
atívídade .reclamando ,- quem

sabe -' ii. pel'S!le6tlv� do tempo

!lara' evidenciar e ser apreciada a

totalidade magnífica da sua obra

poUtlco _ administrativo' merece

honroso destáque,' o nome. do Ex

celentíssimo Senhor HERIBERTO

HüLSE Dlgníssimo GOVERNA·

DDR D'O ESTADO, Destacamos,
também com especial júbilo as no.

mes de:' CELSO RAMOS, ADER
B:\L RAMOS DA SILVA. e OSMAR

CUNHA, nossos eminentes corre.

IIglonárlos, que. teem dado o

MELHOR DE SUAS VIDAS a

TERRA CA'Í'ARINENSE. Incon

testável, é que se alteie, .também,
come expressões vivas de uma rea.,

reallzo� para o ..engrandecimento

"'A'
.

'Ie",·,-, n--.1.948, qu'e',(rl·'O·u e� �i5;�f��jJIj��� �:.�����!���lt}E;:�t.�,������i. '�: �5������;���i��
, III OSVALDO DE PASSOS MAClIA-

impeto das águas bravias, queíros está privada de re-

D'O com larga �agag.em de expe,
. ,

domí '1' O
I11III I11III' ' mistério fecundo das ma- PALAVRAS DO PRESIDENTE ceber leite a omicino. s

" . J
"

. III ríência e Idealismo certeza temo.s tas, lirismo das noítes cá- seus habitantes continuam

dI b
., � tudo fará para a êontinuldade d�

:,
,

esme'm xcu cartonos -:., �F;�:":::;E:O�U
UCm' ��,�'����::'��:�E���� �����::������ir.;l';� ��!�:��1�tf.i;��

Osvaldo de- passos Machado. M li d "E d ís altasces 19a agora, e uma vez
. ra _uma as mar

. para que fato de que, alí,

, O e'grZgl"o T b I d J
.

d • Nesta magnificente solenidade, para sempre, 'do seu cria- expressoes da alma brast= também existem famílias
;;; ri, 'una e' usliça, em sua sessão or i- I11III

representando o Excelentíssimo dor. vins LOQes morreu. Sua. leira, um dos mais autênti- com crianças em 'idade ten-

'"

d
�

d d
II' Senhor Governador ,do Estado do. música permanece eterna: cos intérpretes do nosso po- 'ra, '

-

I11III nária e onlem J"ulgan o o manda o de segurança ,no 193 iii paraná e'a Câmar� d'.l.verea�ores "a thing of beauty", como vo e .da nossa terra. Sua obra

" I,
,

.
,

I "de Cu";�ba, é com grande honra
no verso de Keats, "is a ícv engrandf\ceu e revelou o :&ão 'se concebe,. pottanto,

,- de Jar:rlfuá da SIf1 11m que é 'rMuerento Am�de.us Mal..&.·d lIlt e dJstlflgUida satisf�-o, ,tl,ú'e �,jl= for ever"
'. , Brasil tornou maior � nosso que a ,UBL cQntinue a �a-

•
(. �" ,,'" ,k·"!'I"'a. . � �

..

" "':"! . . � " .:r' ,�"" .it· ik'aIDo� MENS;;\:Gi-M: "'(;��,,�. -�HeltQr'vhla '1;(i!JO�, 'nit�i"", paíS':' '......,.,... J•. , 'Zel'�uvi.àot '(fe mel'.ea�r às

.. "d d d E I d 'd I
."

1"1
' • COl'reJtgiOl'lárlO !lo$!- me.f-li'&reé vo-. d&"ém 18'87 no Rio de Ja- .

_ reivÍndicações d-:a popUlação
fi e tequ�r,l ,0 o gover�� ar o 's � o.. ec arou IDcans I li- "t�s d'e un'la profícua admlnlst�á_l �eiro exp.�I:oU ,ontem, após Dê_Ie se _POderá. dizer q�e de Coqueiros, estandQ o di-

" " 'I 11· O 19A8' "d' h
.'" d ' çao. para que a Cidad� que o'le--thaver sofndo, ha poucos me- contmua�a, '-realm�te, VI-' retor da .Usina na obr�gação

• _ clona a lei n "I
_. que criou e esmem rou varias e- vou a curul prefeltural possa orgtl_ ses, o agrava,mento do esta- vendo através do tempo, com de exammar a questao e,

