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P1STÂ;AQS TERRORISTAS
.it�_� ----11 JM Pede Apuração das

i'*ttl�lt��iv't�} ...?(;), • Responsabilidades'
h (I: RIO, 13 (V. A;) - A Divisão de' Policia Politica e se

I IAAPU'A � cial do Rio de Janeiro já pos�ue el��entos capazes de

I;F""" r� ""'. '8Pontar os autores.'das explosoes veríücadas na COFAP,

.eCA e na torre de distribuição da LIGHT. Ontem mesmo o

UDANÇA DA· .cAPITAL JÁ FAZ SENTIR BENEFíCIOS: MAIOR fACILI'DADE DE COMUNICAÇÕIES E '��:S��;�t:a ::s�;:ü�;ic:.r�:d:o;;�!�ia a�::�����s�r��
-O DO 'llBTERI'OR DO PAl'r I

sua comitiva visitaram os 'da Guerra e do Trabalho, o relatório sobre as ínvestíga-

OLONIZAfA rt J tr�b.a�hos �e .conetrução dos , JANTAR PASSEIO' SOBRE O LAGO �ções que estão sendo efetuadas. O Presidente, na ocasião;
� edíücíos pubhcos blocos re- III' írest deseí d i e tígações tragam à

LIA 12 (V, A,) - "A mudança da capital já faz sídêncíaís, dos cli�ersos íns- A noite, no Palácio. da AI- No, dia. seguinte o mare-
mamfes o� ,e: seu, �seJo e que as nv s I y

,

BRAS! !
, '.' b n tíctoe: maior facilidade de titutos, e estabelecimentos de varada, onde, em companhia . chal Lott inspecionou às tro- 'lUZ da opmsao pública os verdadeíros culpados pelas íno-

t' . os seus prlmelI_Qs e e .
..

tê
.

. "
.

�
. " � ,

n Ir
� loní ão do interior do país realizan- aSSlS encia médíca e hospi- de seus familiares, ficou pas da 6a, Companhia de

III'
nmaveis açoes,

omunicaçoes .

e co omzaça. ue de há muito se' ím unha"
talar.

..' . A
hospedado o marechal Lott Guardas, sediada nesta eí- Por outre:> lado, o CeI. C�.isanto de Figueiredo, chefe de,

Q a marcha para o Oeste, q
.

. p.�. Frent� .a sede do comitê foi homenageado com um dade, para, depois, acompa- .polícia reuniu ontem à. tarde a' imprensa tendo garantido
o marechal Lott em entrevista por ocasiao de InterpartIdário, grande mas- jantar ao qual comparece- nhado . de sua espôsa e do II'"

., .

, '.. ,

deelarou
d i d d C Itê sa popular aguardava' õ mi ram p'ersonalidades' da NO- sr. Israel Pínheíro, fazer um ,lue "cêdo ou tarde, apesar de suas detícíêncías, apontara.'

"t' esta cidade on e naugurou a se e o om e - .

•

ua VIS1 a a "
_

. nístro da Guerra, para nova VACAP e suas famílias, além passeio de helicóptero sôbre o culpado".
terpartidáriO que se batera pela sua. candidatura no

manifestação de aplauso ao do sr. Osvaldo Maia Penido, o lago. .. ........... __ ..... 'EL_... la ............�.
atete. seu nom�, se�uindo-se a da Casa Civil da Presidência Em seguida o -mínístro da

UE 'tusiasta de Brasília....., aliança PSD-PTB' à presí- Inauguração ofíeíal da sede da Repúblicà, que acompa- Guerra regressou ao Rio, via-
:Centou êle - sempre fui dêncía da República. daquela entidade de, propa- nhava o ministro em sua ví- jando pelo "Viscount" presí-

re
, el à mudança da ca- Depois de ouvir .díversos ganda de sua candídatura, sita.

,.

dencíal,
vorav

lt di oradores, que enalteceram -------�.-------------__;,----�----I--------
tal para o plana o, por d- sua figura de homem públí- ANO XLVI - O MAIS AN'fIGO DIARIO DE SANTA CATARINA, - N.o 1 3 744
rSOS motivos: trata-se e .

edida recomendad�' pelas co, o marechal Lott decla- ,..---------....------"""'-..........-----'""""------......"""'"ij

nstituições da Repu�l1'ca e rou-se, em discurso, viva-

Brasil, debruçado sôbrao mente impressionado com o

tlântico, prec�sava colam- andamento das obras da tu

o seu mteríor. As vanta- tura capital. Referiu-se em

ns da mudança da càpital particular ao trabalhador

se tornam visíveis para brasileiro, o qual, '"chegando
dos". dos rincões mais distalltes do

país, emprega o melhor do

GIO AO TRABALHADOR seu esforço na concretização
da grande obra". Estiveram

�is de 15 mil pessoas, na presentes ao ato, entre ou

íoría operários. aplaudi- tros, os srs. Israel Pinheiro, MBETOR: RUBENS DE AaRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
tn o ministro da Guerra, Ernesto , Silva, cel, Osmar

lorosamente, em maníres- Soares Dutra, tte.cel, .weu EDIÇÃO DE HOJE: 8 PÁGINAS +: Cr$ 3,00 - FLORIANÓPOLIS, 14 DE NOVEMBRO DE 1959

ção realizada na Praça dos Durães Ribeiro, bem como

ês poderes. À concentra- tôda a diretoria do COIilitê
o além- de outras autorí- Ifite1'partidário Nacionalista
des, estêve presentes o sr. Pró-Lott.

.'

.

sé Feliciano Ferreira, go
rnador de. Goiás, que veio

I
VISlTA ÀS OBRAS

Brasília especialmente pa- Terminada aquela home-

saudar o. 'candidato, da n.agem,. o marechal Lott e

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

011: .

.� ele fuimuao de

ROTTERDAM, (U. P.) -

I Antes 'dêste já fôra entre
O petroleiro "Presidente Wa-:- i gue

aos armadores brasilei
shington Luis" - 30.000 to-

[ros.o
terceiro navio da série,

neládas foi hoje lançado ao o Presidente Dutra.
mar nos estaleiros Roosem- O "Washington Luis" zar

burg, de Cornelius Verolme. pará em breve para o Bra-
O navio foi batizadô por silo .

Flortndo Pereira de Souza, fi- .

.

lho do falecido presidente
Washington Ll,lis.
O barco hoje entregue ao

serviço ativo, é o último de
uma série de quatro navios
de grande tonelagem cons

truidos para o Brasil; possui
33 tanques com uma capací-

l dade total de 1.570.000 me-

tros cúbicos. .

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

MANOBRA JK:
,

PLINIO ·E ADEMAR COM LOTT
.

O s�, Ju�ce,lino KubitscPAe� I sidêncial, soÚcitaram o en-· Lott, será lançado na noite
I feira, os .estudantes preten

cevera hoje fazer um apelo contra com o chefe do go- de hoje às 20 horas, no au- . dem levar às ruas a propa-
2.0S ,sr�, Ade�ar de Barrlos vêrno para examinar o pro- ditório da .ABI, quando os I.ganda el>.itoral do marechal
e Plínío Balgado para que blema sucessório. universitários e seeundarís- I Lott iniciando a arrancada

. levem �eus partídos a apoiar. O sr .. Adernar de Barros, tas brasileiros instalarão o I pari a sua vitória nas urnas,
a ca�dldat�r� �o marech!11 com!? se sape; está compro- Comité Nacional Estudantil' em 3 de outubro próxilno.
L�tt a presídêncía da Repu- missado com o seu próprio Pró-Lott, .,. ...,.. ..._.--

.
.....,..----------

blíca, partido a reexanrínar .a de.,.., Esse ato público :- que te- ft rRDA·DO,f.o chefe, dP:,govêrno i�1:'0- Itberp..ção Sl:data�:a há :tem- rã co�o convidàdo o candl- �,. '
,

.J
cat'.a a

P?I�!ll,ap-e_.e Utj9· QRs e{o .di��ffi
..
:t:1'O' n

..aClona:.li, : G�.t.I'?'_IY!i�io.�lalis-tá. ::-"- :f,Q� ,$tqgr.:o,-�.
DA' ·S"OR·TE·

.

.���p,;..à:._ SUl'l'-'\... .çãQ., � . ��*edJno '�aàQ pôr "� Coínimãó.· ., .

ara· �ú!õaseIhar'''''O . !de,:, c ;Jtai'*, :ie-pr- em
.. Provisóri&. int,egrada por de- ..

mar ,de Barros l:\.re.t�,r,;,sua Co ,d�a�ao �s9'.olframen-, ,zena8"'de dirigent-es estudan- ,. .No dia 3 de novembro de ,canGl�dap'�ra, �n�l"os�nd'O-se to da 'sitm:tção' Ilàcional.· tis, tendo à frente os três 0. 11)55' o soldado da pOlicia
�,o slstma· POlitICO no qu�l ultimas pI::esidentes da UNE: Militar José Maria Muniz IJa colaJ:mra.· ESTUDANTES COM LOTT José Batista de Oliveira Jú- ,QUand� fazia o serviço d;

Um manifesto firmado por, nior, Marcos Beuzi Netto.e
COMPROMISSO centenas de lideres estudan- Raimundo Eirado. '( ·patrulha em um bà11e.

PÚ-Itis de todo o' Brasil; asshia- res estudantis e sindicais,
bllco qúe se ll'eal,iZava na lo�

,
Os dois próceres, que tê.m 1 d

' "

d·" h" D t t···
-

lid
cal1dade de Marombas, Mu-

an o o InICIO -. o rus o a o par 1Clpar,ao e- nicipio de curitibanos,

fOi1�c,?mPl!.Prnisso de adota! posi- eleitoral da mOG_idade em parlamel'ltares e intelectuais, gravemente ferido a golpes
çl:l:0' comum na <8�C,essao pre- favor da marechal Teixeira Já! na. prÓXima segunda- de faca e internado imedia_

SENIlDO IPROVA BRDSILID I �,�:��:���� IUDN não há restrições a transferência -, Maioria e I ::�::::�:á::�'::E:::: Iminoria entraram em acôrdo _ Substitutivo _..

I
�� t��:tt��os de RISCO

IR d· f
. . E dizer ·que e�as c14Isses

emoção e unctonános :f,rf;��oná��o:h��ahOj�!:
r: E!p virtude pos entendi- os subprefeitos; d) as Jun- tada a· emenda, os se:rrado-

J
em seus quadros!".

�, meritos a que chegaram 'as tas de Conciliação e Julga- res Gilberto Maril,lho e At-

I�! banca,das da maipria fi da plentO' do Distrito Federal tilio Vivacqua fizeram decII'!>- E dj.zer' que eSSIl< Lei não
, 0poslçao, pôde ser votada ficarão sob a jurisdição do rações de voto assinalando beneficIa .os elemenie� da:

afinal, em primeirá" âiscus- Tribunal Regional do Tra- que se havi(�
.

man�festadQ, poliCia Militar, cuja Il\'écija
são, a e.nenda constitucional balho da La Região Militar, ;;leIa sua aprovação apenas ..

de baixas, por morte ou {8_.
,.

que altera dispositivos da enquanto não for criado � para permitir o same da I rimentos graves, é de doze �
Constituição refeJ;'entes à 10- instalado o Tribunal Regio- matéria em segunda discus- eleIl!entos por. ano!,.. icalização da' Capital. �ede- nal do Trabalho naquela re- são.

'

��
ral, a fim de possibilitar a gião, 4) Os funcionários do -;.;.;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;��;;�����;;�������-;;sua transferência' Para Bra'- LegislatIVO e. do JudicIário,

'M E' I J T O N E"" R EU·' ·R· A MOSsília, 46 senadores se mani- que não puderem ser trans-· Ifestaram a fav.or da emen- feridos para Brasilia, por
·,era; e apenas um. qoritra, o causa irremovível, serão pos-
sr. Otávio Mangabeira. tos em digponibilidade, adi-

dos ou aproveitados nas re

par.tições federais com' sede
na cidade do Rio de Janeiro.

Logo após o relato do li-_
der da UDN, Q senador Jef
ferson de Aguiar congratu
lou-se com os seus pares pe
la soluça0 encontrada. 'Vo-

$SSSSSS$SSS$SSSSSSS�sss

Reincidente e�,! Fujão,

)' . r� .

RUBE,NS DE 'ARRUDA RAMOS

o sr. Carlos Bessa, _o TaciturnO, pôsto: ,fre.tlte .ao repto dos deptitaâos pes-

sedistâs� !"OB qú_a� _a:'gr;eqira desa;Sslsadàn).ent}k ;'p'i;r-QJl"'�/",,� .... " '1
,.

• �'. • .•

...;
...

��aila;d.Q.em��'��. d"q�fa.ltll'..-de�ou�:. ;em Frêfiltell,
s e o que deviacal�r,>patE(�'� WtÍjÍar, como se tómôtt, 'l'ect�:vtl,em 11llr$-
çijes umarcadamente falsas.

.

'. ,', .

.'

.
�

"he boca grampeada pelos segredos profissionais da ELFFA - com perdao
da má palavra _ vingou-se falando demais com relação a assuntos que não es-

tavam em pauta. ,

. Mas, ainda assim, foi infeliz e pataqueiro, perdendo-se no mal dl&far-

çado exp�diente despistatõrio.
.

-

,�.
E teimou em quere.r atingi),', çom suspeitas maldosas e afumaçoes refalsa

das, três dos quatro deputados que lhe atiraram ,o desafio :epu�so .. Classificou
de licença contumaz, a em que achava o deputadOl Orlando �ertoh. �lcença con-·

tumaz seria bcença reiterada, licença repetida, licença uma-atras-da-outra.

�cont�ce, porém, que essa era a primeira do ilustre represen�ante' ri�ssulense,
,

que está na Assembléia, em reeleição. A crítjca do �r, Bessa mal.s caberIa �o seu

novo mentor o chefé da UDN que em licença prOlongada e em' faltas contmuas,

tem estado �ais ausente do q�e presente 'aQ-Benado da Repúblic�. "

A -ausência acidental,do deputado Estivalet Pires, nomeia de rotmelr_a,
muito embpra �ão' devesse ignorar, por que o avisár�n:o�, qu.e no dia ,d� v�taçao
dI? projeto. que incrimina, êsse dinâmico � �x�raordma:lO l�der Opos1cIomsta :�
achasse em Concórdia, a serviço do mumClplO que tao brllhantement� re�r ,

sen�. ArgUir-lhe as rarissimas ausências, de rotineiras, vale dize: habItuaIs, _ �
patranhar por gôsto' de vez ·que se se desse ao trabalho de pesqUl�ar, para na

acusar sem provas, ficada sabendo. que a frequência desse deputado apresenta
<ÍJldice entre mais elevados na Assembléia.

.Ouriçado em raiva �obre e vazia contra o PSD, o sr. Bessa escreve que o

projeto revigorador da representação aos deputados foi de autoria EXCLUSIVA

de 2 -representantes dessa agremiação. E isso· não é verdade! É peta do �r. Bessa.
já a estas alturas us�iro e vezeiro em tentativas de contrabandear falsldade�: �.
projeto tem como primeira assinatura a do deputado Paulino Búrigo, que n�o e

pessedista,
O sr. Bessa por' J'usti"a não pode ser arrolado entre os ignorantes que t�-

, >t ,

t b' e a apl'esentaçaodo desc()nhecem, em matéria legislativa. Forçosamen e sa era qu '. ,

ade
de um projeto· bom ou ótimo ruim ou péssimo, envolve menps responsabl!1d
que a sua'apr�vação\ E os votos que aprovaram essa malsinada medida nao fo

ram os do PSD. Assim, o cãciquism:o a que o 'sr. Bessa se refere, te�. ender:i�
certo lá nas bandas pofitícat! e administra,.tivas �requentadas e apOladas P

Co.nspícuo diretor da ELFFA - ·perdoad.a a má palavra.
. .

.

o da
, Ao fato de o deputado Ivõ'Montenegro retirar-se do plenano quand
-

'1 sta sentido perversamentevotaçao de escandaloso panamá, o sr, Bessa empre
éft t

"

ambiguo inconsentâneo pelo menos aos que fazem praça dos proce ,men o::;

corretos.' Sabendo como' para acusar' devia saber, que o voto do inatacavel re-
, ,

fl' i teria na apro-presentante florianopolitano não impediria e nenhuma m uenc a

"ação dessa outra incrí.vel proposição. .:_ o sr. Bessa, com o Que escreveu, apenas

eforçou o seu comodismo e a sua ausência de éoragem, em não atacardquIem. . t .'
.

do depu+o O vo
mereeia as censuras o'erais que por ·aí andam. O voto eon l.arlO .,.

., , '. t-
.

nte como um
Montenegro como de reato de votos pessedistas, valena ao some

t' -'. b d d UDN e do PTB já es ava
IJTotesto, que a aprovaçao da medida pelas anca as a

"

o le-
em pedra e cal. E'como protesto, por evidente,. valeu � retirada aCIDtosa_� i �o
nario ao. ser anunciada a votação. tudo isso, por mamfesto, o sr. Bessa na . g.

,

i i" d'reto dessa
ra, COmo sabe muito bem que nenhum pessedista foi b�nef c ano I

lnedida que é outra malfazeja sangria nos cofres públicos.. .

,
-

' . 't
_ .

ladas que tanto se ajlls-
'Nao será com rifões sem proposito e Cl açoes ISO -

.

tam ao caso quànto combinaria uma gravata amarela de cow-boy ame�ica.no
numa casaca dé Anthony Eden � que o sr. Bessa justifique as s�as maledicenclas-
:oe os seus sigilos pl'ojisionais.

