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fiar no futuro"

D t· Ad· d
Com relação à queixa ontem

.

e pouca mon a o -Incen 10 o Ej��?�Jjli��f:�:
I
iniciaram imediatamente petor Alberto Soares encar�egado

,p'Orta .Av 1..1 o#ltlles
uma investigação, mas acre- das investlgaçõ'es. 'Mostrando_se
dita-se que serão necessários surpreendido com o fato, o Inspe.

,

I dois dias para esclarecer de- tal' Soar,es negou que seus funclo_

finitivamente ó acidente. nários tenham feLto qualquec dlll.
Cornelius Verolm�, pro- gêncla "m caJt1as, afirmando ain-:

prietário dos estaleÍrós, de- da nãO ter a policia, pelo men�s
clarou que o fogo não cau- até agora, nenhum suspeitá de
SOU danos nas partes vitais nome Ernânl. desmentlrukl assim
,do porta-aviões e que os re- tenham os agentes da DPS J.�vado

paros das avarias não provo- a efeito qualquer investida na re_

carão nenhum atraso na

en-,
sldêncla do ref,erido cidadão.

trega do parco, porque o BOMBA EXPLODIU NA
trabalho de recondiciQna- GAVETA
mento e&tá' mais' adbmtado
do que se supõe".

RIO 17 (V,A,) - "Depois da

'tade vem a bonança. Já
telllpes

muitos dias diflceis mas

1!IvelllOS ,

dificuldades que hoje enrren.,
lIB

ntecedem dias melhores
(a1ll05 a ,

"xlmoS• O povo brasileiro
belll pIO'

leIll o direitO de oonrtar no tutu>

ro", com estas palavras, amare.

chal Lott encerrou o di�êurso
,

roferldo ontem na- sede do Coml_

-de propaganda d� sua candid�.
Ira no Largo da Carioca, agrade.

oendo as manifestações de políti_

eos e populares que lhe foram trí,

utadas por motivo da ,passagemto seu aniversário natalfícío

Antes, perante generais que o

roram cumprimentar' em seu ga,

binete_ � agradecendo a saudagio,
do marechll Odílio Denys o mí.,

. ,
nistro havia declarado: "Se der.
mos mais uma demonstração da
pujança da nossa democracia es.

taremos também Jlm cóndlçõe's de
apressar o fim dos sacrifícios a

que o povo está submetido como

de resto tõda a nação pa�'a que
dias melhores surjam �o caminho
do nosso progresso",

PORTUÁRIOS COM LOTT
pouco depois das 17 horas o

marechal Lott Chegou ao Con;ltê

Busco-pés
---����. &_--�--�
, A chegada do sr. Jânio Quadros, apesar dos esfor-,
J' ços govel'1lamentais, foi frígida. •

�' Gente; - racionadissima; entusiasmo mais".,
ainda. "

xxx •
ii O candidato não escondeu sua irritada decepção.".
J' Não queria falar, senão à imprensa. Piessunuuio, quan-"
'dO já aludira até à desculpa de uma indispos{ção de'
'. saúde, não mediu palavras. Os que insistir�m pelo, diS-,
,�curso, arrependeram-se amarçamente.

'

".
" " xxx "

, O dr. Paulo Fontes, alfinetado na sua ortodoxia,
fez uma careta pio� do que a do J{1nio, quando este,,,.
disse e reâisse, afirmou, reafirmou e confirmou que"
não tinha e não teria nenhum compromisso com qual-'

� quer partido e que se algum partido exigisse ou pedisse.
compromissos de sua parte, êle não os assumiria. -

".
Em outras palavras: não faz questão da UDN; c"

• UDN é que fez questão dele. ' III
�

,

,
/' X x' x J>_ •

, ,Em Joinville condenou o preço da energia elétrica,,,.
:l1li aumentado pela Enipresul justamente no dte da sua"
·chegada, •
_ ,O sr. Pedro Collin, diretor da entidade, ao seu lado,.
• engolia bmsas,

".
,

xxx "
, Atacou, aqui, os Institutos, porque não pagam. 03'
• udenistas bateram palmas c�lorosas. Depois atacou-o'3.
.. por!lue não cobram! ,As páZmas sumiram e os olhares"
'�subiram pa,m as sacadas palacianas, nas quai� 0, sr.,.. Governador e o sr. Senador, donos de minas, não sa-

III

)1J.iam a que fazer, saben-do que o povo sabial,qué eles"<

t�rn.bém '(jolJram� ..
- m�s ryao, p((igam' ós, institui:Q�: •

x x x "

!li
O Senador, mais raposeano, anÚs que viesse outra"

,. borp,ba, deixou a sacada. Passado o perigo, voltou. •
,

x x x '

•• Tres ou quatro vassouras, que apilreceram, esta-

• vam já tão ga�tas, que não poderiam varrer mais nada.'
•

,.x x x •O anunciado propó,�ito do çandidato em .lazer que II1II
• a parte rica do Brasil - o Sul - salve a parte pobre --II'

"

• o Norte - r,epercutiu mal em nosso Ecstado! Entre O"

Rio Granrte opulento, e desenvolvido e o Paraná, em .. ,

• vertiginoso crescimento, Santa Catarina virou pobre II'

• de esquina. Não está em condições 'de salvar outros'
•
quem precisa de salvação. •

xxx

.• Resumo da festança: Jânio não gostou; a UDN'
.. não gostou; o povo não gostou.. •-------,-_ .._--�--�_ .. , .

HOMENAGENS PRESTADAS" AO
SUA D A T A N A T A L I-C I A.

C A 'N D I D A T O P E S S E D 1ST A

MAR'ECH'AL LOTI
ORAÇÃO

NA
DOVEEMENTE
\

Lo�t paraCentral 'le propaganda da, Sua

candidatul-a onde uma pequena
multidão se' comprimia à espera do
candidato presidencial. Inúmeros
parlamentares li próc�res políticos
também al1 se encontravam.
Depois dos discursos de sauda.,

Ção do líder do PTB, o deputada
Osvaldo Lima FlIho e do deputa.
do Manoel de A1��lda' (PSD.MI_
nas), falou um portUário, homem
de =, que provocou multas
aplausos do auditório. Referlu.se a

vários problemas do país os quais

disse não conhecer em prorundt., subl1nhou que a esperança gene.,
dade mas que dêles podia falar raltzada de um Brasil melhor em

porque "o I1vro da vida está aber: I futuro próximo "só será pos�ível
, ,

to. Só não estuda quem não mediante o esfôrço comum de to.,

COMUNISTAS" marechaldeclarou o

prosseguindo o
,

veemente crítica a

candidato !êz realçar como se torna ímpresctn,
um

_

matutino dível o apolo de todos os nossos

patrícíos para a real1zação do

nosso progresso. E arrematou:/
"Uma andorinha Só não faz ve.

1'ão".

quer".
desta �apltal, onde, "ainda do.

mingo 'último, vimos, crucificados

como comunistas oficiais do Exêr

cito, cujo maior' crime é o de

quererem, antes de mais njtda"
que as riquezas do nosso pais se ,

jam usadas em proveito dos bra,

silelros"
.

dos os brasileiros a fim de fazer o
,

O marechal Teixeira Lott en, Brasil digno dos sacriflcios consen.

cerrou com um discurso o

progra_1
tidos hoje pelas atuais �erações".

ma comemoratívo do seu anlversá. "Já vivemos c!las p!or?S" -- sa.,

rio no Comitê do Le<go da Carla. lIentou o inlnlstra. apontando "O

ca.' �eferlndo-se a diversas passa. I
mo eJOe.mPlo a fase posterior à In.

gens dos discursos feitos anterior. dependencla. quando tivemos -de
mente Inclusive o do sr. Ultimo nos submeter à usura de emprâa.,

de ca'rvalho, presidente do coml.'1 tlmos externos.

tê o candidato do PSD e l'>TB "CRUCIFICADOS COMO

"Conheço as mínhas limltaçõ�s
- disse a seguir o marechal. Já

, ,

que os srs, me pedem para que eu

seja candidato, tenho o direito d.

pedir em contrapartida: colaborem

comigo par; mais tarde não terem

de se queixar de me haverem ele.,

gído presidente da Repúbl1ca".
Antes de concluir o seu discur,

so o candidato lembrou que "ne.

nhum povo da terra conseguiu
progredir sem sacrtríctos». E aiu,

díu às palavras de Winston Chur.
chill em dramático momento da

história da Inglaterra, quando o

velho estadista exígru do povo
"sangue suor e lágrimas".

,

Frizou que não era de hoj e o

papel negativo exercido por êsse
jornal na vida brasileira. Em épo.
cas mais recuadas foi êsse mesmo

jornal que tachou de "negOCista"
o Barão do Rio Branco, no episó_
dio da anexação do Acre; e a Pe
relra passos chamou de "megalo.
maníaco" 'pelas. proporções que
êste quis dar à Avenida Central
hoje Avenida Rio Branco: Tôda�
essas causas e oupras mais a que
o ministro se referiu Incorreram
na condenação do aludido jornal.

_'�'f"
UMA ANDORINHA Só

"Já vivemos muitos dias dlfí.

ceis - finalizou - mas as tases

difíceis que hoje atravessamos ano

tecedem 'dias melhores bem próxl.
mos. O povo brasileiro tem o di.

reito de confiar no ruturo=;

ANO XLVI - O MAIS ANTI GO mARIO DE SANTA CA TARINA 1 3 7 4 7

"Tôda vez que um brastleíro
DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
EDIÇÁO DE HOJE 8 PÁGINAS - Cr$ 3,00 - FLORIANÓJ:'OLIS, 18 DE NOVEMBRO DE 1959

executa mal as tarefas ou obríga.,
ções' que tem a seu cargo é êle em

"última ratio", o prejudicado>" -

LOUR'EIRO DA SILVA:
IIfJtãa J.e(J.U(J.e 1)eJ/Jt(Jtá deJ. (JJ:J3/}

'"r

Declarações à imprensa carioca: do prefeito eleito de Pôrto Alegre -, "Revolta trabalhista
-o PTB não foi derrotado. O

I
stdo decisiva a COlaboração do PL ,

I d ad"
, POSIÇÃO DE JANGO

PTB, votou, em mi�", deClar?U o do PDC e do 'eleitorado da UDN contra a' CUpu a o parti o I
- Sua vLtól'b slgnlfica_o co.,

prefeito eleito de Porto Alegre sr. c do PSD. a
maço do fim do sr, João Goulart?

Loureiro da Silva, aos repórteres ALMôÇQ COM JORNALISrrAS pergunta. Só tenho compromissos marechal Lott, a quem vi apenas I
_ psrguntou.Ihe um repórter.

políti';.9s cariocas. "A prova disso Chegando anteontem ao Rio o com a candidatura do sr, Fernan_ uma vez em minha vida e o

sr.,
'

'

é que sua legenda não caiu e êle, prefeito de Pôl'to Alegre convidou do Ferrari à vice.presldêncla, não Jânio Quadros a quem' �ão co,
- N1_\o se pode prever o fim da

fêz os mesmos oito vereadores que

I
a -reportagem para um almôço Só pelas suas excepcionais .qualt., nheço,' carreira de um homem púbJico,

havia feí�o na última eleí!:ão". anteontem, na "Malson de Fran� dades como por um dever de re, O sr, Lourei!'o disse que não tem Jango saiu, diminuido porque to.,

O sr. Loureiro da Silva atribui ce". trtbuíçg o ao apôlo decisivo que me idéia ainda da extensão e profun_1 mau parte ativa na campanha do

sua eleição a uma revolta das ba-l - Não tomei posição ainda em deu, Fo.! êle quem clm,entou ml_ didade da "vitória da rebeldia" I
meu adversá"io, e o governador

ses trabalhistas contra a cúpula I relação à, sucessão presidencial _ nha vitória, Considero dignos 03 no seu Estado acrescentando .que

I
Brizola colocou a decisão do elel.

do partido muito embora tenha disse respondendo à primel!ra I dois candic!atos à 'presldênciã o admite o PTB como doutrina
torado em termos de u_m voto de

, . confiança ao seu govêl'no. O élel_

NA ESTACA ZERO A POLICIA
--

- po_r isso 'lancei ,Um movimen. to:'ado respondeu.lhe que tem
,

, !�osr���:�dO: (���r:::��I::a ve�,1 �::��n�i��i�;caAQu:e�'o!; :'�rn���

t. II
", tpdo o Rio Grande do Sul atrR. do Fel'l'arl vai contar com lastro

- II!

I
vés da fundação de comités no muito maior para sua campanha à

.' ',0'8 ID,'�HfIDl,; Jm . :,0..Q';,::,n,�",;,,,,'
,
..�OJl,1.,:Q.,>" ;9R-:.� ,�:��!:'Yt:;J:;e���:�:�:::�l�!: "�:'-�::ii�rel���àêç::sa�co: o :�:V:t"d:U dI

_
UO ·H r�l'" 1tJf) Dtl qUalqu\n:" óutr� de""SEms"'niêi'nlltos' Es�ãétcf�:(:iis�e' sérã�"·"estl'ftli.ment"

tivesse 'voz nas deliberações, I as leg;iS. '

,
"

Decorridos oito dias ,das

eXPIO.,
Ainda ontem, à tarde, o comer_

eões no Conselho COQrden!tdor de eiário Augusto Teixeira da Costa,
Abastecimento, na COFAP e tôr_ de 34 anos, casado, residente na

ue da Light, locl'lizada em Jaca. Avenida Duque de Caxias 375,
repaguá a polícla continua ainda naquela cidade compareCEm aú

na ,estaca zero. Diversos suspeitos, plantão da Del�gaCla local quei.
num total de qua.se mela pentena, xando_se d,e ter tido sua casa rn.
lá passaram pelo interrogatório do vadlda por policiais cariocas, Disse
inspetor Alberto soares, na Dlvl- o quelxoso- que durante a madru.
são de pollcla política ,e Social ,gada agentes do DFSP apr'oveitan_

DO I ..B. C.

da Divisão de pollcia politica já
que o queixos� alega d'esconhecer
o elemento citado.

SEM FUNDAMENTO
Não �em fundamento a noticia

divulgada por um vespertino sôbre
o tipo do d1spertador apllcado à
bomba_relógio, Esta pelo menos

foi a acertiva 'do Inspetor Soa,res
o q_ual na ocasiãO, teve a oportu.

nidade, de asseverar o contrário,
adiantando à reportagem que o

relógio usado pelos autor,es do
atentado era dO tipo médio fato

êste comprovado quando dÓ en_

contro dos :tragmentos no local
das explosões,

INSPETOR DESMENTE

Q_lJEIXOSO

A'DOLPHO BE(KER NA PRESIDÊNCIA

sem qU'� aquela autorIdade tenha

conseguido algo de prático até o

momento. por óutro lado 'pode.�e
I '

afirmar que, ,pela menos um Indi_

viduo de nome Ernâni ve-m senna

procurado por agentes 'daq leIa 'Di.

do.se' d� sua ausência a!i penetra_
ram 'e sob alegação de procur!lirem
um t)al Ernânl que seria o autor
do atentado terrorista de segunda_
feira passada vasculha<l'am todos
os aposentos, O Delegada Osvaldo
Trota tomou conheclm9nto do fa .

to � vai S� entender cmn o Diretor
visão.

EM CAXIAS

RIO, 17 (V. A.) -:...._ O pequeno incêndio na pôpa do navio-aeródromo "Mi

nas Gerais", que se encontra em obras na Holanda, começou às 8h20m de d9-
mingo, no, convés de vôo, danificando os aparelhos de parada de aviões, as ins·

talações elétricas da praça d'armàs e do hangar, e o próprio convés de 'Vôo. .

, O, incêndio foi dominado e extinto em menos de duas horas.' A l,lolícia
técnica holandesa .acredita que o fogo se originou e� um curto-circuito. As

óbras no "Minas' Gerais" não serão retardadas, uma vez que vai ser aumentadb
o número de operários-hora empregados diàriamente. Não há vítimas a lamen
tar e os prejuízos serão cobertos pelo seguro existente.

'Estas informações foram transmitidas ontein ao Estatado-Maior da A,",
mada pelo capitão-de-mar-e-guerra Aloísio GaIvão Antunes, presidente da Co

missão Fiscal de Construção de 'Navios na Europa.

Por ato do Exmo. Sr. Presidente da República, acaba
de ser nomeado, para exercer, interinamente, o cargo de
Presidente do INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ, o Dr.
Adolpho Becker, durante o af�stamento do titular Dr. Re
nato. da Costa Lima, que viajou 'ao Exterior em missão
comercial, inclusive à Rússia, onde irá propor a venda
do café do Brasil.

NOVA ORLEANS, F (U.P.) -I Tampa a Nova Orleans, nã 8l!,.
Um a.vlão "DC-7B" da National gunda etapa de seu Vôo de Miami

a Los Ang�les foi encontractC) por
outro avião d� National umas 120
mllhas a leste_sudeste de Nova

O INCtNDIO
� in�êndio no "Minas Ge
aiS" e descrito da seguinteorma em telegrama da UPI
pr�cedenteA de Rotterdam:

'

Um incendio -

causou on

�em grandes danos na popa

"Mi porta-aviões brasileiro
nas Gerais", de 13.190toneladas, atualmente sub

metidos a trabalhos de re-,
Condicionamento nos estalei-
Iro Verolme, neste pôrto ho
andês.
Unl vigia do navio decla

. !!?U que escutarà uma explo-
t
aodIlPuco antes da descober
b
a as chamas na popa do
arco. O fogo foi dominado

�m 90 minutos. O "Minas
a
e�ais" é o antigo portal'I.oes inglês "Vengeance"

Gconstruido durante a 2.à Alrllnes, com 42 pessoas a, bordO,
uerra Mundial. O Govêrno caiu esta madrugada ao mar em

bfasileiro' O comprou da In- frente à costa do gô{�o do México
g aterra em dezembf() de perecendO, ao que parece, todos os

• ,%o', ��56." / � � ;'" ,,_ ,.seus oc��antes. O _ aparelho, que

''li? '-�':A,1Polídia Holandesa'" -

que gee�llare,ceu .", qU�J;ldo voava de,
1 " J '_ ", 1'$ $f ..�

,i'. ":,' .'

1.,'"

iniciou uma investigação sô
bre as causas do incêndio,
declarou qu� não havia ra

zões para suspeitar de uma

sabotagem. Duas embarca
ções para combate a incên-_
dios, e :várias bombas auto
máticas'l foram usadas para
combater as chamas, que se

originaram, no que parece,
numas latas de tinta que es
tavam colocadas sob a pon-

Caiu avião
M O'R R 'E R A'M

Uma das conclusões a que che.

gara� os técnicos do Instituto de

Criminalist!ca foi no que se, -re_

fere ao local' onde teria colocada

a bo.nba.relógio, Segundo � peri_
to VlIanova, que ,ainda ua tarde

de ontem estêv,e novamente no

local s�guldo de perto pela im_

pren�a rjídlo e tv o petar.to foi
, , ...'

,como se ventllava em principiO,
realmente colocado numa gaveta
dI> escrlvaninha,exlstente na sala

dos fundos nas proximidades das
,

dependências sanltárllts no corre.

dor Ressalve_se ainda que o rr.el
não' possuia chave e era utillzado

.por qualquer pessoa, Inclusive pe.
las p�,rtes que dêle se utlllzavam

para ,re.dlgir seus requerimentos, ou

usar o telefone ali instalado.

LIGHT PRINCIPAL OBJETIVO
para as autoridades polICiais,

I também não há dúvidas que o

principal objetivo do plano desen_

cadeado era a tôrre de alta tensão
da Llght, a qual, realment'e caln.
do sôbre as demais, como espera_
vam o' tlutores do atentado, pro.
vacaria a t9tal escuridão da cida_

de, facilltando então a ação dos

criminosos, Os p�tardos colocados
nas sedes dos dois órgãos do go.

vêrno, serviriam apenas para 8-lIB_
vlar a Imediata, atenção para o

principal qbjetlvo, no caso a tôr.

re de alta tensij,o.
'"',

RfO. 17 (V.A,) - A substitui. públlca o deixar,a desencactado .