. '" F'. I d
" "d·

- • ll1ar.se da escoll1a feita e louvar do de saúde, em consequên-. a fôrça do seu' gênio. '

'

caso contrário, estará con-

, zenas de carlorlos,,' OI re alor o recurso JGrl ICO.. o exmo. III
no futuro mais Ub'l catarlnense c�a de um mal é�ônico dos Saúd_o êste grande artista!.. firmando o pensamento de

fi· ; �
,. III Ilustre que soube CUmprir bem e nns. Sabê-lo abatido lem- I na hora do seu encontro com' que a UBL faz -pouco caso

" sr. Des� Adão Berilardes; cujo volo negava a segurança im� •
,fielmente o seu ·dever. bra O impacto do raio sôbre a imortl1lidade." 'dos seus' consumidores.

: pelrada.,lgu�J volo,_m�nifeslaram OS srs. Des. Palrocinio '1 'Tom'ou 'posse o Prefel·t_o'. GallolU e Maurilio Coimbra,. ,Concedendo a medida vala;, ,
.

• ram OS srs. De�" Arno Hoesc�1, Ferreira Baslos, Ivo Gui� : '1' 1· D
·

.

:

d' H' 1 d• lhon, Belisário Cosia e os srs. Juizes convocados, drs. Eugê� • JU 10 .

ar�va, e
_

erva
,
o

: nio Trompowski Taulois, Euclides de Cerqueira Cinlrà � '. tu����iu-:e ��e�����: e�; O" ����aa ft� � p�:feefit��a J��� I .

,

• MiIlIoel Barbosa Lacerda.
,

• �� '��,;;i,;'Ul�, �':.',';:í este ;:,'�}�ad� m:lU�,t:��!�� ,.!� \ 'r"B·ij··�·�··I··r·e�.;�
••o-:

• q'Oeste pela coligação for-
Idomiro Soares em nome do tínuos vivas. : • I

• Esse J"ulgamenlo, que se prolongou alé às 18130 �oras, fi
mada pelos Partidos Social Diretório do P.T.B. de Joa-

No gabinete do Prefeito, •. •

:I11III IJ Democr,átic::J e Partido Tra-
caba e finalmente o Verea- procedeu-se à transmissão :. .

. -IIII le T"b I m'erosos advogados 'e 'abell"a-es notan .� ...
balhista Brasileiro. d·or Nelson Pedrini qu'e na

do cargo, ocasião· em que fa- • Q sr, Nilson Wilson Ben_

VOU ao ri una nu
.

,

II .

I A.#'
", Às quatorze horas e trinta lou o sr. Luiz Dallacosta (que • der, pr,�sldente da U.D,N, de.

• I d' I minutos, tendo por lacaIos
o c a s i ã o representava o

deixava o cargo), o sr: Júlio : JOlnvllle, ao que parece

-II11III do�se e,itlre estes va.'rios prejudicados .pa. a cita a ei e lam'( • salões do Clube A.1iança. reu- Deputado Oscar ROdrigues Dariva, o DeputadO Attilio • apesar de bacharel em dl_

III • niu-se extraorclinàriamente a
da Nova e a Câmara de Ve- Fontana e o Dr. Antonio Nu- : rei to, é pouco habilidoso no

:h' I I f d d d d ça d readores de Jo.açaba. ' I

I11III. em pos, u an es e man a os e seguran •
I11III CreâamdOarreas, oMcUansl.ia�oiPalem qeUveeO- Encerrada a séssão da Câ:. nes Varella.' • vernaCU o.

.

"
.

'

III
Em'\todas os ihstantes das I O mocinho não tem

for-II11III CO'm es'sa dAII"'J"sa-o )"Udl"CI"a'rl"S fulminando, de inconsw iIIIIII
novo prefeito prestou o com-

mara de Vereadores, a gran- solenidades. foi vivamente • ma, não tem conteúd6' não

." "'� #
". promlsso legal e de estilo, de massa popular, acompa- aplaudido'o nome do sr. Luiz .: nem gramática não' tem

I11III
I" "I I· di·' O 1940 oS I" I sob vI·bra.,.,tes palmas da Dallaco�ta, Pref,eito que en- vocabulário.' •

" lluClona a ma sma a el n . o, reSiam nu os e Impres� • ,enorme as;istência illl!L 10- L
'

I r tão dei�ava o cargo, pela : Um artigo seu d·e polêml- :
• , "-

d'
, . .

d d L d I I11III 'tau complet.amente os salões . epro ogos es IVe... grande obra administrat.iv,a • ca, publicado n� "jor1!la1 de :
I11III laveiS lo os os carlorlos. cria os e es�emllra os pe o III do referido clube. realizada em todo o M�mcI- : JOinville", de 6 do corren_

."
_ " , • ,..