.

.

. ão
.

é
Afirmamos ê reafirmamos: o que a nós, ao povo, a todos mteressa, n

. �.
.

'T 't s a revlsaoa infiacionada. e bimbalhante biografia do sr., Bessa, o aCI urno, ma
.

estrutural e o própria cancelamento da entidade que eventualmente dirige,

Que o S1'. Bessa, mesmo não sendo, Il�ssa ou venha a ser -tudo quant�izs�
apregoa, e ainda mats, ou mai� ainda, a nmguem' importa. Afinal, como d

dItado, nem toda tosse é' catarro.'
. _

.

" ..:Q ..;q.... '..
.

I.ga.· é uma cau.s social - a raclonalizaçao de uIIl.'+ �n�i-
,�. , '. u,e��9a empo <.,.. .... ., _..

d b '
' .' r-'"

dade.,:i>al:.Ieb�oeá';la; a'favor do povQ. é da C!tpltaLpl}ega . e. ��unCl�s, '. "''tOS��:x':'Ii.·i,11-"".
' >;, \'c·,

."
,,'''' ,

'''�::C�··�2'S!'b,n;,.%s%;;S;%%$�) ..

Lançado ao �1ir o nWashington Luis"

EDICAO ESPEC'IAL
�

Em homenagem. ao Pre
feito Osvaldo Machado, que
amanhã tomará posse, "'()
Estado" dará uma.edição
especial, de 16 fôlhas.

.íRIO, 13 (V.A.) -.Na Câmara, sessão.
, de IOdo. co.rrente; o. sr. Leno.ii Vargas

O líder da UDN, senador
.roão Vilasboas escÍiueceu à
Casa sôbre os motivos que
levaram o seu partidO a

protelar. a votação da.mate
ria, recusando o número re

gimental. A atitude da UDN
não devia ser interpretada
como restrição à transferên
cia da Capital, mas apenas
como desejo de ver inclui
das na emenda diversas me

didas que considera de inte
resse nacional.

(PSD m Santa Catarina) co.ngràtulo.u-se
co.m· o. go.vernado.r paranaense'pela sanção.
da projeto que institui uma medalha de mé

rito., deno.minada "Nereu Ramo.s", destina
da a premiar o' servido.r o.u· qualquer cida
dão. que tenha prestado. relevantes se'rviços
ao Paraná o.u praticado. ato. que o. to.rne 'dig
no. do. respeito., da a�miração. é do. reco.nhe
cimento. da-coletividade. O decreto. do. mé
rito. dtwerâ ser ratificado. pela Assembléia
Legislativa dêste Estado.. Na o.po.rtunidade,
o. parlamentar pessedista recordou vários
fato.s po.lítico.s e administrativo.s ligado.s ao

sr. Nereu Ramo.s, que fôra governador. de
Santa Caiarhia� presidente da Grande Co.

missão.. da'Assembleia Nacio.nal C�nstituin
te de 194,6"vice-presidente da República.no
govêrno. do. marechal·Dutra, presidente du
rante tôdà�uma leg�slatura dá Câmara dos

Deputado.s, presidente do Senado. Federal,
residente da República e ministro. da Jus-
•.

à.,"/';'

SUBSTITUTIVO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• Menina SANDRA MARIA '- sr. Armando 'Luiz Taulois
Transcorreu no dia 11 p.p, I de Andrade.

'

o

an,
iversário da galante me-

,-
sr. A,d,erbal �oelho. ,

.

nína, �andra, ,,·Maria, dileta - sr. oaríos Port�;
filha 4o:casal; sr. Antoníe. -. sr. Ví�or. Luiz' 4\uguls�i'
Silv�irá., ,e, s�a. l'çara Couti- ,I ', Sampaio. .

nho si).51!'lira,�·aós'�ventur()SÓS .!'-:'-:.�t:.' Aloisio Ferro de Aze-;

pais e f3in4���aria, .embora ., -vedo., ,

, tardiamente, .as. felicitações ,- sra. Leonor Menezes de
de "O 'ESTADO".

' ,

'I, Oliveira.
,

"
- srta. Florisbela Maria Bit-

FAZEM ANpS HOJE tencourt. '

- srta. Maria de Lourdes Le-
- sr. Glauco Sanford de

I
mos,

Vasconcellos. - sr. Walmor Wendhausen.
- srl• Hamilton Cordeiro. '- sr. Mario Bianchine.

REPRODUCOES
,

FOTOGRAFICAS
Para revendedores preços' especíaís

Pintura a craion, sépia e óleo em todos os tiP9S e ta
n'anh�s. Molduras, vidros, porcelanas para t�mulos\e va

riedades em porta-retratos,
'ESTUDIO SAO FRANCISCO

rua dr. Manoel Vitorino, 201 - Bairro do Brás -,. São Paulo

DR. B I A,S EI
I Doenças de Senhoras: Infertili.Iade' Frigidez�,

Varizes. In�larilações.,Distúrbios menstruai1).
Exarr.e pré.,nupcial. Tratamento pré-natal. -

! Alergia - Afecções da pele.
Consültas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábad'o�:
Rua Felipe Schmidt, 46 sob: -, Fone 2648

OSVALDO MELO _

CALIFORNiANOS GOSTARAM - �Estiver�m em visi ..
t9. a Florianópolis, os distintos casais Harol ReynOlds e

Henrique Sleeper, :residente em Califórnia.
A senhOra Robina Sleeper é átUá1niente, presidente' da

Expansão do élube Soropt�inista, e 'à sra. Evelyn' Reyn�lds"
ex-presi,dente do Clube Soróp�imista da cidade de Sacra..:
menta e viajando por todo o ,Brasil, visitando os clubes
dessa grande afremiação" vêm mantendo ,contáto diréto
com todos os clubes situados em nosso país.

Como se sabe�e yale realçar, FIOl;ianóp�lis é hoje a

séde da Região Sul Americana.
Os ilustres visitantes percorreram �c?d�' a nossa ilha,

demorando-se nos pontos e locais de ,maior ahaçãQ.,
Em ligeira palestra com os itinerantes, tivemos oca

,iii" de ouvir suas reefrêhcias as belezas sem par -de nossa

c;pital, e UlU elogia mu�to franco á nossa sociedade local

bem como á sua 'população.
'

Disseram-nos que se demoraram mais tempo por aqui
r:o que deviam, isso em virtude de terem ficado deslumbra
dos com as maravilhas encontradas e que consideram be

lezas náturais as mais lindas q_ue já têm visto em tôda sua

rrande jornada por terras do Brasil.
'éom prazer registro as impressões dos nossos visitan

tES fazendo-o' mais 'pará que as sintamos e melhor impor-
tL'mcia possamos dar ao que é nosso. . .

'

Tudo aqui realmente é belo.
Só falta' a mãó do homem f)ara ajudar o trabalho e

u prodigalidade da natureza.

A MODELAR,

SillleiflB Lenzi

VE,RMELHO" representado ex-
É do conhecimento do Grande clustvamente por crianças.

do d·lnâmlco Teatrólogo e dlplo.. /'

-

, -,

matai pascoal ' Carlos Magno as É pensamento do Teatro Ama.

atividades que Geny Borges sua dor -de Florlanópolls estar' fI'ilmprc

i 1 I
.

d
-

1 em franco desenvolvimento ,e tra;dlsc pu a e, am ga, vem esenvoi.,

vendo em no�a' terra. tando da parte cultural e ínstrti.,

, Nas crõmcas no Rio de Janeiro· tlva, 'pois é este, o. pensamento do

'o TÉATRO AMADOR 'DE' FLO- nosso grande Pascoal Carlos Mag, '

IifANóPOI.IS" tem seu cantinho no expoente máximo do

reservado, n�, Brasil.

DepoiS de muitas ativldadea O grande teatrólogo convi40u o

TEATRO AMADOR DE FLOJUÁ.
NóPOLIS para fazer representar Ino festival de Santos por inter.

médio, de s� Diretora Ar,tística

Geny Borges que enviou 9 ele.,

mentos para o referido festival.

Ainda este mês será levada à

cena a grande peça de Maria Clara

NOS SALÕES DO QUERENCIA PMACE
.

HO J E r ES UR A' RE UNi lU A·SOClfDADE PAU A MOIfi Et4BLACK-I1E - lAMBEM AS
n DEI SENHORITAS 'ELE6A'NTES D!E '1959" ESTARAO RÍlESENIE$ - A S,Ul. (lHE P:RODUÇÕES 'fARÁ 'FIlMAG�M DO AEONTECIMENTO: .

,
'

,�/
"e

'

'''TÊATRO AMADOR E PASCOAL CAR lOS, MAGNO"

O PARLAMENTARISMO 'A PE'

exibições' de peças para adultos

e 'mesmo Infantis, o "TEATRO

,AMADOR DE FLORIANóPOLIS"
,�m desanimar diante de todos

os' obstáculos que aparecem vem

trazer à. cena no Teatro Alvaro de

CllJr'valho maís uma peça para Q

,.grande público Infantil de Floria,

nópoUs. Machado "O 9�APEUZINH,0Na Câmara Federal, a emenda parlamenta
rista entrou novamente em debates. O "'renitente"
deputado Raul Pilla, não perdendo nunca as es

peranças, ocupou a tribuna para tecer os j� con

-sumados argumentos para a implantação do re

gime parlamentarista no país.
, Muitos deputados udenistas, defendiam ante

riormente de maneira "sanguinária" a emeada: � �

Agora, retiraram o seu apôio, pensando na certeza
da vitória do Sr. Jânio Qaudros. '. ,,'

Quem .sotreu as' maiores acusações, do .députa-
�,

do Raul Pilla pela '�debandada", fcü o sr. Carlos::
Lacerda. "Este, dísse o parlamentar; quando -não
via outra possibilidade de vitória -párâ, a .sua ':
agremiação, estribava-se na emendá ,pàrlamén.�a-

"

rísta, como uma das melhores soluçõe�íPara' a na- r

ção"> Age'ra,',não"traÍ>Jíldo o seu cait-áter ·mutável, "

'virou o -deputado -carlos Lacerda. Q�ªndo" ocupou, i �'
a tribuna, taxou de "inoportuna 'à iàéiá. parla- �
mentarísta", fundamentando um credo esperan-

,_
çoso no candidato escolhido pela UDN para dis
putar, a presidência da República. E' .um "opor
.tunísta' como disse o sr. Pilla.

Somo.s dos que pensam que a emenda parla
mentarista sempre foi inoportuna. Mantemos as

nosas convicções, como. têm mantido certos polí-.
tíeos ilustres, despidos do oportiinísrno. Está cÉlct�Ó'"

, que a implantação do regime parlamentar nestas..
alturas dos acontecimentos, seria' um golpe ,a_s'
reivindicações democráticas. Agora, .que o' ilustre'
e estóico detensor do parlamentarismo deputada
Raul Pílla está com razão quando "xingou" os de
putados que lhe deixaram à pé, isto. está!

,POLICIA MI'LlTAR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA A,

YiNDA� D'E ANIMbIS
De ordem do Sr. CeI. Cmt. Geral da Polícia' MUltàr;', 'faço ,

público a quem interessar possa, queserá 'efetuado 'no pró
xímo dia 18 do corrente, às 10;00 horas, no Pelotão de Ca
valaria, no Sub-Distrito. de Trindade, a.venda-em-Ietíão de

.; '6; rseís) . ca,yáJos pertencentes à Polícia Miiltar.
;.-

�.:: , '�tel:em Fl'orialJópolis, 12 de novem�'1i'êt1959.
.:.__��'� >� (as.l 'O�<tA� SILVA _,�w.': ,ti,o. C.A.': ':

\ \�'��RaIO <6tJARIB.·'
,

,OND�S CUR'l'AS - 50 MTk -·lG.OOO WATTS
-ONDAS-M,ÉIDIAS -1.420 KCS.'- 5.000 WATTS

PROGRt\MAÇãO,PARA O DIA 14 DE NOVEMBRO DE 1959
_._ SABADO

AS '6,30 _ ABERTURA
AS 6,35 - RANCHO ALEGRE
AS 7,05 - GRANDE MATUTINO DO AR
AS 7,35 - MUSICA POPULAR BRASILEIRA
AS 7,5,5 - REPORTER CATARINENSE
AS 8,00 _ BRINDE DA ,GASA CARNEIRO
AS '8,Oi - QUANDO CANTA O SERTãO
AS 8,35, - SUCESSOS RGE
AS 9,00 - INFORMA A CASA ªRUSQUE
AS. 9,05 - EM RITMO DE SAMBA·
AS 9,35 � LONG-PLAYS FAVORITOS
AS.1G;00 _ iNF-ORMA A CASA BB.Il1BQUE
AS,'l:0,05 - MUSICAL' COPACABANA
ÃfJ{ 10,30 _, ANTARCTICA NOS ESPORTES
AS 10,45 '- IVON CURI

AS, lJ.;OP" -r. -lNFOR,MA-' A, -CASA BRiUSQUE.
AS li,05 - SUCESSOS' INTE�NACIONAtS
ÀS il,35 - PARADA MUSICAL CHANTEGLER
A$.1a,OO. - ;INFORMA A CASA l;lRUSQUE
ÀS '12,Os"-:,-.A 'VOZ pO DIA

ÀS�l2.,lO '- O QUE V0CE OUVIU NO CINEMA
AS2 1'2,2,5 ,> REPORTER CATARiNENSE

.

ÀS"1�3Q _:',CARNET SOCIAL "MOl'{T BI;.ANCH"
�

ASe 12;40 - ALMOQÂNDO COM MUSICA
- AS. 13,00 -- INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 1�3,05 - POR QUE Ç}ELSO?
AS :1:f,35 - JOIAS:MUSICAIS
AS 14,00 - INFORMA A CASA BRuSQUE

, ÁS 14,05 - A MUSICA,DO OUVINTE '

AS,l5,OO .-:., INFORMA,A CASA:BRUSQUE
AS 15;05 - TARDE DANÇANTE

-

AS 16,00 - INFORMA A CASA 'BRT!1SQUE
AS '16,05 - MUSICA DOS EE.UU.

.

AS 16,35 - ESCALA MUSICAL ,CÓLU'MBIÀ'.

AS 17,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
As:·í7,Otí - ONDAS DE ESPERANÇA
ÀS -17,11 - ENCQNTRO COM SUA FAMlLIA
AS 17,35 ;:_ -DEMONIOS, DA GAROA, '[ .

AS 17,45 - CONVITE PARA OUVIReMAYSA
AS 1:7,55 -- INfORMA A CASA BRtJ'SQUE
AS 18,0.0 - Q LNSTANTE DA PRECE' -,
ÀS 13110, - R:!i!SÉNHA J-7

•

AS- 18;;35 - VERDADES' QUE GOlS T AMOS: -DE'
CONTAR

AS ,18,55. - REI;'ORTER CATARINENSE,
AS 19,00,,_ MOMEN';FO ESPORTIrVO"B,:RAHMA
AS:"1�,30- - A VOZ DO BRAsIL
AS::: 20,05 �,'PÊRÇO EM'LOUVOR':'A N. SENHORA
ÀS 20.,35.- _".,TELEFQNE >PARA OUVIR '

AS -21,05 ,� R-ADIG1 TEATRO,
AS 21,35: - ,REPÓRTER CAIDARINENSÉ.
ÀS 21,40 � MuSiCAL TA0.-CRUZEIR01D0 SUL

,.�2�\o,� 'ANO F'® I_U��
,,. 2.:3,5 .::::..

,. ,,'
,AI! ;�,

3,.05 �-.. EN ,E�

: são palavI'as" do Ministro pas.

coai CarlO'� Magn,o "O 'TEA:l'RO
A�ÁDOR "DE FLORIANÓPOLIS
'tem seu destino lias mãos des!\'

grande trabalhadora ,ê artista ín.,
cansáveÍ q�e�;ti éeny Borges �e
,terá' essa: _

trabalhadora pele, arte e

pela elevação moral do TEATRO

AMADOR DE FLORIANóPOLIS
o meu apôlo,. o meu incentivo e

mais que isso a minha amizade".

A Diretoria do Teatro Ams:�r
'de Florianópolis está em ·constan.
te contacto cem o grande dlplo.

, "

mata. PA&COAL CARLOS- MAG- .

NO.

r�SIN.9
A VENDA ,NAS

BANCAS 'IDE 18RMMl
'E R2VIST:lS

Edital de Praç� com, o

prazo de20 dias

O Doutor WALDEMIRO

CASCAES, 1. Juiz Substitu_

to em exercício na cargo de
,

Juiz de Direito da 1," Vara
da C.omarca ,de Flo.rlanóPolls,
EstadO' de Santa Catarlllla na'

fórma da lei
,

FAZ SABER aos

ALGUMAS COISAS

-I�_' _

Eln�1l0s�ãcidãde:;-àgRã:seõfâcílíbedoprofeta
, "Jâ�ip Veni ,Aj", Pl'ovàve�mente com o meu querido

l amigp Carmelo Faraeo a frente, para receber o
Ilustre. cfj,ndi!iato. ',Que volte tão depressa quanto
vêiÇ>, ,sap nossos sinceros e modestos votos.

