,lra Ferro. Elas, as

à Lepra, vem desenvplvendo os filhos de Lázaro. Subven- divertimentos, tudO' _proc'ura farta mêsa de dôces, os mem- f!ianfcii!1h,!l-S que não têm

os mais ingentes esforços ções, auxilios e contribui- ()' Educa:p.dário dar à sua bro,s. da, fal1l!lia gome�q,ram _r,. cl:I.rao 'sós?·' eis a an

para amparar as crianças se- ções dos sócios são ins,ufi- meiga �população, sempre €fUSlvament�_ o N!lf!Clm_ento gustlante _pergunttt,. que. �o�.,.
paradas das 'suas l'am}lias cientes para fazer face à sorridepte, trazendo na face de, �esus"Crls(.o. No Ed�G!l{t m��m.Qs...�€!UereS' que tem -a

'belo Mal de Ha.nsen. A.�nda manutençãO', de, um estabelt!- o,s sina!-s da �.elicidade.
' d�rlO .

Santa ,C��3trMl�-''}, ,fehcldacie de �m, l�r f.estivo

íítesmo q:uaIldo,.9s proQI�mas cimento do porte do Educan-' Despesros comI tra-nsporte§, bJaçq_s Inoce,�e� çlan,;a�-, Q �,ata�, ao ru-e��(:l tempo
lIe a"ohiman'l pondo.' eJn ' so-, dário' "Santa' -Catarina ' le- pessoal para cuiefárr ,das plan- los braço§' \d�, ,�amae'�' dp ,�m ;qJl,.e fazemos

.

jlm apEl!o '6 honrado doutor Jânlo Quadros é ·um polít�co sem.
bressaltQ as lSenhQras .ttague.-', vanoO'-se em conta p'l'inGi- tações agriwlas'-!lJdministra.. pa'pat ql!_e estão""na(p(i)�li)nl� Ji>�ra .!lue,',na lnfldl(;1a do pos- partido.
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";...;; ':",' Qümiào f{Jj! eleitO pBden, cTa: Repúbliea; sera pára,
�ri�turas que nao tem a·yen CIDADE INFANTIL, se desagrega, �tJl.��d.a pela 'M'é '_" '�. •
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,tUIm de um lar. ' '. lepra, .sempre na lug!'Ll' parà a,na. .,n_a <, M'�a; •. Ev: 'I, A .. 'n'o'
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id-'d Com mais de cem .crian- os seus filhos' no Educandá", Ferro,'faz,1:ll!l veemente ape- 'A:P OUIU lU oe t,amb�m se servIU para. chega"r)a Cail:.lara dos Deputados.
e.s te a mads lt enra a e

ças sob sua guarda perma- rio "Santa Catarina" que lo aos coraçoes bondosos pa- ..., _-__-'-',,__
a erla uras a u as, o mun- .'

. t.', ra que enviem, . pata a rua
,- .., "

.

-do dos que foram tangidos nente, o 'Educandário "San- ass�m, promove. o reencop 10
Saldanha Marinho .34. ual- LAWTÔN, Oklahoma, 9 (U. Estamos ven�o passar uma.,procissâo fúnebre.: o en-

pa� lon.ge dos' seus pais pe- ta Catarina" se. assePl�lhfa a dfel,ll?-doacednetesdeCS.rtlarotuçaradSa· copme"laa quer con.tribuiçãõ
' desti�ada P.) -"--,o Uin avião militar a têrro do partido cio Brigádeiro. �.,�'"

,

la "fêPra encontram lenitivo u.ma pequena cldade In an-· e ICI .. ,

a dar um N·ata·.l feliz a's
v

.

I
.-

pará as suas dôres graças ao ,tIl onde nada falta aoS co- sorte madrasta. '

.
'

nh .

.

d L' <5
jacto; capaz' d�-Aesenvolver Lutamos quinze anos por êsse partido, p·ara vê-W, no·

trabalh.o l}umá�o, da direto-I rações i:�lOeentes, m�itos d?s I ELAS, FI.C�RÃO SóS? cr��s1��h�s af�(>:e�t���r que velocidade fantástica explo.- final, entregar-se a um 110mem, na'�perança de subir

ria do EducapdarIO, que tem q�ais, amd�_ lJo berço, nao, .

_

_

"d:' deixam transparecer a feli- diu em pleno vôo, ontem" e com êle, ao poder.
.

recorrido em várillS QPortu- tem conSClenCla do drama AprOXIma se o N�tal, a a
cidade dada . por humanitá- cobriu do pequenas partícu- Entregar-se com a renúncia de tudo ',quanto fêz no

I· G �
.

UII-'
- rias senhoras, e tampem a las de escombros a casa de passado, no mais triste oportunismo, apenas para vêr-se

8 0lel"pO""es guc 98· •
.. Imos ��::::!*.;����E �::n�':v:�'�=� ��� �����0j,,:o.Sll", tal.., expectativas. J'.10 • Jànlo e ro-

-
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li v· u .� resultados ;�������i:������
l.�

O .S·'EOM'''to'éulmaNPai�agAemmorRta.,10/PORTO ALEGRE, 9 êles, eleições. para.- vereado- Arí DelgadO: 1.641 -

(V. A.) _ O pleito eleitoral res. Em Pôrto Alegre, onde os Loureiro da Silv.a: 23.003 Por 205 votps a favor, 83

neata capital transcorreu sem eleitores sobem a mais 'de Wilson Vargas da Silvei- • dados ao sr. ,'1'uracy �aga-
an�rmalidades, e as noti- 200 mil, 217 candidatos dis- ra: 18.770 lhães e 3 em branco, o sr.

ciãs que chegam do intedor putaram 21 cadeiras na Câ- Jânio Quadros foi consagra-
dizem que o mesmo alí ocor- . mara Municipal. Os candida- 173, urnas apuradas.

do candidato da UDN á pre-
reu. Dos 147 municipios g�U- tos a prefeito foram os srs. .

�

cbos, não houve eleição pa- Arí Delgado (PSD-UDN-'

'1!"'8S"'�S��$�Sik.-,Sr"'E'���
sid�ncia da República, pela

ra prefeito em apenas 6, os PSP), LO)lreiro da Silva I convenção do partido, que
quais, sendo municipios no- (PDC-PL) e Wilson da Sil- efetivamente teve muito de
vos já haviam anteriormen- veira (PTB-PRP-PSP), calor cívico e el'ltusiasmQ po-te, eleito os seus :prefei�os. Os resultados até' as 23 ho-

ras de ôntem eram os se-·, Noticiou a imprensa local pular. A reunião em que se

Houve, porém, em todos guintes: que a candidatura !Lo sr. Iri.
procedeu á escolha foi rea-

I
neu Bornhausen já tem um

O--.S-U--.B-S-'-I-'-U-l-·-IV-O--.,-J-A-R-S-A-S MARANH,ÃO �:�!t:e::a �a�:!:.rida, fun. ��;�: :0:0�:���:s���I�::Su�
Até aí na,da de mais. a preseil'ça de 291· cónven-

IE.LEVOU 91 (41EGO'RJAS FUNCIO:NAIS �::;b=:d: n�:r���e::a s;::: cionais, sob a presidência do

nunciado quanto à questão sr. Magalhães Pinto.

sucessória - ninguém estâ
impedido de achar que o

candidato seja este ou aquele.

Adianta a notícia. que o

comité funcionará no escri.

tório de jovem advogado,
gentilmente cedido.,

Tambem nada !lelllais nis

so, O referido adv,ogado está
usahdo prerrogativa sua le.

gítima perfe�tain.ente $bí.
vel de�tro da' essência de.

mocrática. _

Mas _ restrição de ordem

moral _ adianta a .local que

o citado comitê será dirigido

por um tal de' lIJltenor tava.

res.
,

por que isso?· A UDN não

tem tanta gente boi!. e limpa,
com gabarito moral e inte.

le.ctual para a chefia desse

se'rviQo? por que efitregá.la

a um trâhsfuga, cuJa.' orto.
doxia udenista foi conquista.
da }l>or uma trru<:ão assala.

riada? por que não usar

em vez 'de

INICIA
,

,- ,IBITEHOJE
os COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELO GENERAL PAULO' VIEIRA DA ROSA SERAO' INTEGRALMENTE CUMPRIDOS

# '

DEZ MILHÕES DE
CRUZEIROS, AP'ÓS MU1TOS ESFORÇOS, LIBERADOS PELO- �ANCO 00 BRASil _:_ A ATUA'ÇAO DO SR ROBERTO OLIVEIRA

.

'Bom enervante expectativa, o
I
veis do cU8t� de �Ida, e a mercê parcial, do complexo problema, psicológicamente arrefecIda, con., preços estáveis, e garantindo o cil etapa que s.� lhe

apr.esentãva.1
ao Rio de Janeiro um emisSár!o

ovo vem acompanhando o de., da exploraçao, proprla das horas A INTERVENÇÃO tinua latente sem ter sido defini .. fornecimento de carne à colettvt. Como medida inicial foi enviado da COAP para tratar junto à
P

rolar da batalha da carne, que em que o produto se torna escas., O Govêrno Federal' sob ataques tlvamente af�stada a hipótese de dade Esta medida que deu lugar
' ,

COFAP das medídas que seriam

:�e seu ponto cu!mlnante. com a so, a carne tumultuou todas as fulminantes de

un.s.,
� aplausos de ser deflagrada nova crise.

'.

a v'úias ·e desenco'ntradas' contro ,

S d'
levadas'a cabo. '

eitonéraÇã.Q .do General ururay classes sociais braSileiras, l:vand�. outros, entrou �ijO' na questãO, Inicialmente, u caminho encon., vérsias, especialmente no Con. upera a a amea- O DRAMA DOS MILHõES

Magalhães. da .COFAP
�
e, conse; as a Instantes de inquletaçao, nao mobítízando altas esferas para que- trado foi a intervenção federal gresso Nacional veio ii. cair recen., ., "

Em depÓSito, no Banco do Bra.

" temente a demíssão em ea, raro vislumbrando horizontes s.om_ '0 povo tivesse amenizada a ire. para as COAP nos Estados numa temente tende: se exonêrado o '

d sil dez milho-es de cruzeiros com
quen ,

,

' , . -,. " ça agreve'
-

ráter Irrevogável do" General Paulo brios pa� a soluQao. pelo menos, menda crise ,que. muito embora tentativa de, pelâ fôrça manter os General .Ururay Magalhães. � a ordem de pagamento Já efetua;

Vieira da Rosa da. I.ntervelltoria. � _ VOLTA A ESTACA ZÉRO ,
,_

a__ .. da, não pOdiam! ser retirados pela

Federal da CO,AP neste Estado, ANO XLVI ;_ O MAIS ANTIGO DI�RIO DE SANTA CA TARINA - N.o 1 3 7 4 O Com a cessação da intervento. III Em solenidade realizada no COAP, em víreude de falha que

elll sol1darled� ao presi�ente do ria f�deral, o problema voltou à l1li' Ministério da Viação foram' determinava a compra do gado e .

, órgãO máximo de abasteeímento e estaca zero ou seja para o con., III assinados dois acordos entre III
seu embarque para a Capitàl Fe.

preços. Todo o País, m�rgUlha�o trôle direto' da� COÀP que nova. l1li'
os armadores e maríttmos' e l1li' dera!., ..

na crise de um dos prtncípaís ge- mente, se defrontaram, fr,ente a • os operários navais e o Sin_ III Enquan.to isso- o gado com_...

nerQS aliJllllntícioS, ,esteve. por di. !rente, com a reação do �0V'0 e

,dicato dB; Industrta da Co�. l1li' do pela COAP e;tava impedidQ de

versos Ill&tantes, a beira de um dos fornecedores, esta em muitas truçgo Naval e
_

Reparos da' ser abatido ao passo que II" Ca-

colapso total no fornecimento da ocasiões autênticamente irredutl-: III Rio de Janeiro Com êsseà pital com � fornecimento de car_

arne cujo problema tem suas raí., velo l1li' documentos fdi superada a:' ne em qQlaj!lso, e a preços exorbi.

�es .nll. prOdUção, ,

refletindo sé· Urgia, portanto. uma sQPUção 'ameaça de'paralisação geral III tantes, começa a deixar transpa;

riallle�te nos outros setores até a rápida para a questão. Em Santa dos trabalhadores do mar l1li' recer 'sinais de inquietação.

,aquisiçãO pelo povo. Catarina, o sr. Roberto Oliveira, 'mal'Cada para a zero hora d�" Hoje. felizmente, será dado íní,

com os preços OSCilando., aper., pr,esidente da COAP, convocou III dia 11 e os estaleíros 'ao l1li' cio ao abate do gado uma vez

t�ndo cada vez ma�s o. cinto dI! Zé DIRETOR: RuBE:NS DE ARRUDA RAMOS _ GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO seus membros, em caráter extra, l1li' Lloyde Brasileiro Costeira e' que os mllhõ'es (lO) fo;am libera_'

povo cuja bolsa já está exaurtda ordinário procurando encontrar o III das emprgsas 'pa;Uculares do dos pelo Banco do Brasll e tudo

pela 'aumento. estonteante dos ni. EDIÇÃO DE HOJE. 8 'PÁGINAS - Cr$ 3,00 -= FLORIANÓPOLIS, 10 DE NOVEMBRO DE 1959 caminho ·certo para a nova e d1fí_ l1li' Distrito Federal e Estado do .. voH�l'á à ,norm,alidade, pois o for•

.

/ • Rio vóltarão a funcionar III
neeimento será rigoroso e contro.,

III normalmente, depois de uma lJl lado, 0·- sr, Roberto Olive�ra, em

l1li' greve que durou 26 dias. III nota fornecida à Imprensa, frisou

I11III Esses acôrdos terão a vigên_ l1li' que OI! compromissos assumidos

l1li' eia de dois anos, a partir' pelo General paulo Vieira da Rosa,
_. do dia pJj.meiro do corrente. ...

quando na Interventoria
J Federal,

________ serão Integralmente ,cumpridos.

EXPANSÃO' DÓ
-

SOROptlMISMO=:

..

Encontra.-se nesta capita� Florianópolis, que tem em
a sra. Robma Sleeper, Pre- I sua presidência a exma. sra,

sidente da Comissão de Ex- Iria MoellQlann, entre outras
pansão dos Clubes da Fede- homenagens Ç.tJie foram pres
ração Soroptimfsta das Amé- tadas à ilustre visitante, ore-
ricas. receu umjantar no Querên-

.-/. cia Palace Hotel ôntem às
O Clube Soroptimista de 20: 30 horas.

'

POR QUEM DOBRAM OS' SINOS
AUSTRElGESILO DE ATHAYDE

013 sinos dobram pela UDN. Dobram pelos ideais pela
respeitabilidade polítíca, pela coerência da UDN.

'

Tudo isso acabou. Nunca mais J;t UDN poderá apre
s�ntar-se }Jérante o povo brasileiro�· para pleitear a. sua

preferência, ou sequer a sua considera.ção.
Os convencionais confirmam 'que nij,o há dentro da

:pp� ;q�nhum' h.omem cap�z de' sustentar a swCl:jarideira.
�_assaram-na a outras mãos, para ser' rasgada' e pôsta fo,:,'"
ta 'como um trapo.

'

,--,.--- - � - ....._---,
#

. RENATO ,ijARBOSA tarda a plenitude da ação estatal. Est.a- li
• '

.

II mos, porém - iluda-se quem quiser -:-; ._Nos trabalhos do Seminário Socio- em plena reação. Reagimos pela consciên

'Econômico de Santa Catarina não po- cia· nacionalista da Petrobrás,' ,como ex- ..

l1li derão persistir determinadas preferên- pressão desenvolvimentista. Estamos, pe- l1li'

l1li' cias estreitamente regionais. É l:tue as lo verdadeiro e sadio nacionalisw,9 econô- l1li

l1li regiões se interpenetram, sem o que es- mico, - e nã.o há confundi=lo ciJift .o luna- l1li'

l1li' tacionam e não prosperam. Coube ao tismo isolacionista, nem com inconsisten- •
l1li nosso Estado o papel pioneiro, em de- tes exacerbações ufanistas -, nos liber-
l1li' manda da consciência socio-econômica, tando, ainda que lentamente, (la longa e· •
• de que, em verdade, o país ainda tan- crucial' fase do arbitrio dos grupos de 1111

I. to
se ressente. Maximé nos atri.bulados pressão (mi�_são John Abb.ink), subvede'n- l1li'

� quadros da conjuntura..para mIm, que do o mecamsmo natu.ral dos fatores eco-, l1li

jj venho combatendo há muito tempo, a nômicos de base, carreados para os' quin- II!'
I" asfixía do ,poder econômico (INeO) á talejos úmidos d,e inte�sses individua-"
� expansão econômica das'· nossas Comu- listas e anti-sociais.