.

A mesa também tomaram pio, obra esta, reconhecida e • te, causa dó. I
• governo dos cariariaS. "" assento o Deputado Federal -ram reunidos festejada ate mesmo por : Há !lalavras qu,s se repe_ ':

• .
. \ • Atilio FOntana, Dep'utado seus mais impenitentes ad- • tem como ·tant!;\m d.e bugre: •

a.-- ,.� -- .. -- -- -- --- -- -- -- -- ----. Estadual Agostinho Mignoni, Médicos do Set!or Santa versários políticos. • habilidoso habilidosas ha_ •

A (OAP .INFORU, A ... fellJIiO es·ca.'so em .I·odo o Estado
Prefeito Sílvio Santos (dfil- Catarina da Campanha Na.. Nas ruas da Cidade e nas : bllldosam�nte,. "

"haillldo_1IU"i UI J
CapinzaD, Vereadores Nel- clonaI de Combate à Lepra 10cal1dades do interior do I • so que é

-

procurou hábll_

son Pedrini,
. �dgar. Lancini, estiveram, há poucos dias, Município, comemorou-se : mente. '. ,/'

Após ter conseguido ven- pecialmente para o Ca,so do todos os meios, proporcionar Paulo Macanm, AlCIdes Pas- reunidos na cidade de Join- festivamente a posse do pre- • De arder!
-

cer, à custa de muitos es- feijão.
- à colet�vidade um abasteci- 1,ualin, Angelo .Cavalli, Ba- ville, exam!_nando os pfanos feito Júlio Dariva, cidadão· I *' * I

forçôs, a batalha da carne M;uito' embora sejam mui- me�to a altura �as suas n� tlsta �erlo, AlCides. Saraiva, que visam, com o� modernos honrado e trabalhador e de * _

nesta capital, a Comissão de tos os obstáculos que se Céi'Sldades, espeClarmente eVI- Ant?mo Paludo, VItor Po- métodos que foram apoia- quem a. população herva- : Mas, uess,s artigo. há.
Abastecimento e Preços vol- opõem a uma solução rápi- tando a �xploraçã<? .d?S que ,lattl,: o representante �o dos 'pelo saudoso Papa Pio, lense mUlto espera. � maior e melhor Está nesse

f/tou suas atenções para ou- da e'satisfatória aquela Co- 80 aproveItam da dlflCl1 con- Prefelto de Joaçaba, presl- XII exirpar a doença de' Herval d'Oeste é um Mu- ;; I1rtlgo uma con'nssão grave.

Itros gêneros alimentícios, es- missãõ vem proéurando, por úmtura que, a exemplo do dentes de partidos políticos nos�o Estado. nicípio, onde o Partido So- t Escrev.endo a respeito do

--------�-�-----------.-- que ocorre em todo o País, de Joaçaba e Herval d'Oeste cial �emocrát�co. ,t�m ex- 'roubo de hiclcl,stas em Join-

. ID I A- D A B A _ N D' E' 'I· R A t.ambem está deixando os e o Dr. Antonio Nunes Va- NOTICIAS DO p�eSSlV� e maJontana _vot9:-_ ct. ville, o pt'esid,ente da etern,a

Iseus contundentes reflexos rella, presidente da Associa- çao. c:na�o em 1.9�4. fOl ele� • vigilância afirma que a ini_

BAN-
na terra barriga-verde. ção dos Advogados de Joa- to pl'lmelrO PrefeIto constl- O cia.tiva ct.e apurar as respon_

19 de n'ovembro é eonsagrado ao CULTO DA d b t· I L' D 11 •
O feijão, que vem sen o çaa., UClOna o sr. UIZ � acos-