Ção do coronel.Grisanto de Miran_
da Figueiredo e do sr. Guilherme Quanto à substituição do sr.
Romano na chefia de Pollçla e na Romano na COFAP é sabido que
pl\esidêncla . da C OFAP, I respectl. o govêrno teve faclli tada a sua

vamente era tida no final da tarde Intenção de afastá.lo com o seu

de ontem como definitivamente pedi�o de demissão , agora ,estuda
assentada no Catete. pam substi": nomes ,em condições de adminls_
tulr o primeiro, Q ministro Arman. t!'ar aquêJ.e important9 órgão de
do Falcão teria convidado <Q

ge_l
controle de precos assegurando_se,

,
neFIII Amauri Kruel, que recusou, que o presidente da Répública
sob a alegação d� que sua. expe. pensa ,em nomear para o �osto um

riência anterior na chefia do 'De- elemento familiarizado com o pro.
partaménto Federal de Segurança blema ecbnômico.

'�C9NVAIR'
para

S�IRÃO ROMANO ,E CRISANTO

te de aterragem.
O fogo desti"giu diversas

latas de tinta e um monte de
tábuas e vigas de madeira.
As pranchas da ponte atin

gidas pelo fogo ficaram en

curvadas, e o fumo negro

produzido nela tinta ferven

te encobria quase todo °

barco.
Especialistas da Polícia

Holandesa, vindQs de Haia,
I .,

IODOS

Orleans quase inteiramente sub.

merso num ponto em que o mar

tem tIma profundidade de uns 8Q.
metros,

,
'

" \
'" \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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apresentadas, em vartedade e re.

quintado gôsto, têm sido' muito

discutidas por serem das mais

preferidas 'por nós inals selecío.,
'

nados cardápios. No ambiente rei.

nava a mais ampla satisfação doa
,

que se congratulavam com o sr.

......-----y . prefeito e seus familiares pelo
I

ii
notáVel acontecimento -

1!I!!!��;.!I!Ihl";::1Iii'-;:_::JI-=_Cl-==-ICJ_=-lClIII!ClII::;:::'D_=II Está de parabens o sr. Eduardo

Rosa pela apresentação de sua

casinha diplomata

� Medalha para 'O criador do
Esgrima' Calarinense

Q.(el. Ruy S., de Souza e sua obra valiosa forja de, vá
rias geraçoes Fundador da Federação Catarinense de
- Intercâmbios e Iorneios �r::;;::� ::ri;ãOve;:�I:�iCi;�:a��
Inda este mes em São paula veis e reais van.agens da difícil nense, da Força pública do Pe-

C I d P I· I 'Milit d E ta' mas 'elegante PI'a'tica do fidalgo 'raná, mais tarde da Brigada MI.
o e � a o ie a. ar os. _

litar do Rio Grande do Sul e da

cípal."
"O .píano catarinense", assim cognominada a banda

da nossa Polícia Militar tocou na Exposição de Orquídeas
e depois, passou silenciosa, em funeral pela frente da Pre

feitura, bem na horinha da posse.
Dessa.s coincidências notáveis e dignas de serem, ano

tadas também.
PROJÉTOS DE LEI, ETC. ETC. - Do Govêrno do Es

tado para apreciação da Assembléia, alguns, aliás, bem ...
lhar. antes santa Catarina pela

apreciados. I, , , ,

, multo 'que o Cei RUy Stockler dE!Na Câmara, assuntos em pauta glosados pela impren-,
" Souza tem feito no campo da es.

sa; alg·uns pedidOS de informação, Elffa na berlinda. Des-
b'ima .elevando noso Estado a

culpas de. uns e culpa do Presidente J.K. - o bóde, expia. ,

_ ,um lugar de destaque nos tor_.
tório, como sempre.

. . nelas do 'nobre esporte.
Quanto á Elffa, cObra,_nça antecipada como disse o vé-

reador Domingos. Mas tudo isso, apenas, méra coincidência. .

O criador da esgrima nesta uni.

AGÉNCIA RÁPIDO SULINO .l.... De casa nova à rua
.. dade d� Federação começou a

Jdesenvolyer essa ,modalidade de
Felipe Schmidt, n. 41. Tudo' em ordem e um atraente lu-

minoso a gaz néon. Prometeram-nos, lá, na visita que fi- espOl'te m 1939, Pois até então
. a esgrima era práticamente des.

.

zemos, não imitar a Casa Coelho e outras·tantas casas que
continuam a fazer economia de paUtos. Is\o quer dizer

luminoso acêso na RápidO Sulino tôdas as noites.

Só, que, ontem, acendeu tarde.
Também por coincidência.'

.

AÇOUGUES,JA' TÊM; CARNE - A setenta o, quilo, J)o�

rém, é carne.

Por êste precinho, o boi destabelou-se e deu as caras

e tudo mais. Pois, não é mesmo, outra coincidência?

CASCAS DE AMENDOIM CRÚ E JABOTICABAS - Na'
Praça 15, o lugar prediléto e preferido pelos ambulantes ...

parados.
E a gente vai, escorrega aqui, tropeça ali, andando

em perigo.
Havia por lá uns caixotes indecentes, á guiza de co

letores de lixo ..

Desapá'receram. Aq1,lilo era ·um trambolho para trans

portar, quandO o fiscal, (Fiscal?) aparecia também para
esquentar o sangue. •

Então, os ambtdantes... fixos, deixaram o caixote

indecente em casa.

A sujeira continua., Fica nas calçadas, sargetas e no

leito da rua.

Não é mesmo tudo isso, na posse do novo Prefeito, uma
teimosia que redunda em oposição sl§temática?

Ou. " simplE!s coincidência? ..

ANIVERSARIOS sr. Capitão

Souza

Manoel Clemente

(;
•

REGINA MÁRA

4 quartos.

Tratar pelo

MENINA
sr. Mario Hermes

sr. paulo Gouiart
srta, Juçá Brasinha

jovem Kati Waleska Wle-

thorn

Tl'anscore hoje o aniversário na.

tallcio. da elegante menina Regi_

na Mára.
Filha do casal, Henrique Zaca.

Tias Ortiga funcionário da pre.
,

feitura )'duntclpa� de Florianópo_

lis e de sua ·9xma. sra. Jacira Ma.

chado
.

Ortiga.

Regina Mára oferecerá na resi

dêncla de seus país uma lauta

mesa de doces e guaraná.

A Regina Mára as felicitações

de "O ESTADO".

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Antonio Mario Bonetti

� sra. vva.'

Lobo Klass

Izaura de O_eira

_:_ vva. Maria Romano Moreira
- vva. G1llette B, C. de Andrada.

Precisa-se Casa
No centro da cidade com 3 a

telefone 2536.

ÁQ PlA�
CHARLES'

HE.VAUEP
" . j

OSVALDO MELO
ASSUNTOS RELAMPAGOS E ... COINCIDÊNCIAS

Coisas que aqui significam ligeiros e apressados registros
com ou sem sal, sôbre acontecimentos de âmbito local e

em fórma de colcha de retalhos.
NEM MÚSICA, NEM LUZ -:- Na posse do sr. Osvaldo

Machado, (domingo); comentava alguém: -UNem banda
de música presente, nem luz á noite na parte da. Praça 15,
onde rícam o Edifício da Prefeitura e da Câmara Muni-

Maria Helena Bauer, estará Os "Pintacudas", andam às sôltas pelo simpático baír-
desfilando na cidade de Itajaí no ro de Coqueiros. Andam com seus "cadilacs" e com suas
próximo dia 2'4, numa festa 01'. "catralhas", em' alta velocidade, pondo em pânico as ra-
gantzada pelo discutido colunista, mílias que lá residem.

. "

Sebastião Reis I Os que vão veranear em coqueíros, acham que lá não
x x x I é bairro residencial. Os proprtetáríos de carros particulares

�ábado estarei ,recepcional!&1o e os que vão por conta do estado, com as .chapínhas bran
meu particular amigo Cyll Farney cas, tenham mais consideração com as crianças e com as
que comandará a. caravana do senhoras que necessitam de circular a pé nas imediações
filme "Aí Vem a Alegria". Pi_ do bairro em causa. Nem todos 'podem ter uma "catralha"

»=. Maria Petar, Carmem Ve7 OU um cadilac.
rônlca e Sônia 'Mamede estarão VOU colaborar com a inspetoria de Veículos,' 'colocando
todos no Cine\ São, José' nesta colúna os números dos 'Carros que andam em alta' ve-'

locidade naquela zona.'
--- 000 --

SAÚDE PÚBLICA ...

Mary Wynne, cronista social de "O Estado de São
políCia Militli-r do Distrito Fede_

d SPaulo", �tyve visitando o "RADAR", acompanhada o r.

Manolo Rimbol, Gerente do Querência Palace Hotel.
Criado o "clima" da esgrima .

t
'

Depois de um amigável "bate-papo", pergun ei a CÇ)-
em Santa catarina, o CeI. Sto.

nhecida cronista, as impressões, a respeito da. nossa Ilha.
ckler de Souza viu o momento

I Respondeu ela: "Eu não podia imaginar, que Florianópolis
a�ado para a fundação da Federa. I fôsse tão bonita como é, a Ilha é maravilhosa, é pena que
ÇaO Catarinense de Esgrima. E; eu vá voltar amanhã para São Paulo, mas, voltarei em ou
se assim pensou, melhor fez. E, I tra oportunidade."
após ingentes esforços, conse�iu O colunista agredece a vi§ita de cortesia à MARY
a filiação .desse orgão. à conf,ede_1 WYNNE como também .ao Sr. Manolo Rimbol.
ração Brasileira de Esgrima, pas.

sandQ nosso Estado em canse.'

DR B I A S E' F A R A ( OqUência a pàl'ticular'dOS campeo;.. •

'\ '

melhores impréssões'7inufta sim.

patta aos catarínenses.

X x X

ciety" portoalegrense
x x x

O "1l'ijucas Clube" recepcío,
"

uará seus associados na noite de

21 próximo, para uma elegante

soirée - Agradeço a gentileza do

convite, ao sr. 'e sra, IGercy dos

Anjos um dos diretores do Ti-
,

,

jucaa Clube - Infellzmente não

poderei comparecer
fi' � x x

As garotas mais bonitas e ele.,

gantes da cidade, usam óculos da

Otica : gcusset
x x x

Corine Rottschaffer de 2i anos
, ,

representante da Holanda é a

nova 'Miss MundO". Corlne re,

ousou uma proposta de casamento

logo após haver ganho a. compe.

tição mundial de beleza

x x x

pelo Convair Real Aerovias,
Viajou 2.& reíra para São paulo 8

jornalista Mary wynn.e - A

credenciada cronista de " O Es..

Recepção JIJO' Ll1X Hotel _

por motivo de sua Investidura

no cargo de prefeito desta 'Capi.
tal o sr. e sra, Osvaldo lVtachadr

,

ofereceram aos amígos uma recep

çãO' cujos SBirV�l."is 'estiveram II
"

.

cargo apreciado do decorador Edu-

ardo Rosa sendo dispensadas pe,
,

r

.los presentes os mairoe.s elogios

à resta com que se cOI?emoi'Ou
a pose do sr. pr.efei·to. As iguarias

Amanhã
,

comentarei a elegan.

te recepção no palácio Residencial

do Governo do Estado, oferecido

ao Exmo. Sr. e Sra. Jânio. Qua_
dros

.

x x X \ l-
A elegante e bonrta Ligia MoJ.

x x x

Está -ctrculando em nossa cida.

" x x

Imann
,

carioca

voltou de sua temporada

x x x

de com muita

Cláudio Gomes

elegãncla o dr
,

pinto do "so.·
,

tado de São paulo" deixou as

INDÚSTRIA NACIONAL DE LOCOMOTIVAS
"I.N.L." LIDA.
(IRUP')

oferece ótima colocação para
�. :.:�::: .. ��. �,

sEcíiüíiilas
,�,

t :

ESTENO-DATIL6GRAFÀ�, em português e alemão.rsímultâneamente, com prá-
tíca, desembaraço e bôa aparêneía.

".

'. . I
'i

.

Apresentar-se, ou escrever, com 'todos os documentos 'e fotogra�ia 3x4, ao Depar
tamento- do Pessoal, ('das 8, ás 16 horas): em JÚNDIA! - Bairro 'Campo Limpo
(E.F.S.JJ' Est. de' São Paulo. �l tJ��y*,'Ji:

do, RUy Stockler de Souza, re.,

ceberáa medalha do mérito (ouro)

Pública de São

A honraria a' teiras.

,
.

natos brasileiros de esgrima.

Suas ativldpades todavia não
, ,

pararam aí, pois a seguir criou a

sala d'armas da .Associação Atlé ..

tica Barriga Verde, que 110je tem

.seu nome, e sob sua Chefia, nos

campeonatos nacionais Ol.l em

compet\ções amistosas das paU.

cias Millt,ares ou com entidades

civis foram os esgrimistas cata_
, < .'

rlnenses a vários Estados.

Foi" ainda o· ceI. Ruy Stockl-er

desporto das armas ...

Desta forma, o CeI ..Ruy sto_

cltJ.et de Souza preparou várias
.

gerações para a" eSgrima, até que
o esporte se desenvolvesse a pon.

to d hab1lltar seus adeptos, a dia.

ralo
que lhe foi concedida no ano pas;

sado, em' POl'to Alegre, pelo Con.

gresso Braslleiro de Esgrima que
,

se realizava então na çapital gau_

cha. putar torneios fora de nossas tron_

que fa'Z jús o

grande desportista d,eve mergu. E foi gra�as ao apôio sempre

presente da Polícia Mll1i;1lir do

Estado' foi posível ao iniciador da
, .

esgl'ima cri(lr, naquela corporação

II prim7ira'" sala, d'armas catari.

nense, que tem o nom� 'de Ten.

CeI. Marinho ,e graças a concretl.
, ,

zação desse empreendimento foi

passivei a vinda de mestre d'ar_

mas da Fôrça

paulo.

por Iniciativa do CeI. Stocklr

conhecida no Estado. Fazendo aS de Souza· somada a do Major

vezes de mestre d'armas lecio_ Adauto Fenr'andes Andrada da
, , I ! . 'J

nava esgrima ,·ao mesmo t�mpo milípia estadual paulista foi !nS.

9,ue na Imp�ensa .

escrevia arti'j titU�dO o trof,eu Ten ce�. 'Érllndo
" .

gos demollstrando as indiscutí. Salzano que reuniu em Santa.
,

àe Souza quem trouxe pela prl.
,

'

meira ,vez uma equipe de esgrima

'mllhtar ao nosso Estado - a da

Força pública de São paulo,

JAU GUEDES! DA FONSECA
Agradecimento.

A viúva, 'irmãos, filhos, sobrinhos e netos de Jáu Gue
des da Fonseca, profundamentll consternados pelo rude

to Alegre.' O cr�ador da esgrima
golpe que vêm de sofrer com a perda irreparável dêsse en-

em Santa Catarina participou
te querido, desejam por êste meio, externar sua imorredoi-'

também do' ,Conselho T,écnlco do
ta gratidão aos ilustres facultativos Drs. Newton D'Avila' , \

.

'

.• , . 2.0 Campeopato Sul Americano
e Artur Pereira e Ohvelra, as pIedosas irmanzinhas do H9s-

,

, . de Esgrima o primeiro realizacto
pital de Caridade, bem como' ao SOhClto corpo de serviçais " ".
e enfermeiros, à atenciosa Imprensa falad� 'e escrita, à em ��so pais. -

. " ... . .

t'
-

A" i d C· E "i Sall eses em Bíntese os méri_
Presldencia, AumlnlS raçao e genc as a alXia conom -' , ,

-' A

d t d tos que credenciaram o ceI RuyCR Federal.e Delegaçao do Sasse, aos Governos' o Es a o '

c do Município aos Rádio-Amadores Dr. Modesto, Primo, Stockler de Souza a receber den.

,Dr. Murilo Costa e Prof. João dos Santos Areão � bem, as- tro de alguns dras, u'a medalha

lüm, a tôdas as peSSQas e institl,lições, que os c,onfor.t�ram

I
ete' ouro, que o Congresso Brasi

prn tão' doloroso t_ranse, solidarizando-se por �eio de pê- " 1e1,l'0oç; d.e E�grima lhe. concedeu. no!
sarnes oú quaisquer outros pr,eitos de saud�çle. .

."-no que pasou. Justice est Íai'te

consegUindo o. mesmo com uma

entidade civil a SOGIPA de por
,

I,:;:,.
-.1

. ': ,Jh\;

HOMENAGEM AO DR. DIB CHE�EM

Um grande número de amigos do Dr. Dib Cherem, e*
Prefeito Muniicpal, lhe oferecerão hoje às 20 horas, um

jantar no Querência Palace Hotel. As pessôas interessadas
em participar nesta homenagem, poderão encontrar as lis
tas de assinaturas com as seguintes pessoas: Dr. Arami
Farias, Rubens· Lang, Carlos Abreu, como também na Rá�
dio Guarujá e no jornal "O Estado". O "Dr. Radar" esta
rá presente.

--000-
"PINTACUDAS" ...

I

('é. ,

Uma senhora em estado' bem adíantado, esteve no

D.S.P. muitas horas esperando pelo médico. 'Disse ela, que
antigamente servíam um carêsínho para as senhoras em

estado bem adiantado. Hoje, não existe mais o popular
carêsínho, que �nsentiv.ava a esperar pela sua vêz de ser

atendida. "'.'
Fazemos um apêlo para' o Secretário de Saúde, no sen

tido de' fazer voltar, o tal eafêsínho, no Departamento de

Saúde Pública.
--'_ 000 --,-

LEITE ...

Hoje, estou defendendo os' moradores de -Ooqueírus,
falei nos "Pintacudas" e agora vou' falar do leíte.

Certo dia, eu estava conversando com uns dos chefes

da trsína- dó Leit� e perguntei por q\W 'ar Usina do -Ieíte não·

fazia a entrega a domicílio em Coqueiros? Este respondeu:
:"Para nós não é golpe,colocar um carro em Coqueiros, por- ,

que dá prejuízo'. O azar é dêle,respondeu para o Dr. Radar)
a 'história do Ilão é golpe. Quer dizer que vender leite a

domicílio em Coqueiros é ter prejuízo. Francamente, uma

população' é sacriifcada devido os interêsses convenientes
da Usina do Leite. Vou voltar ao assunto, dízendo uma das

grandes vantagens dá Usina.
--- 000

AS DEZ MAIS .ELEGANTES VITRINES PA CIDADE

As vitrines estão mudando completamente as suas

exposições. Já. classifiquei quatro das quinze inscritas pa
ra a escôlha das DEZ MAIS ELEGAGNTES VITRINES DA

CIDADE DO ANO DE lÍl59.
Na minha próxima coluna, vou-mencionar as qâuinze

escolhidas com isto, os.prezados leitores poderão fazer uma

idéia das dez primeiras.
--_ 000 --

MARY WYNNE

Doenças de Sen�oras: Infertili<�ade' FrÍgidez .

Varizes. Inflamações. Distúrbios menstru'ais:
ExaIT'.e pré-nupciaL Tratamento pré-natal.

,

Alergia - Afecções da pele.
..