. �
l1li' n;idades, o ISeminário, entre outras, !III

• trará a grande vantagem de dem,onstrar, E o país, êste, - "laissez faire, laissez ...

com dados exatos, colhidos d'irêtamente aller ... " -, ia sendo manietado, hora a l1li

• nas fontes de riqU�!t,.. quanto t�riamos hora, dia a dia. Não preoIsamos exem- :
l1li progredido, se, ao 'Inves de um tl'pO co- plificar com prata de fóra. Santa Cata- l1li'
l1li' muni e individualista de banco mercan- rina é prova do que afirmamos, sem preo- l1li
� til contássemos com um banco de inves- cupações subalternas, sem tendencias !III
Ir ti�ento. Não se verifica, lamentavel- demagógicas. A econômia mundial, em l1li
.. mente, essa preocupação, nas duas últi- tôdas as áreas, luta contra os grupos de l1li'
l1li mas administrações estaduais. pressão, amparados em um conceito mer': •!III cantil do lucro, incondizente com o Cl'es-

1\11 Há; no Seminário, o profundo senti-. cente processus de socialização, que se,.. do humanó, condensado no corpo da não deterá, dada a universalidade de efei-
� Constituição Federal, no capítulo refe- tos. Pois bem. Desde 195r; os catarinen- •l1li' rente á Ordem Econômica e Social. As ses suam camisa para ó enI:iquecimento l1li
.' condições da atual cent�ria, abalada em do tremendo e tentacular grupo de pres- l1li'

l1li sua estrutura pelas maIOres guerras da são (INCa), que nos debilita resistências. III
IIII"História, já não permitem o sistema pIe- l1li'

l1li no da livre iniciativa e da livre cc;mcQr- Como grupo mercantil, individualista, ..
l1li' rência. Ajustado ás imposições mundiais, portanto, êle entesoura as nQssas reser- IJ
III fomos copduzidos, como suprema razão vas, congeladas em depósitos públicos, �
!III de sobrevivência,' a certos tipos de inter- para aplicá-las em regiões de maior e de l1li'

• ferência estatal na EconQmia, posição mais imediato rendimento financeiro l1li

l1li
até aí defesa ao Estado. (encampação do Banco Nacional da Ci- l1li'

l1li' dade
,
de São Paulo). Com O Seminário •

l1li Dessa intervenção discreta, para me- Socio-Econômico, Santa Catarina se pre-
l1li' IhQr defesa e circulação integral da pro- para para abrir novo capítulo na histó- •
l1li dução, nasce a nossa concepção política ria econômica do Brasil, em cuja palpi-
l1li' social-democr�tica. Trata-se, pois, a meu tante e corajosa modernidade, através'
l1li ver, de pura e simples técnica de ajusta- da Confederação Nacional da Indústria e l1li
!III mento, entre os valores organiza<:ionais do da perfeita equipe técnica do SESI e do !III

• Est'ado: - a) liberdade de iniciativa; - SENAI, perpassa a translucidês do alto l1li
b) - valorização do trabalho humano; - pensamento político desses admiraveis e !III

• c) contrôle da Justiça Social. Eis, em sín- serenos pioneiros, que foram Roberto Si- •
tese, a mecânica do sistema brasileiro. O monsen e Euvalôo Lodi, memórias real-

•

a,,J.;�:-'_,
��"

para

=lIIIIU'lllllllliIIIIIIIIIIIIIlIIIIUJIIIIIIIIIU
.

1IIIIIIIInllUIIIIIUlllJUllnlllUllllnlllllICiIII ã
.

� . EM SEU estudo técnico sôbre o substitu-§
�tivo oferecido pelo Senador Jaroas Maranhão!
lao projeto do Plano de Classificação, verificou�
lo DASP que 97 categorias funcionais, ou, seja,!
�tnais de 28% do respectivo total, tiveram seus�
lníveis aumentados. Salientou, a propósito, que�
�ao invês de conservar a fórmula oficiosa que�

, !conciliava as reivindicações do funcionalismo!
�com os iIiterêsses da Administração, o substi-�
�tutivo em apreciação seguiu orientação diver��
Isa. Como exemplo, citou o que aconteceu às[
icategorias de Escrevente-Datilógrafo, Datiló-�

l�grafO-EscrituráriO-
e Ofici�1 Admipis�r�tivo,1

cada uma 'possuindo conCeIto geral defmIdo eê
peculiar relação de equivalência. Assim, a pri-�
rneira, em posição inferior, deve ficar conve-�
Iniente�ente �istanciada das duas �eguin�es,1
-as quaIS, conSIderadas em grau de lmportan-§

.

'"'_ dev:em, por.�ua :V:��-,.JD.uit.9.�
, -

_,.e, • cial' d"aúf r,.-
�

l '::.":. ','J;' ,;,;;",.,.��,�\:�'

"i;��m;�Jfll�íik ��JWIJ;�

prata da casa,
cohtrabando slGper?

E' uma pergunta que não

reSpondida, por.

,eita
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N o I V.A D o
Sob o domínio da mais expontãnea e sincera alegria,

registamos o contrato de casamento do nosso Chefe de
Reportagem, 10rnalista Fernando Souto Maior, Especialis
ta em Assuntos Bconômicos, prestando seus valiosos ser

viços ao Govêrno dô Estado; no setõr da agricultura, com
a pre�a srta. 'Zilm,a Luz, no dia 7 úZtimo.

'

Nosso prezado companheiro Fernando, 'mcmhr,o de
tradicional fa.mília do Nordeste, é filho do casa; Horácio
Maria do Carmo Souto Maior, fazendeiro. nÓ município de
Bezerros, Estado de pernamqucu.

A srta. Zilma, destacada funcionária da Secretaria da
Agricultura, é filha, do casal Aleino-Norberta Silveira Luz,
alto funcionário do. Banco Catarinense, pertencente a tra
dicional família de Santa Catarina.

Aos 10vens noivos, os que fazem "O ESTADO" apre
sentam, com invulgar reçosiio e intenso. 1úbilo, as mais
ardentes felicitações, formulando votos para que o futuro
lar de Fernando e ZilméX:'seja o reduto permanente da fe
licidade e da prosperidade.
ANIVERSARIOS - sra. 'Barotllde D. Paguet
FAZEM ANOS HOJE

- sra.' Flavia SI�one de Assis

- sra.. Antonla 'Mala
- Jovem Abelardo Guimarães

...,.... sra, Maria de Lourdes Beirão - srta, jvone Nlufa Maya'
Bonassls - sra. Clara Brlnkmann

- sr. Mario Souza

sra, Clara Brlnkunan
- sra. Márgarlda Steppat'
- sra. Adel1a"Cherem Amlm

sra. Alcino Caldeira F!lho

- ara. Olga Camisão S1Jva
- 8". Tlburclo Xavier di! Ol1vel.

ra

- sr. Jorge Krlegel:
- sr. José Antonio' Bastos

APED ITIVOS ÁO PIANO

�Uf/C-A OO.S -

.
CHARLES

.

OO\MtNTE�O� 19�wP3Hs, HE.VA�I[P .

"

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Novembro de' 1959 • _*W ... aflili'

conjunto de esporttstas dO Clube Doze _ As

srtas, Marly Meira Eliane Arau_
,

lo, Marília peluso, Tania Fialho,
!I1argot Lurz, Gra<;ia. ASSiS, Heloi.

sa H. Zanlolo de Carvalho Rele_
,

na Correia e Magda Araujo, fo_

ram as madrinhas dos esportistas

DR.' B I ÁS. E:
\

. Doenças de Senhoras: 'Infertilidade' Frigidez. r

Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais: :i
Exame pré-nup�ial. Tratamento pré-natal. - ��

.

l\Jergia - Afecções da pele. ss;::s' SSSS5f$�%Ss<sss*· nSSSSS5'SS:ISSSSSSS,

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.
Rua Felipe Schmidt, 46 sob. - Fone 2648

.

'

OSVALDO MELO
GRANDES REFORMAS NO PRÉDIO DA PREFEITU

RA - "'Estão quase pràticamente concluídas, as refbrmas
feitas internamente no edifício da Prefeitura Municipal
de Florianópolis.

.

O velho casarão da Praça 15, com os retoques t-iunbém'
necessários na sua fachada, e paredes externas, toma no
va feição e agradável aspecto como principalmente o con

fôrto que oferecerá aos funcionários e munícipes que ali
constantemente vão tratar de seus interêsses.

.

A finalidade principal das obras ali realizadas, obje
tivam .a centralização do serviço burocrático e a iãcil fis
calização do mesmo por parte dos chefes das diversas se

ções e a bôa ordem p'o trato com a coisa pública.
Passarão a integrar êsses serviços, localizando-se' no

prédio, os Departamentos de Obràs Públicas e da Educa-

ção, que ainda funcionam em outros edifícios.
.

Os acabamentos estão sendo feitos em ritmo .acelera-Ido, trabalhando-se até os domingos, para que dia 15 do
.

corrente possa tomar posse do cargo, o Pre'feito Osvaldo
Machado.

.tNICIADO '0 CALÇAMENTO DA GENERAL BITTEN
COURT - O Prefeito Dib Cherem, está descascando o úl
timo abacaxi da sua operosa administração, tendo inicia
do o calçamento da rua General Bittencourt, cujo serviço
vinha desde .muitos e longos anos constituindo uma gran-

Sábado com o

Castelan, o Querêncla palace, reb

ceberá a sociedade para a Noite

em "Blackie Tli!"

x x x

Clube Doze:

Domingo nos salões do Clube

poliCial do

Doze de Agosto aconteceu .a tão fazendo a entrega aos mesmos

esperada festa em homenagem aos das medalhas oferecidas pelo

Silveif'8 Lenzi

JURACI, O. MARllR
Juraci Magalhães, udenista '"Q.uatrocentão",'

homem probo e digno, foi enrolado pelos seus

companheiros. Defensor de umyórmula partidá
-ría para a sucessão presidencia�ntro das tradi

ções e possibilidades de sua agremiação, foi en

jaulado até pelos que diziam ser seus amigos;
E. tem razão o Governador da Bahia. Se em seu

partido, existem homens capazes de disputar a

Presidência da. República, por que ir catar um ho

mem que está dissociado de seu programa, dos

postulados udenístas? A UDN entregou-se a um

vale tudo. Deseja de qualquer maneira, constituir-
se situação, independente de consequências. Foi

Imero capricho udenista, a inclusão do sr. Jânio

Quadros em suai Chapa Oficiá!. Se o poder não lhe .

vem às mãos pelos ritos ordinários, que venha de

qualquer maneira!
O p nsamento do Sr. Jânio Quadros, não "se en

quadra" dentro. da programática u d e n i s t a.

Talvêz exista uma aproximação, no que se refere
à proteção a grupos econômicos e latifundiários.
No resto, é como água e óleo não se juntam. Más,
é um vale tudo, e nisto há que .respettar o desejo
dos contendores.

Esfra'nha�se a atitude dos udenistas de Santa
Catarina. Apologístas do Sr. Juntci Magalhães,
tornaram-se 'seus inimigos e detratores. Quêm di

ria que, o Govànado.r da Bahia' já estêve em .nossa

Capital, à convite da alta cúpula, para festejos e

[antares galantes, onde foram tecidos lôas e de

nições
.

ep,eomiáªticas para ó �'Futuio" President� _

da'.R�.piibncá·t�'; coisas

nlf,d
amo

T�O ·mud�.Jânio lê-los �udar de pen ento, e nem () ��}..r·�l'nartdo F!Cria, "júrati a" res uto e ho-

�estd, êonsegúiu transviar a idéias
. "poder"

dos seus companheiros.
Juraci volta derrotado' para ·a Bahia. Seu

pensamento e dos mais esclarecidos
.

dentro do

partido do Brigadeiro. Sua conduta é' invejável e

correta. O que estará pensando o Governador da

Bahia, sôbre a UDN catarinensé!

Clube Doze e Força

Estado. Também o sr. Franciscc

Gr1llo fez entrega de uma Taça

ao técnico sr. Rubens Lang pelos

serviços prestados.
x x x

Segui para o Rio, onde realt,

zllrá seu

próximo, a

mann

casamento em lanelr�

srta, Doris Btugg_

.. ;::

x x x

restaurante do Querêncla
palRce, o deputado At1l10 Fon.

tana, jantava em companhia de

sr. Celso Ramos

x x x

Festejou ániversáirlo' o sr, Lã

zaro Bartolomeu - A coluna só.,

alaI cumprtmenta.,o com votos de

feJ1cltações

x x x

João Luiz peixoto, visitou sua

noiva srta. Miriam Luz e marca. I
.

ram a data de seu casamento i
que será em dezembro

x x- x

Estão de Viagem marcada para

o "Chile" os casais: Dr. Newton

d'Avlla dr. Renato Costa e dr.
,

Zulmar Lins

x xx

Casamento:

Com grande suntuosidade realí.,

zou_se sábado na Capela Divino
.

Espirito Santo o casamento da

srta. Ifia Norn:a Mueller com-:--o
sr. João Salum - A noiva com

seu lindo vestido em cetln mo.,

delo na linha clássica estava en,

cantadora. Quanto aos convídado

estava üma verdadeira parada de

elegância

x x x

Completamennte solteiro, está

circulando em nossa cidade o dr

Mario Marques da Capital para_

naense

x x x
. 1
A bo)te plaza ,aconteceu baa., I{ -::

'

tante movimentada na noite de �

SábadO, com o show de Zé TI·ln.

dade

1 p�ocedente xd1.J::ados UnidOS,
chegou p. nossa Caplltal ontem 'pe_
la' C�uzeldo do Sul a Exma. sra.

Rublna Slleper que tomará par_

te nos trabalhos' do Clube Soro •

. ,

pltlnista de 'Florianópolls - A

sra. SJJ.eper será homenageada
hoje com um elegante Jantar nos

salões do Querêncla palace

,

.

t

!

:�::::��::-:m� :'CI�;!d.f:' ..;:;:�.: 96: g
massa o Fermento Sêco Fleischmann. E' 0" mesmo 2 ,. ,. leit:............... J60 g

acontecerá com qualquer boa receita que
-

você
' JI4 li' ,. açucar............ 128 g

usar. em seus. brioches, pãezinhos e biscoitos ca- 112" ,. gordura .••.••.•••• 110 g

seiros, porque as boas receitas exigem, para bons 2 colheres de sopà(cheias) de F.s.F. 28 g

resultados, o Fermento Sêco Fleischmann. Com a I colher de sopa de sal fino. . • . . • IJ g

sua habilidade, êste seu jeito de dona-de-casa, I colh. de sop� (essência) sabor limão 10 g

não há dúvida, os seus "sonhos" vão sair uma 2. ovos. . . . . . . . • . . . . . . . . . . . .. ,90 g,
delícia! Mas... com o Fermento Sêco Fleischmann.
(Dispensa 'refrigeração). Experimente esta receita.

de necessidade.
Com a General

cente calçada.
GRAVE ACIDENTE NA RUA ALVARO DE CARVA

LHQ - Um caminhão que estava fazendo descarga de

gránde quantidade de móveis para uma casa comercial

na rua Alvaro de Carvalho, sofreu um espetacula;r aciden
te, ontem pela manhã, qaundo recebeu o impacto. de ou

tro

Bittencourt fica tôda a zona adja-'

. Gostosos' "Sonhos" .

Junte ao leite marno o Fermento Sêco
Fleischmann, deixe em repouso 10 mi...
nutos, em seguida bata bem até dissolver,
adicione os demais ingredientes, a farinha
por último. Trabalhe bem a massa até
alisar. Deixe descansar durante uma hora .