_. sabilldades foi do Dlr,etório

DEIRA. vendido ao preço de 80 cru- A banda mun.icipal qe Pi-

LIONS CLUBE
ta (que venceu em todas as .• da U.D,N,

zeiros e até mesmo 90 cru- eatuba' executou o hino na- urnas); neste mes�o. ano o : Textualmente: "iniCiatiVa:Neste dia a BANDEIRA NACIONAL é obrigatària- �eiros' o quilo, está sendo clonaI,' ao início da sessão. PSD elegeu a malOna da • do pr'prlo Dlret'rlo local da

mente hasteada e arriada, como prescreve� Decreto-:1ei objeto' de acurado estudo Após ter prestado o com- Com a presença de repre- Câ��ra de �ereadores. Nas : U.D.t,� ,em m�ndar como:
no 4.545 de 31 de julho de 1942, em tôdas as Repartições por parte dos membros da promisso', legal, fizeram-se sentantes' do Lions Clube do elmçoes gc:ra1s de 1:955, ven- : mando� o mesmo Diretório I. Ccap, ProcuradQ pela nossa, _ouvir diversos oradores, en- Rio de Janeiro e suas res- ce�. o entao candIdato ao

apurar as responsábllldades
. Públicas federais, estaduais e municipais, nos esj;abeleci- reportagem,

.

para saber as tre os quais, o sr. Alcides. pectivas famílias realizaram- governo do' Estado, Senador e, "octlvas" :ment'os particulares colocados sob a' fl'scalização o-ficial, e ·t d Pasqualin, presidente da Cã::. se dia 15 do corrente, às 17,30 F
. B'" G 1 : l·es...,. .

. últimas a respel o o nosso r�nClsco enJamln , a. - Como
.

se v' quandO sur_

;bem assim em quaisquer outras instituições particulares abastecimento, o sr. Rober- mara Municipal, Alcides Sa- horas, na Praia de Botafogo, 10tl, bem como o sr. Juscell- • e"
_ I

t" Oll'vel'ra, Presidente do raiva, ,líder da Bancada do 522!l solenidade de entrega no Kubitschek de Oliveira. •• gem ladroelras publicas. sao

Ide assistência letras artes ciências e desportos. Diz a � Dlret '1'los da U D N que
, " , órgão controlador de preço�, P.S.D., Vitor Polatti, líder dª- à União das' Operárias 'de Nas eleições. para senador em :

os

da . "

,
.

_ :
unesma legislação que "no dia 19 de

.

novembro de cada
informou que o prod'l-to esta Bancàda da U.D.N-. (que hi- Jesus de,um salão de cinema 1.95.8, venceu o sr. Celso Ra- •

as man am apurar -- e ,nao

I:ano, (j) ibasteamento e o ariiamento da BANDEIRA NA- escasso em toda pa:-rte. potecou integral solidarie- doadq pelo Lions Clube. mos, recebendo expressivas :
as

Sautor�;d��, I com�
de leI.

CIONAL ll'.e.alizar-se-ão com solenidades especiais". Não conseguindo encon- dade 'ao novq Prefei�o), O ato foi presidido pelo votações os Deputados At-.
e os r,� ar os nao man_

I
tral feijão em Florianópo- . Deputado Federal AttlUO presidente do' Lions, sr. AIÍ- tílio Fontana e Oscar Rodri- •

darem nada - como na

,

O Regulamento de Contiriências, Honràs e Sinais de]is o Presidente da Coap F ci n t a n a (grandemente' tonin Polà.k e contou com o gues da Nova, sendo igual- : maioria dOS., casos
- tudo I

Respeito das P'ôrças Armadas, aprovado pelo Decreto tentou encontrá-IQ no 'in- aphiudido), Deputado Altos- comparecimento .do cardeal mente elei.ta a maioria à •
fica como esta. •

nO 8736 de 10 de fevereil'o de 1942 'diz que "A BANDEIRA terlor do Estado, send.o, ma,_,is tinho M;ignoni, sargento Wal- Dom Jayme que oficiou S Câmara Municipal de Ve- • E a ma1'melausen come I
é içada às 08,ÓÓ horas e arriada às 18,00 hora,s; EXCEP- uma vez, baldados 0& 'esfor- dir Dacol, representante do cerimônia da bênção da no- readores. Finalmente nas úl- : solta. "

,
. • ços. Entretanto. a Comissão. Prefeito de J.oaçàba, Guido va dependência daquele es- timas eleições, realizadas em I

E' por Isso que

I; , . �ALMENTE;..< no dia de se.u OUL,TO, é. hasteada as "O !lOVO s' aguenta
, pet'ft:tan�ce .alerta y�ra . s,?-: Goebel, represent.ante de Di- tabelecimento, .

que abriga trinta de agôsto dêste ano,
O'

'·('.DÓZE�fiOras". �(HORÁtNTERNA:ciONAL). lucionar, a questao.do,fel- T�tt'lttda ,R�de.V:iação Pá-:- �êr.ca_de-90Qcriançasdesam- foi eleito Prefeito o sr. Jú-" Até outubro de tiO!"
.