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.
R.uq. Felipe Schmidt, 46 sob. - Fone.2648

. AGRA'DECINENTO· 'E '. 'MISSA
A família de Bento Thomaz Quriques, agradece sensi

bilisada a tôd�s as pessoas que de qualquér modo os auxi

liaram durante a enfermidade e falecimento de seu chéfe,
bem assim a todos que enviaram condolências. Convida

outrossim os 'demais parentes e amigos para a missa que

por sua alma será rezada na igreja de N. S. de Fátima no

Estreito, sábado dia 21 às 7,15 horas. Por êste ato de fé

cristã antecipa seus agradecimentos.
! �.

----------;,...-------------.__.._�....-
,

P A RT rc I P A ,ç Ã -O.
Horác�o de A. Souto Maior Alcino Lu"

ee

Maria do Carmo Souto Maior Norberta Sllv,elra Luz
-

com satisfação participam. o noivado de seus filhos

FERNANDO E ZILMA

pernámbuco.
. -,t, '

• � 'I '.

Bezêrros

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

unico aos interessados que no dia 24 do corrente,com
ll

-

I 1
-

9 às 20 horas, rea izar-se-ao as e c çoes para o preen-

to das vagas de membros efetivos e suplentes deste

elnh", tendo sido ínscníto, dentro do prazo regulamen
nse v,

a seguinte chapa::
PARA l\1EMBROS EFETIVOS:

Dr. Clodorico Mor,eira

Dr. Paulo de Tarso da Luz Font�s
Dr." Fernando A. Springmann
Dr. Theobaldo Veiga/Picanço
Dr. HO,mero Miranda Gomes

pARA MEMBROS SU�LENTES:
Dr. Fernando 'Emilio Wendhausen
Dr; Ubirajara Carvalho

.

Dr. ifIoldemar Menezes

Dr. Joaquim Pinto Arruda

I Dr. l\'1U(ilO Pacheco da Motta

Florianópohs, 3 de novembro de 1959.

Joaquim Madeira Neves

presidente do Conselho Regional de Medicina

...._tktN _•••

, S':E N H O R E,S
.

(OMERCIANT,ESI
CONSULTEM

NOSSOS PRÊÇOS

, �lm�j�E, ,���,��ml
�ln�I��N�� �T01."

B A R 'A , O IV E N D E
�apel de :elllbrulho, Higiên;((I, Mmaço, HD
Ce.derüos Éscolarüs; lápis", gdma: arã',61c'a

'

Soda Cáustica, Desinfetantes
Sardinhas Rubi e Coqueiro
Salsichas
Leite em pó e condensadO
Maizena
Sacos de papel
Sabonetes e perfumarias
Velas
Cordas
Sabões

Pentes,
Cêra para assoalho

Chiclets, balas e chocolates
Condimentos diversos

lã de aço, Bombril, esponjas, Chapa Prata
Pedra para fogão e Saponáceo Rádium
, Lâminas p/barbear
Palitos nacionais e portuguêses
Sal moído 30 kgs. e refinado 60 kgs.
Extrato de tomates
Vermute e bebidas
Fermentos ROYAL e FLEISCHMANN
Marmeladas ,e. gOiabadas
Geléias
Gelatina e Pudim "ROYAL"
Azeitonas LAREIRA e MOURARIA
Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI
Conservas diversas' .

Toddy 'I
Espirais Detefon: cx. 'c/24 - Cr$ 350,Oil

, cx. c/100 - Cr$ 1.350,00
AÇÚCAR "TIJUCAS": MOíDO 58 KGS. E CRISTl}L
60 KGS. _.:_ TRIGO, FARELO, SEMOLINA E A�RO:�
"MALBURG" _ AÇÚCAR R:J!!FINADO "TAMOYO',

'E: ••• �E ENAS DE OUTROS ARTIGOS.

-----

Florianópolis, Quarta-feira, 18 de Noveml;lro de 1959 ,�

A . abertura dos portos

V I S� t T E A H o l.SAL o j A
Rua Deodoro, n.'l. j 5 - Iet 3820

rl'Henra-se uma nova es,critora no Brasil
on�urso

.

Lilerári'o pro""ovido � pelo·
'4(lonlaos Club of São Paulo»

na laPçada por (fuma te-americanas e,' brasileiras' da e mantêm, até hoje, as o' trabalho �s�ja escrito emide., 'e é membro reda- lançasse um concurso Iíterá- melhores ligações com o am- português ou em inglês.or�.:Unetin Committe" río no nosso país, explica-se: biente editorial e literário de i ,O trabalho a ser apresenda '

U�ns' CIub of São Esta senhora foi editora 110S lá. Vindo para o Brasil, In- ·tado'-j:;elas concorrentes, se�:�:. que a associação E.stados 'Unidos de uma re- teressou-se
. vivamente pelos jam elas brasileiras natas ou

ulo,. :
ega mulheres nor- VIsta cultural muito conheeí- costumes brasileiros, e mui- não, escrítoras profíssíonaíse congr. '

.' to especíalmente, pela Iítera- ou amadoras mas sempre re

Conselho Regional. de Medicina tura brasileira moderna e sidentes aqui, deverá ser�
antiga, onde poucas, ainda portanto, escrito em portu-

E . D -I T A L que excelentes, tem sido as guês ou em inglês e constará

expressões remínínas, de um artigo de, no máximo
O ínterêsse e o. carinho que mil palavras.

levou esta senhora a manter Os trabalhos deverão ser

conhecimentos no ambiente datilografados, não, havendo
'literário daquí a estudar e limitações para a eseôlha do
conhecer a vivência. brasíleí- assunto. O artigo tanto pode
ra, levou-a também a propôr rá ser a descrição de uma

êste concurso a Diretoria do viagem como uma experiên
Womans Club, que não ape- cia vívída ou a um fato as

nas o aceitou mas fêz, desta, sistido pela escritora, ou

Iidéia, um movimento de con-

respeít, impressões pessoais a

gregação e' comunicação en- respeito de um lugar ou de
tre as brasileiras e mulheres alguma pessoa.

'

I
aqui residentes. O último dia 'para entrega,

-------.-----

Naturalmente, para que o dos artigos será o de 31'de CURSO DE ADMISC'A-O AO' GINA'SIOconcurso tivesse o .caráter , Dezembro de 1959. Deverão' J .

nítídamente nacíonalísta que ser 'enviados à Caixa Postal AGORA VOCE PODE PREPA�AR SEU FILHO PARii
a redatora do Bulletin pro- 8780 _ São Paulo, ou então, O GINASI0, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

pôs, se fazia necessário' que' o entregues, na séde do Clube, TEMAf:iCA, PORTU<tt_UES, LATIM, 'NA RUA 'SOUZA
tema fôsse sempre um tema no Parque Ibirapuera. Os en
brasileiro, isto é, que �e ra- velopes deverão trazer a no

lasse em expériência, local tíücação de "Concurso Lite-
· 'ou pessoa 'brasileiros, ainda rárío". Os artigos não serão
·

que o. concurso permita que devolvidos, premiados ou não.
Os que forem considerados os

melhores serão publicados no
.

Bulletín do Womans Club df
São Paulo, que se reserva o

direito de seleção e premiação
de acôrdo com o juri com

pôsto por grandes figuras do

jornalismo e da literatura
do Brasil.

/

.Lygía Fagimdes Telles, a.

escrttôra. premiada pela tns

tituto Nacional do Brasil, ê":s
te ano, cómo melhor CCflltis-
ta'; Maria José Leandro DU- . . . _'da Comarca de Florianópolis, '. .

t I A 'famllla de Jullo Cristovao Bonsfield, consternada
Estado de Santa Catarina na pre, tror;:ancls a'd qU;. vem

I com. o falecimeIlto do seu ·espôso; filhos, il1.mãos, netos, so-
torm� da 'lei; . m�H'i e.'il. O, ,gra,n � �l! "�!'.!1��ns i br'i.nM:oS'" e '�ogri,li''a:gl'S<Íec'em''a'ftôdoS'' qmr"envraNfrn- pê'Sl:I'nréS"'� ....

edItonals no BraSIl; Edwina ,
.

.

. '
.•

FAZ; SABER aos que apre.
J k

.

l' t bI'
flores e aoompanharam o seu sepultamento.ac son, Jorna IS a e, pu 1-

O t"d
.

d
.sente edital de praça com o. prazo

dtária, filha de um dos mais
u rosSlm conVI � �ara a mIssa e 7.0 dIa que sera.

de vinte dias (20), -virem, ou dele
f 't' d E t

celebrada por sua bonlsslma· alma 6.a-feira, dia 20 do cor-amosos escn ores
.
os sa-, .,

. .

'
. . .

.

conhecimento tiverem que, no dia
dos UnIdos' Ben Hecht. Jú-

rente as 6,�0 horas na matl'lz N. S. de FatIma, no EstreIto.
·

i I d
' ,

Ante 1" d t d t d
les, Fone. 37-39., 18 de dezembro próx ma v nau.

lio' de Mesquita Filho, dire- �. c_pa a�en. e ,.�agra ece ,a o os que compareceremf

ro, às 1� horas, o por.teiro dos
tor Çie"O Estado' de São

a este a·to de te CrIsta. N-ll/lU
auditorias deste ;rúlzO trará a

FALO e {!ompressor, co'iJl duas
. \ .

formas para picolé, em pésslmo
es·tado de .conservação, não' se

sabendo O' funcionamenta visto
.

.,

e. mesma estar deSligada, §endo Entre os vár�os prêmios que o

que o deposito .de salmora se acha Clube oferecerá estão viagens

complet�mente estragado. E, para oferecidas pela. Varig e Real,
que chegue ao cohheclmen"to de além de prêmios ·especlals

todos, mandou expedir o pr·esen. das firmas Eastman Kodak,
te edital que sera fixado no lugar Scheaffer Pen, RCA, Cham
de costume e publicado na :Corma pion Cellulose, Esso Standard
da Lei. Dado

_

e pasado nesta ci. do Brasil, MacCan Srickson,
dade, de FlorianóPolis,' Estado de J. Walter Thompson e Philco.

:��tadOca::�n;e :�t:�:: d: :��I VENDE SE'
J�

E
"

d 1'1- t.· a Ide mll novecentos e cinquen,ta

--,A MAIS SOR-TIDA CASA, N'O e nove.

/

EU, (asoo) Carlos salda_I Prédio à Praça General,
.

'Guilhon'Osório 37 com 7,OOm. v
Por ordem do exmo. sr. des. Ivo Pereira denha, Escrivão, o subscrevo. (�s .. ) .,

M 11 ti' I l·t 1 fGfNERO, DE!STA C A P I T A' l. Waldemiro , Cascaes _j Juiz de 5000' moo Aceita-se oferta. I . e o, Presiden e 'do Tribuna RéglOna E e1 ora, aço sa-

[- Direito. D�fronte ao' futuro Instituto ber aos candidatos inscritos .no concurso para provimento

R U A C O N S. M A F' R A' , '2 5 Confere com o original. de EduC!ação. N-llj785
das vagas existentes na classe inicial da cárreira de Au-
xiliar Judiciário, que:Carlos Saldanha

. TELEFONE: I 3521 Escrivão T
1.0 - A organização e correção das provas estará a

:::-._._eeeee.._·..;...•_•..:,._•..,:.:,_.:,_._•.:.,•..:,_._._._._._._._._._._._._._._.-...•..;..._._.-:-.__.-.:I=-"!:::-___ e r r e n o cargo dos pro'fessôres Oswaldo Ferreira de Mello - Portu-
..__. _ 'Ia ...._ la .._ ..._....

.

'

.' guês; Lygia dos Santos Saraiva .,., Datilografia; Pedro

E PA .R T A M· E· N T O D E ·S A' U' D .E' p. U B L I (A V E N DE - S E Bosco - Matemática; Waldir Dias.- Histó1-'ia e Geogra-
.
fiá e Nicolau Severiano de Oliveira - Direito;

- __
"" -----::-------__ --,_

'Um terreno, medindo 6 m. de 2.0 _ As provas serão realizadas de a�ôrdo com a se-

PLANTÕES DE FARMÁCIA Irente por 30 m. 'de fundos, na guinte tabela:
AV. Mauro Ra�os, 20i' .. prA HORA' PROVA LOCAL
rratar no mesmo 10Gal, ou pelo 9-12 9,00 Port'\1guêa. FÇl.culda�e. de �ireitotone: 3860 com � Dr. JOãG.Mom:.n, 12,.12 14,00 Datilografia Tribunal de Justiça

15-12 9,00 Matemática' Faculdade de Direito
16'-12 9,00 Hist. e Geogr. Faculdade de Direito

�b' 17-12 9,00 Direito Faculdade de Direito
.

às ENSINO 3.0 - Durante a reali:t;ação das provas, aos candida-sltuada� t
.

.

� os será permitido, exclusivamente, o uso de caneta tintei-

f!II1II!:'1"
ro ou lápis tinta.

.

\
AS

4.0 - Aos candidatos retardatários não será permiti-
A VENDA N. do entrar nas salas em que se realizarão as provas, após

RILI
'

IS
o início das mesmas.

BANCAS DE 10 Rk' SecretarIa do Tribunal Reg�n�l Eleitoral, em Floria-
f REViS!lS. \1ópolis, 3 de novembro'de 1.959.
[. Márcio Luiz Guimarães ColIaço

" DIRETOR,: GERAL

•
A situação autal de certos par. , O Lólde Braslleiro foi adqul.

,tos brasíleíros é que. el�- não es. 'rido pelo Governo pl\ra satisfazer

tão abertos' nem síquer para a 'as necessidades dos portos mais

cabotagem nacional. procura_se desfavorecidos. A ComiSSão

Marinha M·ercante foi organizada
.

. �

apenas como emergência durante

a guerra, para .corrtrolar os carre.,

gamentos dos diversos portos per,
,

mariecendo .até hoje sem esta�
cumprindo essa atribuição. As-

Justificar a' evasão dos navios na.

oíonaís desses portos com asso.

reamentos ausência de racíüda.,
,

'

des, de carga' e 'de, passageir.os.
É um círculo vícíoso : os navios

não escala nesses portos porque

não' há recursos passageiros nem sim é que produtos, acumulados
, . '

c�rgas, e, não há recursos, pas, prejUdlC;almente em um determí.

ságeíros, nem cargas porque o� Il;�do porto, não s�o encaminhados

navios neles não escalam. No en., a outros portos, multas vezes ad.,

tanto o transporte marttamo é I jácentes.
.

,

, .

Jainda o mais econômico. E, isto devído às influências de

M O' V.E I � EM

R O S·S MIA R K

Atencão, . clubes varzeanos '!
.' , '

o BOTAFOGO F. C. de Josê 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 prova -de bicicleta, uma prova corrida de resistên
cia e duas provas de natação.

Para maior engrandecimento o BOT.AFOGO FUTE
BOL CLUBE, aguarda a cooperação de seus co-irmãos

JUIZO DA 1.a VA�\
RA, CíVEL'

varzeanos,
Edital de Praça com o

prazo de 20'dias
o Doutor WALDEMIRO

CASCAES, 1. Juiz S�bstitu_
to em exerçiclo no cargo de

, I '.

Juiz de Direito da V' Vara

A DIRETORIA.

Paulo;'; 'Edmundo Monteiro, Ipúblico pregão de venda- "a arre_
d' t d

... .

- Ire or os �larlOS ASSOCIa-

I· matação, a quem .mals der .e o
dos; Paul van Orden Shaw,

•

maior lance ofe�ecer sôbre a aVIl-. redator do ,iBrazil Herald";
•

Ilação de cr$" 20.000,00, do objeto. Guilherme de Almeida, o
• penhorado'à OSWAI,DO JOSE "Príncipe dos 'Poetas Brasi
I LINO DA CUNHA nos autos do 1eiros".; Senhora Peter :f.: ação execptlva que lhe move a Baker, da Universidade Ma-

:1 Sê>CIEDADE AÇUCAREIRA CA- ckenzie, eSenhora William
TARINENSE LTDA, que é o se_ Edwards ex-Presidente do

•
gulnte: Womans' Club dé Bruxelas.

:' Uma �orveteria marca BRAC· No caso de artigos de real

: CELLI, cor b�anca e amarela, in_ valár literário, o "Womans
clusive dois motores maraca BU· Club of São Paulo" remeterá

os melhores para editores

norte-americanos, para pos
sível publicação, como docu
mentação da vida brasileira,

pàUCIA, M'llITAR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA A

VENDA DIE ANIMAIS
De ordem do Sr. CeI. cmt. Gerál da Polídia MUltar, faço
público a quem interessar possa, qúe será efetuado no pró
ximo dia 18 do corrente, às 10,00 horas, no Pelotã'o de Ca
valaria, no Sub-Distrito de" Trindade, a venda em leilão de
6 (seis) cavalos pertencentes ã.' Polícia Miiltar.

Quartel em FforianópQlis, 12 de novembro de 1959.
(as.) OSC.�R SILVA - Cap. Secr. do C.A.

EXPOSiÇÃO DE ORQUíDEAS
C ,0 N V I r E

A
.

Sociedade de Amadores de' Orquídeas de Florianó
polis tem a grata satisfação de convidar as dignas autori
dades civis, militares e eclesiásticas e ao povo em geral
para assistirem à abertura da 2.a Exposição, à realizar-se
no dia 15 de novembro, próximo vindoúro, às 9,30 horas,
nos salões dQ Clube 12 de Agôsto.

AQUINO SILVA
Peso -da Comissão Organizadora de Exposição

Mês'· de Novembro
21 Sábado (tarde) FARMÁCIA NOTURNA Rua Trajano
22 - Domingo ,FARMÁCIA NOTURNA Rua 1:rajano25 - Quarta Feira (feriado) FARMÁCIA VITóRIA praça 15 de Novembro
28 - 'Sábado (tarde) FARMÁCIA MODERNA Rua João pinto
29 - DOmingo Fl\RMÁCIA MODERNA Rua João Pinto

?na'!ervlço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna, sto. Antônio e Vitória.
O

Trajano Felipe Schlllidt II praça 15 de Novembro., '

Plantão d16rno compreendido entre 12 e 12 30 horas será efetua do pela farmácia Vitória.
�.. J

ESTREITO
�--------,�----�------------------------------�--��--�-------------22 -, Domlng�' FAJ,tMÁCIA DO CANTO Rua 24 de MaiQ
. !5 - Quarta, Feira (feriado) y'FARMÁCI� INDIANA Rua pedro Demoro

0.9e- Domingo
.

F,AllMÁCIA CATARINENSE Rua pedro Demoro
"
g .rvlço Noturno será efetuado pelás farmácias do ·Canto. Jndia na e Catarlnense.

�esente tabela não poderá se'r '\ilt�hlda",,,S(\J;l1 prévl'á alJ.�orização dêste. Departl'!'mento. _. '."'''''''''.''''.1&,.''.''--,
" '

,ç�:: �;�t�·i: i����{��:;;:) , ,

"
.

. ;�. /,
�'. ,

.. 'It;

grupos econômicos e polítlcOll .

O recente caso do café é fla.

grante: foi acumulado em p'ara-
de naguá causando sérias diflculda..

,

des quando poderia ter sido es.,
,

coado também para os portos, de
São Francisco e Itajai como de.

.
,

terminou o . IBC mais tarde com

a quota mensal de 150' mll tone;
ladas para SãO Franscisco, mas

até agora nada recebido! Outro
caso é o do carvão : é a'(umu.
lado em Imbitúba havendo pró_

I

. , .

xlmo o porto de Lag\lna para alí;
.._. ,

víar o escoamento e armazena,

menta. O· plano
�

do Carvão Na-
(•

cíonal determinou a quota men.,

sal de 20 mil ,toneladas de carvão

para Laguna, mas até agora ne.

.nnum carvão rec�bido! O porto
de Imbltuba tem administraçãO
particular e por ele carrega todo o

carvão em navios da Siderúrgica
. ,

pagando frete 4 5 vezes mais caro
, .

que o de Laguna. Este porto é

admíntstrao pelo Governo e por

eLe carrega apenas pirita no N/M
"Cometa" de. emprêsa particular.