Enquãrito, isso, em Pôrto Alegre, Wilson Vargas,
eandídato de 'Jango e Brlzola à Prefeitura, é fraga ..

rosameáte derrotado. Atribuem os entendidos o sur

preendente insucesso a uúma demonstração de
fôrça de Ferrari, e, consequentemente, de debllídade
do govêrno. Pouco é mal entendo de política, e não
me arrísearet a dizer nada; acho, no entanto, que
com' aquelas' costeletas e com aquela cara de leão
de chácara de cabaré' argentino, o sr..Wilson' seria
um bom candidato, .dígamos, em São' Pedro da Maria
Prêta, no litoral baiano. Em Pôrto'-AlegÍ-e, não!

Já' em Laguna, cidade tombada pelo patrimônio
nacional, o contagiante progresso que sempre a im,-,
pulsíonou inicia a dar os seus frutos: foram assas,
sinados um vereador e sua espôsa por um indivíduo
que como defesa tem apenas a alegação de que "não
ia com a cara, do sujeito"... O crime, em todos 03

seusdetalhes, é di&:no de uma grande,nidáde, 'j� pelo
..., ,se!l...bar.l>ari'�,mo, ,já<:pela sua futilid�,d�.. :MAles' do

,- "·�rog"'. 1 -

-

\ ' .' ,

,:-l' ,resso. ".� c.
r" \ - 'i,' " 'O:'.f

i�-: ' �:fDe' ou't� pa��;,' a TA�-Cruzeiro ���J�a si� t0n'la.,

lnteJlgeptíS§im:a providência, ao iniéia'r ',â ��rtiJ.} d',},

terça-feirá um 'vôo. direto 'e matutino �o, Rio� Ailém
,

de benefiicar grande número de peS(lôas, o reeb'ldo -

vôo evitará, para o futuro, o espetáculo dos "páus
de-ara, da madrugada", - justamente como eràm
chamados pelos funcionários do Santos'Dumont, 6;
pasageirós catarinenses que chegavam ao Rio no
atual vôo das cinco.

'

-

No mais, guardem as notas de tôda compra qu{�
fizerem, porque "o seu talão vale' 1 'milhão"! Em
tempo: nota de cerveja não vale .. �

sente edital de praça com o prazo
,'de vinte dias (20), virem, ou dele

conheclm.ento tiverem que, n� dia

18 de dezembro próximo vlndou.'

ro às 15 horas o porteiro dos
, ,

auditorias deste Juizo trará a

público pregão d2 venda a a1'le_

mataçãQ, a quem mais' der ti o

malar lance oferecer sôbre a· 'aVI1_ ',.

Ilação de cr$ 20.000,00, do .obje�o
penhorada à OSWALDO JOSÉ

LINO DA CUNHA nos autos de
ação· executiva qU& lhe move a

SOCIEDADE AÇUCAREIRA -CA

TAR-IN�NSE LTDA, que é o se_

guinte:

AMIGOS DA CIDADE

_

O D:. Dib Cherem, Prefeito'Municipa� enviou para as
emprêsas de ônibus desta Capital, um ofício com referên
cia aos horários dos .coletivos que servem a nossa popu-
lação.

,

O Ver,eador Wilson de Meneses, numa iniciativa feÚz,
atendeu as nossas SOlicitações nêste sentido, nesta colu
na, que já vênhó debatendo há muitos dias. Estes são os
verdadeiros amigos da cidade, que não mediram �sfôrçc s,
em dar a família, florianopolitana um pouco mais de con.

fôrto, como também colaborando no desenvolvimento da
nossa Capital. Já podemos frequentar as seções cinemato.,..
gráficas aos sábados às" 21,30 hs. e se aparecer ,outros eS'

petáculos noturnos, poderemos frequentá-los.
Acredito que haja alguém, que vai interferir nêste as

ounto com relação aos ônibus que vão até às 24 horas. Es"',
tes serão os inimigos da cidade e ,do povo. ,Consldero um
ato de monopólio' e interêsse próprio. ,Já fui sabedor de'
que alguém está interessado em colocar "areia" em cim'1.
desta causa justa., Se isto �contecer ,vou apontá-lI> e criti
cá-Ia fortemente. Portanto aconselho que não. se intetÚl
ram nêste assunto, porque é benefício para a coltividade
(' para a Capital Catarinense, que vivi nêste atraso há

,

muitos anos.

Ao dr. Dili Cherem e ao Ver,eador Wilson Meneses, os
meus agradecime:ntos por terem atendido a campanha que
comandei. Voltarei com detalhes á respeito, a fim de jn:..
formar aos nossos leitores, toâos 01) pormenores ,com rela- ,

ção ao requerim.:nto do vereadr Wilson Meneses.

Uma sorveteria
.

marca BRAC
CELLI cot branca e amarela ln,

t '

r
clusive dois motores, maraca B'Q-
11ALO e compr,essor, com duas
formas para Picolé, em péssImo
estado .de conservação, não se

sabendo D 'tunclonamenta, visto
,

a mesma estar Qesllgada, �enQo
que o depOSito de salmor,a, se acha

completamente estragado. E, para

que ch9gue ao conhecimento de

tOdOS, mandou expedir o, pr,esen
te edital que sera fixa(J,o no lugar
de costume e pUblicado na Jl)rma

,da L��. Dado e pasado .nesta 'cl.

dade de Florianópolls Estado de
, ,

Santa Catmrlna aos vinte e dois
,

dias do mês de outubro do ano

de mll novecentos e cinqueIllta
e nove. Eu, (as .. ) Carlos Salda_

nha, Escri::ão, o, subscrevo .. (ass ..)
W:aldémiro Cascaes _:_ Juiz de

Direito.

Confere com. d originaL
Carlos Saldanha

, Escrivão

. . .
.

�

-.,-- ...--,-

AS DEZ MAIS ELEGGANTES VITRINES, DA: CIDADE
A minha lista das DEZ MAIS ELEGANTES VITRINE,'3

DA CIDADE, já tem selecionadas, qU!j.tro. vitrines, estas
'estão seguras na minha escôlha. Nota-se perfeitamente, a

,classe' dos seus·vitrlnistas, com suas, exposições elegànte!>.
Muitas casas ipsistem em enxer-suas· vitrin.es, dando uma

irilprefosão de, I5itâmiâé, 4,,\art�, de ��,i'uinâr�, vitrin,*s��o
só 'mostrttl� os artig;os cl8!�nd1}\ "E' fazer o corlj�1Jlt(il::&d\3� � rdo- mateJ:iaÍ empr'e��"&6';"-€a r

' .

�m, . :':;'�,;,.:,oj",
::t'., ';<.: -_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� linha de produção Gulliver
Inclui ainda motocic,letas, Gul
Uvette, velocípedes e o mais
'completo estoque de peças e

acellórios paTa 'veículos de
..., rodaI.

...uma bicicleta que você terá orgulho em POlI
suir I Resistente, leve, quadro garantido por 20
anos contra defeíto de fabricação; pintura per.
manente em 'várias côres modernas. Tôda equí-.

pada: bõlsa com ferramentas, bomba, campa.l.Dba.
cobre-corrente e porta-bagagem ...

'
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NO MUNDO DA MOSICA' LO DIMINISTÉRIO DA AER,ONAUTICA
QUINTA ZONA AÉREADUKE ELLINGTON PREMIADO 1 A peça para. orquestra "New

Duke Elllngton, conhecido dtre_ England Sketchés" de walter Pis.
tor de orquestra, 'E�be� a mais ton '. foi tocada pela primeira vêz

alta distinção d�' ·AssciCiação para durante o F�tival de Misica '�e
o Progresso de p'�as de Côr..,*, 'worcester, M�sachusetts. Esta
a �ha Splngarn concéüida obra 'foi composta especlal}Ilente
t.llualmente a uma péssoa de éor 'para a', come�oração d� centená_
pOr SUiI destacada atuação na;' Viela, rio dêsse Fes:t1y!h.,
do pais. DUke, Eiílngt�n �eCeb�u \

a honrarlil peuee antes de pâ.ntir
numa' tournée pelos' países esean,

.

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE

FLORIAN'ÓPOLlS
��i\

MÚSICA NAS.ESCOLA8
,', SEÇAO MOBILIZADORA N.o· 52

PONTO DE REUNIAO N.o· 2

EDITAL 'DE CONVOCAÇÃO
OS cidadãos da classe de 1941, alistados no Destaca

mento de Base Aérea de Florianópolis, os transferidos do

Exército para prestarem 'o Serviço Militar na Aeronáutica
e os que se acham em débito com o serviço militar, deve
rão apresentar-se para a. inspeção ,de Saúde para fins de

incorporação, do dia 10 de Nbvembro à 10 de Dezembro do

corrente ano no Quartel do Destacamento de Base Aérea
de Florianópolis. .

-Quartel em Florianópolis, 3 de Novembro" de 1959
HAMILTON BONETTO SCHINKO
2.0 TEN IG CHEFE DO P R 2

Doze jovens ,éomposltores. nonte,
voa e outras nações europeias. americanos, de 23 a 35 anos, re:
FESTIVAL DE MúSICA ceberam há pouco bolsas de estu,

'O mais antigo festival musicai do da Fundação Ford para com.,

110 _gênero dos Estados Unidos pôr mú�ca para as escolas. �sses

compcsíeores vlv,erão nas comuni

dades que lhes forem deSignadas.:
�sses prêmios são os primeiros de

uma. série de dois anos financia.

dos pela Fundação Ford. Os com:'

posltor.es foram escolhidos entre

123 candidatos por um comitê en,

está comemoranelo êste mês o seu

centenário em Worcester 'Massa
chUSetts. Foi lnaugur8do' o Festi.
val de Música Worcester coIa"'um
concêrto tendo como solIsta o cé_
'lebre Vlol1n1sta Yehudi Monuhin.
Os outros participantes dos cinco

concêrtos são Roberto Casadesua
e oa cantores Elloen Farrell, EU.
zabeth Scha.rzkopf e Cesare -Siepi

������ToO. ��::����a too\::�!iaG::al�e�:C=:h::�P'7.� EXPOSIÇAO DE ORQUIDEASde Worcester Massachusetts nou; Faun ln the Forest", teve lugar
Ve

'

Um concêrto especial para' no rteatro White .Rarn de westport

N 'V I T Ecrianças. O �llsta foi a pianista Connectlcut. Na mesma noite foi C OtOrln Hollander de 14 anos apresentada a ópera "In a

Gar-l'
.

I
.

i ó,
.

A Sociedade de Amadores de Orquídeas de F ar an -

. ESTRéIA DE OB�A den" de Meyer Kupferman pela.
lis tem a grata satisfação d�. convidar as dignas autori-

ORQUEST� "After :Qlnner Opera Company".: rades civis, militares e eclesíástícas e �o� poyo em geral
--____________________ para assistirem à abertura �3: 2.a EXPOS1ÇaO,. a realizar-se

no dia 15 de novembro, prox:mo vindouro, as 9,30 horas,
nos salões do Clube 12 de _.\gosto.

.

cabeçada pelo compositor norte.

amerícano Norman Dello Joio:
NOVA óPERA

. VENDE-SE_
1 Projetor cinematográfico 16 mm, sonoro, marca Beli

Howen, em perfeito estado;
1 Pr-Ojetor "Ampro", pràticamente sem uso, 16 mm.;

sonoro, grande qualidade;
1 Filmadora Bell Howell, 16 mm., tipo "magazine",

�m perfeito estado. Fornece-se filmes virgens.
Filmes Virgens, preto e branco, 100 pés, Cr$ 1.400,00:

FACILITA-SE O, PAGAMENTO
Informar à rua Coronel Pedro Demoro 1.609. �

Estreito. .

N-ll/30

AQUINO SILVA
Peso da Comissão Organizadora de Exposição

TIPOGRAFIA A VENDA
Vende-se uma TIPOGRAFIA, õtimamente 'aparelhá'da

com 3 máquinas de impressão, máquin� de pautar� 2 má

quinas de cortar papel, 1 máquina de cortar papelao, má

quinas de pícotar.. máquina de grau:par, 2 motores elétri

cos, completa oficina de encadernaçao. e abundante mate

rial tipográfico,. inclusiy.� 106 kgs. de tIPOS modernos ainda)
não usados. ...,.

Prêço de t?!t.�sião, mp,.ito 'a'lfai:;Q do seu rea; v.�U)r. ,.""",Ti'atar com PEDRO. XAVIER. & crs. ;.rt/)' JP.P,�-�. ,

���

..

PROF'ESSOR JURAND,IR

.

-l'��..._-.�."". 9; ... $ m-:;p. 4$"r#)hMi(ut;ZZtz ""; .. 4$iijfiili1ifJFlagrante ãetâesembarque do "Convair" TAC-CRUZEIRO DO SUL do Prof. Ju
rdndyr Lodi, ilustre Diretor do Ensino: Superíor do Ministério da Educação e Cul
tura, que veio á nossa Capital inaugurar vários melhoramento em nossa Faculda
de de Direito, inclusivel a Bibliotéca, da qual foi patrono, numa iusta homenagem

. âaqueia"casa de ensino Superior

DIA1,,°D EM ISS A Ierrene
VENDE-SE

A família de Raul Wendhausen, profundamente cons-'1 '

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

pêsames, flôres e acompanharam o seu sepultamento.
OUtrossim, convida para a missa de 70 dia' que será

celebrada por sua boníssima alma, sexta feira, dia 13 do

corrente, às"V horas, na Catedral Metropollt!,l.na. I
•

Antecipadamente agradece a todos que comparece
rem a êste ato. de fé cristã:

Um terreno medindo 6 m. de
,

frente por 30 m, de fundos, na •

AV. Mauro Ramos 203.,
I ,

Tra�lI!r no mesmo local, ou pela
tone: 3860 com ÇI Dr. João Moinm.

,i

MADEIRt\S PARA
CONSTRUc.AO

I R M A O S. 8!TENCOURT
Rrecisa-se Casa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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... .

'S"e�.. � � _,.. ... ..__---c NANTE, nesta Capital.
'

1-"DR.�LAiJRõ�DAURr'!.
'

As assinaturas novas, ao ano de 1960,
feitas agora, terão como prêmio 'e bonifiea..

ção a .vígência nos mêses 'de outubro, no
vembro e dezembro.. Assim, os assinantes
dô �no de Í960 receberão desde já nosso

jornal,
- Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais correspondentes a 14 meses.

-, A 1.0 de novembro, por outro lado;
já voltamos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornal, a todos os assinantes da Capi ...
tal, eno Estrito qu assim, pia manhã já o te
rão m suas rsidências, pois a entrega será
feita de madrugada.

Para essa campanha são nossos corre

tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan
des - Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso.

EDITORA "O ESTADO" L'fDA.

Hua Conselheiro Mafra rso
,

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139,
Enderêço Telegráfico ESTADO ORA. EBE B. BARROS, CLINICA Glj:RAL

Especial1�ta em moléstias,de Se
nhoras e vias urinárias. Cura ra_

dical das Infecções agudas e crô
nicas. do aparêlho genlto_uí'inárlo
'em ambos, os' sexos. Doenças dõ

aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10% às 12 e

2'h àS 6, horas - Consultório:
Rua Tlradentee. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho. 13 (Chácara do

Espanha - Fone 8248.

CLlNICA DE CRIANÇAS
s.oi.ela ConsUlta.:DIRETOR

Rubens de Ãrruda Ramos
Consultório e

\'Iecnuda à "a-IeUI

4as Uí " 11 bota0

'fel. - 2914

'4. HereWo Luz li6A apto •

G E R E-N TE
Dom i ngus Fernandes de Aq u iso

" '

FLORlANOPOLlS

ORA. EVA B. SCHWEIDSOtf BltHLER
ClINICA DE SENHORAS E CRIAN·ÇAS

REDAfORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado --Zury :\l-acha:
do - Paulo da Costa Ramos. Especraítata em moléstias de anua e recto,

Tratamento de hemorroidas, fistulaa. etc.

<, Cirurala �l
Cor.iuníca a mudança de seu Consultório junto á sua

residência na Rua Durval Melquiades de Sousa 64

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodr iguej, Cabral
- Dr. Akides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon
/

d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Orn el las - 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 - limar Carvalho

Fernando' Souto Maior.
/"

DR. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GERAL

Doenças de Senhoras - P(octo
,

logla - Eletricidade Méd�ca
Consultório: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 - Telefqne 3307

Consultas: Das 16 horas em diante,

Residência: Fone. 8.423. Rua Blu-'
menau, n. 71.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

E PROCURADORIA.
VIÁ'JE MELHOR

PARA ITAJAJ ' JOINVILLE, . CURITIBA
ÔNIBUS· ULTIMO 'TIPO

ESPECIALIDADE,: DO-

ENÇAS DE SENHORAS S U P E R, P 'U L L M À N
'-:-- PARTOS - CIRUR- �

POLTRONAS RióLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
GIA - VIAGENS O I � E TAS -,

Formado pela Escola de PARTIDA "FLORIANóPOLIS
Med'icina do Rio de Janei

, CHEGADA CURITmA
ro Ex-Interno da �aterni IA"PI'O·'O SUL .. BRASILE'"BDdade Clara Basbaum, da l'
Maternidade. Prô-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETG.
Atendle provísôríamente
no Hospital de Caridade

_ Parte da manhã

P U B L I C I, O AD.
,�.Hjl. ('�Ilnll' SIl"R - Aldo �e'D.nd ..