Pulverize ia mesa com farinha, e com o

rôlo abra a massa, deixando-a com uma

espessura de 1 centímetro. Com um. co-
.

po ou farma cilíndrica corte os sonhos, .

vá colocando numa tábua ou mesa for
rada com pano..Deixe descansar de 25
a 30 minutos, em ·.seguiçla inicie a frio
tura, de preferência em gordura de côco.

,

Flids-chmann

- ()" mais famoso e categorizadÓ fabricante
de ferment(5) do mundo

,à ":BANANA"
Nos ,prim�iios días era "o guri da banana re

cheada". Posteriormente, ficou sendo apenas "gu
ri da banana",. e como se não fôsse bastante
terrível ser chamado por tal apelido, simplificaram
no ainda mais, de maneira .a ser, hoje, só e úníca
mente, o "BANANA".

Na hora do lanche, nas oficinas, é comum ou

vir-se o apêlo: "Chama aí o banana". "Como é o

banana não vem�hoje?" Pela manhã, às nove h�ras,
já se encontra rondando' as máquinas, entre- sur
prêso e desconfiado. Não raro- vende tôda a provi
são;

,-

seu .maíor trabalho, entretanto, está na co

brança,
\

pois, a sofreguidão com que a turma devora
o seu produto está sempre na.razão Inversa da dis
posição para fazer o pagamento: quanto menor' es-

sa; maior aquela.
'

O processo mais difundido de negar o dinheiro,
é o de alegar o absurdo dos prêços:
-.

_:_ Quanto é o sonhe?
.'

- Dois cruzeiros.
- O que? Ah, não mesmo: não pago. O outro

guri vendia por quinhentão.
�,

• • • • • • • • • • r--
- É, não tem broncâ não. Ou um 'cruzeiro, ou

não pago!
Ou então:
- Quanto é que eu devo aí?
- Bem do senhor são três bananas e dois so-

, .

nhos ...
- Eu? Não senhor, comi só uma banana e um so

nho. O PCR aqui está de prova, .vá ser ladrão lá

p'ro diabo!
De vêz 'em quando aparece- aquí em cima na re-

'

-dação dizendo que mandaram cobrar do "seu" Cres
cêncío ou do "seu" Albano. Como nunca existiram
tais pessôas entre os nossos companheiros, o "bána
na" desce muito triste e deselado, reclamando o pa
gamento' pela centésima vêz;

. Se dependesse de sua vontade, tenho a impres
são 'de que nunca viria aqui.· Porém, entre a pers

pectiva de vender tôdas as bananas de uma só vêz,
e a de ficar gritando o dia inteiro. pêla rua, a prí
meíra lhe terá parecido a mais risonha, embora mais
dificultosa.

. Uma ocasião, como ã, relutância do pessoal em
.pagar a contÍt' -, o: e x as p e r a ss-e" ao ponto de
fazê-lo chorar, liquidei �a -d�vid:;t por ,fodos, acrescen
';t�ndo ainda uma )node�.�a''_ gor�eta. -A pal,'t1� .dêsse
.día passou a chamar-me de "doutor", e. tenho, a.Im
pressão de que pensai, secret� .qtre Sõu"(o' prol"
príetárío do jornal.

•
."

.

De outra feita, chegou a comover-me, declaran-'
.

do que a única pessôa em quem confiava. era no

"doutor", isto é, em mim. '"Aquêle sim, é que é um

':-môço sério", disse.
'

....._

._ W uma a:lma bôa o pobre ."banana" .. Comparo�o,
cá c'omigo, com o cão de Tob�as ,Mindernickel, do
célebre conto. E, a Ç!umprirem-se as minhas previ
sões, quancio morrer, será recebido nos céus com a

maior. Elas manifestações' jamais merecidas por um

"banana".
Tal é a sua humildade e resignação.

E'DIT AL
lilxas de Viação e Melhoramentos

2. o -Semestre de '1959
De ordem do Sr. 'Diretor do Departamento' da Fazenda,

torno público que, durante o corrente' mês, se 'procederá
nêste Departamento, a cobrança das taxas acima mencio
nadas, correspondentes ao 2.0 semestre do· corrente exer-

cício.
Findo o prazo acima,

cidas da multa de 20%.

"i

as �udidas' taxas serão acres-

·M. C. DÉ -FREITAS
-C;h.efe do Servo de Oontrôle da Tesouraria

Departamento da Fazel)da, 3 de nóvembro de 1959.

Os eampeõies catarinenses de remo (I)
SlNGLE-SCULL

A prova, também denominada Campeonato Catari
nense do Remador, foi pela vêz: primeira disputada no ano

de 1930. Até agora foram disputadOS 20 certames dêsse ti
po de barco, tendo o Martinelli obtido 15 títulos o Ria':
chuelo e o América 2 e o Aldo Luz 1. O mais vito�ioso foi
o Martinelino Manoel Silveira, cqm um penta-campeona
to. Eis os vencedores do Campeonato:

1930 � Saul Carlos Duque CiM'artinelli)
1931 - Aldo Pereira. (Aldo Luz)
1932 - Saul Carlos Duque (MartinellD
1933 - Saul Carlos Duque (Martinelli)
1934 - Saul Carlos Duque (Martinelli)
1935 - Licínio ,Medeiros (Martinelli)
1936" - Eliézer Bráglia (Martinelli)
1937 - Clóvis Aires Gama (Riachuelo)
1938 � Clóvis Aires Gama (Riachuelo)
1939 - Walter Wanderley' (Martinelli)
1940 - Walter Wanderley (Martinelli)
1941 - Walter Wanderley (Martinelli)
1942 a 1950 - Não houve disputa
1951 - Manoel Silveira (Martinelli)
1952 - Manoel Silveira (Marti!1elli)
1953 _! Manoel Silveira (MartinelU)
1954 - Manoel Silveira (Martinelli)
1955 - Manoel Silveira (Martinelli)
1956 - Edgar Germer (�mér' a)
1957.:- Edgar'Germér

'. ('Arné�·ica· ,.,

1958 '� ·Mi1i:lOel "silveiiaf,{(Mútinelli) .
.

, (DÓ: arqui,po dq!;j�'HHt.l4td--
,.,-,.'
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Do. préximn vez.,
" .....

Porker,QuinR I
use

" ,

Florianópolis, Terça-feira, .10 de Novembro de 1959 3

o Brasil exportou pela pri
meira 'vlz plasma sanguíneo.
Cêrca de quinhentos litros

ite plasma foram enviados a

bordo de um "Super Cons-

tellation" do Rio para Viena.
APLAUDIDO O ALMIRANTE ARARIPE

O transporte de uma carga
No' dia 5 p.p. estive presente nos, debates na séde do

Asse tipo acarretou váriOS
,

Com'ando d,o 5.0 Dístrtto Naval, quando. ó Almirante Zil-
problemas, inclusive o dos

mar Araripe, foi interrogado durante três, horas, respon- recipientes para' o plasma.
dendo tõdas as perguntas com relação a compra do Por-

Todavia, tudo correu bem e

ta-Aviões �'Mlinas Gerais", que vem sendo alvo de crítí-
o plasma chegou na Austria

cas, pela maior parte dos não entendidof·· _e .que �es�o em perfeito estado.
entendendo' não querem entender, sendo" o único obíetívo .

__ II__
'

fazer polítíea ou demagogia, paar fins de caracter próprio.
,

Foi a maior prova de democracia já demonstrada em

nosso-Brasíl, por u mOficial General das nossas Fôrças Àr

madas, exibindo documentos em pú;lico a respeito da

compra de máteríal bélico, para -a defesa da Segurança

Nacional ,com exibiu o documento da compra do Por

ta-Aviões, para os que estiveram presentes assistindo. os

debates na noite do dia "5. Foi também apresentada um

mapa, 'mostrando tõdas as despêsas feitas nos, �epar�s �o
"Minas àerais". Enfim, ninguém pode desmentir a realí

dade desta prova de democracia e respeito à opinião pú

blica. Os que são contra o "Minas G'eyals" nada lhes con

vencerá, mesmo mostrando o certo, êles acham que está

errado e não adianta discutir, porque é malhar em ferro

frio.

PROGRAMA GLóRIA 'A MÃRINHA

O Programa Glória à Marinha, que é transmitido tô

das, as terças-e quinta-feiras, das 18,35 às 18;55 pela Rádio

Guarujá, com o, patrocínio da Drogaría Catarinense,
abriu com chave de ouro. Este programa teve início quin
ta-feira p.p., com a presença do Almirante Augusto H.
Rademaker Grunewal - Comandante do, 5.0 Dis'rito Na- ,

val, Almirante Zilmar Campos de Araripe Macedo - Co
mandante da Frotilha de contra-Torpedeiros, Comandan-
te Mario Carneiro de Campo.s EsposeI - Capitão dos Por
tos de Santa Catarina, Capitão de Fragata - Jorge

'

da
Cruz Soares Chefe do Estado Maior, do 5.0 Distrito Naval,
Capitão de Corveta Luiz Mario C. Freysleben - Assísten-
te do' Comandante do 5.0 D.N. e Capitão-T.enente Amau-
ri do Nascimento Albuquerqué - Ajudante de Ordem do
Comandante do 5.0 D.N.. Todos usaram da palavra, enal
tecendo a iniciativa da criação deste programa; como tam
bém agradecendo "a gentileza da Farmácia Catarinense
pelo contrato do-referido programa.

,

--)000(--
O VEREADOR WILSON MENESES ...

O Vereador Wilson Meneses, entrou com um requeri
mento na Câmara dos Vereadores, solicitando providências
junto as Emprêsas de ônibus que servem nossa capital, no
.sentido de prolongar os horários, que atualmente vão até
às 23 horas.

Insisti que tais providências deveriam ser tomadas,
porque a nossa Capital está se desenvolvendo assustadora
mente. Cim isto a cidaâe precisa viver um pouco mais à
noite. Finalmente nós não estamos morando em uma 'ci
dadezinha. O objetivo é produzir e melhorar. Grande foi
a iniciativa do ilustre Vereador Wilson Meneses, atenden
do a nossa campanha. Este me enviou as cópias do reque
rimento e da justificação a respeito, publícaremos logo
que entrar em díscussão o projeto em causa. Parabéns Ve

reador Wilson Meneses.

--)000(--

AS DEZ MAIS ELEGANTES VITRINES DA CIDADE
.

As tintas comuns são respons6veis pelos
� entupimentos, qOe desgastam e inutilizam

,01 canetas. Por isso, seja qual f8r a sua
"

caneta, use sempre, PARKER QUINK, a
única tinta que' contém� limpa e

prof�9. Q medida que, escreve.

J
'''6 cm3 • Cr$ 210,O� ,

- ;ç

---��------------�---
.

Oistribuidores exclusivos para toda
o Brasil_;

CQSTA PORTEj.A INDÚSTRIA E, COMo S. A.

«V,'Pres. Vargas, 435:8.0 andar. Rio

SlIza,Agtnl. '!II 510. Cotarino • �CHADO & CIA. S/A.

Rvo Sa'dAnho Morinho. 2 • FlorianópoJls

Você

-. '�\. ,.·.t .... e, _ff z. _�J�':::-j .

.

Ná minha lista das DEZ MAIS ELEGANTES VITRI=-
NES DA CIDADE, estão inscritas des�sseis vitrines, distas
sairão as dez ... Portanto vamos trabalhar e procurar fa
zer esta escôlha com a máxima imparcialidade. Não tenho
nenhum ínterêsse em beneficiar um ou outro, Basta 'dizer
que não uso o meu nome para êste fim.
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rmento dos nu�sos leitores, que no�próxim:Q,inês de d. ,�
'bro a nossa Capital será palco de um SHOW de EsqUl
I Aquático. Podemos adiantar' que virão da Capital- da ne

I pública seis moças. Será
I
um

.

espetáculo deslumbrante na

nossa baía sul cousa nunca vista em nossa cidade. O pro

�otor deste' eÍégante esporte aquático, é o Sr. oomanden

te Luis Mario Correia Fr�ysleben, confor�e já diV�lgamos
em várias edições. Mais tarde publicaremos o programa

dêste show. 'o cõlunista é fan do. esqui aquático, e dará

tôda a cobertura possível aOS esquiadores.

-

b· ?sa. la.
que os Kanak�s, um povo
residente nas Ilhas do Mar
do Sul, antes de ensinarem
aos seus babies de. andar,
ensinam aos mesmos como se

deve nadar? .

que, conforme estatística,
83% dos homens casados
americanos, quando não la
vam a louça sozinhos, pelo
menos ajudam às esposas
nesse trabalho?
que no buraco de urna

agulha de 1 mm. de díáme
tro, se encontram tantos
Atomos que uma pessoa, se

quizesse contá-los, levaria 250
mil anos? \

,

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

A simplicidade e a calma do Almirante Araripe, ím

pressiónou os ouvintes. As explicaçõees sôbre a compra do

iPO,rta-Aviões, convenceram. aos presentes d� �ôa vontade

pela Segurança Nacional. stm, porque nao e so na gu�r�a
que se vai comprar armamento, como aconteceu na ult�
ma Grande Guerra. O Brasil ,foi atacado pelos submarl

nos inimigos de surprêsa. No momento quais �ram os na

vios de defesa- da nossa c�sta? Eram os contra-torpeQei

ros a carvão classe Santa Catarina, Rio Grande do Nor

te e outros ma�s... Depois de perdermo� vã:iOS navios

mercantes ·de passag-eiros e cargas, é llue o goveJ;no tomou

as providências comprando aos Estados Unidos alguns na

vios, melhorando assim a defesa da nossa costa. Depois de

morrer muitos patrícios é que, fomos nos pre,parar para a

nossa defesa. Aliás é mal do brasileiro: Fechar as portas,

depois de arrombadas. . \

Já poss1,limos um Porta-Aviões. Foi comJ)rado na

glaterrá e vem p�ra o Brasil pronto para qualquer even

tualidade de. agressão. Disto nunca estaremos escapos. Fa

lam em desarmamento, mas, que espé�ie de desarmamen'

to é êste? Será que·é abrir caminho para um...
,

'

O Almirante Araripe, bem intencionado -e com tôda ,a

;t;r��n(l:qji!��'t, foi feliz com suas respostas, saindo daqui

Ga-' h
'

, n e

tempo
ina

cozinha

.

Vicê sabia: que as rnulhe
res de Tungus, no Leste da
Sibéria .se banham em agua
misturada com sumo de ce

bolas, porque o cheiro ou

aroma da cebola agrada su

mamente aos homens da re

gião?
que já na velha Grecia

Plato punia os homens sol
teiros? lllle exigia que todo
solteiro, maior de 35 anos,
pagasse o sustento de-uma

, mulher, recolhendo 'a con

tribuição, como impôsto, aos
cofres públicos.
que se urna torneira der

ramar um pingo d'água por
segundo perderá por que se
uma torneira derramar um

pingo d'água por segundo,
perderá por ano 2.000 litros?
que na principal zona co

mercial de Londres-City se
reúnem l1iári'arnente 500.000
pessoas e que êste número, à
noite, fica reduzido a '.,;;:;.._--------...,11.00.0? ..

que em Merseburg, Ale
manha, no ano de 1637 se

t?mou pela primeira vez ca

fbe? E que, para o café ficar
em gostoso, era feito com
caldo de carne?

/

PÂNELA ,oE PRESsÃo

eheílo
�tJ�

,Agora ·ial nao ·se !1!Qi \O �2inhar- fO%e,ri econornizcndo gá� �u -e�er. '

.tjdemorad'o... a.go�a V. cpnta, com a gia elét�ica. �� 9C!!'Ino mcís tempo...Panela de Pre.ssao ROCH�O� que poro CUIdar cindo mcls do seu lar..•
prepara em 'rnlnutos o rtve os .p-º, de si mesma! r; ROCHEDO custa me
nelas comuns 9ºstQJnI Ih� egrg,

..