, .

Até ?erca dr.1936, os portos do

sul eram frequentadas por navios,
+le pasageíros de carga. nacionais

, ,

e estrangeiras. EntãO, podía ser

. escolhido
.

o melo de transporte e

multas principalmente 08 de pe.
,

quenas posses, preferíam a via.
maritlma. Hoje, não há transpor ..
te m'�rítimo, ,para determinados

portos. O Loide retirou seu�� na,

vias de pasageíros. e de carga de

Laguna, de
.

Florianópolis e de

It.ajaí. A Costeira mantém ape.,

rias prura FlorIanópolis o "'ltaqua_

ti�", ,aSSim mesmo �a 'vez por

mas no máximo e sem Itlnerá_
rio definido.

A abertura dos portos por- D.
,João VI, Inspirado pelo Viscon_
de de Calrú data de 28 de janet,,

,
ro de 1808, e, século e melo de.,

pois certos portos continuam te
'lJhados mesmo para a cabotagem
.nacíoneã]

,

ALUGAI-SE
.RlWENClA ��

Casa sita à. Avenida Trom.
,

powsky, n.o 7 (em frente àFi

guelra).
Trtar com o dr. Geralqa Sal-

(ERRA FILA
Póde ser que muitos pai

sanos não· saibam o que é um
cerra-fila, mas, ele' é impor-.· ..

tante. Marcha atraz sosi
nho, mas é a segund� pes
sôa do Pelotão. Depois do
Tenente é ele. Em muitas
coisas essa posição de cerra
fila se ass.emelha a Polícia
Militar; daí d fato de, nós
que vamos sair a campo pa-
ra combater de frente e po
sitivamente, êsse uso e abu-
so de poder que, displicente
mente, vem \ dia a dia afun
dando-

.
em negra miséria o

policial catarinense, adotar
mos o titulo acima. Esse ti-
tulo será um sinal de� aier-
ta, prinCipalmente para os
cabos e soldados da Polícia
.es!as vítimas empurradas:
nes{re ,mar de carestia", para
um nzvel abaixo do . salário
mí1l:imo 'e que os afoga e
aniquila� aniqu,ilando a pró
pria instituição" que se nos
a f i g u r a completamente
alheia a situação Ilritante
em que se encontra de, ur
gentemente, aparelhar-se em

material. QUADROS e pes
soal, a altura das exigên
cias do policiamento normal.
ou desaparecerá tragada pe-
lo próprio progresso que. dei
xará a margem, não há dú
vi.d€!-, essa. coisa pesada e ar
canca com tipos de serviço
em nada diferente aos ins·
tituídos no País por D. João
VI.
POLICIAIS atenção I

Não é mais pdssível esperar
o aumento eleitorairo· que
o Govêrno dará, na certa .

quando estivermos mais pró
ximos das eleições. Vamos
trazer à rua as coisas ne
gras que estão sendo ocasio
nadas por espera criminosa
de um efeito eleitoral.'Che
ga de ,omel Escrevam para
CERRA-FILA Caixa Postal
n'O 139 Florianópolis, e, fi
quem certos, nós bombardea
remos e destruiremos êsse
uso ab'l/.�ivo' de uma fôrça
{governamental que ao em
vez de defendê-los, está re
tardando um éstado de misé
ria injusto, porque sabe que
a vossa reconhecida e lou
vada disciplina, mater-vós-á
pacíficos e calados sofrendo
.sem clamores a falta de um

reajustamento que vos é de
vido.
AlertaI Lutaremos por vósl

Não esqueçam!
.�;

,;'i;%(
'C

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO" LIDA.

()8�
Rua Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 _ Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO ORA. EBE B. BARROS .

CLtNICA DE CRIANÇAS
Conanltõrlo e R....i.... Conanltu

A.· HereWo Luz U5A apto • !je,UAda , ,.a-felra

da. 15 ,a 17 nora.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
E PROCURADORIA

DIRETon
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N TE FLORIA1�OPOLlS Tel. - ZIIU

,ORA;. EVA B. SCH'WEIDSON' ,;BI(H�ER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, flstula8. etc.

Ci\fur,ia anal
Comuníca a mudança de seu Consultório junto á su.à
r:lsidência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

RE D A 'fORES
Osvaldo' Mello Flávio Alberto de Amorim _ Andr.é,
Nilo T'adasco _- Pedro Paulo Machado _ Zury Macha

do _ Paulo da Costa Ramos. I

C'O L A B O R A D O R � S

Prof. Barreiros Filho _ Dr. Oswaldo ,Rold1rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu' _ Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Ot-hon d'Eça - Major Ildefonso Juvena1 - Prof.

Manoellto oe Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr.' Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

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

Doraléci� Soares _ Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
Fernando Souto Maior.

/

PUBLICIDAD. Dr. Antônío Grmo
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. Mãrcio Collaço

Marb C�lIna Silva - AJdo F�,nand"
DIaS - WaJter Línb.&r..

RBPRESBNTANT.
ilepruentaçõea A: S. Lara Ltd ..

fUO:"":' Rua Senador Da.t.. 4b - 6.

TeJ. 225924
s, ,.Pllul" Hua Vitória 657 +. e... t lU _.

Te). &4-89'49
8el'vlço Telegráffco da �ITEIJ PRESS t U - P )

AGENTES .� CORRESPOi�DI:NTEe
.:.. T(;do& 08 munjcipioll de'8A'NTA CATARINA

. ,AN·Ur.. CI08
Mf'4Jant4! �ntrato, de acordo com. tabela e. v1l'o:

V I rr'f Ilc

Anda, Das 8 às 12 horas e das 13;30 às' 18 horas
Rua Trajano; 29, -:- 20 andar _ sala l'- TeI. 3658

,)- ,

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS' E
FARMACÊUTICOS·

A PIAM tem a honra e satisfação de comunícar. R(;R

.Iustres Médicos e Fa:rmacêut1c\l.� O lançamento do novo

,_Jroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.
GERIPIAM _ H3

'. base de NOVACAINA sob forma altamente estab1lt �:J.1a,
para o especial emprêgo em Gerlatr1a, no tratamento nas
diversas manifestações orgânicas do eaveínecímento e da
.enílícade, precoces ou não.

-I'\,::!ostras e informações á aispos1ção dos
,\1édkcf. a Rua: Conselheiro MaI1'8 - 90 com

Z. L. Steiner & Cia. - Agenties
.

ASSINATURA. ANUAL CR$ 600,00

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinados.

.' \"q,�' �. :..-�
\ if.i\.(.\���:��1--.:s�..:�·�.•:�{l.'��;*.i:��

VI·AJ.E MELHOI
DR. BOfiD!MAR PARA'ITÁJAÍ JOINVILLE - CURITIBA

M_REZES Ô N I BUS- U L T'I M-O\ TlP O
ESPECIALIDlA.DE: DO-

ENÇAS DE SENHORAS S U P E R P U L L M A N
- PARTOS - CIRUR- � POLTRONAS RECL�NAVEIS - JANELÀS PAN01\AMICAS

GI� -

I VIAG.ENS D I R E TAS
Formado IPela Escola de PARTIDA
Medicina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materni
dada Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atend1e provisõríamente
no Hospital de Caridade

- Parte da manhã

DR LAURO DAURA .

OLINICA GERAL
Espeelallsta em moléstias de Se

.nhorás e vias urinárias. oura ra_

dical dás Infecções agudas e crô
nicas, do aparêlho genlto_wlnárlo
em ambos os sexos. Doenças do

aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10lh, às 12 e

.2lh às 5horas - Consultório:
Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar

- Fone --8246. Residência: Rua

Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.

nn. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GERAL

_Doenças de Senhoras - Propto
logla - Eletricidade Médica

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

Oonsultas: Das 16 horas em diante.

Residência: Fone. 8.423. Rua Blu

menau, n, 7l.

DR. I. LOBATO FILHO

.
RAUL PEREIRA· CALDAS

ADVOG!ADO
, rQuestões Trabalhistas rr

.,

EscritórIo: Rua João PInto 8: Ui 'sobo
� elerona, n, 2.467 ......C_!,\1x� P�tal. n. 2fI

bORARIO: Das 16 às 17 horas.

senn�res, Doenças do aparêlho resplratóflo

TUBERCUL0!'iE - RADIOGR�
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CmURGIA DO TORAX

DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRISCO Formado pela Faculdade Nacional

ARA�ÃO PARAISO de Medicina Tlslologlsta e TIslo-

ME'DICO
' cIrurgião dO' Hospital Nerêu Ra-

CIRURGIA TREUMATOLOGIA' Operações _ Doenças de S h
mos. Curso de especlallzação pela

ORTOPEDIA
en 0_

,
ras _ Clínica de Adultos S. N .T .. Exlnterno e Ex-assisten_

te de Cirurgia do prot. Ugo Gui_

marãas (RiO) Cons. : Felipe Sch

mldt, � Fone 8801. Atende com

hora marcada. Res.: Rua Esteves

Junior. 80. Fone: 2294.

Cdnsúltõrlo: JOão pinto 14 -

Consulta: das 16 às 17 ho;as, d16- Curso de Especialização no I:Qlipl
tal do, Servidores do. Est&do.
(Serviço do Prof. Mariana de A\n,
dradej , Consultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A t8rde das

rlamente. Menos a;o� sábado•. Re
sidência: Bocaluva 135. Fone 2714

, .

16,30 horas em diante no consui,
tório, à Rua Nunes Machado, 17,
esquina da Tiradentes - Telet.
2766. �esldêIicla - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.
.'

'

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade N�clo;_
nal de Medicina da Unlv""sldade

do Brasll
Ex-Interno por concurso da Mater_

nidade_Esco)a. (Serviço do prof.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

J,anelro, Médico do Hospital de

Caridade e da M�ternldade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelo método
pslco-profllatlco

f'"
"

: ,p
\.;

Consultório: Rua João pinto .n, lO,'
das 16.00 às 18,00 horas. Atende
com horas marcádaa. Telefone
.3035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

, .

DR. RUIU GeMES
MEIDIIIÇA

MeDICO
Pré-Natal Psr10ll

Opera�ões - CUntca Geral
Résldência:

Rua Gal. Bittencourt D. 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rmr Felipe, Schmldt B. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho,
Horário:

Das 16.00 às 18,00.
Sábado:
Dali 11.00 4s 12.00 .

"

�, ( A I S 8 A Ó" P'Ó 'o "f JSH

I ANTIGO Ofld..HIIO 0 ...... 1 ... '"

----------------=---- ..

AP.ENAS CRS•

�. conta com estas vanlagens
nà sua Monark: . CR$ 7.490,00 A VISTA ou

Cr$ 623;00 MENSAIS
R E V ·E·N D E D O R E S

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação 1·

fO�RO
I R M À 0$ BITENCOURT

• facilidade em encontrar Pel;�$
originais de reposIção, com
contrOle de qualidaç!e Mo�ork I

,

.,DELOS 'AIA HOMENs. MUlHUiS E CRIANÇAS

MAGAZINE HOEPCKE
f
l�:..,. '

Rua Felipe 'Schmidt, -

Fpolis - o - Sta. Catarina

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO -

- TUBERCULOSE �

Consu\tórlo - Rua Fellpe

Schmldt, 88 - Tel. 3801.

"0 '

No. empenho. de incrementar e elevar
o. seu número. de . assinantes, O ESTADO

deu inicio. ii campanha do. NOVO ASSI
NANTE, nesta Capital.

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

jo.rnal. I

Pagarãoxa assinatura de 1 ann e rece-
) .

berâo [ornais 'correspondentes a 14 meses.

A 1.0. de novembro, por outro lado,
[á.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,

.

I
Para essa campanha são. no.sso.s corre

tores credenciados os srs. Cel, Aldo. Fernan
des - Cap. Virgílio. Dias e Sr. Ivo. Frutuoso. '

.
.

FLORIANóPOLIS 5,45
'-CURITIBA 12,45

SUL .. BRASILEIRO LTDA.
CHEGADA

RÁPIDO
VIAGENS COM ESC�A - PARTIDAS AS.7 e 13:HORAS
./ AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA �ENENTE SILVEIRA - TEL.:-2172

Moritz.ktão s. ft.

Horário: das 14 às 16 horas.
.

i"ILtAL
RMldêncla - Fel1p� Schmldt,

n.o 127.

"A SOBERANA" PRAC4 li DE NOVEMBBO ...., IISQUINA
!lUA FELIPE SCHMIDT

,

"A SABERANA" DISTRITO DO &1I'l'lItEITO - CANTO

.. ·t':

" �\

- é li,nda.,. n:LOS\
e o CONFÓRTO?

• dispensam o u�o de. cordillh05 e percinras ae pano
• (onservam o estofamento' obsolutament ... ind"form4v•

. ,

MOLAS� DO BRASIL S. A.
. 2 .

J ,
•

N." • &a.! lua YD Jorge. 37. - lei. 9-451' - Ca.'ostal 875 - End. reI.: ··NO·�AG" - S�O 'oul.

r

Ao comprar móveis estofados, verifique se o

molejo é feito com as leg!timas MOLAS NO-SAQ
• muito muior confôrto

• excepcional durabilidade
• n�co cedem - nunca seita,.,

• móveis mais leves

UVENDEDOltfS. MEYE. & elA.
lN fel.,. St.,..., :n • Rue Conselheiro M·of'Q. ::I - fel. 2576 - Ca f'oslol 48-- FLORIANÓPOUI

(OM, SABAO

Virgem 'Especialidade
-

'a- IIa.· WETIEL IHD,US1RIAL -- Joinyllle � (Marca Registrada)
.

\ .

'

economtla-se le �mf}O � . dinheiro -"-"""""'��

\�--'''"'7'-''-'-- ----"---------
'----1 -.,.----- .. ...... .'-0'-

'"
__o _. ._...... _ ... •• - .�

�.

/
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VENDEuSE . OU
ALUGA-SE

V E N O E-S E
CAMINHONETE De Sotto,

fabricação de 1950, capacidade

para 1.000 quilos cabine de aço
,

'

carrecerla de madeira em ótimo
,

estado de conservação.

Tratar com Aldo Varela rua

Jerônjmo, Coelho � 3, apartamen,

to n.O 2.

•

COMPRA-:SE
BOA RESlDENCIA PRoXI-

MO AO, CENTRO.

INFORMAÇ9ES' �F.aNE. :U88

Florianópolis, Quarta-feira, 18 de Novembro de 1959 I

- Manifestou o delegada Franco
do Amaral - prosseguiu o capitão
L.. seu temor de que aquelas bom.
bas estivessem ltgadas ao moví ,
mento terrorista desencadeado no

Rio, porque um exame superficial
a que mandara proceder Indicara
PÁNICO

Apreendi..:,..s bombas em
AO PAGLO, :6 (I'.A.) - O oficial que sou nas quatro paredes de sua repartição en,S

"'ade" do ",O l' ,S consideram suspeito 1
autor".. '

• ,D • quanto á estive tomarei a iniciativa tamb °m
,

as
autoria d.GS, telcfonc.r,3s anônimos �ôbre a de revelar, no ritomento que jUlgar' oportuCno'

da
_toneia de quatro bombas no prédio da As«, no decorrer das investigaçies que serão feita�

eJd· �"a Legislativa é o Capitão Joaquim Leite sôlne o fato o que ouvt naquele órgão policialseJllb l:eida assistente militar do prefeito pau. e que vai II'rovar a São Paulo e ao Brasil a exís,

:t!o. Est� foi a revelação que 00 próprio mi. t"ncia rlel um complô visando i;compátibilizar
. fêz à imprensa. acentuando: não só o prefeito Ademar de Barr>Qs mas tam,.
)ltaf

Já que a D.O.P.S. tomou a si a inicia. bém o Exército Nacional, com a �Pinião pú.
-de divulgar aos jornalistas o que se pas, blica do País.

tlV;AS TIPO "'BANANA" Sãp Pau!o. Estava palestrando com

SOM Itão Leite-de Almeida dts, o diretor do DOPS quando en
O cap ',,'

I da que nada tem a ver trou na sala o delegada Franco do

se,
a n

t�IS t�l�fonemas e com o Amaral que exibiu ao Sr Eurico
coIJl os I

'
•

das bombas e que. de fato, a de Miranda uma bomba tipo "ba_

cilSOj I paulista apreendeu em nana" afirmando ter sido ela en

Pai c a
"

'

Petardos tipo "banalla" contrada horas antes em Osasco
osa5CO ',,'lnlca finalidade - segundo PRÓPRIA PARA CAUSAR
cuja u

técniCOS que os examinaram -

os
prática de atos terroristas

seria a

seJl)elbantes aos que ocorreram

na capLtal da República. E acres.

�enlou: ,-

_ Na qualidade 'de asststente

Jl)llltar da prefeito, como acontece

tódas as vêZ�s em que há movi.

Jl)entos grevistas na capital, liga.

dOS à prefeitura. como foi ocaso,
fui ao DOPS às 15 ,horas de têrça.

telra última, a fim de me Inteirar

da situação reinante, de vez. que

os jornaiS noticiavam a possíbüí.
dade de perturbação da ordem em

Declarações do Senador Smathers - O exemplo ao Brasil

NEGOCIO URGEN1E
,Casa Vende-se
Vende-se uma casa de ma�

terial, com 7 compartimen
tos, atuelmente ,'desocupada,
.por preço baratíssimo, situa
da na rua Henrique Boiteux
n. 134, no Estreito. Ver e tra
tar com o sr. Unhares. Fo
nes 3084 e 2828. N-ll/33

A V I S O
-.f_

I Dr. Júlio Doln Vieira mudou I
I

.
I o ConSULtório para Rua Nunea I
Machado n.O 21.

' •

,Fone 26.75 - N. 1l/10

(

mas da América Latina poderá ser desastrosa

para o nosso futuro". "Atualmente acrescen,

tau, somos o· principal mercado da América
Latina e vice.versa porém as nossas relações
debllltaram.se nos Ííltlmos anos e continuarão
debllltando.se enquanto não forem adotadas
Imedlatament� as medidas necessárias para rea,

tabelecer a confiança mútua".' O seIlador demo.

crata repetiu sua proposta de ser nomeado um

subsecretário de Estado para assuntos Iattno,;

americanos. que reorganize a "enferrujada e ano
, ,

tlquada maquinaria do Departamento de Es-

tado, a fim de que dê prioridade a curto prazo

para os problemas de longo alcance na Amérl.

�INÁSIO ANTONI!ETÀ DE 'BAR'ROS

Aurélia Mello Botparo
Secretária

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

VENDE SE
1 Projetar cinematográfico 16 mm, sonoro, marca Bel!

Howen, em perfeito estado;
1 Projetor "Ampro", pràticamente sem uso, 16 mm.,

!'onoro, grande qualidade;
1, Fi1ma�ora Bell Howell, 16 mm., tipo "magazine",

em perfeito estado. Fornece-se filmes; virgens.
Filmes virgens, preto e branco, HIO pés, Cr$ 1.400,00.

FACILITA-SE O PAGAMENTO
Informar à rua

Estreito.

1.609. --:

N-11/30
Coronel - Pedro Dempro

FRANCES PARA O, GIN,ÁSIO
Seu filho sente dificUldade em FRANC:1!:S?,
Mande-o a esta Redação falar com FLÁVIO

AMORIM.

/

s. Paulo Incêndio._. R0TTERDãO, 16 ,U. P.) - Um incêndio 'causou hoje grandes danos na

popa do porta-aviões brasileiro' "M�nas Gerais", atualmente submetido a reeon

dicionamento nos estaleiros Verolme, neste pôrto holandês. O fogo foi. dominado

em noventa minutos. Um vigia do navio declarou que escutara uma explosão
pouco antes da descoberta das chamas na pôpa do navio. A Polícia holandesa,
que iniciou uma investigação sôbre as causas do incêndio, declarou que não

havia razões para suspeitar de sabotagem. Duas embarcações e várias bombas

'automáticas foram usadas produzido-pela tinta 'ferven-I rínítívamente o acidente.
para comb.ater as chamas, te encobriu quase todo o �ornelius Verolme, proprie-
que Ele Originaram, .ao que barco.