DlIHl - Walter Llnhai..
'

HEPRBSENTANTI
It('pr�l'Ientaçóell 4: S. Lar. Ltd ..
HIO:- Rua sétiaóor Daot... 4(1 - ,. Andar -

Te!. 225924
!" "lulu I{ut; Vitória 657 -- N'I!J $I �

Tel. 34-8949

�ntç'(J Tel�gráfJco da UNITElJ PRESt:; (V-P I
AG ENTES E COIlRESPOIlDENTB�

"'" Tl}dO!� 08 munícípíes de 8ANTA CATARINA
ANUNCI08

MC'o1IJant.' coo,trato, � acordo co. II tabeJ. e. vll'ol

Dr. Antônio Grmo ,

Dr. Augusto Wolf
Dr, EmanQel Campos
Dr. Márcio Collaço

-

ADVOGADOS\'1,(111. DR. BOLOEMAR
MEIEZES

Das 8 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas

Rua Trajano. 29. - 2° andar - sala 1 - Tel. 3658

COMUNICAÇÃO AOi MÉDKO$ -E
FARMACÊUTKOS

5,4b
12,45

LTO.A.'
A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aLI!

.Iustre- Médicos e Farmacêutic�.� o lançamento do novo

.rroduto do INSTITlJTO arooaneroo. MARAGLIANO.
GERIPIA-\\{ - H3

'. base de .NOVACAINA sob rórma altamente estabilh:J.1a.,
para o especial emprêgo em ocnatrra, no tratamento aa ..

diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da

.enllídade, 'precoces ou nã-o.
Amestras e informações á ctísposlçâo dos sennores

,lJ:édkc�: a Rua: Conselheiro Ma!l'� - 90 com

Z. L. Steiner & Ola. - Agent.es

VIAGENS COM ÉSCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENOIA FLORIANÓPOLIS -:- RUA DEODORO
ESQUINA TEN'ENTJE SILVE� - TEL-,: 2172 ,"-;ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabílíza pelos
eOllcénos eiintidos n0S artigos assínado=. MtJrilz �, S. D.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho resplratóflo
TUBERCULOSE - RADIOGRA- -� -

iitE� RA�:��i��:'\;:'O�o"�i ft,.4I_.. � fIA �-

,', . ,CO,'t,,'Formado pela Faculdade Naclqnal """'5. ,S iiide MediCina, Tlslológlsta e Tlslo-
cirurgião do Hospital Nerêu Ra- l/ ,II

",..

mos. Curso de especlallllação pela

'/t, ._
..,'

,..'
/lUm.. 1II'rII!!, ..�..; '_''''','',,:'' ,S: N .T .. Exlnterno e Ex-asslsten_
UVIOU"� , VUV ..,.,.te de Cirurgia do prof. Ugo Gul.

margea (Rio) Cons.: Fel!pe Sch- "- nO� I J fjnFJOe
mídt, - Ffne_ 3801. Aot�nde cOIIl -,�" "'�,

.' : : .

.J, ��'(I., J.rohora marc,.,d�.' Res.:. Rua Esteves
...

�'.'. 'D':'
t

_

'._, �.:,.-.,_' ,.-Ir-
'z

Junior. Sar Fá,ne: 2294.
,

_

_'� �'"

'.

RAUL PE�EIRA' CALDAS

ADVOGADO
"Questões Trabalhistas"

DR. ANTONIO ,MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRISCO
ARAGÃO PARAISO

ME'DICO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA

QRTOPEDIA'
Consultório': 'João' Pinto, 14�"':"_
Consulta: das '.J6, às 17 horas, dlá
rlamente. Menos ae� 'sábados. Re.
sldência: Bocaiuva. l36.4fone 2714

Operações - Doenç!l'S- de Senho_
ras - Clínica de Adultos

Curso de EspeCialização no r'l8pl

tal dos ser.v!�:es, do t ',E8t-ado.
(Serviço do prot. Maitano de 4.n
drade). Consultas:, pela manhã no

Hosplt&l de Caridade. 'A 1!arde das

15.30 horas em diante no consUl

!tórlo.:'à.. Rua"Nunes Machado•.17.
I)iSqUI�1L' da' Tiradentes, - ,Telef.
2766. Residência -;- R,ua Mare-
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120'.

' •
•

DR. \VALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina da Unl,v"'I'sldade

do Brasil
Ex-Interno por concurso. da Mater._
nldade_Escola, (Serviço do prot. ,

'Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do ser'viço de Cirurgia do

,Hospital I.A.P.E.T.C. do RIO de

, ;Janelro. Médico do Hospital �de

: Caridade e da Maternidade Dr.

Carlos Corrêa .

. DOENÇAS DE SENHORAS -
.

PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelg método
pslco-profllatlco '

'consultório: Rua JoãO, Pintá n. 10' .

das 16.00 às 18.00 ,�oras; Atende
com horas marcadá3. Telefone

i
3035 _ Resldêncfa: nua General
Rlttenc01ut n; 101.

Escrltór1o: Rua João Pinto n, 18 sobo
� :>lefone n. 2.467 - Ca1x� Postal n. 211

bORARIO: Dalt.)5' às 17 hOras.

Consultório - Rua Fellpe
Schmldt. 38 - 'fel. 3801.

Horário: das 14 às 16 horas.

RMIdêncla Felipe Schmldt,
n.o 121.

�A SOBIWA�A'" PRAÇ" 15 IlE NOVEMBRO - ESQUINA
!lUA. FELIPE SCHMIDT

"A 8AJlERANA'� DISTRITO DO IS'lItEITO - CANTOt'IL",'_

l
I
I

•
• _�,I

DIl� IIftl GlES
MEl_A.

MeDICO
, PrérNata-l -' �SI1oe" -

: Opera� - ClfÍllea Geral
ResIdência:

Rua. Ga-l. BitteIícourtJ.D: 12iJ.·,
Telefone: 2651.

, Con�ultórlo:
Rua Felipe Schmidt n. 87.
Esqt-- Álvaro de· Cãorvalho.
Horário:

Das' 16.00 is 18.00.
Sâbado:
DaR J 1.00 is 12.00.,

� é· I'inda •.. ma�
'1,

e (j <tE)NFé·�'Ó?
�t" (onduçõo independente-... !
�0��jf I';0''oarh .1f!l,iJ
t

Ao é'd'mpt..c(r moveis' estófadó'S� Yé'j'lflq!(Jê<' se' fi"'
m'olejo é' fMf6t co'm as' legítimõs N\"Ol:AS: flrO ..S'I(OP

•

"

-

I

• 'muito muior confa�to . 'I
'

• êxcepcionol du'robilrdo,oe
• nunca cedem - nu'nC:o $oltéi.-
• mó'veiS mõís Il!h'és

,

• dispe:nsom o' u�o'de c�rdí.lhos é'- perci'nibs oe'"pono
• coríservoin o estof'bmênl6 ain\,lútO(lHH''rP.' '�cf�lO;:,;.;a\,"4lK;)

MOLAS'�:DO S'RASll S. A.-

f...:)
. C. '0-

"!ai .• &a/I �'S40 Joi'1Ieo,P4 - T.&.9.451' - Clt. Postal �t5 � EnCf. fel." 'NO !.AG" - Sc50 'avIe)

.. uviN'Di6tiã'; M'1:Yelf' & CI";.
_·f.,:t-.�eidt 33.'. Ruo Conselheiro Mofro. :? - l�1. 2516 - t. 1'0"01 41'. c �lÓRIANt>POU'\

APENAS CAS
V'. cont� com estas vantagens
DCI sua Monark: CR$-' 7. 4!}O.:OO A VISTA ou _

• Cr$' 623,00 'MENSAIS: ,

'REVENDEDORES,
,

'

.

• Garanti0 contra qualqu�r
de-feita de fabricoçõo I,

• 'facilidade em encontrar peças
originais de reposlçeo, com
contrOle de qualidade Monark I

tIO.O$ 'AIA HOMENS, MULHUü E �ÇAS

.'

FORRe
MAGAZINE l:l.QEPCK�

. Rua Felipe Schirtidt;j ..,...
FpQIJs - o - Sta. Càtarina,

"

t· A�''-V' ,A� pt; IJ 0;. (O·' tt S A B' j. or
.

,

-Vlrg"em�
.

kpeciafi)tf�Qe�
ta Lia. WETZEl IHDu!TRrAlt; ..

.:·�, -Jo1ft,"I.·-:� ,-(_s,rRetJ.d�),,
.

" f,,' �
eftO"

,

"
,

/
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Equipamento de Escrit6rio
Engenharia

'fl �,�' ",-:,','�,"",,, ""'''},

Mclquinas e

�
Clt,
•

=
1 f.4
O'

-ã
....

'

�,

�

Mó'tol'es
Material Cirúrgico, , ...

E lembre-se: al&m, de prodU:tos' de m�rcas consClgra:dds. .' \

MACHADO & OlA. SIA oferece.·lhe completa
. à.ssiát�nciá 'técnicc!&' ,,' J 1"t� ,Y\ , \

'�\ '

,

"�'IAI' .
... �

c, L" /.r�
=">«

" ,At COMÉRCIO E AGtNCIAS "

, ,t,� ,

'�\"..... '''--_

Rua Saldanha Marinho, 2 • Fone 33-62 e 28;.36

End. telégrCífico PRIMUS - C. POSTAL. 37

EX-CEI:EN'JES'

ARMÁRIOS'
EMBtrtrtJOs
É simples aproveitàr uma parede... DURATEX
é a mafêriól adequadó para' fazer armários
embutidos, ràpidamente, com meiar econo·

niia e .as melhores resultados!
• DURATEX é muito m'ais barato que qual.
quer outro material t
• Fócil de traDalhor - muito' leve - muito
durável t
• Mesmo sem pi�tura tem bonito aspecto I
• É o mat�rial ideal para armários, porque
lua superflcie lisa não apre.sento farpas.

'Flórlanópolis, Sábado, 14 de Novembro de 1959 •

WA'S'HIN''GTON MOS''C'OI.rT -P'�QUIN uma conferência de cúpula I' Nos círculos Iígados ao
, 'U; ��

_

e Leste-Oeste sem preparação' 'I primeiro-ministro inglês, dí-

LON,,DRES" 1_1-' (U.P.) - Tôda a imprensa e adiantou que "temos de zia-se, hoje, que o sr. Mac-
nos preparar". I Millan está satisfeito com a

soviética publicou, ontem, em p,rime,ira .pági- . As declarações de De Gaul- evolução das futur�s consul-
), le mesmo adiando o encon- tas. O chefe dO governo sem-

na, 'l)réve comúnicado da Agenda Tass, anun- tro com o sr. Kruschev, que pre afirmou que era preciso, < • ...
'j. d' 15 d isit Eisenhower desejava para o aproveitar o 'espírito favorá-ciando paJ,'a O proxn�o Ia e março a VISI a mais cêdo possível, não deí- vel enviado pelas co�versa-

do .nrimeiro ministro Kruc&,ev,' a Par,is., Q,u,an- xam de mostrar uma iden- ções com o sr. Kruschev e
r tidade de pontos-de-vista "manter o impulso" nas reia-'to à eitti-evlsta ontem concedida pelo general quanto à indispensável pre- ções entre Leste. e Oeste. Jul-

.. . ..,

'1" 1 paração. O chefe do govêrno ga o sr. MacMJlllan segundoDe Gaulle, limitam-se a uma ana rse pareia norte-americano tomou vi- declarações prestadas ontem,
de algumas de suas'expressões. ' .' sivelmente a deliberação de. clarações prestadas ontem,..

não fazer pressão sôbre os na Câmara dos Comuns, queDepofs de afirmar que o S� 'a Casa Br.anéa e o D,!!- seus aliados para modificar a visita do sr. K;ruschev apresidente da França dese- partamento : de Estado nao seu pensamento a respeito Paris contribuirá para �anJava retardarva eonferêncía comentam oficialmente as da data da conferência de ter êsse impulso.de cúpula, entrevo !';é-ste e o declaraçoes do general1 De cúpula e acha que a visita
Oeste a Agência Nova Chi- Gaulle em sua entrevista de do "premier" russo a Paris é
na, de; Pequim,' rereríu-se à ontem à imprensa, é evíden- índíspensável para a manu
parte da entrevista do, gene- te que os serviços governa- tenção do espírito de Campral De Gaulle consagrada à mentais' estudam os despa- David. Eisenhower teria de
primeira bomba atômica chos publicados em [omaís sejado que a conferência se
francesa, dízendo- que ela in- de, Washington, enquanto realizasse antes do ·fim dodicava que aquêle- país man- esperam receber o texto of1-

ano, mas, já que isso não éteria a experiência nuclear ,elal enviado .pela Embaixada possível, está pronto a aca
no Sàara, despresando a dos Estados 'Unidos em Pa- tar o desejo da maioria.
opinião da

.

população ao' ris.
,. .'I mundo e particularmente, a Na sua últíma entrevista, o

dos habitantes da Africa. presidente Eisenhower afir-
I

'

"mou .que. os. ocidentais não
NA CASA BRANCA deviam precipitar-se para

I

-«---CLUBE DOZE-DE AGOSTO »

_
.
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i-lhe .pita·
.

No

inicioK;��ihév�ra�isitatá Paris
e: •

BEM RECEBIDAS
•

i.
í

� .. , ; )

Prefeitura Municipal de Florianópolis'
_ �ONVITE .

.

DIA DO' RESERVrSTA '. nÓP�is����o� �!:z�h�:e:n:::::i!� :��!�!���sd:iV�����=
.('16', de ;le'zémbre )" litares e eclesiásticas e o povo em geral para assístírem à

ti U transmissão do cargo de Prefeito ao Exmo. Sr. Osvaldo de
A apresentação dos R.eservistas, exigida' pela Lei do Passos Machádo, para o qual foi eleito e diplomado pela

Serviç_� .MUltar" pode ser feita de 1.0 a 1.6 de Dezembro, Ju�t�ça E,l:itoral, ato a realizar-se no dia 15 de novembro

convidando, porém quê os Reservistas das classes que te- proxI�o, as 10,30 horas, no Gabinete de Despachos da
, rão essa obrigação no corrente ano, façam suas apresen- 'PrefeItura Municipal.
tacões nos primeiros dias do mês, quer pa, 16.a C.R., quer ------C--O--N--'--V--r--l--E--no 14.0 B,C., para evitar átropêlos nos últimos dias. I

De acôrdo com o artigo 124 da mesma Lei do Serviço ,

.
. . '. _ O Diretor da Faculdade de Direito de Santa Catarma-Mílítar, os ReserVIstas faltosos pagarao a multa de Cr$ ·d·· t d

.

ti
.

CONFEREN50,00.
"

.' I cConAvI a aos m eressa. os Ptar� aSSlS rem, a_
d C t-. .

t
_

d R' d' d t C lt 1 d in I que, em prosseguimen o as comemoraçoes o en e-
.

Os Jo�naI� e �s açoes � a 10 es a �p� a e ro -

nário de BERGSON, o Arcebispo Coadjutor, D. FELICIO�enor, estão dlvulg�,ng_o quais as classes reservístas que de-
DA CUNHA. VASCONCELOS roferirá no Salão Nóbre daverão ·se apresentar no corrente ano.

. P'"
Faculdade, no día 12,. do corrente, qumta-feira, as 17 ho-

ALVARO VEIGA ÚMA ras, sob o tema "A EVOLUÇAO RELIGIOl;lA NA FILOSO
FIA BER.GSO�IANA",·CeI. Cpefe da 16.a C.R.,

:»

-(

De um modo geral, as de
clarações 'do general De
Gaulle roram bem recebidas
em' White Hall. Se o atraso
na conferência de cúpula
provocou sem dúvida, uma
certa decepção,_ procura-se,
entretanto, aproveitar a si
tuação criada para melho-

I rara as relações entre Lon
{ dres e Paris.

.

Academia de Corriérci'o de
Santá �Catãrina'-'��

A V I'S O
;

Pelo presente, levo ao conhecimento dos alunos da Es-
cola Técnica de Comércio de Santa Catarina que ta Dire
cão da referida Escola não permitirá, sob qualquer pretês
to, que alunos em débito com a TesourM'ia participem da

segunda prova parcial, que terá início na próxima s;gun-,
da-feira, dia . .tG�do:..cQrrente, às 18 horas.

'

Florianópolis, 12' de novembro de 1959.
,

MANOEL B. FEIJÓ
Pelo Diretor da Escola
Técnica de Comércio de

'Santa Catarina
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'. PL,.'ÂNTÕ�S DE FARMACIA
,--

-.,-�
, .

.---. JIII ONDAS 'MÉDIAS' - l'.420 Kcs 5 KW.'-- Mês de Novemhrô' • ONDAS CURTAS - 50 ínts -10 KW FRANfES PARA' O GIN,ÁSIO• ii - Domingo FARMÁCIA S��T�����E ��: F;l:�j:n:Chmjdt • 2.a feira: 13,0� horas - ° PSD �a ASSEM- Seu filho sente dificuldade"em. FRANC:ms�• �!.:_ �áo::�oçtarde) ;�::1g� CATARÍNENSE Rua' Ti'ajanó ' • BLÉIA -::- Na palavra de Acy Cabral T�ive Mande-o a esta Redação falar com FLAVIO

• ::,= g::��o(tarde}, ��::1g! �gi�:�! ��: ��:�::� , 3.a fefra: 20,05 horas -. C�LSO CONVERSA _AM-=:_".,.O.".__R..",�".....";_"",_.=.• _-...,,..._......... _

• ;� -= ���:�: F�!::d��erladO)
.