'nQ.S do gue 'V. illl.Qetng!U
COZINHE FÁCIL'I'

\

COZINI:IE BARATO_!
CO�INHE BONITOl

ROCHEDO tem suos Itompas em
-,

'belos e inalteráveis .C.ôte�:
Q�U� OlIrQ f: qWmlniº ,�lido b

Exclusivo! ROCHEDO é Q única com o. .roVé) lipê,o da 1an'lpcau,
Prático e seguro, êsse dispositivo tem �$CClp(lm.ntos laterois que
re�ovam constantemente a pressão. Isso elimino, os QUObios QV
chicdos e torna o cozinhar mais rápido II

-
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ALUM'íNIO .�� ."AS;_IL S.Ã":
diJI./ --

Gustavo Fernandes do Existem sérias probabilida-I se vinha repetindo anual

Western News. des de que o Brasil obtenha mente - a remessa de flôres
uma maior cota de, exporta":

'

�ara .

os túmulos dos praci
ção de açúcar no mercado nhas braslleíros mortos na

norte-amerícano. Se isso últíma, guerra e sepultados
acontecer, poderemos con- em Pistóia, Itália. Essa no

trabalançar, pelo menos em menagem será" prestada no

parte, a queda nos preços do ano vindouro no Panteão da

café, que, tão seriamente are- Praça do Congresso, para
tou nosso balanço de paga- onde serão transladados, em

nento. abril próximo, os restos mor-
--'.r I-- tais dos nosos soldados mor-

Será realizada no Rio, de tos no cumprimento do de-
23 a 30 de novembro, a Se- ver.

mana do ,Diabético, impor
tante campanha de interêsse
público apoiada pelo Minis
tério da, Saúde e várias enti
dades oficiais e particulares,
entre as qüais as Pioneiras
Sociais de D. Sara Kubits
chek. O objetivo principal da
campanha é uma série de

pesquizas intensiva, de cará
ter popular, no snetido de

achar os chamados "diabé
ticos ocultos".
-II-

-II-
O racionamento de carne

no Rio atingiu também as

feras do úool6gico. O sr. Me

lo Barreto, diretor do uoo,
declarou que a cota semanal
de setecentos quüos foi abai
xada ,para: seiscentos e memo

(lssim o Matadouro da -Pe
ntui não pode atender as ne

çessiâaâes dos animais. Gas
tamos uma média de 18.0 qui
los �ara caâa doiS dia se, pa
ra compensar, estamos dan
do peixes aos animais que

podem comê-los.

-

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas
-

Pela última' vêz, realizou

ee no aeroporto do, Galeão,
------------

uma cerimônia tocante que

V E N D E-S E
--------------------------------------

SERVI;ÇO AJATO DA QANTAS AO
REDOR DO MUNDO

Uma Casa recem construida

contendo 8 peças, 3 quartos, sala

de jantar, copa, COsinha. varan,

dão e Sanitário completo. SIDNEY (NA) - A Qan- passagelros australianos dei-

Rua CeI. Juan Ganzo Ferna�d,es' tas, aerovia d!l' Austrália que xarem esta ci<;lade numa se

nr. '41. (Saco dos Limões), Próxi� possui serviço ao relor do gunda-feira, voar em :.;edor
mo da VLla Operária, Tratar no mUI).do, acaba de inaugurar do mundo e retornar nãs pri
mesmo local, com o Sr., Adalto. um serviço bisernanal de pas- meiras horas de uma têrça-

sageiros com aviões a jato feira, declal'ou um porta-voz
que dará a volta ao mundo dá. emprêsa. Isto' representa
em '56 horas de vôo. quase a metade do tempo

gasto por um avião a motor
em avião �oeing-707 da de pistão em vôos ao redor

Qantas partiu daqui com 60 do mundo.

passageiros Ia bordb para (O novo serviço transfor...

inaugural' a linha para Lon- ma a Qahtas na primeira ae

dres, vii Orlente�Médio. O rovia·a operar um serviço de

avião fará ligação com ou- aviões a jato em redor do

tro Boeing da Qantas em mundo. a Pan American Air

Londres, que voará através ways opera um vôo semanal

do Atlântico, dos Estados através de TóquiO, partindo'
Unidos e do Pacífico até a de Nova Iorque aos sábados,'
Austrália.

-

mas não atravessa inteira-

',Ag Ro�s��el"" i�()�,1 �,7n��c;ª{,',i��:;ª"��2J2Bt;lj., ,

DO RIO PARA VOCÊ -Interessa a todos •••
'arlle,'la'rlsl Comércio' I In·dústria.
WilUdad.. dom_tiea., remMio., ,efeulo. ou mAqul
n.., aee.lI6rlol de tod.. a. e.péelell' disco. ou o que
'oc& p�"ar. FinDa que le1'Ye h' 30 anol a impren.a
br..Ueha, criou um departamento de ,enda. para o

Interior, MtaIldo apta a atender e leU pedido. �
,a para.

Reprele�taçõe8 A. S. Lara Ltda.,
Rua Danta.'·• '. 5.· andar· 'Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lO S4t� iln ..

··

or,Proli
·

&Dali �e:u����E:��;!::���mr
Rua Conselheíro Mafra' 160' f� �� �':� íiln é.•-�-----_w a ..._,__ .:_ .. NANTE, nesta Capital.

Te1ef�ne 30'22> - Cxa. Po;tal 139 M
'

EBE B BARR'OS A
.

t d d 1960
EnderêÇo Télegráfico. ESTADO UK,.

.
� , DR'CL���OG�!�RA S assma uras novas, o ano r e ,

. ,

,",.__;;:'t.,.,,,"����}, CLINICA 9E CRiANÇAS Especialista em moléstias de Se-
feitas agora, terão como prêmio e bonifica-

D I.RE:T o R . Consultório • Relldl.OIa Conauu..
nnoraa e vias' Urinárias. Cura ra_ ç�o a vigência nos mêses de outubro, no-

Rubens de- Arruda Ramos A'f, BereWo Lu 1I6A apto. ,. Se(1lllda l 6.a-lell.
dlcal das Infecções agudas e crõ- 've'mbro "" dezembro. A'ssim, os assinantes

.

-( mcas, do aparêlho genlto_urlnárlo ' ..

4.. 15 la 17 bor..
.
em ambos 'os sexos. Doenças do

. do. ano de 1960 rec�berão desde l'á nosso
=:

FLORlANOP.OLI8 Tal. - Z9U aparêlho Digestivo e do slste�á '

'""'l"�---�------"""-------- nervoso. Horário: 10% às 12 é jornal .
•-- EVA' B SCHWEID"SON' B'KHL"I:R' 2% às 6 horas '- Consultório: p

- .

t d 1
UKA. .! I; RuaF:�:�����s. �e�ê���a:a�: berão ;!�:i� :o�::::o�:nt:s aa�: �����: r

C(fRfCA�DE SENHORAS E CRIA{NÇAS" �;::�a C�U��:�.sr=: do
A 1.0 de novembro, por outro lado,

Especialista em moléstias de anus e recto, já voltamos, a fazer a entrega domiciliar do
Tratamento de hemorroidas, fistuláa, ete. nosso jornal, a todos os assinantes da Capi..

Ck'ur81a anal DR•.NEWTON D'AVILA
\

Comunica a mudança de seu Consultório junto á sua tal, eno Estrito qu assim, pla manhã l'á o te-
. CIRURGIA GERAL '

rosídêncía na Rua Durval Melquiades de Sousa 54
Doenças de Senhoras _ procto_ rão m suas rsidências, pois a 'entrega será
Iogía ,_;. Eletricidade Médica feita de madrugada.

Consultório: .Rua Victor Mel- .

, relles n.o 28 - Telefone 3307 Para essa campanha são nosso� corre-
Consultas: Das 16 horas em diante. ..

d
.

d
.

C I Ald F
R,esldênclà: Fone. 8.423. Rua Blu.. tores cre encía os os srs. e. o ernan-.

menau, n. 71. des- Cap. Virgílio Dias e si. Ivo Frutuoso.

G ER E-N T E

Domingos Fer-nandes de

, .

RE D A 'fORES

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo 'I'adasco -,- Pedro Paulo Machado - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos.

PUBLICIDAU.
Marta C�lina Silva - Aldo Fe.nJ�ndH� -:,. V{rrtU.

Dias - Walter Llnha.r_1 .�. : ,

R .II P R .I'S • N T A'N T ,I :
.

Uepreaentaçõe. A. S_ Lan Ltd•.

RJQ:- Rua Senador Dantu U) - ... ADdÃr

Tel. 225924
8. Paulo Uúa Vitória 667 _:, CQ>aJ· ii -

..-

Tel. 34--8949
. '.

Servjç� Telep.áfico" da ,�iTJllJ PRJ:S8 .u -P)

AGENTES E CORRÉSPOilDllNTB8
.

;' •

.&. T&doe 08 mun1c1piol! de S-ÁNTA CÂTARlNA
AN,'UNCIÓ8

ME'DICO

COLABOR.ADORES

Prof. Barreiros Filho - ..01-. Oswaldo ROId'.rigues, Cabral

- Dr. ,-\lcides Abreu - Prof. C.{itlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenal- Prof.
Manoclito [L�Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -':
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - 'Walter

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

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

, ",,'
-----�----------------------�------

PA_.t- F .cOJ
I ." ,��� �QS�V�/)(JQ5.·· ..... '.

iSCRITÓRIO. DE ADV(J(A(IA
, l, .

E PROCURABORfA,

Das 8: às 12 horas e das 13,30 às 18 horas
Rua Trajano, 29, - 2� andar - Bala' 1 - Te!. 3658'

" V I A J E M E L B' O B
DR� HO�DI;J4AR PARA ITAJAÍ· JOINVILLE - CUllITIBÀ

ESPE�����D�� DO-
Ô N I BUS U L TIM O _

. '1",' O
.

ENÇAS DE SENijORAS' S U P E R - P U L L M A N
-'- PARTOS - CIRUR- POLTRONAS' RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICA8

OIA =- r

VIAGENS D I' R E TAs' '/ '

.

"Formado !pela· Escola de PARTIDA FLORLANOPOLJS 5,45 .

Med�cina do Rio de Janei CHEGADA CURITmA . 12,45
ro Ex ...'Interno da Materni RA'PIDO SUL BRASILEIRO LTDAdade Clara Basbaum, da

lO •

Maternidade Pré-Marre, VIAGENS COM ESCÁLA - PARTIDAS AS 7 e 13' HORAS
do Hospital da Gambôa AGENCIA FLORIANóPOLIS - RUA DEODORO

e do Hospital do IAPETC. E�QUINA TENENTE SIL� .; Tltt..: 2172

Ateridle' provísôrlamente .

no Hospital de Caridade
.....,. P:arte da :tnanh�

.

.� D- V o G AP OS:
- � .. ' - •• ... 'lo .,..

Dr. Antônio Gr1llo
Dr. Augusto Wolf
Dr«»Emanoel Campos
Dr. Márcio coüaco

'C'OJ1UN1CAÇÃO AOS MÉDI(Q� E'
'. FIRMACÊUTICOS

J

Mdl.Bit! contrato, de açol'do cu•• tabela. e. vilol
A PIAM tem a ,bonra e s�ls!ação de comunicar ati/!

.Iustre» Médicos e fa.Emacêutic\lot! o lançamento do novo

,.iroduto do' INSTITl.?T9 BIOCHIMICO MARAGl.I4NO .

GERIPIAM - H3
'l'•• base de .NOVACAINA sob rorma 'altamente ·estab1lt�adfl.,·
'para o especial emprêgo em Gcnatria, no tratamento Q,aô
díversas manifestações orgânicas do' envelbecimento e da
.eníüqade, precoces, ou, não.
>

Amostras e informações· á atsposlção dos sennores

.\.f:édicós'a Rua: -ConselheIro Mall'a -- ,90 com
"

Z .. ·L. Steiner & C1a. -:- Agent,es
. .

.

ASSINATURA � ANUAL . � CR$ 6QO,(,)0

A direção não se respousabiliza pelos
.couceítos emitidos nos artigos assínados.

.

'...... 8J
- �

IM -,. S A
�'.OaOi� Orll •. � •.

DR. r; LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho resplratór10
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOP'lA DOS PUL
MõES - qRURGIA DO TORÀX
Fo�mado pela Faculdade Nacional
de Medicina Tlslologlsta e Tlslo....

cirurgião do� Hospital' Nerêu Ra
mos. Curso de especlallzação pela
S" N T.: Exlnterno e Ex-asslsten_
'te de:Cirurgia do Prot. UgÓ au1� .

marie.s (R10) Cons.: Fellpe Sch
mldt. - Fone 3801. Atende com

horá marcada. Res.: Buli. Estevjls
Junlor. 80. Fone: 2294.

RAUL PEREIRA CALDAS
,

,Aj) V CiG A DtO.
;'QuesJões Jrabcilhislasrr

I)R. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRIS'CÓ
ARAGÃO

.

PARAISO

CIRURGIA TREUMATOF.OGIA
ORTOPEDIA

_Operações - Doençll.s de Senlí.o_
,

ras - Clínica de Adultos

Escritório: Rua João Pinto n. Ú(sObO Consultório: João Pinto, 14 -

Curso de EspeCializaçãO �o �osp1-

• eíerone n. 2.467 - Caixa Postal n. 25
Consulta: das 16 à� 17 horas. dlá_ tal dos

�
Servidores do Estado.

hORARlP: Das 15 às \7 h.oras.
rlamente. Menos aos sábados. Re-' (Serviço do pror' Mariano de An,

_____-.

7
.

sldêncla: Bocaluva, 136. Fone 271-4 drade). çensul�a;:.pela manhã no
. .

• Hospl't��tle Caridade. 'A 1Brde das

16.30 horty! em'-dlante. o

Tiradentes - Telet.
2766. ReJídêncla _; Rua' Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120. .", '. �

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

•

Diplomado pela Faculdade Nacio_
nal de .Medlclna d;�Un1VerBldade

.

"
.

do Br�íl .

Ex-Interno pôr chncui�a da'Mater_

nlda.ae_E�çola. (Sêrvlço ·do prot.
Oct!ivlo' Rodrigues Lima). E;
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio lie
Janeiro. Médico do "'HoSP1tal de
Carldáde e da Matern1dade Dr.
Carlos C4[lrrêa.
DOENÇAS DE . SENHORAS �

PARTOS - OPERAÇÕES"
PARTO SEM DOR pelo método

Pslco-protllatíco
Consultór10: Rua JOão pinto n. 10.
<!.as 16.00 às liMO horas Atende
com horas . marcadas.

.

Tl)letone
3036 - Residência; Rua General
Blttencourt n. 101.

.
.

VEIRA
DOENÇAS DO PULMAO
- TUBERCULOSE -

Consuit6rlo - Rua Fellpe
Schmldt. 38 - 'Tel. 8801.

Horário: dQ4 14 àB 16 horaa.
ResidênCia - Fellpe SOhm1dt,
n.o' 127.

.

"A SOBERANA" PRAC4 li DE NOVEMBRO _ ESQUINA
,altA FELIPE; SCHMIDT _

lt'ILiAL "A 8ABERANA" DISTRITO DO ESBEITO.�. CANTO
;"

. .

,�

�.
f'r

.0�.?i • Garanti0 contsa qualquer
- ;f.�:.' defeito de fabricação I·

.

.

I • fa.c�iq�de em encontrar peças

{i'
-
..
" -� orJgJn(�1JS de reposição, com

la'.: contrOle de qualidade Monark I
","' "'05'AIA MOMENs, M01Hiw E CIIAN'"S

APENAS' CRS
j

'CR$ 7.490,00 A VISTA ou

. Cr$ 623,00 MENSAIS
. ,

, R E V,E N D' E D O 'R E S

DR•.BUli OOtIES
. �iiíiOifçl'

MeDICO'
Pr4-Nàtal - 'PartcMt -

Op�ra� - Clfnle. GeRI'
Resldencia: .

_-

Rua Gal. Bittencou,rt D. 121 ..
Telefone: 2'651.

.

. donsultórfo:
Rua Felipe Sehmldt a. 87.
Esq; Álvaro de Ca"alho.
Horário:

-

Dalf 16,00 às 18;00.
Sábado: .

�.as 11,00 As .12,00.

- .

,

.-e linda ..··. mas
e- o C'ONFORT0?
Ao c?mpra� móveis estofados, verifique s. o

molelo
.