.
tario dos estaleiros, declarou

parece, de latas de tinta co-
' INVESTIGAçõES' que o fogo não causou danos

locadas sob a ponte de ater- nas partes vitais do porta-
ragem, O fogo destruiu di- I Especialistas da Polícia aviões e que os reparos das
versas dessas latas e uma holandesa, vindos de Haia, avarias não provocará ne

pilha de vigas de madeira. iniciaram imediatamente nhum atraso na entrega do
As pranchas da ponte atín- uma investigação, mas acre- navio, porque o trabalho de
gídas pelo fogo ficaram en- dita-se que serão necessários recondicionamento está mais I
curvadas e o fumo n�gro dois dias para esclarecer de- \ adiantado do que se supõe.

I

ser uma bomba retta 4l0r técnicos
em movimentos de terror e .o ma.

terlal nela utlllzado não autortzàvs
a que se acreditasse em 1:Iomba

para destruição de pedreira ou

pescaria, sendo Instrumento pró.
prlo para lavrar pânico. Como nãlt.
se tratava de mera bombllCla de
São JOãO, despertou também mí.,

nha atençgo, Fiz um exame sumá.
1'10 da, bomba, não notando nel�
qualquer coisa excepcional pare.
cendo até à primeira vlst� uma

"cabeça_dê.negro" em �alores
ploporções. Em todo caso o que
posso afirmar com tôda segurança
é que não se tratava de qtl!tlquer
tipo de bombacrelagío

partilham do

do mesmo

no Porlá Iviões

mesmo encantamento

querer bem. e, naturalmente>.._)
do mesmo

i maço

o comandante tio Destacamento de Base Aérea de floria.

nópolls, avisa aos candidatos ao próximo exame, de admíssgo
à Ewola de Especialistas de Aeronáutica, q�e deverão compa;

recer dia 1.0 de d'ezembro de 1959, às 08,00 horas nesta Uni.

dade, para concentração.
CANDIDATOS INSCRITOS:

Vende-se uma TIPOGRAFIA, õtimamente aparelhad� _

'Adalberto LUlz V. Depizzolatti

com 3 máqUinas de impressão, máquina de pautar, 2 má- Ademar' .Rogério Albino

quinas de cortar papel, 1 máquina de cortar papelão, má- Aimoré Krieger

quinas de picotar, máquina de grampar, 2 motores elétri- Antônio Pradt

cos, completa oficina de encadernação e abundante mate- Antonio Tadell; da Silva'

rial, tipográfico, inclusive 106 kgs. de tipos modernos ainda Ari Jordão da Silva Filho

não usados. "Arnoldo Umbelino

Prêço de ocasião, muito abaixo do' seu real valôr. Dírceu Luiz Verona

Tratar com PEDRO XAVIER & CIA. Floria- Enio Beal

nópolis - S. C.
)

N'-1l/20 Francisco Tomas' de Quadros
I Fredertco GermaJlJO Ramsdorf

Genés!o Montinho Machado

HéliQ Fernandes Costa

João Carlos Cecilio

João Luiz Sant'Ana

Jonas Ram.os

JOsé Carlos Bezem�,
Lourival Antonio Franza

..

O DR>ADERBAL ANCANTARA, JUIZ DE DIREITO DA

ICOMARCA DE SÃO JOSÉ, ESTADO DE SANTA CATARI
NA, NA FORMA DA LEI, ETC ..

E'DtlAL DE PRAÇA

Um acasa recém construí-

da. com três quartos, sala de

jantar, sala de visita, cozi-
,

nha, banheiro e porão habi-

tável. Tratar na mesma, à

rua Joaquim Costa, bairro da I
Agronômica, ou pelo teíete- I

.....
ne 2867. N-ll/36 I�

enador Amer'ica nO Denunda

EE. UUe -negligencia assis�
"

tência à América Latina
WASHINGTON, 16 (por John A. Golds.

Dllth, da U.P.) - O Senador George A. Sma.
thers dlssel ontem, que o Govêrno está razen,

do Inimigos por negligência 'e que o descon,

tentamento se propaga como um trovão sôbre a

América Latina Tal declaracão foi formulada

depois se haver' Elsenhowe; anunciado em

Á_ugusta, Georgla, sua aprovação a uma comís,

sao essessara especial que tratará de melhorar

as relações dos Estados Unidos com os paises
da América Lapna. "Até que haja algum ln.

diclo de que o Govêrno compreende o alcance

de nossos problemas e aja para contrabalançá,

los", disse Smathers. "Ter.emos que repetir
uma vez mais: a Indiferença ante os -proble, ca Latina".

O EXEMPLO DO BRASIL
Em certa passagem, gmatners

salientou: "As relações entre os

Estados Unidos e vários países
latlno.at_nerlcanos desceram ao ní, CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDARIOS GRATUITOS

vel mais baixo de nossa história e De ordem da Senhora Diretoria, comunico aos ínte
o pior é que não há Indicias de ressados que, de 16, a 30 do corrente estará aberta, nêste
que estejamos adotando ou prepa, Ginásio a inscrição para os exames de admissão à 1.a série.
rando medidas eficazes para reme..
dlar a situação". E citando o Documentação exígída:
exemplo masllelro diz: "No Bra. Certidão de idade (maior de quatorze anos)
sll um dos mais t1rmes aliados dos Atestado médico e de vac,ina
Estados Unidos o Presidente Jus. Certificado de conclusão de curso, primária
cellno KUbHschek crltlcõu a nossa

I,

Infórmações mais permenorizadas na secretaria do
nação por colocar a América La. ."

tina em uma '�zona de Indlfe. Ginásio, na rua Victor Melrelles (depel?-.de1:lcl� do Instltu-

rença".
_

. to de Educação Dias Velho), todos os dias' �teis, das 14 às

18 horas.
Gináso Antonieta d1é Barros, em Florianópolis, aos 11

de novembro de 1959.

Faz saber a todos quantos êste edital com prazo de vinte
dias virem, que o Porteiro dos Auditórios dêste Juizo ou

quem suas vêzes fizer, trará à público pregão de venda e

arrematação a quem der e maior lance
.

oferecer sôbre a

avaliação, no dia dez (lO) de dezembro p. vindouro às dez
horas (lO hs.), à porta do edifício do forum desta cidade,
do bens .deíxados, digo, cidade, dos bens

.

penhorados
h ANTôNIO CRISPIM DA SILVA, no executivo que lhe
move nêste Juizo o Sr. ÉRICO BRATFISC�, a saber: Um
terreno com a área de 23.212 (duzentos e treze mil, duzen
tos e doze) metros quadrados, situado no iugar Bôa Vista

distrito de Rancho Queimado, nesta oomarca, e duas ca

sas de madeira, nêle edífícadas, em máu estado de con

servação e com as seguintes' confrontações: frente com a

estrada velha de Lajes, ·fundos com terras de Marcolino

8chweitzer; extremando pelo leste' com
_
terras de 'Olga

Weiss e pelo oeste com terras' de Tomaz. Camilo de. Souza
Junior ou quem de direito fôr; avaliado por Cr$ 75.000,00
(setenta e cinco mil cruzeiros). O imóvel se' acha devida
mente no registro de ímóveís da Comarca de São José. E

para que chegue ao conhecimento de todos que 'o queiram

I
arrematar, se passou o presente, que será' publicado e an-.

I
xado de acõrdo com a lei. Dado e passado nesta cidade de

aão José, áos onze dias do mês de novembro de mil nove

centos e cinquenta e nove. Eu, Sueli Domingues, Escrivã
õubstítuta a fiz datilografar e subscrevo.

DR. ADERBAL ANCAANTARA
Juiz de Direito.

TIPOGRAFIA A VENDA

AGORA, PELA TAC

FlORIANÓPOLIS - RIO, DIRETO
A diretoria dâ T�C-CRUZEIRO DO SUL tem o pra

zer de comuni.car aos seus prezados smigos, clientes e ao

pUblico em g.era).4 que a· parti!; 'de 3&. feira; 17 do corrente,
inclusive, serão iniciàdas as novas linh'as diretas espe�
ciais "Florianóp<?lis':'Rio de Janeiro", saida ás 09.30 da

manhã, chegada ao Rio ás 11.40. Saída do Rio ás 15,30 da

tarde, chega;da em Florianópolis ás 17,40' 11s. Os vôos serão
efetuados com os luxuosos e rapidos aviÕes "CONYAtR".
Reservas e informações Agência 'TAC-CRUZEIRO DO SUL

,.
,

fone.s 21�11 e 37-00.

de Hollywood.
c

"

uma tradiçõo
_

de bom gôsto

ClA. DE CIGARROS
SOUZA CRUZ_/'

Y'

.� -� •• fI><..........""]
MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

QUINTA ZONA A_ÉREA

DEiTACAMENtO DE BASE AÉREA Df
FLORIANÓPOLIS

SEÇãO MOBILIZADORA N.o
PONTO :DE REUNIãO N.o

52
2

EDITAL D�E CONV'OCAÇ,ÃO •

Os cidadãos da classe de 1941, alistados no Destaca

mente de Base Aél"ea de Florianópolis, os transferidos do
Exército para prestarem o Servíço 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 Novembro 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 S'CHn{KO
2.0 TEN IG CHEFE DO P R -2

MINISTÉRIO DA AERONAi(JTICA
QUINTA ZONA AÉREA

I

DESTACAMENTO DE BASE AÉRE-<\ DE. J,i'LORIANÓPÓLIS

A V I S O

LUiZ, Gonzaga, �" ,p�imarães
. M�rlêdo Mullllr ,

.

• !

Nildi Saul Es;tevão
Nogert Lemos

Norton Candemil pereira

OdilS\on Barni

Osmar Wolf
pedro paulo de Á. Feijó

. Robj!rto Domingues

Rolando Wolf

Ronei Cunha

Rubens Amarilllo

Silvio SeU

Tarquino de Souza FernanAts

Valdir Hering

Valdir Nunes
Viloon Egidio IAzevedo.

N • 11/40

Amal\o Barbeltas Ferreira

Cap. Aviador . Comandante Interino

COMPRA-SE
Bôa re,sidência prókimo ao centro

Informações - Telefone 3188

,

.' /-)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jogo de. boa$,'prÓporções esta noite
. (- ,..:t ," ....

Na noite de,'hoje teremos, um dos melheres en;có'�tros em 'dJsp�ta do .Torneio "líelíor Ferrari", quande serão ad versáries os conjuntos
do Figueirense, que acaba de isolar-se 'na liderança com o empale do Atlético frente ao Bocaiuva, e do êuarení. que vem cumprindo
boas "perlamances" no certame, tanto que já passou pelo 'AvaL Um bom enconírn.sem dúvida. Como pre liminar, defrontar-se-

, I

I
'

ã� 'Samdú x Gazeta, pelo Torneio Varzea'no "Dr. Saul Oliveira",
-------

Um, conselho para "o Pata", "'Zé da Mala" e "Almi
rante". Vão fazendo umas ginásticas; porque vão ter que
correr muito. Se quizerem um professor, é só falar comigo,
não cobro nada. Cuidado com ...as, barriguinhas. Ok?

'-,-III-
O PETER EM ...

OBSERVANDO & COMENTANDO

MA R T,lN',EL'tI, �am�eão' eom,�. Maiô,senlol
Transcurso emp..otgante teve a disputa do Campeonato Estadual de Remo. segunda-feita, na' baía
sul -:- Cinco qDS 'sete c pá reos vencidos pelos rubro-negros que surpreenderam 'aos

II

catedráticos"
,> '

, / , , •

Aldo luzrvencedor no oito que foi o páreo mais bonito e renhido do, '

certame Grande vitória, o Peter em apuros, é um verdadeiro advogado da cau-

do Amé,rica na quaírc se."m fimonelro Co"'mputo de ponto's,_ Páre�(,I'-por p'éree sajusta. o cronista em apreço é um incansável e ínoren-
'-E U ..í)ivo, sempre fêz tudo o que é' de produtivo para o esporte

O Clube Náutico Franpisco C. N. Oachoeíra, 13 e em úl- ao recuperar-se do choque, colocado. Erp terceiro clàssí- ta sensacional e renhida en- de Banta Catarina. Nunca comprou barulho, há' não ser

Martinelli, o glorioso clube da timo o C. N. Riachuelo, com não mais conseguiu' alcançar ficou-se, o- Martinelli e em tre os 'dois clubes. Melhor dí-. quando exista algo digno de ser ,criticado. A crítica tem
rua João Pinto, foi o grande 3 pontos. Não compareceu o o "rower" martinelino com o quarto o Riachueló.' Gtiarni- to duas dísputas, porquanto um grande, valor: despertar' os êrros cometidos pelos che-
laureado do ano, com a vitó- C. N. Atlântico. qual deesjava travar o maior ção vencedora: Rolf Ewald, mais atráz duelavam-se sen- Ies dos nossos desportos, se isto não existir, não adianta
ria conseguida na manhã de NAO HOlfVE O PAREO duelo dahístóría do oampeo-. J{)ão da Silva,"Wiegand Theis sacionalmerite Cachoeira e crônica esportiva.
ante-ontem na baía sul, EXTRA nato Catarinense do rema-. e O�mar SChert,eplnann. Con- Martíneüí, Vericeu o Aldo Ao .meu confrade Peter, aqui está uma "puxadínhã de
quando em jôgo estêve ,o ce:- Estava anunciado um pá- dor. Para .muitos, todavia, tagem: M�rtineili, 48; Aldo Luz, com uma dírerença de ' Ieve", do amigo e colega da ACESC "Mister K".
tro máximo do remo barriga- reo extra, intervindo o ele- nada mais foi que "uma ma- Luz, 34;' AIijêrtca, 30; Ca- apenas meio metro sôbre os � I I I --,-',
verde de 159. .mento feminino de Bluráé- nobra inteligente do experí- choeira, 6, 'e, Riachuelo, 3. t-Iumenauenses. 'Na luta pelo FRANCISCO WIPPEL UM ...
O certame, que" estava nau, que remaria em duas ío- mentado remador rubro-no- O MARTI�ELLI CONQUIS,;, terceiro- posto, o Cachoeira O sr. Francisco Wippel, presidente da Liga de Itaj�!, é

marcado para domingo, teve les a quatro remos cedidas gro que, desta forma" contí-
'

TA'O TIT ULO I íevou a melnor=sôbre o Mar- um grande "praça". Recebeu muito 'Qem'o sr. Lázaro Bar-
que ser transferido para o pelo Martínellí. As moças, fi- nua líder absoiuto da prova. Deêídíu-se no penúltimo tinelÍ ... , por pequena díteren- tolomeu e seus auxiliares, fazendo uma bonita preleção en-
dia seguinte devido ao forte guras da sociedade blume-T Contagem: Màrtinelli, 33;' páreo, para o M;artinelli, a

I
(a, Guarnição vencedora: tre os altetas do Marcílio e Barroso, por oéasião do clás

vento sul. Naquele dia, che- nauense, estiveram aqui do- ,Aldo Luz; 20;' América, 13 e conquista do título de cam-: A:v31 Ó Elpo, 'timoneiro e os sico realizado em Itajaí. Mr. K observou que o Marcílio
gou-se a cogitar-se de outro mingo, mas dada a transfe- Oachoeírac S, peão de 58, com o .tnunro de remadores Dionísio Schmitt, Dias, terá muito breve um dos melhores estãdíos. de San
local para a disputa, tendo rêncía do Campeonato para o OUTRA Ví!:Z O MARTINELLI Manoel SilveirE!_� Alfr:edo dos Manoel João Teixeira, Ha- ta oatarma. Parabéns aos desportistas de It�aí, príncí
sido estudada a possibilidade' dia seguinte, preferiram re-: No quarto páreo (out-rig- Santos Filho, no double-scull. mílton Cordeiro, Sigismundo palmente na pessôa do sr. Francisco Wippel, digno Pre-
de sua realização nas águas .gressar a Blumenau à tarde gers a 2 remos com tímoneí- Foi uma vitória fácil da ex- RCllê Schafhent� Décio sidente da Liga. Itajaiense.
do balneário da Ponta d6 de domingo. E assim, não foi ro) , voltou a triunfar o clu- perímentada dupla que che-. Mat'c�rello, Eliziário'Schmitt, ,\

--- I I I ---
Leal. Para lá, rumou uma co- realizado o .páreo feminino be de Jairo Callado. Foi, se- gou com uma, vantagem dê Nívaldo Daufembach e Sady ,SELEÇãO SUL 1 X SELEÇAO NORTE 2
missão de remo' "designada que seria inédito em nossas gundo osentendrdos, um a,Íl- eêsea de dez ,báreos sôbre o. ;'Bo:rher. q:>ntagem' final: I Por pouco que' não acertei' com o meu palpite. Eu dís-

,

pela Federação Aquática de águas. têntico golpe de morte nas América. Em -terceíro classí- M::tl'ti,JleIU, 62; Aldo Luz, 53; I se que o [ôgo seria um empate. Em todo o caso valeu o'
Santa Catarina que consta-. PRIMEIRO PÁREO: preterições dos aldístas que ficou-se o'Aldo Luz.: Conta- Amérfca; 46;. Cachoeira, 13 e rator campo. Lógico que em "casa" se joga melhor. vamos
tou estarem as águas agíta- MARTINELLI consideravam Hamilton e Si- gem: Martinelli, 58;' Aldo Riachuelo, 3. 'aguardar o [ôgn em nossa "casa". Creio .que o resultado I

das quanto as da baía sul.: O páreo inicial, em out- gismund' imbatíveis. Foi só L�z, \38; América, 36; Ca- será de 3xl, para a seleção sul. Será que vou errar outra
E o vento sul dominou tô- ríggers

'

a 4 remos com tímo- aparecer dois rapazes dota- choeira, 6 'e Riachuelo 3. ENTREGA: DOS PR1l!MIOS vêz?
da' a tarde, sendo então adia- neiro, foi, pode-se dizer, ele- .dos de muita fibra e valen- EMPOLGANTE O ULTIMO
da a disputa para o dia se- trizante. De início verificou- tia para acabar com a hístó- PÁREO: ALDO LUZ
guínte, às ,7 'horas quando to" ria. A vitória de Sidney' Prata O páreo principal do pro-, se cer equihbrio, tendo o
as águas estavam bem-cal- M t· II' e Donaldo James Mac Leod,ar me 1, remando num rit-
mas, mas só às 7,25 é que foi �no . ap�eciáver ganhado a êste inglês naturalizado bra-
dado início ao primeiro p'á- dianteira, para atingir o sileiro, tendo no timão Erna
reo. ponto de chegada com uma ni Rutkoski, póde ser consi

Cl\MPEAO O MARTINELLI difel:ença de dois 'barcos de, derada como a'maior proesa

eMrcê de uma, organização luz sôbre a "guarnição do Ál- da sensacional manhã re-

impecáv.el, imprimida pelo do Luz que, assim, viu que- mística de' segunda-feira, Colegial, campeão' do Torneio Inicio de Baskllf Infantil
técnico, que outro não é se'- brada a sua longa inveneibi-, ainda mais levando-se em "f

t t f i d' CQmo, preliminar da segunda COLEGIAL 23 x CLUBE DO·
não-o consagrado, remador !idade nêsse tipo de embar- r,un a que a van agem o e

,

t b O' i partida de voleyball entre as re. ZE 7
de há alguns anos atráz, Jo- cação. O América chegou em qua ro arcos. Amer ca

h t· C presentações .feminias do Clube
sé Bonifácio Azevedo Vieira, .

terceiro lugar, cabendo a co- e egou e m ercelro e o 'a-

I
.