�!!�g� :J1��A �:;aJ�:o:�:t�V,enlbro , ·COl\1SVnOCÊ. - Na palavra do candidato -B A N (A D A DO P.S.P. COM [O, T• 29 - Domingo' FARMÁCIA' MOD]j:RN:A Rua João PI�t9". àS' do P. . .
,

() Serviço noturno será: eretuad� pela� farmácias' Noturna, sto. Antônio e Vitória, situadas
� 4.3 feira: 20,05 horas _ NA LINHA DE RIO, 12 (V. _A.) - A bancada do PSP está disposta a'ruas Trajano Felipe Schmidt li praça 15 de Novembro.-"

'.' "', ,negar apoio ao sr. Adernar dê Bax:.I;oS se êle insistir em

,0 plantão dlJrno compreendido entre 12, ,e 12,30 horae. eerá efetuado pela ,fa.rmacla Vitoria.

_',
FRENTE _'_ Na palavra do Dep. Jota candidatar-se à presid.ência da República. E$sa a c�nclu-

E S T R E I T O I11III _ G(ulçalves . ,
são a que chegou o líder pessepista na Câmaraj sr.&ffIbens• -: 6.afeira: 20,Ó5 horas -_0 QUE VOCít PRE- Ferreira.Martins, depois de uma sondagem oficiaf-féita a• 8 - Domingo FARMÁCIA INDIANA nua pedro Demoro

IJIIII mando do prefeito de �ão Paulo, no· seio da représentação15 - Domingo FARMÁCIA CATARINENSE Rua pedro Demoro ,'CISA SASER! - Na palavra do Deputado pesS@-pista. _, 22 - DíWllngo " FARMÁCIA DO CANTO ,��: ;:d�: �:�oro Ô�I�ndo Bértoli •. O sr: �demat: de Barros \ próximo candidato de, pro-• 25 - Quarta Feira (feriado) FARMÁCIA IND,IAN.A , _ mandara Informar que sua mover, dentro do partido, em29 - D�tnlngà FARMÁCIA CATARINENSE Rua pedro Demoro
",p Sábado: 13,0'5 horas _ PORQUE CELSO! - candidatura é definitiva. O dezembr.o, uma revisão dO'•0 Serviço Noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. Jndla la e catarlnense.
,. ,'( ; .• " •

sr. La Roque lembrou que assunto. Outros depútadosA pr!!se.�j;e .tabe.l� não poderá ser t11terapilt Il,tijll-W'p.vla a�}o{lzação c:Lê* pe;part",mllnto. .
• Na palavra do Jorn. Rubens A: Ramos. I havia um compromisso do disseram que, se, até lá, nãoII -- ..--- ..--- .............-- .. ---,-�_.. houver condições novas que

justifiquem a manutenção do
sr. Adernar de Barros como

candidato, poderão até mes
mo se desligar: do PSP para
não ácompanhar um movi
mento destituído de qual
quer Significação.

N-11/31

fAZ MELHOR E MAIS 'ARA10 I

DURATEX é três vêzes mais resistente que o

madeira comum., Não racho, é mais durável e

menos atacável pelo cupim.
\

Tamànho. de 1,22 x 2,50 m e de 1.22 x 3,00 m, .nos tipos
lisa, filetado e perfurado.
Revendedor: - � Ê'-Y li R

...
/�

& CIA.

f."UA - �el1pe Schmldt, 33 -. F�ne 3270

MAIORIA COM LOTT

A bancada do PSP.. está na
sua' grande maioria eom a
candidatura do marechal
Teixeira ,Lott, não só todo o
núcleo paulista, que é o mais
importante, como represen
tantes de outros Estados. So
mente três 'deputados pes
sepistas se inclinam pelo sr.
Tânio Quadros., São êles os
srs. Henrique la Roque, Es�
merino Arruda e Colombo de
Sousa.

'·.A bancada design.ou uma
comlSSao para conversar
com o sr. Adernar de Barros,
transmitindo o ponto-de
vista co;num relativo à ine
ficácia da candidatura do
prefeito de São Paulo en

quanto Ilerpurarem as atuais
c�:cçuºs�âncias pólíticas.,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado,' �4 de Novembro de 1959
----------,----------------------------------------------------

No Brasil o Pre-si�
dente de Guiné:

Meados de &0 �o,o"
UDN exige do seu candidato o compromisso I rabens, F,errarl, parabéns pelo

I já que�do deputado Jânlo apenas
Brallil". I 1

�

1
de ter, u,m só companheiro de chapa e perten-

ex g u a exc usívtdade para dar a

A declaração fol ,feita ao confir.·· bos os iadOS da cortina de ferro. NÃO TRANSIGIR candidato à vice_presidênc!la da

mar a visita ,q:ue empreenderá à "Ainda não conclui meus pla, cente aos seus quadros _- Intransigência do .

o deputado João AgripinO, que República.

União Soviética, como parte de nos para a Viagem. E!!pero Ir a ex-líder trabalhista _ "Parabéns pelo Brasil" confirmou ,ter sido convidatlo pelo RESISTE Ó PDC
sua viagem por 24 países de amo MOSCOU, alnda este mês" - de., Agitam.se os udenístas exigindo transigiu com a sua candidatura deputado Jânio Quadros para uma Está em ,jÔgO, também, a posl

-------------_______________ ctarou o presidente africano, que do deputado Jânlo Quadros o à vice.presldência. da Republlca. conversa, no enta.nto, que o obJe. ção do PDC. Coube a êste partido
conta 37 anos. compromisso de ter, um s6 compa. "A mmha cll'ndldatura. pertence tlvo do encontro fosse a v!ce.pre.. quando ainda era duvidosa a ten.
A emíssora de' Moscou havia nneíro de chapa e udenista. Já ao povo" _:' declarou o deputada' sldêncla da. Repúbllcllo. Os udenía; dêncla da UDN em. lançar o �u_

"

anunCiado, ontem, que. o presl. en.!rentando o problema., na, ma.. Fernando F'erra.r1. E o deputa.do tas, 'Porém, querem do crmdlda.to tâdo Jânlo pa.ra a presidência. ma,.
dente Toure visitará a. União Soo nhã de ontem, o candidato da Jânlo Quadros, soube..se pelas ln. à presidência da República are. nlfesta.r.se a favOll, da candjdatura
ylétlca.; na. semana que vem. "Re- UDN à presidência da República 'formações, congra.tulou.se efusl. tlra.da da ca�dldatura Ferra.rl. Ferrari coisa. que o PTN que teve
cebí convij;es de 24 paíSj!s. pre- cha.mou o deputa.do Fernando vamente com o deputado ]!'errarl jl:ste é o nome que pelas indica. precedência no registro do nome
tendo aceltá·los todos. Entre os Ferrari para uma converse, E pre, peia. vitória do _ seu candidato' à ções, suplanta.rá, facIlmente, o dIs. do ex.governador paUlista, não
govêrnos que me convlda.ram tlgu. sente estava o lider da UDN na I'refeltura de pôrto Alegre. 'No putante udenísta do mesmo pósto, cogitou. Assim a fixação da cano
ram os da Alemanha OCidental, Câmara; senhor João A�lplno. desenrola.r da conversa. proc.rpu senhor Leandro Maciel. E, na hl. dldatura Ferra:i ou a. sua. retlra.da

Itália, Alema.nha O.r1ental, Hun, Nada se -revelou a não ser que ti saber 'lual a extensão da. derr�ta. p6tese da eleição do deputa.do Implica num caso na base pol1tl�a
grla, China, União SOViética, Re. ex.l1der peteblsta, como afirma.. do PTB no Rio Grande:' do SUl.�, FerrarI, flca.rla a UDN Inteira. de sustel)tação da candidatura do .

Pública.' Arabe Unida' (RAU) e ria depoiS em decla.rações não depoís de Informada, disse: "�ÍI. mente desvlncula.da do govêrno, deputa.do Jân!o Quadros.
Haiti" . Toure se acha-em LondreS
por 5 'dlas depDls de uma. viagem'--------------- ..---- ---------.----------�--.- ..

,
) D E C R E 'T O ' Conceder LICENÇAaos Estados Unidos. I

• '-- O prefeito Municipal de Fio.

�
"0 • "

, '. de acordo com o ttem do ar;
Falando em francês o presl.

. ,
- ,

.
'

•
rlanópol1s no uso de suas Y IIr'

, tlgo .1.416 da Lel"n.o 246 de 15
. dente africano rerenu.se à decla. ." , ..

, ,í atribuições roesolve:, de novembro de 1955 a

rdaçãFo de an.teontem _dO presidente. EXONEILÍR: r fijir; .�
•

.,�.
•

E'FlE:,TUIlA'
RO'SALDA DE SOÚZA' COST-A

a r,ança. Cha.rles De Gaulle de .

�
, .,

•
" ,.. Lucia Nelson Ma.rtlns do cargo ;:::,rI .- .,! ocupante do, cargo de prOf,essor

que a GUine era uma de1llQOracla. fP:"'_;;""':;;; - '
'

. de Estatístico - auxU1a.r padrão ,�.JIIIII"'" '

.

Regionalista Cla.sse "I", -" dopopula.r antes de romper seus vln.'
. ,

.

.:' ,
,

.
K com exercício no Depa.rtamell.

.
. .

Quadro Unico do Munlciplo com
cutcs com a. França. em outubrc '

,

"

, • to de Kdmlnlstração por ter s1do respectivo tltula.r e a conta.r do . atribuições resolvé: exercício no Grupo Escola.r' "prode 1958. "Gosta.rla de dizer ao
. , ' � ..

'nomeado para outro ca.rgo público. dia. 1.° de. setembro do corrente NOMEAR: fessor Anlslo Teixeira" de Cos.presidente De Gij.ulle: F'alals à
'

"

'

A '
. P�.efeltura Munlc1pal de Floria. ano'. de acôrdo com') o . disposto no telta do Plr;\l-'jubaé distrito de

GUiné, mas a Guiné não �espon·.nópolls' 1, de outubro de 1959. PrefeUura.Municipal de FloHa: a.rt. 1. 320,. Item I da Lei n.O FlOrla.nõpollfí·' por c;nto e vinte
derá Delxa.rá que a Hlst6rla res.

,�
,

'1
' ,

,

• DIB CB;EREM nópolls de setembro de 1959 _ ,246 de 15/11/1955 (120) dias 'a. conta.r de 8 de ou.panda" - disse Sekou Toure. .

�efe1to Municipal 'um CREREM "Ari pedro Vieira, pa:a exercer o tubro de i959 .

. TAMBEM A RUSSIA .• p O R T A R I A Prefeito M.unlclpa.l cargo de Contínuo padrão H do Prefgeltura MU:nICIPal de Floria.
LONDRES, 13 (U.P.)· - A 1'á_, O prefel_to Municipal de Fia. D E C R E T O Qua.dro único do 'MUIllcíPlo 'com nÓPólls,. 16 de outubro de 1959d�o de MosCou anunciou' que o

.

,
rlanópol1s no uso de suas O prefeito 'Municipal de FIo. exercício no D.epa.rtamento da Fa. Dm CHEBEMpresidente da. GUiné," ,gekou"'.:;rou. "

atrlbulÇ'Ões, resolve: rlanópolls, no use de InJU zeIida.. prefeito Mwqclllal:re vlslta.rá Moscou na próxlmalllll
, • DESIGNAR: atribuições, resolve: prefeitura Municipal de Floria. p O R T A R I A

semana a cO,nvlte do, prlmélro mi.,
. .' , Zenalde Nunes de Afonso para APOSENTAR:nlstrp sovlétllco Nlklta S. Krus." '

,

h, na Escola. Mista. Municipal de de;acôrdo com o a.rtlgo 1.539,,c ev. II1II
I' Barlla da, LagOa distrito de Lagôa da Lei n. 246, de 15 de no�

Toure, que, conta 37 anos de. .

'

IdftA- é
,.. da. Conceição substituir por 120 vembro de 1955, a

"""" e o lideI' da RepÚblica,
-, ,

S I 11 t (cento e vinte) dias a professora Gertrudes Francisca Antunes
oc a s a da Africa Oc1denta.l s •

t " •Natália pereira Florindo que se no ca.rgo de professor Reglona.:
encon ra em Londres em visita '

bflclal. primeiro fez uma vlagemlllll
acha l1cenClada, a conta.r de 3 de lista, Classe H, do QUa.dl'O Unico

aos Estados Unidos e antes de irl' ag6sto de 1959. do MunicípIO, com -exercício no

M' , , Prefeitura Municipal de Floria. GI:\lPO Escolar "Batista pelelra.",a oscou vlsita.rá a Alemli.nha· ,

N .' ,
.

II1II nópol1s
em 31 de outubro de 1959 de Alto Ribeirão distrito de RI.

.

o mes de agôsto a União SO.I" .",

_vlétlca anunciou qU� havia afere.,
Dm CHEREM

.

beirão da Ilha, com ,os proventos

cldo ajUda financeira à Guiné A prefeito Municipal. anuais de Cr, 57.960,00 (Cln.
." D E C R E T O poenta e s.et,e mil novecentos eajUda soviética já era ,esp�a. AJIII

.

. ,. O prefeito Municipal' de Fio. �Ilesselllta cruzeiros), Inclusive os
GUiné, antiga colônia francesa' rian 'polill no uso de suas adlclonals.proclamou.se república Indepen_

o
"

, ' • atribuições, resolve: prefeitura Municipal de Flo"rla�dente em outubro de 1958. Dois"
dias depel!l se, anunc1a.va 'alll fROM.oYER; por llóPOlls" em .�' de 'outubro de 1959

que " meieclmento :-.', DIB CREREMGuiné esta.belecl1Í relàçõea dIPlO., '
de acôrdo com o dispOsto no prefeito ,Municipalmlitlca.s com a RÚl8la.

"'"'��' artigo 1355,' d'" Lei n.O 246, P O R T A R I A

____�---..,...---_
de 15· de novembro de 1955 O prefeito Municipal de FIo.

" Nlvalda do Espirlto Santo d� rla.nópolis no uso de suas
,. -,

'letra. "H" -pa.ra .

a letra. "J", do atribUições, l'esolve: . rlanópolls, no uso de-:- sua.s O prefeito MUnicipal de Fio.

,ca.rgo
de prOfessor Regloballsta DESIGNAR: atribUições, r,esolve: ria.nóPolis, no uso de suas

I br-:- Júl1o-DOln �I,elra.�UdOU�.do Quadro Unlco do MunlCiPIO:
,

Ilani Bltencourt SUva, para na NOMEAR: atribUições, Í1esoive:

I o Consultório pa.ra Rua. Nunes II'
com exercício na. Escola Mlstã 'Escola. Mista. Municipal de praia de .acôrdo com o disposto no ADMITIR:

I Macha.do n.O 21.
'

,_ Municipal de coquet.ros, distrito dos Inglêses, -'distrito de Inglêses art. 1. 320, Item I da Lei n.O CIPRIANO MANOEL SILVEI.

I Fone 2675
- de Florlanópolls. tio Rio Vermelho_ SUbstituir, por' 246 de 15/11/1955, RA pa.ra exercer as, funções de• - N. 11/10 1II1II �.. '.

_ _ _ _ _' . ".,111' Pl'efeltura Municipal de Floria. 60 (sess'!nta)
.

dias, a professora Adalberto Mor,eira. da paz para Contínuo_auxll1ar r,eferêncla VI
,

-

-.
-

�;':-;",nóPol1s em ,1 de setembro d� 1959 Nllda Lima Silva que se Il.cha em exercer o cargo de MotOrlst�, pa_ da Tabela Núme�ca de Extra.nu�

PERMUTA�Sf l' p � RT7:;:::- :':'::b�':':�:'��::"
14

=:�;.::ct:;':i:;:'=:; :::-D=::'::: :-A:::
• o' pre�élto I\{unlclpal de Flo-

.

prefeito Municipal do patrimônio. prefeitura Municipal de Floria.
A casa n,O 470 da rua 24 de

. rlaD:óPolls, no uso de suaS D E C R E T O Prefeitura. Municipal de Florla.. nÓPOl1s, l' de outubro de 1959

Mala, no EstreUp, por outra que' a�r1bUlções, resolve: O prefeito Municipal de FIo: nópol1s 3 de :'novembro de 1959 DIB CHEREM
esteja situada nas prOXimidades' DESIGNA�: I r1anóPolià, no uso de suas DIB CHEREM prefeito Municipal
do CANTO. • Al'I Chaves de souza, ocupante' atribuições, r,esolve: Prefeito Municipal p O R T A R I A
T,ratar ii rua José ElIa.s '57. ',da cargo de, prOfessor R,eglonalts. APOSENTAR: D E C R E T O O prefeito MuniCipal de FIo.

, .

_ ta., Cla.sse--"H" do. Quadro Unlco de !!-CôrdO com o lI.rt. 1537, O prefeito Municipal de Flo- rlahópolls, no uso de suas

'da Município,
'

�m exerci<llo no Item lI, art. 1543 pa.ráfrago_ rlanóPolls, no uso de suas atrIbUições, resolve: .