é feito com as legítimos MOLA;S Nb-SAO
• muito maior confarto
• excepcional durabHidade
ii nunca cedem - nunca soltolll
• móveis mais leves

.....

• dispensam o UfiÓ de cord{'lhos e',percintas ó� pano
• .conservam o estofamento absolutamente in'dttformóvef

MOLAS� DO _BRASIL S:A:
;9 .'FORRO� .

.

.

/C?-
IRMAO'S :B�ITt'NCOURT

HbI,e &ct.I .... SIO�S1.-T.U-451'_ c._'ostaI875 - End. r.l., "NO-SAG� - S�O '0.1,.
('AIS SAOA'O . 'ONf-Ja�1

.

J ,. -

IIVINDEDOIES.MEYER & CIA
.�

\'
ANTIGO OfP()SI<fa O>AMIANI ._ f.f Se

. - •

..

•

� ... ..... 3l • Rua ConselheirC? Mafro" :I - Tei. 2576 - Ck. f'ostal 48 ... nORIANóPÓOl

D O' TO'M II 8 j O
.

,', f i J

Virgem E �"ê�ial'idade
ú fia. WftI!L _STRIAL � MI.,. - (Mare

"' ��l(IJiUt!:." tl��_', -:;:-
� ��

���.;..........;. ��.cs�\ "�.��Ço.�o�lta ..seJe.�po e.',;dliihefro, '
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A Sociedade de Amadores de Orquídeas de, Flõrianó
POlis 'tem a grata satisfação de convidar as dignas autori
dades civis, mílítares e eclesiásticas e ao povo em geral
para -assístdrem _� abertura da 2.a Exposição, à reàlízàr-se
'no dia)5 de novembro,

�

prõxímo vindouro, às 9,30 horas,
nos salões dó Olube 12' de Agôsto'. '

De ordem do M. M.�r. Juiz de Direito da 1.a Vara des-
,

--�j ta Comarca comunico a quem interessar possa que, Í1�o se

AQUINO' SILVA
' , �-,

,

tendo efetivado na data marcada, por ser feriado, o leilão
Peso da C6�issão"O_rganizadora de Exposição de que trata o edital respectivo, publícado no Diário Ofi

cíal de, 15 de Outubro (pag. 6), e "O ESTADO", edição de

28 de outubro (pag. 5), e relativo aos bens penhorados a

AFFONSO SCHEISSEL na ação executiva n. 12.098, que
lhe move INDUSTRIA TÊ:XTIS ALPHA S.A., foi designado
o dia 16 -de novembro cor:tent�, às 10_ horas,. à po�ta. do
edifício onde funciona êste- JUIZO (Praça Pereíra Olíveíra,
n. 10), para a realização do referido leilão.

Florianópolis, 3 de novembro de 1959.
,

, ,- CARLOS SALDANHA
Escr-ivão

( O M E R· ( I A N , 1 S I
CONSULTEM

NOSS�'S PRÊÇ.OS

j. _E j,l�jIEmj
nT!8WEN�K �TIJI,

V E N DE" B,A R A , 0,'1
Papel de embrulho, Higiênico, .Almaço, HD
Cadernos Escolares, Iápís,' goma arábica
Soda Cáusti�a, Desinfetantes
Sardinhas Rubi e Coqueiro
Salsichas
Leite em pó e condensado
Maizena
Sacos de papel
Sabonetes e perfumarias
Velas
Cordas
Sabões

I
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,I
I
•
•

I
•

I
I
•
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,

'

'

e
Espirais Deteron: ex. c/24 - �r$ 350,OiJ I
ex. c/roo - Cr$ 1.350,00 :

i

Pentes
Cêra para assoalho

,
Ohícléts, balas e chocolates

,.
Condimentos -díversos

lã de aço, Bombríl, esponjas. Chapa Prata
Pedra para fogão e Saponáceo Rádium
Lâminas p/barbear .

Palitos nacíonaís e portuguêses
Sal moído '30 kgs. e refinado 60 kgs.
Extrato de tomates

Vermute e bebídas
Fermentos ROYAL e FLEISCHMANN
Marmeládas é goiabadas
Geléias

/

Gelatina e Pudim "ROYAL"
Azeitonas LAREIRA e MOURARIA
Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI
conserves diversas

-

Toddy

AÇÚCAR "TIJUCAS": MOíDO 58 KGS. E CRISTAL

60 KGS. - TRIGO, FARELO, SEMOLINA E ARROZ

"MALBURG" - 4,ÇÚpAR REF;INADO "TAMOYO "

E. .. CEN'rENA� DE OUTROS ARTIGOS.

A MAIS�:SQRm),A CASA, NO'
� GÊNERO,:',�DESIA C A P I T�AJ. IR U A C ON S. M A F R À� 2 5

'

-

TELEFONE: "3521 ,

_'

'

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

EXPOSI(AO DE ORQUIDEAS
C O',N V I T E

I rr=====�==============================�.�
I
j

CLUBE

6 DE
RECREATIVO

JA'NEI RO
ES.TREITO

II'III' i -

fi'
i ,PROGRAMA DO ME_S DE NOVE1MBRO

I I
15 - domingo _ Animada tarde dart-

"

çante - Encontro

, dos Brotinhos.

I

II I

II
i!

II I

Iii
I! r
;1
I!
I',I
,

28 - sábado - Grandiosa
CHIC.

solrée

Nota: Nas fe�tas do Club será rígerosa
mente exiigda a .carteira social e

o talão do mês.

"

r Florianópolis, Terça-feira, 10 de �ovembro de 1959 •
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Métódos aprovadcs
garantem O

SERVICO ,MAIS
r

•
'

ECONÔMICO
7 •

-

",
.
'.

»r »

seu FORD!

FERRAME�TA:S' ESPECIAIS.
Nenhum mecânico pode" trabalhar
sem ferramentas adequadas ...

-

"Os
mecânicos dos Revendedores Ford
têm ferramentas e equipamentos fa-

briéados especialme'Ute para realizar»
t�lho perfeito, em menos'têmpo I
'.�v"''_",,�- ,c' ,r.�,

'iJ.,�,

É o mesmo que levar'seu Ford à pró�riaj Fábrica!I

Uma assistência técnica perfeita, proporcionada pelQS EDgenlieiros I�

da ,Ford e pelas visitas períódícas dõs seus InspétQt'es" mantém 1 !

os Revendedores Ford permanentemente a par dos métodos mais

adequados à boa conservação dos 'veiculas Ford. Assim,' qualquer
desarranjo em' seu carro ou camínhã« recebe um tratamento {

:';��
altamente especíalísado e de, nível técníco reaímente super�or. \

PEÇAS FORD, LEGíTIMAS,.
Os Revendedores Ford têm Peças
Ford Legítimas... submetidas a -rlgo
roªos testes' de precísãe 'na E:á
bric!1 Ford, tal como se fôssem as

peças de .seu novo ª�tomóvel Q.U
caminhão!

d

MECÂNICOS-TREINADOS!
Os mecânicos treinados na própria

,

Ford determinam com segurança as,
causas do desarranjo e as corrigem
com exatidão e rapidez. Isso signífí-

-

ca serviço bem 'feito e um, mínimo
� .CHt despesa-ele mãe-de-obra t
(:

- s6 leve seu Ford a um

��I�Re!A�A�i����!s!!�D
A V 'I S O

JUíZO DE DIREITO DA 1. a -VARA

-,

•

l
� -�.-:\-

'.

::��r� f: ".;
.'.

• _ _"'. <,-, ... .;, o-�I:I' � t.

l"e��J l,,;�tI�:���n��":::.�c!����f�:�: � \ .�;:I��;pessoas de suas relações para a Missa de Sétimo Dia, a ser Ifiiii;,..,L
celebrada na Capela do Ginásio Catarinense, têrça-feíra, '

� ...... •
10 do corrente, às 7 horas. -

V E N DAntecipa agradecimentos.' ·f-S E
Florianópolis, 7 de novembro de 1959.

".

'Excelente lote de terra em
Coq�eiros (Praia do Meio),
com 552,50 m2, sendo 34 m
de frente, 26,15 m. de um la
do, 6,3� m. do outro e 40 m.
de fundos. Lado do mar.

PREÇO: Cr$' 180.000,00
Estuda-se financiamento.

- Tratar com o DR. WALDE
MIRO CASCAES. Rua Cris
pim Mira, 12 .; Tel. 3327.

- AGORA FABRICADA NO BRASIL •

Bôlsas de Estudo para o (urso Ginasial
A Comissão de Assistência Educacional comunica aos

interessados que até o próximo dia 30 de novembro rece

berá pedidos de Bôlsas de Estudo, para o Curso Gin�sial.
As bôlsas serão, concedidas pelo Fundo Nacional do

Ensino Médio a alunos econômicamente necessítados e ca

pazes menores de 17 anos, após seleção intelectual.
As fichas de inscrição poderão ser procuradas fia Ins

petoria Seccional, ,à rua- Visconde de Óuro Preto, n. 81,
ou em todos os estabelecimentos de ensino secundário des-

ta Capital ou do interior. \

Florianópolis, 3 de novembro de 959,

- Penà:
No� tor�atQ trJangular,
removível, não abJ"e.
ponto de iridiuR-\,

.

,''' desgasto.

SALA - ALUGA-SE
Aluga-se uma sala com ante.

sala fàzendo, frente à Rua Felipe

.sçhmidt, altos da Livraria Re.
cord, Inrormaçges no local com o

Sr. Otto Entres, ou pelos Tel&to.
nes 2552 e 2447. #

OCTAVIÓ DA SILVEIRA FILHO
Inspetor Seccional e Presidente

da Comissão de Assistência

1Educacional
Vende-se (asa

Vende_se uma casa de material

por motivo de mudança. preço de

ocasião. Tratar com Danl�l �"

ELFFA, ou pelo rone 3027.

CASA NÃCfôÃ(1r
Por Cr$ 140.000,00 vende

se uma de '_madeira, com

água, luz e esgôto, em terre
no com 10 por 30, sita á ser

vidão FORMIGA. Dista 100
metros da Avenida Mauro
Ramos, não subindo morro,
Está desocupada. Tratar

, çom, Naná ,á '-1\veniâa '

��á,JjJ.o .

'.

". .
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I

Terren�
VE.NDE-Sf

-

Um terreno
,

') �
.• - I P'

( ,.

I d t· I Câmara Municipal de Florianópolis
f a, IJI"OSI"aO-I"ro.. acuarla-' e,: DuDS .,rla poHsA.!e�!�:�p:::;����:���u:r:'�:P V U vís, militares e eclesíástícas, parlamentares, representan-

P
-

R O G R A M A
3.° colocados. Dia 29 � Glnkana

- J
. tes de entidades de classe e o povo em geral, para assís-

" '.
.

"" Automobllistlca Rlomafra, apro... tirem ao juramento constitucional que prestará, perante

.

DE RIO NEGRO - E MAFRA ;��ll,pe;:m ,�:::::elao�l:�: :.� �� s�:. :::::t)�e:�h�:a�v�I:::fei!Od�:IO�:!!al���.\�:��:
Em cememerecêceos l' 30 Anos' de

e �'E;::;: Eleitoral, em solenídade a realizar-se na Sala das Sessões

U' do Poder Legislativo Municipal, no dia 15 de novembro
, Dia 1.° - Festival de BalLet.da próximo, ás 10,30 horas.

Inlonizacên Alemã a realizar-se' de Escola iUonegrense. Dia 5 - Reu Fllorianópolis, 6. de novembro de 1959
, nlão .do L10ns Clube dedicada as Julio Paulino da Silva

.

Presidente

8 de Novembro a 8 de"Dezembro ,de 59 :::::�!ad::. ��:o!as-e I�:::h:.---------M O' V f I SEM - G E R A L

medindo 6 m. de

NOVEMBRO
frente por 30 m, de�fundos, na

Av. Mauro Ramos 203.
, na

_- Trat8.T no mesmo loCal, ou pelo

fone: 3860 com o Dr. João Momm.

DR. RICCIOTTI
QUELUZ

ADVOGADO
é

ESCRITóRIO: RUA FE

LIPE SCHMIDT, 52
APTO. 5, TELEF'ONE 2246

Apartamento
Com 3. dormitórios e de-

f "

.maís dependências, aluga-se
à rua Demetrio RibeIro, 14.

Tratar: fone 2905.

.

Dia 9 - Inlélo da Sema_

Rurallsta com conferências

tnstruttvas- sôbre Agricultura e

Pecuál:la por técnicos do Serviço

de Infor��ção Agrícola do Minis.
. térlo da Agricultura. Dia 10 -I
Concerto pelo Conjunto padre

José Maurício, do recinto dlj. Ex

posiÇão. Dia 11 - Inicio do-Toro

neto Inter-Estadual de B-rusque,
Dia 12 - Comemorações. levadas portões da ExposiÇão aos COlegl.

a efeito pelo 'instituto Cultural ais de Mafra. Reunião dos Rotary

Brasileiro Germânico. Dia 13 - Clubes de Rio Negro e Mafra, d,�_
Inicio do concurso entre violeiros dlcada as festividades. Dia 21 -:

no recinto da ExposiçãO. DIa 14 Gronde prêmio ExposiÇão no
, pai de Rio Negro. Dia 24 - pro.

- Inicio do Torneio Inter_Esta.. Hipódromo de Rio Negro. Dia 22
grama 'a cargo dos Escoteiros. Dia

Homenag,em aos Fundll-dOres,
Colonízadores Educadores e Ben,
rettores de' Rio Negro, no se,
Ião Nobre da prefeitura Munící-

aos expositores e demais contem.

piadOS" assim como, dos prêmio]!
aos vencedores das diversas pro.,

vas. Grande churrasco de contra.

ONDAS MÉDIAS

ternízaçgo oferecido o todos 08

dual de B\)lãO, com prêmios aos

expositores dela ComiSsão EJre-...
.cuuva, Atos de EncerI'�ento das

26 - Franqueamento dos portões Festívídades.
,

NO'TA: - No re�lnto itR' Expo.
siÇão, . funcionarão cUarlamente·

Parque de' Dlversõ'és, Retretas,
Restaurantes, Churrasccarlas, .Bar,

ca com prêmios. aos 1.°,. 2.°, e Café e Inq,meras outras dlstràções.

vencedores.
da Exposição aos m1lltares cem;

ponentes ,dO' Batalhão Mauá. Dia

ll8 - R·ecltal artístico pela So�

cledade Musical e prova clclístl.APARTAMENTO
.

Aluga,se um confortável à

Rua Lacerda Coutinho, 18.
Trtatar na CASA VENEZA

palestra Concerto - O nescímen.,

to e a, EvoluÇão da Música -

por L. Romanowskl e si embalo

xada, Dia 15 - Desfile dos alu_

nos dos Colégios e Escelas locais

Inicio do Torneio Inter.Estadual

de Futebol em disputa da Taça

-----------_-__
- "RiOmafra":. Concerto' Musical

MADEIRAS"P�RA 1. da' Orquestra Sinfônica de São

CONSTRUCAO

�
Bento do Sul Dla'17 - Fran�

I R M A O S B IH N (O LiR T '. Iqueamento dO� portões da Expo_
(AIS BADA�6 .. 'O"H IflO" slção aos Colegiais de Rio Negro.
ANllGO OfOÓSITO DAMIANI ..

...... -. .__ Dia 19 -, -Franqueamento dos

ou pelo telefone 2961.

1.420' Kcs 5 xw
ONDAS CURTAS 50 mts - 10 KW

,- ....------ ..--.....- ......--- ..----' 2.a·feir3� 13,05 horas - O PSD na ASSEM-

• D EPAR "NU 1 O D E Si O DE P O B�I(A : BLÉIA- Na palavra deAcy Cabral Teive
, PLANTÕES DE FARMACIA

" 3.a feira: 20,05 horas -.. CELSO C;ONVERSA
, 'COM VOCÊ - Na palavra do candidato

, Mês de No�embro � do P.S.D.
I11III 8 - Domingo FARMÁCIA sto. ANTôNIO Rua Fellpe Schmldt : 4.a feira: 20,05 horas - NA LINHA DE
JII 14 - Sábado (tarde) FARl\1KCIA CATARINENSE Rua 'rrajano" JII
, 15 - Domingo FARMÁCIA CATARINENSE Rua Trajano I11III- _FRENTE - Na palavra do Dep. Jota

21 - Sábado (tarde) FARMÁCIA NOTURNA Rua Trajano JIIII G' I, 22 - Domingo FARMÁCIA ,. NOTU'RNA Rua Trajano' ,onçaves, .