'

4 C t Univ,ersitário Catarinense e do
. locação seguinte ao Cachoei- c lcelra em.o on agem:e ainda dIspondo de uma no-

� MartI'neIII' 43 Ald L 26 Bandeirante de, Brusque, pelo
tável reserva de energias era. Nao competiram,Riachue- ,; o uz, ,;

, 1\ •

i 17 C h' 6 Campeonato Estadual efetuou.se
fôrça de vontade, o Clube lo e Atlântico. Constituição, "mer qa, e ac oelra, . ,

5' PAREO 'AM�'DTCA -esta manhã na ql,ladra da, Fa, 6 a' 5. Jogarllim e Imllr,caram - pe_
Náutico Francisco Martinelli vencedora: Jobel da Silva .0' -'

�".I:

conseguiu as honras de' he- Furtado, timoneiro e rema- O páreo d� quatro sem ti- culdade de Direito; o Torneio Ini- 10 Colegial -Obe�dan 12, .roã

mOneI'rO
.'

o o 'b cio do Campeonato ' InfantU d,e 6 Américo 2 'Univald02 e José
rói do ano, laureando-se dores Odahir José Furtado, e, c m �� sa e, a

"

campeão pela nona vêz, ou Alfredo dos Santos Filho, especialidade do América. Basketeball, promovido pela Fe- 1. NãO marcaram wolney, Vitor,
. Na manuha- de s'egunda fel'ra deração Atlética Catarinense. Tres Luiz AdUson e SUvestre. pelo

seja, ,igualando-se ao Clube Claudio Morais Santos e '

-

,

Náutico Riachuelo no número Francisco ,cirilo Corrêa. Con- o clube blumenauense, cum:" Clubes particlpa-ram dO, certame, poze, jogaram e marcaram Jai.

de títulos conquistados. 'Fêz- tagem: Martinelli, 13; Aldo prindo maravilhosa "perfor- com um entusiasmo digno de're_ me G e Alvaro 1. Não marclld'am
,

L 8
. mance", sup1lantou se,us ,aá- gistro: CÔlegial Lira iii Doze. A Luiz Luiz Tito Nazareno Ro- Compramos regularmente para pro-nta ou futura en-

se presente, uma vêz mais o uz,; America, 5 e Cachoei- " . ,

3 vers,ários, porém a duras�pe- vitó1'ia sorriu para a representa. berto Waldemlr' e WUson. tl'ega. Pagamos o melhor preço na praça. Também estamos
grande espírito de luta e a ra . ,

- 't -

'NOVA1\6ENTE ,O RUBRO- nas, com uma diferença ,de ção do, Colegial que realmente :tez NA DECISÃO: COLEGIA.L 21 x interessados em qualquer outro produto para expor açao.vontade inquebrantável de ..", - I "

t I 9156NEGRO. menos de um metro sôbre o jus ao títúlo com uma melhor ' LIRA 18 ( Cartas para INCOSUCO Ltda. - \' Caixa Pos a
vencer dos "rowers" do clube

�:e;����li;t�oJ:i��so �����;. ri:ie�:r:021;:�:��e�mti:�= I ASldO
LUZ', que foi ó--segundo equ:e:

�

ccoma1Vl:tóTia bante
o Doze, o

uSãO
Paulo.

• • 'I' ,.

,

::ad�:ee��:!: ��c;r���:::= '�o�b�aror�ceo�em��aerrttm;:e:I'll.onisote,oqg�uiOal�r�n:el; en5aclOnaI: u e nlver51tarloIalcançou o Martinelli, tendo

;:;�!��::�:��:iE�';2 :�':���s.:::!:� novo campeão'· de· Voleibol feminino
���i!u;:r::��;��u� :;::e; ::�s;:�ta;�:rt�e c��;::;��

,

Quebrada a invenCibilidade que o Bandeirante mantinha ha oito anos
-

�

'tipos de barcos. O Clube de aldista e cerca de 20 sobreo'
mei�o ,set dos mats ele,trizantes I nense que' tem a presidi_lo / dr.-

. Sob real e�pectativa, tev,e lU_I,delrante de Bruque, .a jovem Erica zamento da repr<'!sentação da Ca_ •

Regatas Aldo' Luz que era barco americano. Contagem:
1

'

d d ,.A vitó,ria SOrriu mal/ uma vez Aldo Belarmino da suv,a e conta,,

M t· IIi 23 Ald L· 14 g;t:r ,sábado à noite na Facul,dade S�orm. Ao ch,egar a Florlanópo iS, pital ,que: não teve diflcul a es " ,

considerado pelos "catedráti-'j' ar I.ne, ; o uz, ;
para o Clube "pniversitárlo por,A

-

9 h i 3
<la Direito o iniaio, do Certame ontem 'cQm a- delegação, 'ErUca, para 'superar as ex_campeãs por ,

cos", como o grande favori- menca, e Cac oe ra, .

".eq'·lena margem _ 16 a 14. Com
SILV Estadual Cla. Voleibol Feminino foi aCllmetida de uml,l- crise de 15 a 5. Detalhes técnicos - For- '" ,

to, não foi além de um tnun- EIRA CONTINUA ' , '

relativo ,à temporada de 1959. O apendicite que culminou com uma mou 'o Clube Universitário com o set posterior, o Clube Univer.
fo, porém no páreo mais co- ABSOLUTO

�eallza"da 'I it"rio "virou" para a consagra técnico da equipe conseguiu a, Bandeirante de Brusque, que há intervenção cirúrgica. Ruth, Lltura Iria yolanda a_ s a -

,
"

biçado do Campeonato, ou Manoel, Silveira levou de ' " , \

d' i d d' i grande proeza em 1959 reunir a, ve'ncI'da fa'cI'lmente O terceI'_ oito anos conservava briihante- hoje pela manhã com o dr. -Ney ria JOsé depois Dulce e Alba. A- Ção, om nan o o a verSar o e
'"seja rio out-riggers a oito re- ( ,

I
mos'.' Sagr'o'u-se Vl'ce-cam-

' mente o titUlO, constlt,uia.se na Mund. A jovem está passando Unhou o Bandeirante, com Gercy, ,I vencendo-o por 15, a 9', De�llolheS he�ogemonia do Veleyball adu_
ro pareo, em "single-scull"; .

to em, Santa Catarina. 'Sagrou-se'triunfando mais uma vêz' sô- grand!l atração. ,Sua <'!quipe, con_ bem. Gusela Ivone Darcy Rosemari e técnicos, - O Clul;le UniV'ersitá
peão do ano passado. O Amé-

tudo desta feita não contava com VITORIA POR DOIS A ZERO Nely, �rbltro; _ 06�i Barbato e rio formou com Ruth, Lá�ra, Iria, 'campeão no masculino, 'ém Join_
rica também não esteve lá bre o aldista Orildo Lisboa, '",

I'

que chegou em segundo lu- a mn.lol' atleta do voley f,emlnino NO PRIMEIRO PRELIO 'Icaro passos.' yolanda, Maria José depois Dülce liUe e agora, I nesta capital, le_
muito bem. Venceu O gremio -

d' b I Ali"'h v,antou o tj'tulo feminino� Sua. I
• 'gar, tendo Harry Kreutzfeld, catarinense Ruth I Mosimann e Estabelecida a decisão do Cer- e Alba ,epols Isa e . .. ou o

blumçnauense apenas opa-' '

cIo A·me-r·l·ca chegado em ter- t9.'!llbém com Alva Neves, agora, tam<'! para uma "melhor de tree, TAMBEM NA CONQUISTA DO Bandeirante com Gercy, Grltci,ela,reo de sua especialidade que
.

I S'b 4-' per eotudara� nesta capital te partidas", foi a primeira efetuada ,TITULO: DOIS A ZERO Ivone Darcy ROsemari e Nely.
e o de Gut-riggers a 4_sem CClro ugar. o re esve pareo "�...

"

.

-

Na �rbitrage:n funcionou a du_
timoneiro. muito se disse e falou. Hou- rem integrado o conjunto do Clu. na noite de ontem com início às Qom a vitória de sábadO, o

CôMPUTO DE PONTOS ve protestos do, remador al- be Universitário Catarinense. 21 horas, O-- prlme'iro set foi dos Clube UI1f�rsitáJrio credenciava_ pIa Odemir Faisca e Osni Barba_

Campeão :.__ C. N. Francis- dista que alegou ter seu ad- O PROBLEMA SURGIDO dOM mais equ11lbrados. Uma leve suo se' à conquista dtO título tão am_ to.

co 'Martirielli, com 62 pontos: versário feito "jôgo sjo", for- ERICA STORM j}erloridade no tim 'do mesmo, deu "blcionado. Veló o segundo prél1o, AS NOVAS CAMPEÃS DE VO-

mpeão _ C, R. Aldo çando-o a ir de encpntro a por outro lado utn empl'evisto ao' Clube Universitário a vltórla domingo pela manhã sob gera' l'
, LEY1iALL

'53,' 3,0 lugar _,' C.' uma das bóias que consti- I?mentável aHjou' d� certam<'! um;
" por

18 a 16., 'O segundo set' apl'e� I expect9.tí��: O" JOgO" iniciado à1 aind,a co� MoéÍn's Livramento, e
,

O percurs·o, ta·nto que, ,_.dil-S grand;s ex,presso- es do Ban_' sento".u então um per,f,eito '"eÂtro. 10',30 '+h��as, apresen'tou "um pri, I O Clube Unlvsrsitário Catari": LuciWt Fl'l?,ysl,eben,46; 4:0 luga!r '"
, !'rt.uem .

.

, .

• '

• "
- j," ;t

OS ARBITROS- PARA O 'CAMPEONATO BRASILEIRO ..

Os árbitros indicados para, o Campeonato Brasileiro
de Futebol, são três de cada Federação. As designações se

rão feitas até quarenta e oito horas antes do jôgo, poden
do haver comum acôrdo entre as federações.

O Presidente osní Melo, envíou para a CBD, os no

mes de três árbitros, da F.C.F .. São êles José Silva (Zé da

Ma\a), Gerson Demarla (O Pata) e Lázaro Bartolomeu (O
Almirante). Estes vão bem "lacrados", a turma é mesmo
do "abafa".

\. .

--111--
'\ UM CONSELHO PARA O ..•

-

--111--,-,
Arós a competição, na séde SAUL ...

da }.t'ASC, sob a 'presidência Saul, "pé na taba" e fé em Deus. Observe bem a" de-
do rnaíoral da entidade, dr'l' fesa porque para o ataque está sobrando gente. Há jogado
Ary Feerira Oliveira, foi pro- res que jogam muito bem na defesa, mas não marcam, ,só
cedida a entrega dos ricos' apoiam. '

'\ ,

prêmi08 da competição. I ' 'MISTER K
�------T-----------------��-------------------

grama" e moíto remos, nada
,mais foi que uma luta entre

Aldq L'liz e,Amérlca pelo vice
campeonato. Foi uma dispu-

A primeira partida do TorneiB

Coleg�al credenciou_se à disputa fico 6 e João 2. NãO marcara,m
com o Lira pela dacisão do títu: I wo.lney Orlvaldo e Sllv<'!stre.
10 benefici�dO que foi o seu ad_ 'I'

,

, ,

versário pelo sorteio, Chegou o, Pelo Lira tivemos, Beck, 5, João

Colegial a estar vencendo na prL I
4' Antonio 4 Marçlo 4 e João

I " ,

meira etapa por 15 a 8. Mas sÓ-' Carlos 1. Não marcaram Stefano
, ... I '

mente obteve o triunfo p_.. 21 a e Salum. Dirigiu os garotos do
,

I
18. pelOS campeões Jogaram e COlegial ao triunfo o jovem Ro,

marcaram' - Oberdan 13 Amé-' berto ,Sampaio.'I

Inicio, apresentou a viqória do

Co�eglal ante o Doze por 23 a 7,
a,pós 'vencer, a 'primeira etapa por

,:MEl . E CÊRA DE ABELHAS

com,/o)ltros dirigentes dédic'ados

'lomo 'Boris ,More1ra:
'.

e o dr. Na-
,

"

zareno NlliPPl' este o condutor
" ,

gránde 'atleta, foi ,Ruth Mosimann
.- a maior voleybolista catari_

nense.. As que também brUharam

forani Laura Machado, Iria Die_

trlch yolanda Bo�assis Maria
, '

José Vieira Alba Neves Dulce
.

,. .'

Regis e Izabel Guizzi. ontou

.
/,

>',....-; \[.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EJII prol �o; natal d�s (ri�nças �obres� �s Pioneiras Sociais e Uons !(Iube, promoverão a exibição do Filme "Ai Vem a Alegria'\ sá-
bado �X11T10 no (me MO Jose -,Eslarao presentes: (yll Farney, Maria Petar, Sônia Mamede,Carmem.Verônica e Piluca.

:�I Ape!��lv<,n���s o�,���!��ç��sr�l�do"volt.dosl ,1 t i y id- a �'e's F e m
O mundo em que vivemos e hoje, o sentido do belo, da que nos são· confiadas, que

t d verdad 'd
.

t·
para o bem comum, livres 'COMPOSITORA DE HINOS d I li

I

e encontra a ravessan o e e a JUS 19a, para poderemos corresponder, den dêste egoeentrísmo a

on e se espec a za em oratória e University Heights, Ohio

S .

f maís ru' que embuíd dê t
.

. m rcan- Bethesda Mar land A com' teatro. Ela pretende candtdatar..se

a das asses. c - 1 as es es senti- tro das nossas possíbíhdades, te, com que deparamos no
.

, y
- - Duas tradições, em vigor há mais

.1)lJl1ntes, causa_!ia pela falta mentos possam ter no futuro, ampliadas pela nossa dedica-
posrtora de hinos é uma. a.tlv�da.. à. coroa estadual que lhe permi. de 70 anos, foram quebradas pele.

C II

co preensão, de respeito um sentido mais humano da
_ I ,

momento atual, esperando de relativamen-te nova para
n tirá. concorrer ao concurso nacío , Univ.ersidade John Car·roll no

de ,

i
.

íd d d
çao, as suas múltiplas exí- que no futuro, sejam os pro-

e de amor ao prox mo, que '11 a, po en o assim criar gêncías, para enríquecímento
sra. Mary Jac�son Cathay, Seu nal de "Miss America".

.

fessôres mais .acatados e v-a-

í I ta-o bem demonstrado por para sre para a sociedade, e afirmação de suas persona-'
talento fê-l�. conhecida .em todo ÁMERICANAS LOUVAM A tttuíçgo masculina dos padres je,

O
lorizados na sua missão.

�

cristo, mas que tem sido fdes- uma escala de valores, mais lidades,'
país nestes' lfrltimos tres anos. Heu COMUNIDADE DAS NXÇÕES 'Sultas, conrertu pela primeira "vez

dí
Conscientes que somos, da

rezado e negado por muitos, igna de ser vivida. Assim, agindo, canse'guíre-
mais recente hino) "God Almi. LIVRES

p
nossa responabílídade e êon- .

tra'le's dos tempos' e mui- E' pro/curando conhecer as mos dar a' so l' d d h
' ghty ·.God Eternal";' (Deus Oni. Washington - Velma Linford ra Frances p. Bolton membro do

II
C e a e, omens fartados pelo dever cumpri- '

' ,
' ,

to Princ.ipalmente, no ..mo-
potente Deus Eterno) ganhou superintendente estadual de Edu_ Congresso dos Estados Unidos. 'A

JUIZO Df D T
do, sentimo-nos felizes ao

' .

tatual
'.

IR'fW O DA COMARCA Df'
um concurso patrocinado conjun.. caçãp Pú!Jlica em W mlng e sra "Bolton que representa adis.

lJIen O •

. . '.
I

. .

. pensar que um dia voltare-
y, ) "

'

t os muitos problemas
.

tamente pela SocIedade de Hinos Dorothy 'O'Brlen, enfermeira e. ttlto no Congreso desde 1940 fOI

Enre,
'

'. " . mos a ser pó em nossa 'ter-
.,

resentam dià lUUCAS
da Amérióa do, Conselho :N_aclo. fazendeira fizeram parte da de. taJ;ubém -convídada a falar na en.

que se nos ap .

-

.

ra � sabermos que, os que pi- . .

, .

t t vulto a it
nal. de Igrejas. Há tres anos atrás ·'legação americana ao Congresso trega de diplomas dauniversidai"-

rill_me1]-le ama. s ua- sarem sôbre ela, serão mais
, crl'tl'ca e desajustante em Ed't I d 't

.:
'.

f l' d
.

f
o hino "Come Forth, O, Chr1stl 'do Atlãntico um grupo' não ofl de.

��� se encontra o professora-. I·a
','
e CI aça.o,. com. o pr,azo de trin-

e izes o que nos o o�os. an youth" (Avante,' Oh Juven- cíal que, d'á �onselhos sôbre a po� ------------
.

n e
. - o

tude Cristã) da sra Cathay foi litica da Organl aç- d Tt

do catarIne s .

I t d. d.
' Se .nao fosse pedir demais I lhid 'd

z ao
.

o rata.

E' sentido o esfôrço, que aJaS, ' e Interessados euseníes, 'pediria, ainda, póf Amor a
asco o como uma das uas do do Atlântico .Nor te (OTAN).

1 t 1
-'

cançaes a serem. cantadas durante 'Elas fo t

elJlpregaroos na u a pe a. va- causa. a qu.e nos'. dedicamos,
.

ram en revistadas em sua

:�:so
dod�:;'':;::::b�: inFertos e desconhecidos . ��:"n�:a��::�';;",:,�;:� :=.:=c::::

da _.n� '" Ju ::;"';:,:' ,,:::,:,,:. :.::,�:,
IIpêlo, no sentido de nos con-

O Doutor Manoel Carmona conrrontantes, bem como do ra que possamos' nos ajudar
RAINHA ,DOS EsrUDAN'l'ES e programas da OTAN como uma

gregar em tôrno do nosso Gallego, Juiz de Direito da Sr. Diretor. do Patrímônío da mútuamente, trocando idéias
TES assocíaçgo de nações livres .uní ,

ideal, para que _.possamos,
Comarca de Tijucas, Estado União, por precatória em sôbre as nossas realizações e RIOOmlngton, Indiana' - A be, das para defender essa liberda.de

unidos vencer os embates,' de Santa Catarina, na for- Florianópolis,' _ do Sr. re estudando as nossas dificuI-
leza e talento de Nancy Str,eets A sra ÜrÍdford acredita que' &8

que a �ida nos têm levado a
ma da lei, etc.... presentante do Ministério dades.

valeram.Ihe o título de Rainha mUlherestem. �Ip. papel reievanto

enfrentar.
.

FAZ SABER a todos quan- Público nesta Cidade e dos
dos Estudantes da Unlversla4ade no desenvolvimento 'da compreen.

Que não nos perturbe, o tos o presente edital de cita- interessados' incertos 'e des- Que o entusiasmo do mais Indiana. A srta Streets de 19 Ção das culturas e intereses de

desprêzo da maioria dos ho- ção, com o prazo de trinta conhecidos, por' editais de novo unido I!- experiência do anos, foi escolhida por CI�CO [uí ; outros povos.

mens públicos pela causa da dias, de Interessados ausen ... trinta dias;' todos para ra- mais antigo reforce o alícer-
zes que, se.basear!Lm em sua apre. C;ONGRESSISTA HOMENA·

Educação.' II tes,
incertos e desconhecidos, larem aos têrmos da presen- ce, tão traàicional em nossa

sentação e habilidade como dano .