,
Grupo Escola.r Municipal "Ba.tla. único e art. 1546 da. lei n. 246- atribUições, lIesolve: RETIFICAR:
ta perew:a", de Alto Ribeirão dls. de 15/11/1955, Al;'OSENTAR: A porta.rla, datada de 8 de se_'

• trlto de Ribeirão"da Ilha, 'para Argentino Marc�llno Vl'elra no do a{lô�do com o disposto no tembro de 1959' que admitiu

'flilg,er mais uma Classe, per:!bendo ca.rgo de Porteiro, padrão K, do ·a.rt, 1.537, Item III, combl. AMELIA MARINA TEIXEIRA,

•
ii gratificação. mensal correspon. QUadro único do MunicíPIO, com nado com o art. 1,540, 'lotem pa.ra exercer o cargo de prOfessor
dente à meta.de de seus venclmen. exercício no Departa.mento de III, da Lei, n. 246 de 15-11:59, tlase "D", do QUa.dro Unlci> do_
, tos mensais. Admln'lstração, perce!Jendo os Heitor Xa.vler de Souza., do car. MunlclPlo, na parte refente à

•
pr,efeltura MunIcipal de Floria.. venclmeIlltos mensais. de CR$ .. '. go de Coveiro, pa.drão A, do Qua. Escola que deve ser Escola Mista

· nópolis em 27'de outubro de 1959 8,294,40 (alto mil duzentos e no. dro ,único do Munlciplo, com Munwt>al de Armazem, distrito

•
'

Dm CREREM 'Venta e quatro cruzeiros e,q'us.ren. ,exercício -na séde do Distrito de de Cachoeira de 'Bom Jesus e
,

, Prefeito Municipal ta centavos), por contar mais de Ribeirão da Ilh.!'-, percebentro os não como consta da. referida

•
D E C R E T O ---- trinta (30) anos de ef,etlvo exer- proventos anuals de Cr$ .•. •...

portaria.

OJ prefeito 'Munlcipal 4e Flo. cíclo. 22.44�,00 (vinte e dois mil qua. prefeitura Municipal de Floria.

• rlanópOl1s, no uso <te �as prefeitUl'a Municipal de Floria. trocentos e ·quMenta cruz.elrOS).: nÓPolls, 21 de outubro' de 1959.

, atribUições, roesolve: nÓPOl1s, 1 de outubro de 1959 .' prefeitura Municipal de Flona. DIB CREREM

,
NOME4R: DIB CHEREM nópol1s 3 de novembro de, 1959. prefeito Municipal
de acôrdo com o dll;posto no prefeito Municipal DlB êlIEREM I' O R T A R I A

,

,

, a.rt. 131120 Item I, da Lei n.o P O R T A R I A ...., Prefeito Municipal O prefeito Munlclpà.I de Fio.

•
246 de 15 de novembro de O Iprefelto Municipal de FIo. ,D E C R E 'f O rlanópolls, no uso de suas

1955, rl'anóPOI1S, no uso de �U8JI O prefeito Municipal de Fio. atribUições, resolve:

• Nicolau APóstolO, para exercer atribUições, r,esolve: rlanóPolls, nó uso de BUM DEMITIR:

'o cargo ,de' Escriturário Classe K, Conceder LICENÇA: ..

'I
atribUições, resolve: �ERMANO HIGINO VIEIRA,

, do Quadro Unlco do Município de acôrdó com o ítem I do' NOMEAR: do cargo de Motorista., referêncl!\

,.Interlnamente, com exerclc'lo n� artigo 1.416 da Lei n. '246' Belmar Freyesleben para IIxer. X, da Tabela Numérica de Extra.
, , ,

,Departame�to da Fazenda .. '::-,
de 15 de novembro de 1955, a ceI' o cargo de Diretor de Grupo nUllllerárlos Mensal1s1tas,

JI prefeitura Municipal de Floria. Nllda. Llm!l Silva, ocupante do Esgolar, padrão "S", do QUadro exercício no Departamento do pa.

,nóPQl1s, em 1 de setembro de 1959' ca.rgo de prof.essar, Classe "D", do único do Município, Grupo Esco. trim!ônlo.
. Dm CREREM Quadro único do Município, com lar "Batlllta �elra", de Alto RI. prefeitura Municipal de Floria,

, prefeito Municipal exercício na Escola Mista Munl_ . beirãO, dlstritq· ele Ribeirão da. nópaUs, 25 d� agosto de 1959.

• P O R T A R I A �pal de pra.la. dos Inglêses, dlstrl- Ilha). DIB CHEREM

, til
P prefeito Municipal de FIo. tO de· Inglêses do' Rio vermelho, prefeitura Municipal de Floria. prefeito Munl'Clpal

IJII rlll;nõpólls, .no uso de suas por 60 (sessenta.) dias a contar nÓPol1s, 27 de outubro de 195&

• at,rl�ulções, resolve: de 14- de outubro de í959. DIB CREREM

.• l\lDEoelS�G!:AR:
.

DIB CHEREM prefeito Municipal
a� -

L.!'as, para responder prefeito Municipal I' O R T A R I A
pela ?hefl�:�:....�ecÇãQ D E-C R E T O O, prefettõ· MunlClpat.de, Fio.
�!fenFQ; '. d\l;f'� .

, en ,(Í�:Prefeito 'Municipal de F1.0'1
rianópoUs no uso',

:qt;r'l ',.ura':� :� 4'iim�,�ous, no uso dI) suas atrlbulçõ�S, r:esolve,:

LONDRES, 13 (U.P.) - Sekou

Toure, presidente da Repúbllca da

Guiné na Afl'lca Ocidental decio..
,

, ,

rou que pretende visitar o '131'8$11.

r.=====�::======::�============================:o
..

I; �U-8-.[-R-E-C·-R-E..,...A-T-IV-o--:1f1I16COE JANEIRO

II I
,

i I

I
: I

I
I

,\ I! •

li
'

iiII
'I
I

ESTREITO

PROGRAMA DO Ml!.1S DE NOVEMBRO

15 - domingo - Animada tarde dan
çante" - Encontro
dos Brotinhos.

28 - sábado - Grandiosa
CHICo

solrée

�ota: Nas festas do Club será rlg0rosa.
.

mente exUgda -a carteira social e
o talão do mês.

,
I

I
I
","",,,,,.. n

��-==============�

E�d iit a I,'-'
:..

Por ordem do exmo. sr. des: Ivo Guilhon Pereira ,!:le
Mello, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, faço sa

per aos candidatos inscritos no concurso para provimento
das vagas existentes na classe inicIal da carreira de Au·
xiliar Judiciário, que:

l.õ' - A organização e correção das provas estará a

cargo dos professôres,Oswaldo Ferreira de Mello - Portu

guês; Lygia dos Santos Saraiva - Datilografia; Pedro
Bosco - Matemática; Waldir Dias - História e Geogra·
fia e Nicolau Severiano de Oliveira - Direito;

2.0 - As pr.ovas serão realizadas de acôrdo com_ a se

guinte tabela:

PIA HORA
9-12 9,00
12·12 14,00
15·12 9,00
16-12 91,00
17-12 9,00

PROVA LOCAL

Português
Datilogra.jla,�

, Matemáti�":'::;,'"'-!; r�· .. ';".....!;
HIst. e GeQg"�:"
Direito

Faculdade ·de, DlJ:elto
Tribunal de JustIça
Faculdade de DIreito
Faculdade de Direito
Faculdade de Direito

3.0 .:_ Durante a realização das provas, aos candida·
tos será permitido, exclusivamente. o uso de caneta tintei
ro ou lápis tinta.

4.0 - Aos candidatos retardatários não será permiti·
do entrar nas salas em que se realizarão as provas, após
o início das mesmas.

•

'

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, em Floria·

nópolis, 3 de novembro de 1959.
Márcio LuIz Guimarães Collaço

DIReTOR GERAL

\.

FERR/AR,I ,A JÂ'NIO:

"Min�a caodmàtura ê �O

nópolls 1 de outubro .de 1959
,

O prefeito Municipal deI F,lo.
DlB .CHEREM rlanóPolls

,

atribUições,
DESIGNAR:

no uso de suas

prefeito Municipal

PORTARIA
resolv.e:

O prefeito Municipal de FIo.

rlanópólls, no uso de suas

atribUições, r.esolve:

NOMEAR:

JOSELIA MARIA TÉRNES,
ocupante do ca.rgo de 'professor

Reglona.l1sta, Clase "R", do Qua.
dro Unlco do. Munlclplo com

,

exercício no Grupo Escolar "pro_
fessor Anísio Teixeira" de Coso
telra do Plrajumaé distrito de

-' ,

Florianópolis,
.

pa_ra il"eger mais

uma... cla.sse, no perlodo compre.
endldo éntre 1 de outubro per ..., ,

cebendo a gratificação m.ensal

"

de
. acôrdo com o disposto no

art. 1.320, Item I da Lei n.O

246 de 15/11/1955,
Argentino Marcelino Vieira, pa.

ra. exercer o cargo de por,telro, pa.
drão K, do Quadro único do ��.
'1lcípl0 com ex.ercíclo no Depa!'';

. Gamento de AdministraçãO.
,- � ..

pref-eitur!' Munlci�al de ,;Floda•.

nÓPol1S, 1: de outubro de 1959

,Dm CREREM

'�9,�re§p,onde�re >ã. me,tãde :,([e aeús
$enCim�ntos.� ",.. ,,'

:Pref�tilra: MunícIP�1 de jlórfa,
,nóPol�s, 16 lle outubro de 1959.

Dm CREREMprefeltó Municipal

D:çCRETO . prefeito Munlcipa.l
DECRETOO prefeito Municipal de FIo.

A V I S O

DIA 12

PROGRAMA DO M�S DE NOVEMBRO

DIA 1::: a 18
DIA 22 (domingo)

mA 28 (sábado)

- CLUBE DA LADY

EXPOSIÇAO DE ORQUíDEAS
SOIRÉE INFANTO-JUVENIL
- SOIRÉE

,;!k-

com

� ;f

� '�_ -f�:;�,_

.�' -''i :;,

�,:�-2,'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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24 horas da
, )' mental ompeti<ão

18'11111 -Bia'!;;�1' ;.
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, O sr. 'Osni Mello n_ão gostou do que o Daltir Cordeiro
escreveu na' sua "'Fôlha Sêca" de quarta-feira e já insti
tuiu o dr. Saul Oliveira seu advogado para processá-lo na

Justiça. lO Dàltir, sabedor dlsso, contratou, ,segundo nos

disse, três advogados para defendê-lo. Vamos ver se o ra
paz consegue provar, na Justiça, tudo quanto disse a res

peito dos dinheiros da F.C.F..

inte e 0110_ guarnições estarão empenhadas na disputa dos louros do Cam peonato Catarinense de Remo de 59 -. Um páreo extra em
S an1anha mais um I

' •

t
.,

I·' 't ôb t t' t d Ireremo .,.

d que ln erVUB o e eme t' ",
..

r�
"

ti O Aldo Luz deverá vencer var uma van agem so re os I remes .en re an o gran e u-

alIlpeonato catarine��e u� I .

_

n O femlnmo � r'rognos ICOS. nêste tipo de barco. Mesmo remadores do Martinelli, que I ta para o pô�to de segundo
elIlO, que promete �Itim Luz e América sao os clubes

I
PAREO EXTRA Nêste páreo teremos a mes- assim encontrará nos join';' irão remar dobrados. I lugar. Correra pela primeira

es melhores. dos u .os I que participarão em todos os Como atração veremos ma colcação da regata Pré- víllenses sérios adversários. OITO GÍGANTE: - São vêz nêste tipo de barco o ca-
OS. Tal é a rlvali�ade e:ltl�- í sete tipos de barcos. Ria- duas guarnições de' MOÇAS Campeonato Em o o Aldo O Cachoeira já foi Campeão francos favoritos os remado- I choeíra de Joinville.
nte entre nossos clubes. e

I
chuelo somente no quatro

I
do Clube Náutico América de 2 o o Marti�elli e em 3 o � o nêste tipo de barco em 1957. res do oito do Aldo Luz. Te- I c.

IIlO. O Aldo Luz, Françlsco

I
sem patrão. O Cachoeira em 'Blumenau, que correrão um América a não ser que· ve-I QUATRO SE� PATRAO:

artinelli e Améri�a de Blu- três típos �e bar�os, e pela I páreo em ioles a quatro re- nha o �érica.com um con- - O América é o favorito, Os Campeões Catarinenses deenau, são os mais crede�- I primel:A. vez no �ltO giga�- mos com patrão. junto muito bom, que sur- I pois correrá com a mesma

iados ao titulo de,Campeao I te. Atlanti�o tambem em tres preenda neste páreo. I guarnição que foi campeã do R
'

(V)o EstadO. Teremos entr�tan--I barcos, ,

correndo pela prí- PAREO POR PAREO ESQUIFE: _ Manoel S11- ano passado. No entanto o ema
outros clubes, com b?a_S e I m�lra vez no quatro sem pa- QUATRO C/PATRAO: veira é o favorito nêste pá- : Aldo Luz, Martinelli, Ria- 4 REMOS COM TIMONEIRO

treinadas guarmçoes, trao. Veermos grande luta entre o reo, mas Orildo não pensa o; chuelo e também o Atlânti- O Campeonato Catarinense de quatro com timoneiro
tudo farão para surpre- Aldo Luz, Martinelli e ca- mesmo, e tudo fará para' co lutarão muito pela vitória. teve sua instituição .no ano de 1918, sendo disputado até
r aos favoi'ito�'.

De �0i1:- I
Teremos pois nada mais

I
choeíra. Ficará entre os três derrotá-lo. Notícias vindas' DUBLE ESQUIFE: - O o ano de 1930 em ioles franche. De 1931 até os nossos dias

é"Virão os tradlcl0n�ls :1- I n�da menos, que 28 barcos a primeira colocação, en- de Blumenaü, dizem que o
I

Martinelli encontrará nêste foi disputado em out-ríggers. Eis os seus vencedores:
ais jolnvillenses, Atlantlco

I dlSPuta_,ndo palmo �pallpo I' quanto que os outros tirarão I esqu11er do América está an- 'páreo um forte concorrente 1918 - RIACHUELO - Alfredo Muller, timoneiro e

Cachoeira. uma boa colocação no eam- eolocação secundária. dando muito. I na dupla do Aldo Luz. Está remadores Daniel Guedes, Alberto Muller; Carlos Galuff e

Francisco Martinelli, Aldo, peonato, I DOIS SEM PATRAO: _I DOIS COM PATRAO: �

i remando muito bem, e vai le- Fioravante Chirighini.
1919 - MARTINELLI - Acíolí Vieira; timoneiro e re

madores Osman Torres, Jorge Portela, Alípio Machado e

Rafael Linhares.
1920 - ALl'4IRANTE BARROSO, de Itajaí - Marinho

Lino, timoneiro e remadores Amâncio Coelho, Aníbal Gaya,
Primo UIler e José Gall.

1921 - MARTINELLI - Acioli Vieira, timoneiro e re

rr:adores Alípio de Castro, Jorge Portela, Lesvegildo e Os-
.unn Torres.

'

1
1922 - Não houve disputa.

J.(ll d'· h· 'f I
'

(' k"
1923 - RIACHUELO - Júlio MOritz, timoneiro e re-

,

,
r" '.

o' "'I ',', madores Alberto Muller, Max Muller, Emílio Mund e Ro-
,

",', ,au
' "0 : · 'ele em '

-

'a a (), 'fac dOlf�9�und'''ão houve disputa.
o ' \ 1925 - MARCILIO DIAS, de Itajaí - Luiz Reis, ti-Os ouvintes da seção "Fala

-

o no cenário rutebolístíeo, do pais, _ ... '.... _ ..........a�_ .. ...... 1,_ ..__ .. .uoneíro e remadores João Tabalipa, Pedro Santos, J(jão

��;O;;-P�E:;:' j�:�:ca:o c�e�:; N,iA m-e're'�e-, - c:o'me'ola'rl·o caro;!�� �J�R<;':;���i: .;_ AcioH Viéira, timoneiro e
para ser chamado a Integnr a. OU � remadores Antônio Selva, Altamiro Andrade, Heriberto

maiores cracks da nova �ação seleção braslÜ!lra em seus trel_,i "UMA CARTA das sessões da díretoría da

I S I' O I
Schmidt e Alfredo Oliveira .

catarlnense. Centro médio dono namentos, com �istas à prÓXima" Recebemos: ACESC, foi discutido um orí- au , iveírs , 1927 - ALMIRANTE BARROSO, de !tajaí _ Raul
dos majores 'predicados té�icos, COPA DO MUNDO! � "Florianópolis, 11 de No- cio no qual solicitava a díre-

"em' .t t 'I'hiene, timoneiro e remadores Afonso Zaguini, José GaU...
• • _ Y, mUI respel osamene". ' ,possuidor de títulos os mais non. Atualmente, CláUdiO, numR�vembro de 1959. tO:la especial atençao para requerer a sua"inscri ão "no Junior, Primo Uller e Carlos Seara.

. ,rosas como campeão da Cidade confirmação das suas qualidades,'" Prezado amigo Pedro Paulo. o Ingresso de Saul na Entl-I
q ad

.