• �� -=- ��:�: F�!:d��erladO) �!��g! �1�'ir:A ��;aJ�:o d;I��vembro _
6.a feira: 20,05 horas - O QUE VOCÊ PRE-'

, 29 - Domingo 'FARMÁCIA MODERNA
'

Rua João Pinto - CISA SABER! - Na palavra do. Deputado
() Serviço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna, sto. Antônio e Vitória, situadas, àS' 'Orlando Bêrtoli'ruas Trajano Felipe Schmidt e praça 15 de Nov_embro. .

I11III

,O plàntão dllirno compreendl!i0 entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela farmácia Vitória. JII Sábado: 13,05 horas - PORQUE CELSO! _

I11III E S T R E I T O - • Na. palavra do Jorn. Rubens A. Ramos.
JII ------------��--------�--��.
, 8 - Do�lngo FARMÁCIA INDIANA Rua pedro Demoro ./

15 - Domingo I?ARMÁCIA CATARINENSE Rua pedro Demoro ,
, 22 - Domingo FARMÁCIA DO CANTO Rua; ,24' de Maio I11III

•
25 - Quarta Feira (feriado)' FARMÁCIA INDIANA RUE peáro D.moro JII
29 - Domingo "FARMÁCIA CATARINENSE Rita'Pedro Demoro I11III Seu filho sente dificuldade' em FRANC1!:S?

'O Serviço Noturno será efetuado pelas farmácias do Canto .Indiana e Catarinensé. . 'JII \ d
-

f FLAVIO,

.• . Mande,..o a esta Re açao alar com
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Départamento " � ','

" _ --.' __ ,�ORIM-.
----._--------------------------------------

bem como do BatalhãO Mauá

PROGRAMAS POLíTICOS

OUÇA "G U- A R U'J A ,r

FRANCES PARA O GI.N;ASIO

r

)---- •JIIRAA· 'rft- ,

PORTO ALECRE
/ "

., ---------

.. �'
":'(, ,:."- U';',,·.i-�.: �1, _'-'. :_'/\'":::�'::� :'���-(" �'"':\--"'l -. 'li- i L ,4t; "#�:_ ...."',

�':_�r.'.���;.: ê
e Segundas. Quartas e Sextas

2·\

I

I
I

..

PELOTAS-'oc

Direto o. parto Al4J'gre- ';"lr��,
A Pelotas, no mesmo avião. com

Delicioso a}môço à bordo �'
,�'

,

'

'"'1'!fi;f,;� .��e�,. ,�t.4�:�'\f"�;_

ligeira escÇllâ' em parto Alegre
.

"

"',� 'I
!
,

- ':�\_

ROSSMARK
V IS' T E A NO S,S A 10 J 4
Rua Deodoro,. n.o 15.� ., Iel, 3820' ,

,... I,
'

.

..�
_.

.� •

f ���..v� ••�•••);�,

'(URSO DE ADMISSÃO 10' 61NASIO
AGORA' VOCE PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

O GINÁSI0, MANDANDO·O ASSISTIR AULAS DE MA�

TEMAfJCA, PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA

FRANÇA, N° 20, TELEFONE 35-30. PREÇOS MODICOS

Missa
Jurema Cavallazzi, José Oavallazaí e família,. Renato

Dentaria' Cavallazzi e família, Enio Demaria Cavallazzi e

família, João Demaria Cavallazzi e famílía valem-se dêste

meio para convidar a todos seus parentes e pessoas de suas

relações para a Missa que mandarão 'rezar no próximo dia

�1, quarta-feira, às 7,10 horas, em intenção de sua bonís

sima tia DIAMANTINA DEMARIA CAVALLAZZI.
A todos que comparecerem- a êste ato de fé cristã, an

-tecipam seus agradecimentos.
"

CO N V I T E
\

O Direto_r da Faculdade de Direito de santa Catarina

convída aos interessados para' assistirem à CONFER�N

CIA que, em prosseguimento às comemorações do -oente

nárío de BERGSON, o Arcebispo COI!9i.litor, D. 'FELICIO

DA' CUNHA VASCONCELOS proferirá no Salão Nóbre da

Faculdade, no ,dia 12, de corrente, quinta-feira, às 17 ho-
-<

ras, sob o tema "A EVOLUÇÃO RELIGIOSA NA FILOSO
FIA BERGSONIANA".

MAllbOTS E· ROUPA SpeRJ
Com a entrada do verão as nossas praias recomeça

ram a fervilhar, de banhistas. Os recantos da ilha e do

continente são procuradíssimos por milhares de pessoas

que vão tomai.' banho ou realizar "pic-nIcs".

As roupas esportes-e' os artigos de praia ·.já estão em

franca venda, especialmente os de marca reromada" co

mo Catalina - Rose Marie Reid - Jantsen, etc., etc., e

que são exclusividade dos ESTABELECIMENTOS A MO

pELAR.

Centro Acadêmica XI de Ievérelre
'CURSO PRÉ�VESTlBUlAR

o CENTRO' ACAD:G:MICO XI DE FEVEREIRO, comu

nica aos interessados que abriu as inscrições para o CUR

SO PRÉ-VESTIBULAR (CURSO INTENSIVO) da Facul

dade de Direito ..
INICIO DO CURSO - 14-12 59. '

DURAÇÃO DO CURSO - 2 mêses.
'

TAU DE INSCRIÇÃO':- Cr$ 300,00
HORARIO DAS AULAS - De 2.a a 6.a-feira das 19

às 21 horas.

As' inscrições, poderão ser fe1tas, na Séde do CENTRO

ACADÉMICO XI DE FEVplREIRO, de 2.a a 6.�-feira, no

horário d�s 17 às 19 horas .

José Matusalem Comelli
PRESIDENTE

Exames Vestibulares ao Instituto Tecu

nológico de Aeronáutica - I TA,
Encerram-se a 2Q do corrente as inscrições ao próximo

concurso' de admissão ao Instituto Tecnológico de Aero

náutica, de' São José dos Campos (S.P.), a realizar-se nas

principais cidades do país, a parti� d� 8-1-1960.

O ITA é 'estabelecimento de ensipo superior de Enge

nharia Aeronáutica e de Eletrônica, mantido pelo Minis

tério da Aeronáutica.
,

�

Podem inscrever-se, candidatos do, sexo masculino,

1l0Itei�os brasileiros, com o curso colegial completo ou a

complet�r-se nêste ano, de bôa conduta e em aia com as

obrigações militares. A inscrlição se faz mediante simples

preenchimento de uma ficha; dispensando-se a apresenta

ção de documentos, só exigida dos candidatos que se clas-
-

t>ificarem no concurso. .

,
.

'

. _ .

1\,s provas do concurso abrahg�m Matem�tIca" FlSlca,

QuímiC;l;t, Desenho e Português, em nível colegIal. E de 100
\
'o número de vagas. ,,'

Todos os alunos do ITA estudam em regime de bôlsa

de estudos, que c6mpreende ensino, alojamento, alimen·

tação e pequeno auxílio em dinheiro.,
_ �' ..

Programas e outras informações poderao ser SOllcIta·

dos por carta, à Divisão de Admissões e Regi�tro do ITA,

ou p:essoalrnênte, fio Rio de Janeiro, no Aeroporto s.antQª�

.Dumont, 3.0 andar �. lado sul :::-.� te,�; 4� �6 ,23 (Sgto� L�-
pes) e em,.S'ão Paula, no Quàrtel;G!lneral da .. 4.a Zon,a fí.e�

. t"ea' (Largo de S'an�a ,Ef�genia):. , .. '

.. ')
, ....

"

.

,
:,:\�<:

!. /;>�:�'.� ',�, ;.
. - .

(, ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



APESAR DO TROPl:ÇO.

Paula Ramos, (ampeão do: turno
finalizou, domingo, o ,primeiro turno' do Campeonatolstadual de FuteboJ de 1959, sendo estes os resultados da rodada: Carlos Re- f

naUX 3 x,Paula Ramos 1, em Brusque América 3 x Caxias 1, em Joinville; Atléticõ Operário 3 x Hercílio Luz 2, em Tubarão e Inde-

pendente 4 x(?merciall, em C_iJritiba.nos, de fo�a que, apesar �e derr�t�d6s ,os ,conjuntos do P.aul� Ramos e Caxias foram procla
'mados respecíivameníe campeao e vlce-campeao' de fumo, Dommg'o pronmo sere efetuada a pnmeira rodada do returno que mar

ca 0>S<lSegHintesí6nc�nt�os: lndependente x Paula Ramos, em Curitibanos; ComerciaJ x Atlético Operário, em Joaçaba; Hercílio Luz x

Caxias, em.Iubarão e América x Carlos Renaux, em Joinville.
______�__-_�--.--O-BS�ER-VA-N-DO-&-C-O-ME-NT-AN�OO�·

Florianópolis, Terça-feira, 10 de Novembro de 1959

SAIRAM CORRIDOS ...
O 'árbitro José Silva e seus auxiliares Enlani e Virgi

lio saíram as correrias de Tubarão. Foram agredidos pelos
assistentes do Hercílio Luz. O gol da vitória do Atlético de

Criciuma foi feito pelo próprio jogador do He.rcilio Luz.

Mesmo assim, os assistentes dos hercilistas como sempre,
nunca admitem derrotas em seus gramados, vão para ei-

S mp"""me-
." lL......... triunfou O GUl/!'!!trranl" ��:od�:oá�b���:bO��r:o��:r;:�es�ô�::r�ê�:::c�p��I����::

e.' n -e ��- ,A•.�I" ,.&�
_. ,

,

.. ,' '." .- "!�
_

.

_ �

pois êle era oupontado para esta "carnificina". Na minha
, . -.' próxima coluna, vou apresentar os detalhes a respeito ...

.

sôhre O· -Tamailêlajir--� -,-�
ô��oo OP:,r;-i!-T-��-Ó��:;���I�ceu o Hercí�o

Prossegiu dpmmgo a disputa do Torneio "Dr. Heitor ferrarl", com a vitória dos "buçrinos", por ���I::I��!·�:.__ne_st�'::1_d�d_�,
houve festa pela tao

ois tentos, assinalados:': por 'WHmar e Lohmeyer- - Cruz e Souza venceu ao Samdú por 1 x O, o América !�e.�ce��É��;S�iC�Ej����eitse, �? derrotar
.

I

I T'
. I

"D S I ali
I. "

o Caxias por 3X�' Na realidade o Amêríca apresenta um

em Jogo pe O ornem ri au weira . melhor conjunt<\do que? seu forte rival. ��tre estas duas"
Nà tarde de ante.ontem, Gua- oes movimentados e sensacionais' este, na fase final, aos 42 mínu,

_
No apito funcionou o sr. GU. rlqUe), Hellnho Nllton, Ney e equipes o AmériC1a ficara em melhor posiçao neste cam-

Tamandaré deram se. tão ao gosto dos adéptos "do ,!S, tida e Insoftsmável, dominando berto Nahas, côm atuação con., Ceça. peonato. \ . . .
_quêncla ao Torneio "Dr. Heitor porta.reí. as ações do principio ao fim. FOi, vmeente, PRELIMINAR - ••.

-

Ferrari" disputando um préllo Teve um vencedor a pugna e pod·e�se dizer, a melhor atuação QVADROS Flzerapl a partida prellmlnar '\..FANATICOS ....
cujo tr:nscursó' pode ser 'conslde_ " '... que já nos ofereceu o "Bugre" GUARANI - :Po1ll; Henrique, dando continuação ao T�rnel� Um croni�ta de ��VéS d_? seu jornal "A

rado aceitável, mas como ésp.etá_ 'RES'IDÊ,NC'IA no ano em curso. O escore (2XO), Waldir e Carllnhos; Zezlnho e "Dr. Saul Ollv,elra", os conjun , Notícia" lançou o seu fanatismo e�.. O seu clube

cuia poís embora tétmlcamentc -. não disse bem o que foram os no- Osni; Sadi, Anizio, Wllmar, Loh. tos do Cruz e Souza e samdú, está po; baixo ... "Os culpados são .os ár$.tros". Juizes
. dalx�se � desefa.r, orereceu

t

Ian.. 'A'lUGA-SE venta minutos. Teriam vencido por meyer e Dllmo. i vencéndo o primeiro pelo escore de "quinta categoria" é a sua palavra de �ANA.TICO.
goleada os pupilos de Newton TAMANDARÉ - Wal;ter (DU. mínimo gol assrnalado med!ants Joinville não pode ficar atrás em disputas pelo �peona-

san); Gervasio, Carl�to e Ellsval_ um P?�al erradamente acusado to Estadual. Acham êles que são os maiorais do f! ebol

do; Donatíllo � Dutra; Jair {Hen. pelo árbitro. catarinense, .íntelísmente a prova está a vista, e ai a

não começou o princípio do fim. Sim, na verdade Joinville

já �stêve em melhores condições do que, outras cidades ca

tarinenses. Mas agora, a coisa está eomeçando . a mudar.

Até Criciuma já .tem um bom futebol. O meu prezado cro

nista que deixe a paixão de lado e vamos trabalhar sem

torcer. O!{?
-

Casa sita. à Avenida Trom.

POWS!(y, n.o 7 (em frente àFi.

gUeira).
• Trtar com o dr. Geraldo Sal.
les, Fone. 37-39.

Precisa-se (asa'
No centro da cidade' com 3 a

4 quartos.

.,Tratar pelo telefone 2636.

RÁDIO GUARUJA
ONDAS MÉDIAS'- 1.420 E;CS. - 5.000 WATTS
ONDAS CURTAS -

- 50 MTS. - 10�000WAT,TS

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 10-11-59
-- c.TERÇA-FEIRA

AS 6,30 - ABERTURA
AS 6,35 _ RANCHO A�EGRE
AS 7,05 - GRANDE INFORMATIVO DO AR
AS 7,35 - MUSICA POPULAR BRASIUllIRA
AS 7,5Q - REPORTER CATARINENSE
AS 8,00 - BRINDE DA CASA CARNEIRO
AS 8,05 - QUANDO CANTA O SERTÃO
AS 8,35 - MELODIAs DE PORTUGAL
'As 9,00 - INFORMA A CASA BRUSQU�
AS 9,05 - EM RITMO DE SAMBA
AS 9,35 - LONG-PLAYS FAVORITOS
AS 10,00 � INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 .:...;, MUSICAL -COPACABANA

. "AS 10,30 """- 'ANTAR-CTICA NOS ESPORTES
As 10,45 - CASINO DE SEVILLA
AS 11,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 11,05 - SUCESSOS INTERNACIONAIS
AS 11,35 - APERITIVO MUSICAL
AS 12,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 12,05 - A VOZ DO DIA
AS 12,10 - O QUE VOCE OUVIU NO CINEMA
AS 12,25 - REPORTER CA·TARINENSll
AS 12,30.- CARNET SOCIAL "MONT BLANCH"
AS '12,40 - ALMOÇANDO COM MUSICA
AS 13,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 13,05 - FESTIVAL P-ARA: PIANO
AS 13,35 - JOIAS MU ICAIS
AS 14,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
ÀS 14,05 _ MUSICAL ·COPACABANA

.

'. AS 14,35 - SA&IDADE DO MEU SERTAO
, AS 15,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 15,05 - CONJUNTOS QRQUESTRAIS

.

AS 15,35 - RADIO MATINÉE
.