GEAPA

Alerteroo-nos sim, diante v�rem ou dêle conhecimento· te ação, dentro do prazo de terra e que ameaça ruir. çal'lna Interpretativa. Ela está ---:----------..;----...:...-...;...;;,_,---.....

das ameaças injurios'as e
I
tIverem, que por parte de ,dez dias,' de acôrdo com (l Que peus no!! livre de tão

no segundo ano da universidade (U�RrO DE ADM1SSA-O AO' GI·NA'SIO
constrangedoras, que' visam ,João Soter Corrêa lhe foi di- disposto no art. 455, citado, d

J I

t es�strosa catástrofe e dê

sõm�nte aniquilar os que lu- I rig.idlJ,
a petição" do tem,', se- - devendo ser, afinal, reco- ao prOfessorado catarinense

tam por proporcionar uma gumte: Exmo. Sr. Dr. Juiz nhecido o domínio do supli- e ao de todo o mundo, as

existência mais digna às ge-
I de Direito da Comarca -. cante sôbre O refrido imóvel, mais copiosas bênçãos, en-

rações futuras, sem contudo I João Soter Corrêa, brasileiro, cuja sentença lhe servirá de chendo seus corações de Fé

, conseguir, não por faltar a casado, comerciante, residen- título hábil para a inscrição e de Amor à Humanidade.

Vontade,lmas, simplesmepte, I te em Joinvillt(, dêste Estado, no Registro de Imóveis. Pro- UMA PROFESSORA

pela falta de compreensão de -. quer mover a presente testa provar o alegado com

alguns obsecados

p.
elo poder,

I"
açã� de us,ucapião em que o depoimento pessoal dos

que procuram se f.irmar, de- ex�o� e requer a V. Excia. o confrontantes, digo, contes- -

turpando, o que de mais nó- seg,umte: I - Que o supli- tantes, se houver, - com -----------

bfe existe na criatura huma-
I cante é posseiro, ha mais de testemunhas e vistox:ia. Dâ

na, que é o respeito a sua vinte anos, por si e seus an- se a prebente o valor de Cr$

dignidade. tecessores', de um terreno em 4.000,00 para os efeitos fis-

Unamo-nos pois, mas sem- forma triangular, situado em· cais. O advogado que esta

pre alertas, para que não se Itapema, desta Comarca, fa- assina e o solicitador Claudio

infiltre em nosso meio, cria-I zendo frentes em ponta agu_' Ca-ramurú de Campos, rece-

turas inescrupulosas, que da com terras de marinha, bem citação nesta Cidade, á
. 1

egoisticam.ent�Lo,c.u...l' am- ,.alarg(IAdO, .na&..funda.s,',..pa,ra.. Rua, cOl;one]:...,'_Buch...w.,."'-'...........,·_,··e_R.,Ü..G�M A S .,-...p�:'F-I--ee-S""" '...--...."'-_....'m""'...'y:.......!-"'·'7''7'o·O':'-"'''·�".;;;:;:'--'.........".,..,., .. ,......,.""', ";c-" .,.-.

iludir com promessas enga-
.

trinta metras, a Oeste com Sôbre os sêlos' 'Clevidos, lia- ourA' 'PELA "G' U A' R'
.

U J A' '" RÁDIO GUARU-J-A-":--
""�--.

sas, a fim de adquirir pres- terras de Francisco Manoel se: Tijucas, 30 de outubro de· ., .' '.
.

.

ígio pessoal, à custa do sa- de Oliveira - ou sejam 2.700 1959 (ass) Daniel' Barreto". ONDAS MÉDIAS _ 1.420 Kcs _ 5 }{W
ONDÁS CLJRTAS - 50 MTS. - 10.000 WATTS

crifl:lO de milhares de

pra-I
metrOs quadrados; _ extre-I Em dita petição_foi exarado

ONDAS MÉDIAS - 1.420 KCS. - 5.000 WATTS .

fessores, que lutam abnega- mando ao norte em terras do o seguinte despacho: _ "R. ONDAS CURTAS - ,50 mts - 10 'KW PROGRAMAÇAO PARA.O DIA 18 DE NOVEMBRO DE 1959

damente'no seu sublime e requerente e ao Sul com Hoje. A., designo o dia de 2.a'fei_ra: 13�05 horas - O PSD na AQ�EM-
--' QUARTA·FEIRA

desprestigiada rhtster. I quem de direito; tendo o hoje, ás 15,00 horas, no Fo- BL
lJ�

Este apêlo que vos faço,.é mesmo terreno 180 metros rum, para a justificação re-
ElA - Na palavra d,e Acy,Cabral Teive

,na intenção de salvaguardar de fundos. II --;- Que o refe- auerida, intimados o 1nteres- 3.a feira: 20,05 horas - CELSO CONVERSA
o futuro de nossa Pátria, da rido imóvel foi adquiridO pe- sado e o Representante do COM:'VOCÊ _ Na palavra do candidato
ameaça, que vimos enfren- lo suplicante, por compra fei- M, Público. Tijucas,. 4-11- d'
tando, pelo desprêzo a causa ta em 21 de março de 1949, 1959. (ass) Carlos Ternes".

O P.S.D.

da Educação e pelo desres- a Cantalício Rosa de Jesus, e Feita a justiifcação foi pro- 4.3 feira: 20,05 horas - NA LINHA: DE
I peito·àqueles que sé dedicam tanto a posse atual do supli- ferida a seguinte sent�nça:. 'FRENTE'- Na palavra do Dep. Jota
a orientar crianças, e em cante como de seus anteces-. � '''Vistos, etc.. Julgo por .

cUjas mãos repousa o futuro sores sempre foram pacíficas, sentença, para que prOduza Gonçalves
..'

.

da Nação. contínuas e ininterruptas, e seus legais e jurídicas efei- 6.a feira! 20;05 horas _ O QUE VOCÊ PRE-
E' sentindo a responsabili- exercida com animus domini. tos, a justiifcação procepida CISA SABER! - Na palavra do Deputado

datle, como educaodres, que 'III - Que, em vista do ex- nêstes ahtos de Ação de Usu-

somos, que vos faço da mag- posto, quer o suplicante regu- caplao requerida por João Orlando Bértoli
. .

nltude da nossa missão, que larizar. a sua posse sôbre'o Sater Corrêa. Citem-se: por Sábado: 13,05 horas _ PORQUE CELSO! -
referido.imóvel, de conformi- mandato, os ç'onfrontantes Na pala/vra do Jorn. Rubens ·A. Ra·mos.
dade com o art. 550 do Códi- conhecidos do imóvel; por

go Civil e a Lei Federal n.o editais, com Q prazo de tr1n-

2.437, de 7 de março de 1955, ta dias, na forma do § 1.0)
que modificou o art 550 do

.

dó art. 455, do C.P.C., os 1n

dito código. E para o dito teressados incertos; pessoal
fim requer a justificação exi- mente•.o Dr. Representante
gida pela art. 455, do Código do M. Público nesta comarca;

de Processo Civil, na qual e, por precatória, a ser expe

deverão ser ouvidas as teste- dida para o Juizo de Direito
munhas Izidório Luiz Cris- da 4.a Vara da Comarca de

pim, pescador e João Bento Florianópolis, 'o Sr. Delegado
Correia, pescador, residentes, o Serviço' do Patrimônio da

e domiciliados no local do União. Custas afiliaI. P.R.I..

imóvel, ...,... os quais compa- T1jucas, 11 de novembro ,de

i'ecerão independentemente 1959. (ass) M. Carmona Gal-

de citação. Requer mais q�e, lego - Juiz de Direito". E

depois da justificação, s,eja paar que chegue ao conheci-:-
2.N - U!42 . feita a citação dos

�
atuais mento pos interessados e

�

�
ninguém possa alegar igno-

lehiVÀ,'R.'iÀ'AORÕT'ISG'ÔoRsSTipMASÊRNASrrÕ'DÊS"'S
rância, mandou expedir o

presente edital que será afi-

xado na séde dêste Juizo, no
lugar do costume, e, por có:'

�,1 pia, publicada UMA V1!JZ no

t, Diário da Justiça e TRl!:S
, VEZES no jornal "O Estado",

de Florianópolis. Dado e pas,
sacio nesta cidade de Tiju
cas aos doze dias do mês de

no�embro. do' ano de mil no

vecentos e cinquenta e no

ve. Eu, (ass) Gercy dos An

jos, Escrivão, o datilografei.
conferi 6 subscrevi. (ass) M.

,Carmona Gallego - Juiz de

Direito. Está conforme o ori

ginal afixado na séde dêste

Juizo, no lugar do costume,
sôbre o qual me reporto e

dou fé.
Data supra. O. Escrivão: I
,

GERCY DOS ANJOS.
w.

Florianópolis, Quarta-feira, 18 de Novembro de 1959

.
TELHAS. TIJOLOS

-

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAI i BAOARÓ-. IOl'H 180Y

ANTIGO OEPÓS'Y'O OAMIANI

PERMUTA ..SE.
"

A casa n,O 470 da rua 24 .de

Maio, no EstreLto, por ouEra que

esteja situada nas proximidades
do CANTO.
.T·ratar à rua JosG Elias' 57.
.'

,

AUTOMOVEL

I
VENDE_SE RENAULT JUVA.

QUATRO.
TRATAR DIAR�AMENTE ATi;:

14 HORAS RUA VICTOR MEl·

RELLES 3� APTO. 4. iii
li l

JI
I
ii
ii \

III,
,I

ij

l.r:

f
. '. ' ,\

PROGRAMA DO M1!:S DE NOVEMBRO

- Grahdlosa
CHIC.

28 - sábado soirée

ESPORTES EM ·GERAL
Nota: Nas festas do Club s�rá rigGrosa

.. mente exllgda a carteira social e

o talão do mês.
'

.

'-,

V. S. ENCONTRARA NA

Casa· Carneiro :j'
I
I

IA MAIS COMPLETA EM. ARTIGOS

ESPORTIVOS

Rua Tenente Silveira, n.o 25 - Fóne '2859'

(

•I

ln 10 as
primeiro dll;\ de aulas, Essa íns.

um grau honorário a uma sennc.,

AGORA VOCE PODE PREPARAR SEU FILHO PARA
O GINÁSIQ. MANDANDÓ:'O ASSISTIR AULAS DE MA
TEMA'fiCA, PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA

DO RIO PARA VOCÊ -Interessa arlodos •••
Particularel, Comércio I Indústria.
Wtllldad_ dOI,DNtleu, rem�dios, veleulos ou micíuJ..
nas, aeeu6rio. de todas as espécies, discos ou o que
v�.preelsar. Firma que serve hj 30 ano. a imprenaa
brasd��a, criou um departamento' de vendas para o

I�terior,
.

eatando apta a atender e leU pedido. E.er.
va para I

.
.

Representações A .. S. Lara Ltda.
Roa Senador Denta•• 40 - 5.- .nda� - Rio

•

I

,*' .'':l'

.

AS 6,30 - ABERTURA
AS 6,35 - RANCHO ALEGRE
AS 7,05 - GRANDE MATUTINO DO AR
AS .7,35 - MUSICA POPULAR BRASILEIRA
AS 7,55 - :ij.EPOl'tTER bATARINENSE
AS 8,00 - BRINDE DA CASA CARNEIRO
AS '8,mi - QUANDO CANTA O SERTAO
AS 8,35 - MELODIAS DE ESPANHA
AS 9,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 9,05 - ESPETACULO MUSIDISC EM HI-FI
AS 9,35 - LONG-PLAYS FAVORITOS
AS 10,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 - MUSICAL COPACABANA
AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES
AS 10,45 - ROBERTO LUNA
AS n,oo - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 11,05 - SUCESSOS INTERNACIONAIS
AS 11,35 - PARADA MUSICAL CHANTECLER
AS 12.00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 12,05 - A·VOZ DO DIA

..
AS 12,10 - SUCESSOS MUSICAIS "VARIG"
.(iS 12,25 - REPORTER CA'Í'ARINENSE
AS 12,30 - CARNET SOCIAL "MONT BLANCH"
AS 12,40 - ALMOÇANDO COM MUSICA
AS 13,00 :_ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 13,05 -.FESTIVAL PARA PIANO
AS 13,35 - JOIAS MUSICAIS
AS 14,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 14,05 - MUSICAL COPACABANA'
AS 14,35 - SAUDADE DO MEU SERTAO
-AS .15,00 --'- INFORMA A CASA BRUSQUE

.

AS 15,05 - EM RITMO DE CARNAVAL
AS 15,35 - RADIO MATINÉE
,AS 16,00 -- INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 16,05 - MUSICA DOS EE.UU.
AS 16,35 - ESCALA MUSICAL COLUMBIA
AS 17,00 - Í�FORMA A CASA BRUSQUE
AS 17,05 - AQUARELA BRASILEIRA
AS 17,35 - PEREZ PRADO E ORQUESTRA
AS 17,45 - CONVITE PARA OUVIR MAYSA

/AS 17,55 - INFORMA A 'VASA BRUSQUE
AS 18,00 - O INSTANTE DA PRECE
AS 18,10 - RESENHA J-7
AS 18,35 - VERDADES QUE G O,S TAMOS DE

CONTAR,
AS 18,55 - REPORTER CATARINENSE
AS 19,00 - MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA
AS 19,30 - A VOZ DO BRASIL
AS 20,05 - NA LIlllHA DE FRENTE
AS 20,35 - DEMONIÓS DA ILHA
AS 21,05 - RADIO TEATRO
AS 21,35 - REPORTER Cl\.TARINENSE
AS 21,40 - UM SOLISTA DENTRO DA NOITE
AS 22,05 -. GRANDE INFORMATIVO PHILIPS
AS 22,35 - TANGOS EM DESFILE
AS 23,05 - MUSICA DE BOITE
AS 23,30 - ENCERRAMENTO

\ .-.,;Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. D� 19 a 21, em Tubarão: .

e s s e � i sta �ODlrat8Ia·se c o m t o,f t Conferên_cia
.

Orl�ndo Bérlol! Empolga PI�nário da As�embléia: Fécula, industrialização e :::::=::';.:.��.� ,::':'7: R·ota" ri-a,
'

esforço produtivo dos cafannenses - 'Dlb (herem assume.' .
:�g�::l;::e�:e�n:��t��;'n: a�s::�
bléia, para devida apreciação.

Na 'sessão de segunda.feira da r+cía o m ti'
'

1 omen o que v vemos � Iando' B '"toll fOI' vívament 1 O presidente da Casa, deputadoer e ap au;

r PEJORATIVAMENTE
nossa Câmara Estadual, o ponto pediu a todos que unissem seus es, dido @ cumpri t d

' Braz Alves na ocasião baixou

alto dos debates se prendeu ao forços para 'encontrar uma sbluÇão
• imen a o por repre., Na sessão de sextacfeíra passada normas' para apreCiação' de- 277

oportuno e corajoso discurso do
sentantes de tôdas as bancadas. o deputado Ruy Hülse requereu

/Deputado Orlando Bértoli que

verdadeiramente catarínense para DIB CREREM ASSUME prorrogação dos trabalhos legisla.
projetos ,arrolados, 17 !'ecursos" 16

, problemas catarínenses. "Não fuja O deputado Dib Cherem, ex; tívos ate' 18' de dezembro pro'ximo processos.requerimentos, 57' pare ,

Abordando com profundo conheci,' mos -.,- insistiu _ ao nosso destinõ prefeito de FI i ' 11
' ceres ofícios 38 indicaçõ'es e 16

mente e senso de responsabilidade
01' anopo s e pri, justificando com o fato de que o ,

-e e procuremos a trilha luminosa metro su,plente da bancada do govêrno,enviarla a' Assemble'la ím., projetos de resoluçgo.
DS principais problemas do nosso que nos d ' d Ievera con uz r a novos PSD, assumiu o cargo no Parla., portantes mensagens, O PSD de.

IMPORTANTES PROJETOS
.

Estado, empolgou a todos os re, rumos para sermos dignos da con, mento Estadual depois de ler o clarou por seu Iíder questão aber
APROVADOS

presentantes com assento naquela fiança popular'). O deputado Oro compromisso constitucional. Mais ta e 'os p'arlamenita;'lls pessedilstas Na sessão de sexta_feira últIma
Casa., De fato o discurso do jóve';n , f À

um representante que a Capita! fizeram declaraçgo de-voto haven., oram aprovados dois Importantes

parlamentar do Va,le do !tajai to, Df'
·

M f h j t d d t d A t E

aYIO on enegro
gan a na Assembléia, do o sr, Antonio Almeida 'proPo'sto proje os o epu a o n onlo dú

.iou nos pontos principais que' V' i O I I I t '"
.

" ;!l "

BANCADA PES.SEDISTA ,ENVIA "e desse Imediatamente conheci.
ie ra, pr me 1'0, sen a do r> -

atualmente preocupam Santa Ca. "t d ô

tarína. Iniciou debatendo a· situa. dOI.
. TELEGRAMA A LOTT rnento ao Governador do resultad9

gamen o o Imp sto de Ven�as e

cão lamentáv.el em que se encon, e, Ivelrl A bancada do PSD por .ocaslão da votação, Os parlamentares do
Consignações tôdos os gêneros de

do natalício do Ministro da Guer. PSD relterp,ram a necessidade de primeira .necessídade fIJ�é':o. li}Ilite

ra Marechal Lott enviou àquele que na pl'Çlrrogação fôsse aprecia;
de cem mil cruzeiros. O segUlidO,

ca;'didato à presidência da Repú-' da na Gãsa mensagem elevando
isenta do pagamento de publtca.,
ções no Dlá<rlo Oficial do Estado

blica a ssgutnte mensagem:

"Bancada pessedlsta Assembléia O sr, Tupy Barreto, na tribuna,
Legislativa Santa qatarina leva J.ez declaração de votos em ffiêrmoa

eminente brasileiro através ","sta antt.regtmentaís dizendo que "vo_

mensagem votos felicidades trans, tava contra isso ai", desrespattan_
curso natalício, Saudações pesse ; do seu colega de bancadl!:,,_,ue
distas". seguflm as asslnatOtas ;1e . apresentara proposição dentro \do
todos os deputados do PSD Regimento Interno da Casa que

TUPY: DENOMINA PRO'POSI- conhece, poís já foi inClUSive, pre,
çÃO DE RUY Rt,JLSE sidente da Mesa;- A expressão do

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

Na Assemhléia legislativa

8 anc'a�a p
"

tra a fécula a respeito de cujo
assunto ap',csentou\ importante Há já alguns dias que se

projeto teceu constdêraçõ es em encontrava nesta Capital, o

torno da oro'dU'CãO f�lou corajosa, nosso benquisto conterrâneo
msnce aC;l'ca do 'desvio de capí ,

e colega de imprensa verea

tais e riquezas em prej�.zo eví, do� <?távio .

Montenegro de

dente para o nosso Estado situou j Olíveíra, rígura das mais

o panorama melancólico e' o dra,
• destacadas do jornalismo e

ma que vivem as populações do da política do oeste catari-
, nense, como presidente queInterior catarinens.e, cujos ínteres,

ses gíram mais nas órbitas de cen.,
é da Câmara Municipal de

tros como porto Alegre e Curitiba' Joaçaba e secretário geral
ao invés de sê.lo em função dã do diretório regional do Par

nossa Capital e isso por culpa de tido Social Democrático.

quem foge às suas responsabilida. Montenegro de Oliveira que
naquela cidade, fundou o

des. A seguir, comentou com pe,
combativo hebdonfadárío
"Tribuna Livre", veio a esta.
Capital tratar de interesses
do serviço públiCO daquela
comuna.

_

Seu regresso está
marcado para sext'a-feira,
pelo avião da 'Real. A ele os

nossos votos de feliz perma
nencia na ilha.

vencimentos do magistério.