I d AÇ., I 1928 - ALMIRANTE BARROSO, de ItaJal - Leo Thie-, '. u ro SOCla essa SSOCla- -,
.., ,pelo paula Ramos e tri_campeão vem de ser convocado para a sele., Lendo sua página, no ·'0 dade. Depoís dos pareceres, ne, timoneiro e remadores Afonso ZagUlnI, Jose Gall Ju-ção, prestando, inicialmente,sul ..braslJ.elro 'universitário, Cláu" cão catarlnen,&e da zona sul �ESTADO" de hoje, deparei, BU e o colega' Rui Lôbo, ro- niol',' Primo Uller e Carlos Seára.... as seguintes informações sô- ,dia Flguraff, atual defensor de, Aguardem, portanto, a próxi_ na secção FOLHA SOOA, com mos contrários uma vêz que 1929 _ MARTINELLI _ Santino Brites, timoneiro e� bre as atividades esportivasgloriosa camiseta alvl.celeste, se- ma apresentação de "Fala o crak""'um artigo, que envolvia meu Baul dizia-se redator espor- que exerce: remadores Euclides Dias, Saul Ganzo, Heriberto Schmidt

rá pois, uma atração em "Fala o quando será prestada hOmenàgem'nome. tivo da Rádio Guarujá, quan- 1.0' _ Vice-Presidente da
E: Raafel Linhares.

crack". Além do mais, além da� das mais merecedoras ao jovem� Certamente, em-, vista de do na verdade Saul era �O- Federação Catarinense de
1930 - RIACHUELO - Décio Couto, timoneiro e re-

inúmeras pal1tlcu1arldade.s dignas centro médio Cláudio do Avaí e"'ser O brilhante colega o .di- LABORADOR. Ora sr. dlre- Futeból. '"ladores Orlando Cunha, Alberto Moritz, ,Max Muller e
de registro na sua carreira fute_ da seleção catarlnense, zona sUI.'retar da iôlha, solicito, se tor entr� Red�tor e. COlabo-1 2.0 _:_ Exerce, há mais de Zduardo Muller. '

-'

'bolisttca Cláudio evidenciou.se R. V. L. .possível, inserir a nota que rador, ha mUlta dIferença. dois ano's a fun -o d 0-
1931 - ALDO LUZ, - Moacir Iguatemy da Silveira, ti�

!l.'.__ .._ .. \lia _ ..." ..,. 'In .. � � segue, como explicação.. pois Tod��ia, ficou deliber�do em I mentarist� especi��zad� �m moneiro e remadores Otávio Aguiar, Alfredo Espindola.,

tl. oportunidade assim ex1ge, reumao que seu pedido se- futeból na Rádio a 'â Alcides Rosa e Sidney Nocetti.
Não tenho cas!;) pessoal al- ria aceito,. !iesde que o. d�re� ,desta Capital;_

..__

uaruJ
1932 - :ALDO LUZ - Moacir Iguatemy da Silveira, ti-

gum COl!l o desportista Saui toro esportIvo da, � el!llzlSSQra, I 3.€) _ Colabor!l" na página moneiro e remadores Aldo Pereira, Alfredo Espíndola, Al
Olivei-ra. O ,atp-ibuido. -

".caso" assmasse-, um. 9f.u:!.9�� en�o i eSP01:tiv"hia:jornal '!O .ESTA- ,rides Rosa e Sidney Nocetti.
Que o seu, colaborador mais que Saul fazl� parte do seu

l DO" já há vários mêses, ten-' 1933 �,' ALDO LUZ ""'- -Moacir Iguatemy' da _Silveira,
frequente quiz se ,referir, as- corpo reda!?,l.'lal. Nada mais.

I do publicado qiversos artigos. timoneiro e remadores Aldo Pereira, Alfredo Espíndola,
Ilim não posso cónsiderar. Vce� portant�, p�ezad? .p e,� r o I Nestes têrmos, contando Luiz Horn e Alcides Rosa.
j2Jmos como se deu. ,Numa Paulo, aI �sta o trlbUldo ca-

com o bom
'

acatamento da 1934 _::_ RIACHUELO - Décio Couto,' timoneiro e re-
so" que agora. desejam ex-

digna Diretoria dessa Asso- madores Walter Schlegel, Joaquim Oliveira, Otívjo Aguiar
pIorar, em vista de ser eu

,::iação, c Orlando Cunha.
contrári0 à indiqal{ã-o do téc-

Pede Deferimento. 1935 - RIACHUELO - Décio Couto, timoneiro e re-
CAMINHONETE - De sotto, p,ico- da seleção catarinense.

Florianópolis, 16 de Outu- madores João Azevedo Vieira, Joaquim Oliveira, Otávio
faprlcação de 1950, capaCidade Quanto ao último tópico bro de 1959. Aguiar e Orlando Cunha.
para 1,000 qUilos, cabine de, aço, da ,mesma secção, responde-, I ' Saul Oliveira 1936 _ RIACHUELO _ Décio Couto, timoneiro e ré-
carroceria de ma.dell�a, em ótimo rei através das páginas de

O pedido do requerente foi m2dores Rodolfo Dien, Joaquim Oliveira, Otávio Aguiar e
estado de 'conservaçaO. "A GAZETA" d -

.

Orlando Cunha..

aprova o em sessao de 19-Tratar com Aldo Varela rua I Certo do acolhim�nto, aqui 10-59 exigindo entretanto a 1937 - Não houve disputa.
Jerônimo Coelho - 3, apartameD. ! fico com um'àbraço de agra- � direção da ACÉSC como é 'de �938 - RIACHUELO - Adolfo Chirighini, timoneiro
to n,O 2, decimento. Seu "'aluno", I direito provasse � requeren- c remadores Walter Schlegel, Joaquim Oliveira, Alcino

) MAURY BORGES." te o q�a alegou. MilÍeIÍ da Silveira e Orlando Cunha.
-- 000-- 1939 - RIACHUELO - Adolfo Chirighini, timoneiro

Ilmo. Sr. Presidente da As-

NEGOCI,O URGENTE e remadores Walter Schlegel, Joaquim Oliveira, Otávio
sociação dos Cronistas Es�. Aguiar e Orlando Cunha.
portivos de Santa Santa Ca-

Casa' Ven'de-s'e
1940 _:_ MARTINELLI - Acioli Vieira, timoneiro e re-

tarina. - madores Walter Wallderfey, Jales Tinoco, Adolfo Santos
Nesta.

Vende-se uma casa de ma-. e Alfredo,Oliveira.
Saul Oliveira, brasileiro,

terial, com 7' compartimen- 1941 a 1946 - Não houve disputa.
casado, advogadO, domici�ia- 1947 _ RIACHUELO - Décio Couto, timoneiro e re-1 tos, atu�lmente desocupada,do e residçnte _

nesta Ca:pi�al, !nadares V/alter Wanderley, otávio Aguiar, Joaquim Oli-, por preço baratíssimo, situa-
da na rua Henrique Boiteux .•eira e AItIno- Régis.
n. 134, no Estreito. Ver e tra- 1948-é 1949 - NãQ "houve disputa.,
tar com o sr. Linhares. F.o- 1950 - ALDO LUZ - Moacir Iguatemy da Silveira,
nes 3084 e 2828. N;.11/33 timoneiro e remadores Hamilton Cordeiro, Sady Berber,

Antonio Iioahaid e'Arnaldo ChirighiIíi.
1951 - MARTINELLI - Àcioli Vieira, timoneiro e re

madores Manoel Silveira, Walmor Vilela, Orildo Lisbôa e

José Azevedo Vieira.
1952 - 3 páreos - ALDO LUZ - Moacir Iguatemy da

:-:;ilveira, timoneiro e remadores João Artur Vasconcelos,
}"nincisco Schmitt, Edson Westphall e Sady Berber. MAR
'rINELLI - Acioli Vileira, timoneiro e remadores Walmor
Vilela, José Azevedo Vieira, Edlon P. dos Santos e' José
Carlos Tolentino de Sousa. MARTINELL'l - Acioli Vieira,

���mwTI��
�=-=- �. J -

ack", na Diário da Manhã aos

bacias terão o ensejo 'de to.
" ,

1116r Intimo contacto com um dos

V E N D E-S E

--III--
Não se ímporta o, maioral da F.C.F. que o chamem de

l"Ditador'" e outras coisitas- mais. Do que êle não concórda
é que coloquem em- dúvida a sua idoneidade moral. E O
Daltir disse cobras e lagartos do dr. Osnl Mello, à respeito
dos recursos financeiros da entidade, chegando mesmo a
usar o têrmo enrustido. Daí... '- ALUGA-SE

,

- I I I - � RESlDEN'CIATerça-feira, haverá, lia ACESC, reunião de Assembléia I Id T1 ' Casa sita à Aven a rom_era Extraordinária. Falam que a diretoria solicitara aos
f t

-

Ficronistas que se abstenham de criticar a Comissão Orga;- powSky, I}.o ,7 (em ren e, a •

nizadora da Seleção, a fim de que ela possa trabalhar em guelra).
I'. ',. . Trtar corl! o dr, Geraldo Sa-paz. Nada feItO! IssO serIa o absurdo dos absurdos. Cn- ,. ,

t1car ou elogiar é a' função da imprensa, norma sagrada
les. Fone, 37-39.

;:: ��i::::t!��Ot�ro;n:I:�i:a:����e��� ���:�s�:é :�ô:�· '�tESES�sii%;:siViAi;;Risii�À�$D�$�Ô�%:is:iS�"�Ô�R�%�Têi�M�%�ÊSN§$�T§'Ó�:"�$I:S�D�É���?%iti..;i�;:;i '2tfm ido ás miÍ maravilhas. Que continue assim. I' .. �
1

,

! ARTIGOS PARt\--,111--
.

O Sargentp Mor;cy GÓnies, alegando motivos de saú
de, solicitou e obteve desligamento 'da Comissão Organiza
dora da seleção, nó cargo -de preparador físico, tendo si

(
do escolhido p3:ra substituí-lo o professor Libório Silva.

'

--111--:..

ESPORTES EM GERAL

Alertada sôbre os preços exorbitantes que os hotéis
de Joinville estão cobrando, a Comissão Organizadora da �

Seleção, decidiu que a delegação do Selecionado do Sul �que amanhã jogarã com o selecionado do norte, não mais �eguirá hOje, regressando segunda-feira. A viagem dar- re-á ás primeiras horas de amanhã sendo o regresso logo '

após o jôgo. Com isso' economizará umas bôas dezenas de
Milhares de cruz�iros.

'

--III--
O Torneio "Dr. Heitor Ferrari" teve sequência quarta

feira com o "ClássiCO-Rei", tendo ,o Figueirense suplanta-
do o Avaí por um gol de Wilmar. Amanhã teremos Bocaiu
va e Atlético, jôgo que promete.

--III--
Já devem estar aqui tôdas as guallnições do interior,

que são as do América Atlântico e Cachoeira, que amanhã

�ntervirão no campeo�ato Catarinense de Remo de,. 1959,
Juntamente com as guarnições do Aldo Luz, Martinellli e

Riachuelo.
--i I I-'-'-

Haverá 'mesmo, amanhã, o párêo extra
.

entre
duas guarnições constituidas por graciosas senhoritas do
América de Blumenau, que remarão em duas loles a 4 re-

tl.i�JlilJ; "nel� M�rtlnem. lI4a�s ���" _Jttra?ão
a.nhij., reI' de dommgo,;'llFomovlda

APARTAMENTOI timoneiro e remadores ;Manoel, Silveira, Alfredo dos San

dormitórios e- de-
tos Filho, Orildo Lisbôa e Edi TremeI.

1953 - 2 páreos - ALDO LUZ - Alvaro Elpo, timo
rteiro é ós remad10res Hamilton Cordeiro, Francisco Sch

mitt, Edson Westphall e Sady Berber. ALDO I,.UZ - Alva
ro Elpo, timoneiro e os remadores João Artur Vasconcelos;
Francisco Schmitt, Edson WestphaU e· José Azevedo Vieira.

1954 - ALDO LUZ - Moacir Iguatemy da Silveira,
'" timoeniro e remadores Hamilton Cordeiro, Francisco Sch

mitt, Edson W1estphall e Sady Berber.
1955 - ALDO LUZ - Alvaro Elpo, timoneiro e rema

I dores Edson Westphal, Francisco Schmitt, Gleno Schrer e

Osman Boabaid.
,

1956 - ALDO L:UZ - Alva.ro Elpo, timoneiro e rema

dores Edson Westphal, Francisco Schmitt, Kalil Boabaid
e Osman Boabaid.

. 1957 - ALDO LUZ - Alvaro Elpo, timoneiro e rema':

dores Hamilton Cordeiro, Francisco Schmitt, Wilson Boa

baid e Kalil Boábaid.
1958 - ALDO LUZ - Alvaro EIIIP, .Jtimoneiro e rema

dores Dionisio Schmitt, Manoel João TeiXeira, Décio Mas
-

�arelo· e Sady Berber.
11'0 do

V. S. ENCONTRARÁ NA

Casa Carneiro

11
P 'd.Va�NpDE-SEG II re 10 raça enera

I Qsório, 37 com 7,OOm. x

I
50,00 m.. 'Aceita-se oferta.
'Defronte ao futuro Instituto
de Edul!ação. N-l-l/785

A MAIS COMPLETA EM ARTIGOS

ESPORTIVOS

Com 3

Rua Tenente Silveira" n.o 25 - Fone 2859 H
FLORIANÓPOLIS - SANTA CATARINA�

�S$$%$s·SS%*SS%\.�%'%%$S\'%S%%S�!_2�

mais dependências tôdas bem
a.mplas, aluga-se' à rua De
métrio Ribeiro, 14. Informa
ções: fone 2905. N-11/35

, Afencão, clubes yarleanos t
,

o BOTAFOGO F. C. de José Mendes, vai promover em
Dezembro próximo uma festa esportiva pela passagem do

seu 10.0 aniversário de fundação.
Entre as provas externas que serão disputadas, consta

de uma próva de bicicleta, uma prova corrida de reslstên'1
cia e duas provas de natação.

Para malar engrandecimento o
'

BOTAFOGO FUTE

BOL CLUBE, aguarda a cooperação de seus

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-�������-��� ..���-�------- �_._----_...��.�--�-��----:PORTO ALEGRE, 13 (V.A,) - O GOVERNADOR LEONEL BRIZOLA RECEBEU EM PALÁCIO-UMA COMISSÃO DE INDUSTRIAIS DO CARVÃO DO VIZI-tt"NHO ESTADO DE SANTA CATARINA, QUE LHE AGRADECEU O APOIO�QUE VEM EMPRESTANDO A CAMPANHA DE .DEFESA DO PRODUTO NACIO."1'NAL, REITERADO POR SUA SOLIDARIEDADE A MOÇÃO APRESENTADA PELO GOVERNADOR CATARINENSE NA RECENTE VII CONFERÊNCIA DOS''GOVERNADORES DA BACIA PARANÁ-URUGUAI; OS MEMBROS DA COMISSÃO RELATARAM A CRISE EM QUE SE ENCONTRAÀ INbÚSTRIA CAR'BONIFERA DE SANTA CATARINA, ASSINALANDO QUE, ATUALMENTE, EXISTE NO ESTADO UM ESTOQUE SUPERIOR A 700 MIL TONELADAS'DE CARVAO,' NO VALOR DE MAIS DE UM BILHÃO DE CRUZEIROS, RETIDO POR FA.l.LTA DE MERCADO PARA' O GARVÃO DE. VAPOR, DERIVADO'DO CARVÃO METALÚRGICO. A COMISSÃO FOI APRESENTADA AO SR. LEONEL BRIZOLA PELO ENGENHEIRO VENERANDO VARGAS DA SILVEI-'
_ .

.

'RA, DIRETOR-GERAL DO DEPARTAMENTO AUTONOMO DE CARVÃOMINERAL.
.

,

.

.

� ',_"'-= ""__ "'_�.l · � _

EM UMA CARRETA

RIO G. DO SUL BRASILIA
EMPREEN'DiMENJO INÉDITO DE FAiwUUA GAÚCHA -- PA'RTIDA D�E CACHOEIRA EM 24 DE AGOSTO E

CHEGADA EM BRASíLIA A21 DE ABRIL DE 1960�
Idealizei essa viagem tendo por nome de minha terra procurando I somente' me credencia perantes as Dentro de doiS ou' tres dias as.

bj ti o transferir me para Bra com isso oferecer ta:nbem a via. autoridades como traduz f1elmen_ sim que haja completado seu 111'0-�1Il= :0:U a famill� em busca d� gem a t�d(!)S os governadores dos .te o meu pensamento, grama nesta Cidade, prosseguirá
um ft1!turo mais promissor e com Estados por cujos caminhos estou A viagem 'acrescentou - até o viagem, levando consigo a vo�ade

peregrinando. Ê um laço de fra_ presente mo'mento val prosseguín; !.errea e -II fé ·fIrme de chegar com

ternldade como diz Q Ilustre En- do normalmente tendo sido multo sua famíl1a a seu destino. O sr.

genheiro Leonel Brlzola em docu. bem recebido em, vários lugares, Francisco Alves traz consigo um

menta que me entregou, que não municípios e localidades por onde livr<? de registro d.e impressõêa, QlI·
vamos passando prlncipalmste de várias personalidades têm as.

no Municipio di! Imbituba '�êste sinado, deixando sua maneira de

Estado,' a quem quero tributar' sentir a grande empreitada por esse
maís uma vez os meus mais stn, homem arrojado que em compilo':
ceras e leais agradecimentos pela nhla de sua famil1a numa carreta.
acolhida que nos foi d18pen�.� saiu de Cachoeira do Sul par�
Dia 18 de outUbro, transpor·ta_ atingir Brasil1a, o grande fe_I�O

va a divisa de nossos Estados. Rio' do momento e a atração malor de
Grande do Sul • santa catarina, todos os brasllelros.
onde venho recebendo generosa
acolhida e prestando de boa von..

tade todas às respostas às pergun.,
tas que me têm sido feitas.
Disse.nos alnda nosso entre,r.t,s.

tado que é de seu programa chegar
à Brasíl1a dias antes de sua ms;pondendo nossas perguntas.