ÀS 16,90 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS ).6,Q&. - MUSICA DOS EE.UU.
AS 16,35 - I!:SCALA MUSICAL COLUMBIA
AS 17,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 17,05 -.A MUSICA QUE VOCE GOSTA
AS 17,35.- WALDIR CALMON E SI ORQUESTRA
ÀS 17,45 -.CONVITE PARA OUVIR MAYSA
AS 17,55 -:;- INFORMA A CASA BRUSQUE
AS '18,00 _ O.INSTANTE DA PRECE
AS 18,10 _; RESENHA J-7 ,

ÀS 18,35 _ GLóRIA 'A MARINHA
AS 18,55 _ REPORTER CATARINENSE
AS 19,00 - MOMENTO ESP0RTIVO BRAHMA
AS 19,30 - A VOZ DO BRASIL
AS 20,05. �"CELSO C(i)N;VERSA COM' VOCí!l
AS '20,35.:'_ TELEFONE PARA OUVIR
AS 21,05 - RADIO TEATRO
ÀS 21,35 _ REPORTER CATARINENSE
AS 21,40 - MUSICA NA PENUMBRA

.

AS 22,05 - GRANDE INFORMATIVO PHILIPS
AS 22,35 - TANàos EM DESFILE
S 23,05 .""-. MUSICA DE'BOlTE
S;.:�3:30.�� '''EI\�'ÇE;!,RAMÉNTO'

,

"'�",",'� , .• -'. "-':'1'/::.>":>:':-' >.

-Garcez não fossem as muitas o.
,

portunidades d � ouro perdidas pe,

ios seus avantes,. exceção de

.Lohmeyer na boca do arco guar.,

neeído 'Pl'im�ira por W�lter e

DR. ABEL CAPELA

Atenção, clubes varzeanos !
o BOTAFOGO F. C. de José Mendes, vai promover em

Dezembro próximo uma festa esportiva pela passagem do
seu 10.0 aníversárío de fundação.

Entre as provas externas que serão disputadas, consta
de uma' prova de bicicieta, uma prova. corrida de resistên- _

eía e duas: PfQV,3$ de·,nataçãp.· ...� ..... �,,,;;;c
Para maior engrà:ridecimerito "0- BOTAFOGO FUTE

BOL CLUBE, aguarda a cooperação de seus co-irmãos
varzeanos.

. O' Dr.,Mel:Capela" assumiu ontem, o Departamento
de Futebol da Federação Catarinense de FutebOl. Faça
mos votos que entre com o pé' direito-na entídade máxima

do nosso futebol.
Cuidado, Dr. Abel, que o Mister K é o VIgIa. do mo

mento, mesmo assim estamos às suas ordens. Parabéns ...

depois por Dilsón. Além diSSO,
dois pelotaços dos vitort?SoS fa_

ram de encontro à trave. Os al

vi.rubros do Estreito, também

atiraram uma vez no tra\ies84U' e

quasi que fizeram-cair o' zero' do
marcador quando a, contagem era

de � x O, não fosse a 'Presença de

respeito do zagueiro Waldir' que

surgiu na hora H para evLtar a

entrada da bola enviada por NiI.
ton quando já pol11 se encontra.,

--- ....
---

A DIRETORIA.

Taça' -Brasil". ob.;eto de discussões
...

--- ...
---

•

SELEÇÓES ...
Vamos ter duas seleções para escolher a melhor. O

Campeonato !3rasileiro se aproxima. Seleção Sul e Sele

ção Norte. A Seleção Sul, será representada pelos clubes

que disputaram as zonas leste e sul, e a do Norte p.elos·
clubes que disputaram as zonas norte e oeste. Com ísto,

o Teixeirinha vem para a seleção sul. Joinville ficou con

tente com esta situação. .. Depois direi o por que ...
"

MISTER K

,

'la vencido.

·-·.··!'�f Rio, 9 (V.A.) - A Taça' "Bra:, disp�tar'a's partrdas no 'momeI_!;
OS TENTOS

811" que veio marcar 0-', íntéíó de to, com O· G:êmio:, Não pode re.,

. Foram autores' dos" dois tentos uma nova era. no prorrsstonaltsmo Iaxar os preparatrvos para o

da peleja, Wllson, aos 19 minu-l no Barsil, foi, mal elaborada se-:- campeona.to paulista.

tos da etapa iniCial, ,recebendo i
gundo comentou o "representante A exigência de que o Santos

excelente passe de Lohmeyer, e,
do santos, no Rio. A; entidade, dispute nas dllltas pr.evistas, os

este na fas final aos 42 minu_ máxima quando organizava se� j?gos s�ml_f1nais da Taça "Bra.
,,, '

tos em sensacional jogada. Loh. calendário internacional,. seplpr-e sU", é segundo eles, prova de in_

o faz de maneira ac atender aos compreensão dos homens da CBD
interesses dos clubes e �s fede: como (los clubeª'Grêmio e Vasco Problemas dos c-ariocas com relaçãorações filiadas, pará- que não haja -, que forçll;� � reallz.wão ime_

prejuizo de ningUem, alegam seus diat\l-- dos jogos. Os dirigentes do

ao ·pro'._x"lmo çampeonat·o Brasileirodirig,entes. campeão 'bandeirante acham que
_

'Entretanto, para os dirigentes estão q�erendo explorar a situa. RIO l) (VA) _ O presi- possibilidade de ser entregue

santistas, que encaminharam suas ção do time, quando o santos, dente'd::t Federação Metro-! ao team do Vasco da Gama

pretenções à CBD atravé's de l.evando a sério a "Taça Brasil", politana de Football, sr. An-I a responsabilidade de defen··

seu representante, 'a Taça "Bra_ pretende lutar por sua conquista tonio do Passo, está vivendo
I
der no cert.ame nacional_ o

sIl"- apilBJl.r das intenções. eleva. simultanea.mente com a conquista um sério problema, ou seja, football canoca. S. Sa. ent�o
das, não atende, no momento, aos do certame bandeirante. Não vê a participação do football

I disse que con�irIp�va inte�
interesses

.

gerais. Haverá prej.ul- possib1l1dades de jogar agora e c�rioca no próximo Campeo- ramente o notlc�áno que Vl

zOS se for forçado õ respeito à admitem os dirigenltes de Vila liMo' Brasileiro de Football. nha sendo publicadO a res

ta�ela organizada sem prévia ópl_ Belmiro, que.. deveria haver malar Conversamos com o primeiro peito, _pois sôbre o assunto já
compreensão dentro da CBD- e mentor' do soccer guanabari- conversara com o sr. Me�ra
entre os clubes. no indagando inclusive a do Dias, dirigente vascamo,

,

e que êste mostrarà bôa re-

ceptividade. Porem, soube

mais tarde, que outros próce
res cruzmaltinos são contrá-

ca riloca rios a esta partiCipação de
\)eão paulista, não pode descui� seu' clube, visto já existir en-
dar_se. Há jogos quase que dia.

RIO, 9 (VA) - Um caso I grêmilJ da rua Bariri como gatilhada excursão ao exte-
riamente pelo certame bandei_

, de tentativa de subôrno no autor da manobra, decidiu dor, com lucro certo. Por ou-
rante faltando.lhe tempo para 1_

, futebol carioca acaba de ser i tomar posiçao no caso, acer- tro lado, v!Í.rios clubes cario-
-_.�� denunciado à Fecieração Me- tando providências para cha-

I cas també.m .estão cQnsertan-

Campeonatos Carioc,as de
..

maio a tropolitana de Futebol pela mar à responsabilidade o re- do temporadas no exterior e

Portuguêsa. ferido dirigente. mesmo no interior do país e

OO-V.e,m"bro desejam saber se podem ou

O clube "luso", em docu- Por sua vêz, no documen- não assumir compromissos.
maio a novembre,' fugindo assim mento enviado à entidade to remetido à F.M.F., o pre- E assim, para 9 presidente da
do verãO, o pr,esiden�e da FMF guanabarina, denuncia uma sidente da Portuguêsa decla- FMF o.}nteressante é que um
convocou a assembl\Íia geral para proposta ilí;cita formulada r,a que os jogadores, ao to- clube local assuma a respon
reunir.se no i?róxlma' dia 11- Na. por emissário< 'do Olaria' a

marem conhecimento do as- sabilidade de representlW o
mesma ocasião ser.á apreciado' � seus _ .defensores Sabará e sunto, comunicaram o fato Distr!to F�deral no. próxi�ocalendário futebolístico de 1960.' ,.,' - f ·l·t i t a.. lao, para aCl 1 arem a v -

à presidência, que tomou as, Brasileiro•.Em caso
\
con r -

tófiá no .prelio com o clube providênciàs' cabív�is para �io, terá o sr. Antonio. do
'll1S0�.

apurar o fató,.9 que, aliás, P�sso, de forma� uma sele-

leo- não foi difícil de

.constatarJção, _ne.m
que seJa uma sele-

A �dir.eção do grêmio cão fdrmada por elementos.
. pqldinense, pelo fato do pre-

O caso dêsse m'odo pro- ioveI},§;. p.ara'defender o pres-
sidente da. P{)rtuguêsa, sr. "

i
José Castanheira, ter men- mete agitação no futebol1tígi6 d9"1.0QtbIl;1l car

oca no

certame d�' âmbito nacional.
mente

,

meyer foi também o autor do

Tentativa de suborno no futebol

tento anulado que aconteceu a05

35 minutos por foul" de WUson
em Elisvaldo,

OS MELHORES
. O zagueiro Waldir teve estu

pendo désemp�nho, marcando se_

veramente o perigoso "center" e

ainda salvando o arco "bugrino"

de UIIlJ gol certo. Seus companhei_
ros de defesa estiveram todos

convincentes. No' ataque apenas

Lohmeyel' brllhou,-com uma atu,

�ção .segura e perf.eita, ,secunda_
do por WllJ,'nar qRe, embol'a.'luta�
dor ao extremo não teve muitp

. ,

sorte perdendo diversaS oca,stões
,

para marcaI'. No Tamandaré !ies_

tacaram-se o· goleiro Dilson, caD).

diversas intervenções de vulto;

Gervásio, carlito, J)utra e NU.

tono Os demais com altos e bai_

nlão e aprovação dos ·concorreu.

tes,
.

O time do Santos por exem_
,

pIO, está sem da.ta para disputar
os jogos semi.flnais da Taça Bra...

si1. Candidato ao t!Jtulo de cam_

xos.

ARBITRAG��

RiO, 9 (V.A.) - para obter

o pronunciamento dos clubes, a.

r.espeito de sua proposta, no sen_

tido d� serem os Campe.onatos

Cariocas disputados no period0 de

Resultados d�' rodada·: fario�ca'
Fluminense '1 x Amérlci\ 1Resultados da rodada de sábado

e domingo do' Campeonato Carioca

de Futebol:

. yaseo 4 x M.aduretra 1
.

I

. _l?lal'i,a l x portuguesa O

'Canto do f-iO 4 x São
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C'ampo
EM PALHOÇA :E SÃO JOSÉ, ta SEMANA RURALISTA DA

, AROUlDIO�SE DE FLORIANóPOLIS, EM CONWNI� COM
��)...()�)�� "

�, '-.. .
. O MINISTERIO DA AGRICULTURA - COLABORAÇAO DA

IS!���oi�E PARTAMENTO NACIONAr"õfÊNDEMIAS RURAIS, PROJETO 17 E OPTROS SERViÇOS - Program
DeMa21�OOIT��m�ILci� bpren���� �-()���(���� . ������-(������_�_�_.

a Arquidiocese de Florianó- cr:l.ta' fi outros Serviços
e es- I fessores e sacerdotes� prepa- domingo, às 14:30 horas, criadores, D. Felicio falará Wilson Guerreiro, com pro- com pregação em frente

polis, em convênio com o

MI-'
'. . . re;> do adubo composto, por inauguração' das Instalações sôbre os interesses da Igreja jeção. Gruta de Nossa Senhora

nist�rio da Agricultura, {ará, PROGRAMA'
,'I.!-' tecnicos da ACARESC, e E,!i'R São José, e da exposi- pela melhoria das condições �ara senhoras e sénhori- Lourdes; às 19:30 horas. pJ,'Q

realizar a sua 1.a Semana Sábado vindouro'
abate

. d«: um frango, pelas çao de trabalhos manuais de econômicas' e socíaís da po� tas, abate de um frango pe- jeção de filmes educativos
�uralista, com � -eolabora- será realizada a ses�ãod�a�� extensíonístas da, �CARESC. palha, renda, redes, e avi- pulação rural. A cultura do las extensionistas da ACA- recreativos no estádio
çao de au�orJdades. agrô�o- gural, às 19:30 horas, no Sa- ��:,alhoça, a tarde de cultura. Para agricultores e café, será abordada pelo dr. RESC; às 18:30 horas, Missa Escola.

-

mos, veterllU!rios. outros tée- Ião ParoqUial em São José

p
--

1nícos e entidades. ruralístaa, devendo faJar D. Felicio dá t b h d
·

t'l'QqQI! quantos se mteressarn Cunha Vasconcellos Arcebis- ,. rosseguem OS la a os· a'Junpela soluça0, dos noss.�-pro� po Coadjutor desta capital,blemas rurals,_ esgec���,�l1�e sôbre as razões da Igreja em
agrícultores, c:r\�q�€:.s,. tecru- sua ação no setor rural. Em

;

'd
.. '.

d I B Ccos! profe[�:.e,l?i �,sacerdotes, seguida, usará: da palavra o.
"

a mín1strcrtíva o • • .'

r

estao c\)n:Vl_d;�d'OS a tomar dr. Celso Ivan da costa, Se-
'

p�:r·te: �a� �,ªle�ttas. e de- cretárío da Agli'icultura 00-

- ����t�f��d:Sl'��I�;���ep�= ��e J:m�!iv���;l:::l��a��� APRECIA,(,ÃO PELO PlEN:Á,RIO DE VÁRIOS PARECERES DAS COMISSOES TÉCN·ICAS - APROVADOgr��iI. cUldadosal}1ente ela- cerrando, falará o represen-

°Ã���qU!dlOOeSe ·recebeu.a �:;:od�g�f�:l�� dod��;��: ,b.,.��;,�;'t�� . ,O ORe,AMENTO DO I.B.C. PARA O ANO DE 1.960. .

.

cOlab�r.aºao da Se�retarla rio. da Agricultura e, logo "da AgrlCultura e serviços a_r- apos, projeção de filmes, ·A ,Tunta Administrativa do

IBcu,sr.
Salvio Pachêco de Alm�ida tação ao Banco do Bras�� lI�

�1�umerutandO
de 1,5 milhões I fé em Pó de �Odo o_�ai� J� tqdo

tículados, Departamento Na- educativos. iniCiOU, ontem os trabalhos de sua PraQ.o, representante �a lavoura um �J:tJ��� daria di_ para 'S'�'� da ��qgo,_n'""s Ué 20 mil a.m.:o

cíonal de Enc;emias Rurais, No' domingo, ainda em São II Reunião Ordinária do corrente de São Paulo apresentou um,"�J.I_ "ftt) à obtenção de um financia.. verba destinada pelo IBC ao

Inl·
tras.

Inspetoria �eiH,Q?al de ·F?- José, Missa Campal. às 9:30 ano, sob a presidência do sr._�- ��.!!e _R@Oh'P��� ,lúJetivando manto adiCional, . propondo que tituto Adolfo Lutz, que está pro., Também se manifestou o pI

me�to Agncola, .:II1spet?r�a horas, na Praça fronteira à son �-,b:k.í :::�Âr'ôiIllüerque, traçar rumos e executar a pollti_ seja' enviado expedLente ao Banco cedendo aos exames químicos e nário favorável ao parecer da Co.
Reg!onal de Defesa ���a- Matriz, CQm pregação por O �J;:,nando.JSe a primeira pa�te dos ca cafeeira, com a criação do nesse sentido, pela Dirtoria Exe. microscópicos de amostras de ca; missão de ' comerciallzaçã,? coui

ria. Vegetal, ,Inspetoria. 1-",::--- �1�i!L �� ._Cunha ',��ôií� I trabalhos à apresemação' de pedi. Fundo do Café dentro dos mal. cuttva da autarquia. voto contra dç Sr. Nelson dilo

1�::�1 de Oefêsa ,�am�al'la cenos"4s':-ro�iias, para dos de inf�aCões e apresentação des, do projeto U:presentaQ.o na os- PREFERÊNCIA AS . Ce'l' OSnl1 Perellra Costa Melo e reparos do Sr. O

.
, A Ad' :lerviço SOCIal Rural, agJ;irp.:tltores 'criariA'res pro- de proposlç.6es. Na oportunidade, mara Federal pelo Deputado Os- COOPERATIVAS I waldo Cruz Lisbôa, Introduzi�d

, ; .�cor O torestal com Q Es- ,,' , �' .

waldo Zanello, amigo. membro da E t t t I
alteração no parágrafo 2.° artigo

Orle S t C t
.