OS DESERDADOS
DA SORTE\

\

Florianópolis" Quarta-feira, 18 de Novembro de 1959
No dia 19 de março de,

1954, ás 6,00 '/l,oras dà ma

nhã, era barbaramente as

sassinado em Joinville., o sol
dado da Polícia Militar, Pe
dro Anastácio Mafra. (Era
Delegado Regio7utl de Polí
cia o atuat deputado Tupy
Barreto).

E" dizer que há uma Lei,
que' concede gratificação
equivalente a um terço dos
vencimentos a diversas clas
ses de funcionários_ do Esta,..
do, por motivos de RISCO
DE VIDA! ...
E dizer que essas classes,

de fuiw,ionários até hoje não
sofreram nenhuma baixa em

seus quadros!. ..
E dizer que essa Lei não

beneficia os elementos da
Polícia Militar, cuja média
de baixas. por marte ou fe··
rimentos graves, é de doze
elementos por ano!."

Comemora'cões no
dia de Sta. 'Cecilia

I
Estão sendo ultimados os preparativos para o festival com que os músicos

e cantores de Florianópolis promoverão seu congraçamento; no 'diá da Padroeira,
Santa Cecília.

/

E assim, no proximo domingo, às 10 horas, no páteo interno do quartel da
Polícia Militar, será celebrada Mãssa Campal nas intenções dos participantes do

festival, que poderá ser assistido pelo povo, não havendo convites especiais.

O Côro, acompanhada por
Orquestra, executará a Mis
sa "Salve Regina", -de Steh
le. O autor foi organista da
catedral de Saint Gall, na

Suiça, e sua pbra foi pre··

miada; é de, grande sensibi
lidade artística, com belís
simos efeitos na interpreta
ção do drama do Calvário.
Os trechos "Qui tollis pec
cata", na "Gloria", e o, tre
cho "Crucifixus", no ,"'CJ;'e
'do", atingem o máximo. o
"Sanctus" dessa Missa foi
3.proveitado no famoso fil
me "Adversidade", Anthony
Adverse), quando os garotos
do côro monasterial entoam
o "Hosanna in excelsis". Por
sua vez o "Agnus Dei" é sú�
plica delicada e ardente. É
realmente u'a Missa Solene
belíssima.
Do Pe. Miguel Haller, um

dos reformadores da música
sacra, que viveu em �egens
burg teremos o "'Tu es Pe
trus';, grande côro e orques-
,tra. \

_

O final da 1a parte do ora-

PRE'fEITURA MUNICIPAL DE
,

�lORIANÓPOllS APÊLO
O Sr. Prefeito Municipal apela aos devedores da Pre

feitura Municipal de Florianópolis, inscritos em dívida

ativa, para que saldem seus débitos com a maior presteza.
fl Prefeitura possui compromissos inadiáveis a atender,'
iclusive os que se relacionam com os salários dos. ser-,

�idores.
-

'A Tesouraria' estará à disposição dos senhores con

lribuintes nos horários normais de expediente externo,
ou seja das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

Colabore com a nova administração municipal, flo-

�Esiiio>
dlJlferenle O,Sr. Irineu Bornhausen, por exemplo,

líder e cAabeça pensante dp 'p?deroso 'gru
po economico ,que nos asflxla (INCO),

RENATO BARBOSA pensou, quandO eleito Governador de
Eleito pelas legendas PSD-PRP, com maneira, completamente diferente.

'

Não
o concurso de substancial votação inde-

_

se afastou da satividades mercantí., re
pendente, o Prefeito Osvaldo Machado, feridas, nem hesitou, no exercício do
ao deixar o' edifício da Justiça Eleito- mandato, em transformar o seu proprio
raI, tratou de se afastar da direção dos Banco, - o Banco Indústria e Comércio
grupos de em:prêsas, por êle fundados, ou de Santa Catarina (INCO) - em Caixa
idealisados. Com absoluto rigôr, soube se Arrecadadora e Congeladora dos dinhei
colocar, ainda não empossado, a cavaleiro ros públicos, Superior e inatingível em

de quaisquer críticas, ou acusações. seu restaquelrísmo, assinava êle, como

seu rastaquerismo, assinava êle, como

respetivos balancetes e relatórios. Prima
rissimo, empunhava, chocantemente, duas
lideranças, elementarmente inconciiiá
veis e antagônicás: - a liderança polí
,tica, como Governador e na chefia da
UDN no Estado; e a liderança econômica,
a direção de seu banco e de outras em-

prês�s do grupo.
-

Não era tudo, entretanto. Substituiu Io Professor Bayer Filho, na secretaria da
�i':;l.zenda; primeiro, pelo bisonho sr. He
riberto Hulse; e, depois, pelo sr. Hercílio
Deecke, Era necessária, por via das dúvi
das, a permanente presença do INCO no

tocante é escandalosa politica de depósi
tos. Para tanto, o alto cargo foi entregue,
- e êle ainda o detem -, a um dos dire
tores do poderoso (com os dinheiros pú
blicos) grupo bancário.

via, do momentQ da diplomação em dian-
,

te, permanecer á testa de qualquer ativi
dade, fóra da decorrente das responsabi
lidades do mandato recebido de seus mu

nicipes.
/

Terminára o edil campanha . de largas
proporções. Enfrentára, com ânimo re

soluto, alma limpa de ódios e varrida de

malquerenças, tremenda exasperação de
magógica. Firmára, com sua terra, um

contrato de ordem moral, cuja primeira
clausula se 'lí,pressára em respeitar e

cumprir, até com antecipação de data.
Gestos assim aumentam a confiança da
população no seu novo e honrado gover-
nanante.

'

Não contente com essa atitude de tão
profunda e louvável significação, o Pre
feito, no festivo domingo da posse, em

Mensagem clara e objetiva ao povo, sem

promessas vãs e messiânicas, acrescen

tou a relação dos bens que possue, con
seguidos através quatro decênios de in
cessante labÔr. O eleitor, ao certo, recor
tou a referida e espontânea declaração
de bens, para confrontá-la com a que S.
Exa. apresentará ao término do periodo
administrativo.

,
O líder pessedista, seguindo a impecá

vel linha de dignidade dos homens de
seu Partido, criados na rigorosa escola
do Presidente Nerêu Ramos, refez e res

taurou esquecido estilo em nossas plagas.
O comportamento em apreço, não só no

seio dos eleitores, como tambem no da
opinião geral, criou verdadeiro estado de

euforia, passando todos nós a respirar
mos desafogadamente.

tório de Haydn, "A Criação' ,

em que o músico austríaro
realça as vozes da natureza,
o fragor do raio, o rebocar
do trovão, pintando em sua

música variegada o colorido
da aurora e o brilho do sol
- tema tratado também por
Beethoven! - será apresen
tado em côro mixto, com

grande' orquestra. O "Pai da
Sinfoniá" mostra suas finu
ras clãssicas!
Encerrará o festival a 'Ave

M"aria", do primeiro ato do
"Guaraní", de Antônio Car
los Gomes. A peça, que é a
máxima expressão religiosa
da ópera, alterna solos ins·
trumentais com' corais de
b�nda; reflete a preocupa
çao pelos ataques dos índios
e é uma súplica' vibrante de
fé. '

Seleto é o rápido PLogra
ma do festival, que pela pri
meira! vez se realiza em Flo
rianópolis.
Estarão reunidos os co

rais Santa Cecília da Cate
dral Metropolitana e da Ma
triz do Estreito, os dos Co
légios Catarinense e Coração
de Jesus, o da Polícia Mili
tar, a Orquestra de Coraas
"Carmelo Prisco", o Círculo
da .Boa Música' as Bandas
da Polícia'MiÍftar, do 14 B.
C., do Abrigo de Manres a
"Amor à Arte" e a "Com�r
cial" e outros amadores.

I Haverá cêrca de 160 can

tores, 42 figuras de Orques
tl:a e 70 de Banda.
Ol! ensaios estão pros

seguindo COJIl muita anima
ção e cordialidade, prepa
rando-se os cantores e mú
sicos com seriedade para!1
�I.presentação em tal conjun
to ao povo de 'Florianópolis,

os sindicatos operários.
AUMENTOS DA ELFFA

O deputado orlàhdo Bert-011 na

se�são d·e 13 do atual, r·efetiu.se
ao aumento das taxas da Elffa
tecendo tongas

"

consíderaçges �
respeito e criticando a maneira
com qU9 a cobrança foi feita e o

ato do aumento Incltisiv.e pas�an_'
do a referir·se em seguida ao

fato da iIicorp�ração de recente
abono ao funcionalismo aumentar
a taxa de, desconto no' Mont�piO

.

fazendo restrições a essa medida:
A segUir, o representante do Vale
do Itajai discorr.eu sôbre a exI_
guidade -c\os vencimentos' do oes.

soai' da Policia Militar, conta�dO
o fato de um praça hav'er compra_

do, na cantina uma pasta de dentes
por 23 oruzelros, vendendo.a em

seguida por déz cruzeiros piora
adquirir comida para seu lar, Su_
geriu �o govêrno a concessão de
1,lm abono geral à mtlicla de dois
mil cruzeiros, chamando a flJten.
ção do govêrno para o fa.to,

ESTRÉIA: DEPUTADA
INGE COLIN

No horário destinado a Expl1ca_
ções pessoais da sessão de 12 do

corr.ente, um fato chamou as aten.
ções gérais do pJ.enál'lo e da gale_
ria: a estréia' da deputada Inge
Colln, do PTB de JolnviUe. 'i\; re.
presentante do sexo frágil saiu_se
muito bem na tribuna' iendo dls••
curso' bem elaborado �om s�'enl_
dade e bom timbre, Réferlu.se
prellminarmenve ao fato de cons�
tituir.se, paTa eia, uma honra tEJ_
mar assento na Assembléia LegiS_1
latlva, recordando sua tradição po_'

.

lítica no

n.orte catarlnense

..AlUdIU,líem segUida, ao fato de como diri_
gente in<lustl'ial nl'- ma):I.chest,el' ca.
tarinense, ter ocasião de solucio_
nar problemas sociais do pessoal
das fábricas das donas de casa

das !J.umild'6� mulheres do povo'
a quem p govêrno deveria faze:
leis que .melhor lhes minorassem as

necessidades por que passam.
'

,Eram essas as mulheres que
queria ter a hoilra d·e repres'en tar
na· Casa continuou a oradora _ e
tudo faria para que sua atuação
parlamentar fôsse útil a elas
CUjas lutas e cUjos lares conhecl�
tâo bem, ·estendendo sua solidarle.
dade às funCionárias, as professo_

ras, sugerindo providencias � go.
vêrno pa.ra melhor amparar asilos
maternidades creches e Institul�
çõ·es d·e caridade às quais a adml.
nistração estadual devia eximir
tôdos os ônus. \

Terminou por agradecer as aten_
ções dz ,seus pares, enviando ,espe.
clalmente à mulher catarlnense
sua mensag.em de solldari.edade'
carinho 'e .estímulo,

'

r-tNSINO
,

fIIIII'

A VENDA NAS

BANCAS DE tORNAIS'
E REVISTAS

Na campanha'contra falsos jorn.alista's:
IMPRENSA DO OESTE APLAUDE O

JORNALISTA SOUTO MAIOR
O nosso Chefe de Repor-'

tagem, jornalista Fernando
Souto Maior vem promoven
do, através dêste jornal, vi
gorosa campanha contra a

distribuição farta de c'artei
ras jornalísticas a elementos
que estão desprestigiando a
nossa classe.
Em vários artigos, nosso

companheiro Souto M�ior
reverberou a facilidade es

pantosa com que se outorga
direitos jornalísticos a pes
soas sem idoneidade, e sem

jornais, numa concorrência
desonesta ao verdadeiro pro
fissional.

tunas artigos inseridos "Es
tado'" acêrca moralizacão
nossa classe jornalistas pro
fissionais."

,

A presente comparação entre os dois
processos contem um sentido, ás véspe
ras do ano sucessoriaL É cortante adver
tência ao eleitorado independente, para
que estude a orientação' da UDN (Gover
nadOl\ 'Irineu Bornhausen e seus suces-,

sares) e a do PSD (Prefeito Osvaldo Ma
chado). Eu bem sei que quem fôr ude
nista, votará em Irineu; e quem, fôr pes
sedista em Celso Ramos,' para o govêrno
do Estado, em 1960. Espero, porém, que o

eleitor sem partido, desvinculado de com-

promissos, reflita um pouco sôbre os dois ôntem, o jornalista Fer-

processos, no exercício de mandato de nando Souto Maior recebeU,
govêrno, - vale dizer, o de, Irineu e o de do ilustre confrade Monte-

O Prefeito Osvaldo Machado, não sen- Osvaldo. E êle, o eleitor realmente

deS-I'
negro Oliveira, dinâmico Di-

do presidente nem diretor de banco, ou compromissado, a não ser com as solicita- retor do jornal TRIBUNA
de organização alguma onde o Município ções do bem coletivo, concluirá pela ma- LIVRE, de Joaçaba, o se-

pudesse congelar em depósitos a prazo neira que achar necessária, a ·fim de se guinte telegrama:
. . fixo

A di?heil,.os�'"&�re�adado� á �xangue co�seI'va.r á alt)-lra. de se;u voto, livre, ,"Opo_rtunidade estada ('-;,
•

econonua dO'c,�I'lPumte, nao qUlZ, toda- eonSltrut1V9, e con:sciente,
,"

'
/ I ta; capItal venho trazer'-lhe

��:.:...'it::;;z� ...�..��USjs$;;\fn:s;1i'$1i;.:�--��'*O;;$n� aplausos, vibrantes e 9Por-
, .,

/ ..

SUPERVISÃO DOS
SE�VIÇOS DE PRO
FILAXIA DA LEPRA

Esteve em Florianópolis,
em trabalho rotineiro de su

pervisão l:l-OS serviços de pro
filaxia da lepra, da Campa
panha Nacional de Comba
te à, "Lepra, o'' dr. Felix Pla
cência Filho. Encarregado
do Programa V.

O dr. Felix Placência Fi
lho foi, tambem, portadQr
ao Governador do Estado'
do saldo da dotação relativa
ao Plano Salte, e destinada a

. o'pra� mantidas pela Seere
tàri-� 'çie"Saúde e :Assistência

ISocial, .

.

f.l\>
!

Na cidade de Tubarão rea

lizar-se-á, de 19 a 21 de no
vembro do mês em curso, a
2a. Conferência Rotária do
Distrito 465, que abrange o

Estado de Santa Catarina,
um dos 261 Distritos mun

diais de Rotary Internacio
nal.
Para essa reunião, que vem

honrar, sobremaneira, .os ro

tarianos tubaronenses, está
sendo programada uma série
de trabalhos rotários e de
atividades sociais, com as

quais contam os membros do
olube-anfitrião, corresponder
à confiança que foi deposi
tada na "Cidade Azul".
'A "Casa da Amizade" será
instalada no Clube '7 de Ju
lho, os ótimos hoteis aguar
dam os visitantes 'e convida
dos e uma minuciosa visita
será feita às instalações am

plas e magníficas \ dá Com
panhia Siderúrgica Nacio
nal .e da Sotelca (Sociedade
Timno' 'Elétriéd' 'de Capiva
ri), ambas no bairo de ca
pivari, cidade de Tubarão.
O Representante .do Pre

sidente de R.!., será o rota
ríano TRISTAN E. GUEVA
RA, do R. C. de Córdoba, Ar
gentina, Diretor ge R.!., ad
vogado, e ex-Ministro da

Educação do País vizinho
Outro ex-Diretor de R.I.

companheiro ERNESTO ri(9
�ASSAHY J?E MELLO, rota:
nano em Níteroí Estado d
Rio, também comparecerá
C:0nferên�ia com a digní
.sima esposa.

O Governador do Distrito
463, que coresponde ao Es.
tado do .Paraná, rotariano
SEVERO CANZIANI, estará
presente, bem como' o 00.
vernador do nosso Distrito
companheiro I Z A L T I N d
R4ISEL, e outros Governa,
dores e ex-governadores d
R.!.
A todos Tubarão apresen,

ta boas vindas e a certe:tJa
de

r

que não se arrependerão
da .víagem.

, -

PAPA NOMEIA OITO
CARDEAIS

Cidade do vaticanoO, 17 (De Da..
nlel ;P. Gllmore,. da UPI) - O
papa J�ãO XXJII, que entrou com
grande atividade no segundo ano

d� seu _pontiflcado, nomeou, ontem
Oito novos cardeais elevando as

. ;
- ,

SIm, o numero de membros do
Sagrado Colégio CardinaUcio -para-
79 o màis al to da história da
Ig:ejà Católic� Romanà.-

Além da admiração que lhe devotei pela ,sua

corajosa atividade ao tempo das primeiras reivindi

cações trabalhistas, quando até as insistências pe
las galfantias legais punham muita gente no index pa
tronal ou na covardia das denúncias de comunista -

outra circunstância cimentou� nossa amiz,ade: o Clu
be Doze.

Havia alí um cerçle admirável, que me admitiu
como caçula, nas mesas diárias do bate-papo, sempre
buliçosas, plenas de jovialidade e espírito, e nos en

cargos ryren-os-"'{!onvidativos, das direrios, Em várias
destas Raul e eu formamos_

Recordando aqUela fase da vida, agora que
também partiu, meço o Tempo com metro de nego
ciante ladrão. Lá se foram Manebach, Colombo Sabi

no, os dois Viegas, Bibi Moritz, Pedro Alcantara, Spo
ganicz, Carico, Jaime Linhares, Juca do Loide, o fra
ternalissimo Reinaldo Moellmann e ainda outros.

Era uma turma barulhenta como papagáio ,de

serra, em fim, de safra de p,inhão. Mas unida, amiga'
de verdade, com um senso quase divinatório da soli�
dariedade humana.

x x x'

Qada qual tinha sua balda. Raul �ostava de fa
zer o espírito de contradição. Lançava seus embar

gos, a-rrazoava-os calorosamente e se era contestado
caia nos monossílabos para fugir às replicas e apo
quentar os contendores:

- É! A;sim! Também! Bobagem! Impertinência!
Depois de largar suas bombas, não saia mais do

estilo telegráfico �

- Tá bem! Não discuto! Você está errado, mas
_ continue!

Quem não conhecesse

entreveras, todos com os

tados, correria a chamar
conflito de consequências

a equipe, nas horas dos
ânimos fingidamente exal-
a policia para evitar um

-

imprevisíveis!
x x x

O futebol era tema preferido. Não o do Rio, como
hoje. Mas o daqui, que foi grande e anda cada vez

mais ... cada vez.
- '

Lembro-me de um pega I durissimo, gritado por
longo tempo-, entre Bibi Moritz e Wendhausen, em tôr
no de um penaltI decisivo, que dera vitória ao Fi

g;ueirense.
Bibi, vermelho, apoplético, pisca-piscando, sus-,

tentava a existência inequivoca da falta, Raul, tran
quilo, gozador, negava:

,

- Penalti? Só na cabeça vazia do juiz! Nada de
mão-na-bola e sim bola-na-mão! Numa rebatida da
defesa! Nem ataque havia, que pusesse em perigo o

gol! Assim, não dá! Não temos juizes! Aquele guarda
de-trânsito tirou todo o brilho da partida. Desbotou a

vitória!

Bibi, exaltando-se, repeliu" tudo. Gritou. Disse
desaforos. Raul engrossou a voz. Levantou-se: Enris
tau o dedo. O ambiente ficou tinindo e exigiu os bom
beiros do deixa-disso.

Os dois se calaram. Todos se. calaram. E no meio

daquele silencio contrafeito,' o Raul, muito humilde,
pediu:

_, Bibi? Você me perdoa?
- Ora., ,Bobagem ...
- Bibi? Você perdoa ou não perdoa?
- Perdoar o que? Seu erro? Sua opinião?
- Não!" Não é isso, Bibi! .É que eu não vi

não fui ao .ioga!!,!
nada,!

Eramos assim.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