Tem assim a palavra para l1vre. talação oficial.

mente falar o heroi do dia. Que se acha, presentemente nes,

Dlsse.nos· então � "Minha ta Capital onde chegou muito bem óbices que apareçam pelo proton ,

partida co� a famHla, deu"..se dia admirando suas magníficas Palsa.:. gamento da jornada.
24 de agôsto dêste ano data. mar, zens e a ponte Hercilio Luz por .. --

. ,
d onde passou sentindo grande emo., JK E" E

-. , Icada e que rel.embl·a_a morte e
Na foto, a carreta com que a família gaucha faz o Raid .nvla. mlSrarlOGetúlio Vargas em seu quinto aní, ção. .J)

versárlo. Cachoeira-Brasília Aqui avistar�se·á com o sr. Go_
L. ,vernador do Estado e prefsito de

a Jango'
.:

........................" HMOf.e...................... Florianópolis. _

•
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• percorrerá Igualmente as repar_

I eleoes -_e or o egre J. tições Públicas onde prestará -aa

I 3le�
.

-:fincd i �;;·w;�'; ;;I::::,(:�::: :::::::
•1 É O seguinte o resultado final das eleições para Prefeito de I FLORIANÓPOLIS Sul; para tratar dos ultímos

• Pôrto Alegre, em que venceu de maneira surpreendente o sr. c Estará hoje em -nossa "cidade, acontecimentos políticos e

•
J.. ;.

� proveniente de São paulo. à

•1. Loureiro da Silva, apoiado oficialmente por apenas dois pe-� I� cronista de "O Estado de São da consolidação da eandída-

d PDC PL paulo", srta. Mary Wynne. Ma_
quenos partir os: e. rs, que viaja em avião da Real- tura do marechal Teixeira

• a Aerovias estará hoje à notte:
95 . 537

• pr,sente' à festa dromovida pelo Lott. O emissario do presl-
: LOUREIRO DA SILVA ... , . . . . . . . . . .1 nosso eomnannetro Zury

-

Ma.'

: _ \ITILIi:.:O"-N VARGAS ... 78 169 chado nos salões do Querencia dente foi o - seu primo, o

• '\' IJ • ..,. •••••• • :' palace, convidada que foi pelo

:• AR") DELGADO 6.991 •• gerente desse luxuoso hotel sr. deputado Carlos Murilo,
� • • • • • • • , • '. ' , • , • •

Manolo Rimbol.
'

Dif
'

LOUREIRO 17 368 •
À M to que viajou ontem para Por-I helCllça pro- . . . . . . . . .. . . . . , � . t ary os nOSSOll vo S d�

...................oe••o O �..... feliz pennanencia entre nós.

Ontem pela manhã, a cunosí,

dade pública foi despertada por um

fato inédito e que atraiu desde 10_

go a atração de inúmeras pessoas
essa Viagem, levar uma homena,

gem ao presidente Juscel1no pelo
grande empreendimento e àsslm,
levar a todos os dncõ·es do país o

que se aglomeraram diante de uma

carreta modesta puxada por dois

cavalos com tolda de lona tendo

como passageiros uma famiÍla. Seu
chefe senhora e 4 fUhos menores,

,

Ao lado. da carr.eta,. um pano
com êstes dizeres pintados - '''1),e
passa a passo iremos de Cachoeira
do Sul a Blrasilla". Dizia tudo;

,

Dando.nos por satisfeitos, agra,
decemos ao sr. F\ranclsco Alves
desejandocthe e à familla que �
acompanha muitas felicidades

, ,
rogando a Deus permita consiga
o novo bandeirante alcançar o fi.
nal de sua rota o mais depressa
possível antes as dificuldades e

Da iniciativa corajosa ao maior

arrojo e sacrifício da caravana.

Um Ideal em marcha desde Rio
,

Grande do' Sul até a Nova Cap�tal
,

do pais ao arrojo de seu Ideallza�
dor sr. Francisco Alves e sua ra,

, .

mílla que o acompanha na longa

peregrinação.
A nosso convite aqui está o no,

mem conversando conosco e 1'88_

RIO, 13 (V. A.) - O pre-

to Aleg�e.

ATIVIDADES DO SESI EM FPOLIS. Segundo Telescôpio
do Mundo nos EE,UU

Encerramento solene do Curso,de (orle e Costura
Presente represénlante do Sr. Celso Ràmos

Çô€S cheios de gratidão, os mais

sinceros e os mais profundos agr.l_

decimentos, por nos terem' dado
e3sa oportunidade de aprend03.r.
mos algo de bom. As modestas
donas de casa dêSte BaLrro sim.

pIes e também as jovens que f'e

enc�minham para o matrimônio .8
que aqui reàllzaram o desejo d,e
serem costureiras no lar deixam

. ,
o muito Obrigada ao mesmo tempo
em que pedem a Deus que '00 a

todos um futuro de f�licrl1�'lS

vulglll1' brUhantismo, tendo usado

Inicialmente da palavra, a orado.

ra oficial da turma; Srta. Vânia
Debatin que em nome de· suas

colegas pronunciou o seguinte dis_
curso: "Agora que Chegámos ao

término dêste curso não podería.
mos' deixar de externar aqui o

•

agradecimento sincero de t&das as

reinante receberam os seus certt,
ficados das mgos dos componentes
da Mesa, presidida pelo nobre le.

presentante do sr. Celso Ramos.
Em nome da p�róqula de S'io

LUiZ, usou da palavra o R!lv-no.
pe. Justino corstjens, proterlndo
alocução em que exalta a atuação
dos Senhores Celso Ramos e 'Re
nato Ramos- da Sllva, bem como

dos seu� dedicados cOlaboradores,
a frente do SESI Catarlnente ·sa.
lientando que -a obra por êles' rea.
l1zadas multo se assemelha a

,

Doutrina .Social da Igreja.

conclui, pedindo as bençãos do

Céu para que essa admirável ins..

tltuiÇão prossiga na sua bJo4lhante
trajetória.
Agradecendo as referências (,'0.

.Sob vibrante salva d,e paI,nas; giosas com que o Revmo. pe. Jus.
.

as alunas, Vânia Debatin, Z1lem tino distinguiu o SESI e ns SlOUS
da Luz M�IO, Valda Lemos, Mela_ dirigentes, o Sr. platão ·ie CastlO
nê ReglS, Laugellna Souza .Fer. Fatia em nome do Sr. Cf'iôo }ta.
reira MaUl'a Borges Jurema San.- mos 'deixa claro o elevado .c.1,j,�tlvo
tos 'Zilda Mal'tinha' p,eras Tere_ do SESI em pro.pugnar semp·':p. pe_, , .

z!nlla da SUveira., Maria NU}les la paz social no Brasll. Co.no en.

Luz, Diva ,santos, Nllza J.l'fdellZ; cerramento, foi gen�llm'3nt.e ofele.
Nair Helena CUl'lha, Clara Helena cido um coquetel aos presentes e

santana, Laurea. Barbosa e Nilza I a dedicada professô'ra, uma signi.

Debatin, contagiadas pela alegria }icativa il'ecordação.
----------------

BERKELEY Califórnia 13 (UP)
- A Univer�idade da 'Callfórnia
anunciou hQJ.e a primeira obser_

vação satjsfatória do espaço com

o segundo malar telescópio 6ptlco
do mundo.

A observação foi efetuada em

outubro último com o tell:isc6pio
do 'Observatórlo LOCk, aparelho

. que tem 2,50 metros de diâmetro.
O maior telescópio óptico do

mundo é do Monte Wllson, tam.'

bém na Cal1fórnla, com um es·

pêlho de 5 metros de diâmetro.

O dto A. E. Whltfol'd dlreltor do

Observatório Llck, deClarou que
essa observaçãO teve como il'esul_

tado importante descobrimento re.

latlvo à nebulosa Andromeda uma

constelaçijo da galáxia da qu'al faz
parte o sistema solar.

Transcorreu no salão da Capela
,

São JOãO, no, Bairro da Penlten_
ciálria a solenidade de encerra.

ment� e entrega dos certificados

DEP� SR ESO,LA

às alunas que concluiram recente.

mente o Curso de Corte e Cost�a
mantido pelo Serviço

.

Social da

Indúst1'ia em colaboração com a
,

paróquia de São Luiz. Estiveram
presentes ao a.to o Sr. PlatãO de

,

C'.Jtro Faria repl\esentando o Sr.
alunas que agora se veêm forma.
elas no Curso de Corte e costura,
tendo em. mãos o certificado

�

doCelso Ramos, digno DJr!Jtor Re
gional daquela entidade; o Revmo.
P·9 Justino Corstjens zeloso e di.

nâinico vigário da
. 'paróquia de

São Luiz; o Sr. CeI. Ruy Stockler
de Souza Chefe do Setor de 01'1.

. entação � Educação Social; o Sr.
Francisco Oliveira; Chefe do �er_viço de CUl"llOS Popul!lJl'es; a Sra.
Olga� Volgt Lima, incansável As.
sistente _ Técnica dos Cursos de
Corte -e Costura; o Sr. Ari d'ê Me-
16 Mosimann Encarregado da sec_
Ção de Pesqúisa � planejamento e

ainda, a professôra Ma_ria Iodar.

xiez, todos do SESI,
A Cêrimônla revestiu.se de In_

mesmo. Tudo Isto devemos à ma_
. ininter.ruptas".ravilb,osa e· magnifica organização

do SESI ·e muito principalmente ao

Exceleilt.!sllimo Senhor CELSO
RAMOS - Diretor Regional do

SESI, ao· Senhor Coronel Ruy
Stocklel' de Souza, a tão amável
Senhora Dona Olga Voigt Lima e

a nossa mui gentil e dedicada

p,:ofessora Dona Maria Iod�iez.
Também não pOderia ficar esque.
cido o bom Pe. Justino que com

sua colaboração nos prôporcionou
momentos Cle lazer útil e d·e grande
impontâncla para o,'nosso futuro.
Senhores,. l'ecebam dêstes cora. AUGUSTO

.

/

Viu passar na data juntamente com os
de ontem, 'entre de- nossos. cumprimentos.

.

monstrações de aprêço
de grande número de
amigos, o seu aniver
sário, o deputado pes
sedista Augusto Breso
lar -prestigioso e. in
fluente llder do pQ!l1iJ.
co do centro-oeste do
Estado.
Homem dinâmico, já

tendo exercido profi
cuamente '.{) cargo de
�refeito de' Campos
Nevos, o deputado Au
gusto Bresola revela-se
na Assembléia como
um ativo parlamentar,

< merecendó o respeito e
.

amizade de 'todos os
seus pares.
fluente líder
Aproveita'

,'o tunid]ia.e,;�-

'-1h;'é1'���
.... vUtof del\>'fe

.'.""t ..

.
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Milchell comeu
o chapéu

WASHINGTON 13 (U.P.)
O secretário do Trabalho, James
P. Mitchell, anunciou, ontem, .que
o número de desempregados nos

Estados Unidos aumentou pará ..

3.272.000' em outubro passado, e

imediatamente começou a "comer
o chapéu"- conforme havia pro_
metido a 'fazer, scmente que neste
caso se trata de um "chapéU de
confeitaTia".
Em abl'll passado, durante uma

concentração 'de meml?ros da ar.

.ganização operária AFL.CIO, Mlt
chell disse que até outubro ó nú'
mero de desocupadas teria dimi_
nuido a menos de 3.000. 000 � pro.
meteu "comer o chapéU" se assim
não fôsse. Ao mesmo tempo,. o se.

cretário do Trabalho. vaticinou

que o número de assalariados da

naOão aumentaria a mads de -67
milhões. Errou nisto também em_

-

./
bora por pequena margem fá que
ontem se Informou que o

�

número
de assal!!-riados em todo o país em

outubro passado era de 66.831.000.
Segundo os dados' esta&tlcos

pUblicadOS ontem pelo Departa.
menta do' Trabalho,' o número de

- .!lesocupados· em outulíro era de
,

1'1
../272":000 ou seja um aumento
:de'\:�2'-OOO' Sôbre o 'total de setem,

_ bl'ã;,.rt t

"+:'>_�' .10-> .�;. �,.,.

lOTERIA DO ESTADO D'E Sla. CATAR!NA
1.215 Cr$ 500.000,00 Florianópolis
6.503 Cr$ _ 50,000,00 Concórdia
2.100 Cr$ 30.noo,00 Blumenau
4.966 Cr$ 20.000,00 Pôrto ,União
3.260 Cr$ 10.000,00 Joaçaba

AGORA, PELA TAC

flOJUi.H�ÓPOUS - RiOg. DIRETO
A diretoria da TAC-CRUZEIRO DO, SUL -tem o pra

zer de comunicar aos seus prezados amigo( clientes e ao

];::ubiico em- geral! que a partir de 3a� feira, 17 do corrente,
lncluEÍ've; serão iniçiadas as novas' linhas diretas espe
ciais "Florianópolis-Rio . de Janeiro" saida ás 09.30 da

.

manhã, chegada ao Rio ás 11.40: Salida do Rio ás 13,30 da
tarde, c;hegada em Florianópolis ás 17,40 hs. Os vpos serão
e.fetuados �6m os· uxuosos·· e !,ap�dos aviões "Cq.Nl7:,AIR".

serv.s,s e informaçoes Agência TAC-CRUZEIRÔ7 �GrS
21�Ú:e,37-:00.

.

';�'

\

.. .,\
� FlorianópoliS,. Sá�ado, 14 de Novembro de 1959
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Em Pról das "Pioneiras": ......

Aí V E M A A L E G R I A !
O novo filme de PITUCA, a ser lançado no Rio

dia 15, AI·VEM A ALEGRIA - será exibido nas tela;
florianopolitanas, em uma única sessão, dia 21 sá
bado, em apresentação extraordinária, graças à íníeía
tiva do astro catarinense junto ii. Atlantida e sendo
que a renda reverterá em favor das Pioneiras Sociais '

de Santa Catarina, que obedecem li direção da Exma.
Sra. Dona Lucy Corrêia Hülse, .espôsa do atual gover
nante, Sr. Heriberto Hülse, e do Lions Clube.

Para maior realce da memorável noíte eínemato- I

gráfica, estarão presentes, além do consagrado PITU
CA, todoa os astros e estrelas da nova produção da

- r

Atlântida. - Assim é que teremos a oportunidade de
aplaudir pessoalmente a queridíssima SôNIA MAMED,
bem como Renato Restier - Antônio Carlos, Maria '

Petar - Carmem Verônica - Francisco Negrão, além
do díretor Cajado Filho. (

Será, realmente,. uma "avant premíére", excepcio
nal, com a presença de figuras aplaudidíssimas da tela. (

ass:Pixusss"njmss%��'a.= :ssSSS'SSSSiiSSS
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III

JAU GUEDES

O primeiro discurso de Jau, que ouvi e aplaudi,
foi em Oamboríu, numa das nossas campanhas po
líticas.

Ao traduzir-lhe, ao final, meu parabém e meus

elogios pela sua belíssima oração, farta de gestos lar
_
gos E,!, um tanto dramática nas entonações da voz, fu
giu ao abraço com esta auto-definição:

- Deixe disso! Você também é como eu: um

mitingueiro ignóbill
xxx

Fim de festa no Lira! Alta madrugada! Seis re

tardáríos insubmissos! Seis músicos, tocando valsas
clásslcas; em surdina! Champanha! -Diséursos nos
intervalos! Mais champanha! Máis disc'ursos 'sôbre
temas esdrúxulos, lembrados sem propósito.

' .

- Fala o Jau! Fala o Jau!
- De que? Contra quem? A favor de quem?
- Uma saudação a nós e aos músicos.
- "Seis boê�ios e seis músicos, da madrugada,

são uma dúzia de artistas que De.us mandou ao 'mun
..

do para 'glorificar a Vida, na comunhão . dos 1ubilos
dó Espírito Com as harmonias da Arte."

E por aí se foi. ..
xxx

Certa vez, no Estrela, numa festa aniversaria, PQl'
troça, flt:i!: um discurso um tanto por demais oposicio
nista ao govêrno de Nerêu Ramos, do qual era Secre
tário,

O fato foi ao conhecimento do governador, em
versão de inít!io envenenada e, depois, corrigida para
li. verdadeira .

A noite, no Paiácio� presentes várias pessoas Ne-
rêu troteou Jau, carrancudo:

'

- Isto aqui vai mal! Até o meu Secretário já faz
discurilOs contra meu govêr:Qo, esquecido que está err:

Florianópolis, onde tudo se sabe, e não em Paris!
Jau, mãos cruzadas .sôbre o peito, em atitude de

profundo espanto, contéstou humilde: .

- Mais... moi? Mais ... no.n, monsiuer le gou·
'vemeur!

E revirando os olhos para cima, desolado:
- En Paris!? En Paris!?Qu�l rêvelll
Uma gargalhada encerrou o episódio.

xxx

Quando soube que eu ià defender um irmão, acu-?
sado de crime de imprensa, Jau mandou-me um bi-'
lhete c9ffi um 'livro.

- - -"

O bilhete, infelizmente perdido, dizia que nós I OI:
. Ramos, éramos como os Guedes da Fonseca: nas'ho
ras difíceis todos se uniam. O livro era a clássica obr3
de Campos Máià - Delirios da linguagem.

ExpUcou-me, depois, que êsse livro o ªervira vá-
. rias 'vezes, quando era advogado no interior, prdfissãe
que se viu forçaêlo a abandonar quando começaram a

chamá-lo de rábula, têrmo que não condizia com o
seu aplomb!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