'

ncon ra-se nes a capi a,;
. .

� an a a arma, Se1"_ • Junta Administrativa, Pelo proje., Apreciando parecer da Comissão 12 da Resolução 143, que passa

i�Çc�lt2rol'OoPEersatatidvuonl��d��IÍlde, to de Resolução em causa, a Jun_ de 'Ag,ricultura sôbre a produção O p,inâmico Prefeito Muni- a ter a segutnte uedaçgo : "A quo.
v o- O n ta Administrativa resolve oficiar de despolpados pela CoopertlJtlvll cípal de Jaguaruna, CeI. ta de Consumo Interno poder'

tituto BraSil""
' .• s,- , .

PrefeitlJ.r�' ....ro
_

do c:afe, àquele DePutado fellcità.ndo.o da Cafeicultura de Juiz de ,Fóra, Osní ' Pereira. ser constttutda de cafés de dtre;

Pa.1l- / .• as de Sao Jose e .pelo trabalho apresentaQ.o e ein, cujos processos' de trabalho foram
Influente prócer político rent�s Estados produtOJ'es, desde

,

.doça, Federação das As- genciará, junto à Câmara Federal, elogiados o plenário apoíou Igual., que ,pertencentes ao mesmo grupo

socíações Ruraís., ETA Pro- para a pronta aprovação do pro_ mente recomendação no sentido daquele progressista munlCI- em conformidade com o estlpu��
jeto 17 � ACARESC, As- jeto de Lei 'n.o 696, que cria o· de que as medidas de amparo à ca , pio, Q CeI. Osní Pereira é nos artigos 1,0 e 11.° 'dJl, Resolu,

sociações Rurais de Floria- "Fundo do Café". felcultura - defesa de prel(os na chefe do 'glorioso Partido So- cão n,o 144,"

nópolis, São José e Pª,lhoça,. TI
\ área de produção pela compra do

cial Democrático, a êle ·de-
Usma de Beneficiament!> do' �PXiP--1lii:11Jo IS, Terça-feira, 10 de Novembro de 1959 REAJUSTAMENTO DA produto, distribuição oe aduba, APROVADO O ORÇAMENTO DO'

POLITICA CREDlTISTA etc, sejam executadas, de pr,efe. vendo o part_ido in�nsáveis JBC PARA 1.960 ,

A selnlir o Sr, pllnlo Cavalcau_ rên�la por interméalo das coopeA trabalhos.
-

_Submetido'.a diséussão e vota_

ti de Aib�qUerque rteceu conside. ,ratlvas de cafeicllltores. cuja orga_ Ao 'Ílustre chefe do Exe-
Ção () parece!', elabDrado pela COA

raçÕes, g.erais sôbre problemas da nização e auxilio a lei \ básIca do. . .
mis�ão de Flna,nç� ; O!'çame!lto,

cafeicultura ,fazwdo referências IBC pr.evê, � cutIvo MunICIpal de Jagua- referente ao orçamento do IBC

a debates ,r�gistrados na Sociedade'

1
runa, os votos de 'feliz esta- para o ano de 1. 960 foi I!.flrovad,

Rural Brasi1eira II ..re�erentes à
INSTITUTO ADOLFO LUTZ. da entre nós acompanhados pelo Plená1'io; I de

.

conformidad1

'questão da -política cred�tícia. No'
O plenário da Junta Adminis_

I
.'

t d
-, com o pareoer do relato!' daqtieL\

desenvolvimento de sua tése cri.
trativa aprovo\! ainda parecer da pe OS c�mpr�men OS os qlle comiSSão técnica, 8r. StockUr d

tlcou. o critério adotaQ.o pelo
Comissão d� Finanças e Orçamen, fazem este. Jornal. Queiroz,

�����ia:e!:Silpar:ac:s:�:ca de: Ma� I·S oulr I alllello' no flav�)Uras cafeeitas, sob �arantia da'

,

'

"

O r'lIJsafra" quando concede ao produ_
tor apenas ,60% do. valor do total

. �
, ,

�;i�;t!aSI�:::àa�::::o�:�� .tnecillenlo da Força I Llz�o1>� .»izendo que esse sts�emá;
, �. >' •

ma; Serias obstáculos aos

cafei.]
se� q�e fósse 'oficialmen-' POVO, marCll. sem dúvida al�

I
bolsa do pobre consumidor.

cultores, notaQ.amente nas condi. te publicado como teria de I guma mais uma vitória elf-. Essa situa"ão, felizmente,�es atuais apresentou uma 01'0_
' y

pOSiÇão, na'. qual soHcLtou à Jtin_ ser,.os no��s aumentos veri- fac1ana co�tra a esfolada \ só vai até 1960 ...
ta Administrativa que se mani. ficados e. Ja em cobrança pe,:_
feste sôbr.e um apôi{) às diligên. la E!f!a, pára conhecimento
cias que vêm sendo totrtadas pela dos consumidores, êstes já o
Sociedade ,Rurar Braslleira, junto estão pagando, referente
ao Ministro da Fazenda, regula_
mentando a administração do

crédito rural para custeio das lá_

vouras cafeeiras
.

O Sr. Renat� Celldônio em
. ,

apat'te, apoia as' considerações do

representante da' lavoura paUlista
e cita como exemplo do desajus,
tamento daquela politica creditls.

na lavoura do

DE 14 A 21 IDESTE:

Semena Ruralista debaterá
do' homem do

A�SchilJer: ,pr()�
QYamanesta capital

Sob o patrocinio daDire-,·
,

.

.

:��� c:�t�r�;u��asi��A�:��= AO/DESEMBARCAR ENCONTROU. o.�DK'W
�:as:n�� P��a�!�:�' �e;�!� 00-- ,61 C ..,R.-' À' SUA EJPfRl·� . .'T
solenidades marcarão o ano

-
,

. .,.-i :; \ ' '

;..- --:...

dedicado a Schiller.

ta, o que ocorre

paraná,
ÇAFÉS DESPOLPADOS

mente ao mês
sem que fossem
mente avisados!
Para não despertar pro

testos mais do que justos, os

talões de cobranças são

apresen�ados em surdina
mansamênte como mão de

gato para não despertar a

vítima.

Para '> dia de hoje, está

marcada uma palestra, às 20

horas, do prof. Custodio F.

de Campos, na Casa "Sánta

Catarina", versando sôbre

"Introdução à obra "Don

Carlos"" de Schiller".

Haverá, ainda, um diálogo
do terceiro ato,�écima cena

do drama "Don Carlos", de

clamação pelos acadêmicos
Wilson E. Graf e Nuno de )

Campos. Em gravação, será
apresentado declamação do

mesmo diálogo no original.

de outubro,
antecipada-

Caix� Econômica Federal de San_
ta catarina, acabà de. conc.eder a

prefeitUra Municipal de Joinvllle

,o ,empréstimo de _Cr$ 30,000,000 OÔ
(trinta milhões de cruzeiros) que
se destina as obras de água e es,

gôto para aquele próspero 'muni_

Na foto, o fel�zardo co
merciante paranaense po
momento em

.

que recebia a

chave da sua alegria ...
,

/

CAIXA ECONÔMI(A FE'D'E'RAl' De
'SANTA CATA�RI'NA

A seguir foi lerado a plenário ,e

apFovado o pa,recer da comissão
.

Examinando-se porém es
de Agricultura favorá,.vel à distrl_ ,ses talões recebidos, verifica
buição de �fé. baseado em -pro_ se que a quota de Previdên
posta do Sr. Renato Celidônio até
um total d� 20 mll Sacas às instl • .eia, passou de 6% para 8%
tUlções de caridad_e, rec�mendan. p/kw. �� Illi
do_se rigoroso critério na sua des_ O Adicional, talnbem su-
tinação. biu de 0,50 para 1,02 p/kw.
• Ilnlalmente foi aprovaQ.o pelo
p1ená;rio parecer da mesma Comia; Pagando-se já luz e força
são relativo à proposta do de') Ita ..

das mais caras em todo o

do Napoleão Fontenelle dete.:ni_ Brasil; luz e força que a cer- '

nauda a. criaç'ão de um �egistro de tas horas não d
..
á nem paraCom isso, vem acumulando i t I d d I

-

d o G d C
ns a ações e espa pamento, ,11

fritar um ovo. não se con-"Buschle .dirigiu a �ua Excia. o Sr. cupoes O 2 ran e "on- ser conc�dido aos proprietários que
V'residente .da República, que au. curso Real conf�ante no sor-' satisfizessem às exigências técllI_ tando com a iluminação plí
torizou o referido empréstimo. teio de;>s seus �uI?eros com cas mínimas estabelecidas pelo IBD blica, que dia a dia vai pio-
CARTEIRA DE CONSIGNA. os valIosos premlOs que es- e aplicadas por interméClio daque rando

.

I t
ÇÕES - A Carteira de Consigna_ tão sendo distribuidos na- las agências a cujo cargo f1cara� ... senslve men e, o novo

Sob os auspicios da Dire-
ções da Caixa Econômica Federal quela promoção da Real. as inspeções necessárias. O pare. I

aumento feito em resolução
toria da Congregação Maria- de Santa catal'ina, está recebendo No dia 10 �� outubre;> úl�i- ,cer do Sr. Cassiano Gomes dos "sigilosa" e não anunciada I
na Nossa Senhora do Des- pedidos de inscrições do funciona. mo, I?or oca�lao do prImel�O Reis assinala ainda que a apresen_ para não dar confiança ao

terro-Santo Inácio de, Loyo- )ismo Público em geral, para em_ sorteIo do 2 G.p.R., realI·. .

la, e de vários 'amigos, foi ,préstimos s/consignações em fô. zado pela Loteria Federal, o

P f I' M·
I

I d FI
I· , 1-;'organizado um programà de �����: ;;:��::n::s ;es::z�=::;' ��tis���i�d!e::r :;sgeer:e��. re 81 ura unlClpa e orlanopo IS

comemorações das bôdas de cupões sorteados. E mais
CONSTRUÇÃO DO EDIFíCIO- .

d
.

d 'ustamente C O
-

prata sacer'dotaI do Revmo.
. am a: premia, o J

. N V I T Ei'JÉDE - o Sr, presidente Osn� com o que maIs almeJara _

Padre Alvino Bertoldo Braun, da Gama Lobo d'Eça, det�l'minou um novíssimo DKW-Vemag, I ••

S.J" a ocorrer no próxim6 a Cllefla do S�rviço de Engenha. motor 1.000, sedan 4. portas. O Doutor Dib Cherem, Prefeito Municipal de FJoria-
dia 29, cçmstando, dos se- rfeia!,t'osprnoov��:ne���d!a.sraoAb�u: ES�i�: Não conténdó seu entusias- nópolis, tem o prazer de' convidar às a.utoridades civis, mi-

mo pela conquista, o sr.' !·t I
..

t
. ,

guintes atos: de concorrência pública para a Arildo imediatamente 'em-
I ares e ec �slas icas e o povo em geral para assistIrem -a

Dia 29: domingo - às construção do prédio 'da Caixa barcou num Súper-Convair transmissão do cargo de Prefeito ao Exmo. Sr. Osvaldo de

7:30 horas, Missa Campal no Econômica Federal de Santa éa. da Real para re,ceber o seu Passos' Machado, para o qual foi eleito e diplomago pela
páteo do Colégio Catarinen-

tarina (M�TRIZ), nesta C�ital, prêmio em São Pauló, opor- Justiça Eleitoral, .ato a realizar-se no dia 15 de novembro

h- I d
cujo inicio das Obras. está prevísto tunidàde em que a Real lhe pro'ximo, às 10,30 horas, Gabinete de Despachos dase com comun ao gera os
para o mês de março dI) ano vin. reservará uma nova surpre-

no

congregadOS e das pessoas douro. I
sa. É que, ao descer do avião· ,Prefeitura Municipal.

presentes: As 8:,30 horas, ca-
c
AUDITOR DORVAL SO�A no Aeroporto de Congonhas, ----...,..------------......----'

fé ·no COlégio Catarinense. PINTO - Encontra.se nesta Ca- um representante' da compa-

Depois do café, às 9:30,ho- pital, o Sr, Do)'val Souza Pinto, nhia O aguardava para "apre- M 'I S S AA.uditor da Caixas Econômi«as sentá-lo" ao seu DKW es

ras, sessão lítero-musical nos FederaiS', que em serviço d,e roti_ tacionadol aii mesmo junto
salões do veterano ColégiO. na inspeciona a .caixa Catari. ao páteo de desembarque, à

Dia 30, segunda-feira, Jan- ne�se, Y

espera . do seu proprietário.
tar. às 2,0 horas, nos salões SECRETARIA GERAL - Na Minutos depois, já tendo

ausência do Secretário Geral, recebido os' dõ'cuínentos de
do Lyra Tênis Club. O sr. professor A,ry Mafra pôsto a dis_ 'posse do carro, o sr. AriIdo

Newtqn da Luz MacucQ. pOSição da NOVACÀP em Brasí. Brandão concretizava o seu

presidente da Congregação lia pelo Exmo, Sr. presidente da grande desejo: deslizar pom-
.

t'
'

id'
.

República está respondendO pela I posamente pelo asfalto diri-
MarIam�:, es a prov enClan- eXIledien� retaria Geral Q gindo

istJf15H:f���/\;," '1.jS,t���ê);.rAi:y�;.s1 " .�'�
,,-,-,-, '"

-Assumiu a presidência da Cai_
xa Econômica ,Federal de Santa

cat�rilla, o nosso ilustre couterra..

neo Sr, Osny da Gama Lobo d'Eça,
em virtude do recente, falecfmento

do jornalista Jáu Guedes da Fon_

Comerciante, l.lesidente em

Londrina, po Estado do Pa
raná, o sr. AriIdo Bl"andão
tem constantemente VlaJa
do pelos aviões da Real pa
ra atender aos seus negó

cípio do norte c�tarinense aten. cios.
dendo a exposição de moti;os que
o ilustr·e prefeito Sr, Baltazar

seca.

EMPRÉSTIMO A PREFEITU.
RA MUNICIPAL DE JOINVILLE
- O Conselho Admin}strativo da

"

Jubileu . Sacerdot�1

D'E DIA
A família de Raul Wendhausen, profundamente cons

ternada com o falecimento do seu inesquecível pai, filho,
irmão, sôgro,'avô e "tio, agradece a todos que enviaram

pêsames, flôres e acompanharam o seu sepultaménto.
Outrossim, convida para a missa de 70 dia que será

celebrada Por sua boníssima alma, sextª,- feira, dia 13 do

corrente, às 7 horas, na Catedral M!etropolitana.
'

d�niente" agradece " a,
,,� -''''." . ,. : ."� . ,.�,

.... : .,;�"
.' ;.-, .

problema

x x

x
- f'A U.D.N. quer jantar

moçar Jango!"
Essa a linguagem popular!

/

J.K! Mas depois 'de al-

'X x

;x .

Jânio tem tanta sensibilidade partidária que,
sendo deputado eleito pelo P.T.B. do Paraná, agora é
o instrumento para "a-cabar com êsse partido" - se-�
gqndo a euforia de alguns convencionais udenistas,
na reunião de anteontem!

'

'

x

x

No seu jornal TRIBUNA DE IMPRENSA, de 5 de
abril de 1955, Carlos Lacerda assim definia Jânio
Quadros:

O que estamos ,vendo é- a consequência
dessa contemporização, desse compromissó
impossivel entre o que é novo e o que já apo
dreceu. A esses fatores de desagregação vieram

juntar-se outros, como ó sr. ·Jânio Quadros,.
que é um paranolco, delirante virtuose da

felon�a, consumado instrumento dp traições
·reiteradas."

xx

x

,Como as desgraças_ nunca andam sozinQas, a

ELFFA - com perdão da má pálavra - já aumentou
suas taxas adicionais!!! '

�
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