(Cb�,tribu''içã;P da Guarnição Militar�de Fpolis - 1959). jãó ..

·

- '/i-'" .

. rana-Santa cata�ma, W�l- para,,�as. ';., ':, ';___�.i.i,!-..i.;'__'. lia rr��iva. L
...�•••••••••••••••••, ,

"\.,

I
�S%vr'�%SSSSSSSSSSSSSSS""l$%%s.st

.

i \

rjvras �o Presi�eDte'Bi:jiõise"dõ"rréleJiõi
.. Quando da posse d,o sr, Osvaldo .e a-admiram. - Falar, porém, do comuna interiorana para poslÇão- trla honrando.a- nas mais caras

passos Machado no cargo de potencial humano qU€l aqui se_",·an_ ministerial, ·na qual arrebitou pela
'

de
f íto da Capital o sr, José centra isto é dos eminentes ho

� tradições de civismo, cultura e es.,

pre ei ,
•

"

- fidelidade aos ídeats de sua gente! plrltualldade do povo brasileiro!
...rla de Azevedo, presdldencte 0td.a mens com que Santa Catarina, HERCILIO LUZ, probo admínía,
j,,� d 11 � t 'b Quém ·poderla sondar os desígnos

'JIlara de Verea ores e rr 1_ num 1'1 uto de Inexcedível gran, trador, cuja Intul""ao da grandeza
.'

Cã .

t d-' d à
"" da providência quando num íns,

b• pronUllCÍ>OU o segum e rscurso: ez, vem servindo à Pát.rla, é por laboriosa do SfU povo o levou a
�

tante em que tão oportuna era a
,
Meus Senhores: sem dúVida, inevitáv·el e justo. rasgar estradas em todo o terrr;

d d f '

II '
sua presença frente aos nossos rí.,

oom sincerl a e con esso a a, na Política e. na Adminis_ tório ca-tarlnense propiciando as- deres a fim de ortenta.Jos coln o

ente catarinense,
- aqui me en , traçgo vultos qu.e_ acalentados 'peta sim, a Circulação das suas rlqUe_ cabedal transbordante de sua ex-

g
tro não Só no cumprimento de permanência de um forte prestígto

cou .
sasj Os irmãos CALLOTTI que,

UJll dever de ofício, -mas,_ prlncl._,. �_mérlto, hábllmente se lhe unem na Capital Federal, vêm pre�;an_
-IJIlente para sentir o juDllo de as 'cintilações da Inteligência as do ao íntergsss público exponen.,

rV:ver amigos e CO.Heliglonárlos que galas de uma cultura sem par, ciais' serviços na Magistratura e
�

- o arrebata do nosso convívio?

JIloureJam nesta encantadora ter., São predestinados das .rorças te. no parlamento Alto. Os KONDER

TS irmã gêmea do paraná, Exal- Iurlcas que o destino irrevogáv.el_ intrépidos e brlll1antes a contrl�
<laf a graça e os requintes cor_n que mente as coloca nas pos(ções run, buírem para a prospePldade' lie sua

a. natureza
brindou êste torl'lílll é damentais da História de uma terra com admirável talento índus.,

tarefa a que me escuso porque os Nação. trtat .2 administrativo. Nlo\REU
poetas.Já o fizeram em estrofes Extraordinária era a personalí ; RAMOS ,com Inusitável íncnna,

que mereceram o laurel consagra; dade de um LAURO MULLER, cão políttoa e admmístratíva com

tório àe ,tOdoS aqU�les que a aITIam cuja projeção o transferiu de uma relevllntes se.rvlços prestados à Pá-

ÁNd XLVI - O MAI� A.NTIGO DIA.RIO DE SANTA CA T,ARINA ...,.... N0. 1 3 748

.t

'CELSORAMOS
,

Pelo convair diréto da nova linha Florianópolis-Rio,
recentemente inaugurada pelo consórcio TAC-CRUZEIRq DO

SUL, viaja, na manhã de hoje, para o Rio, como convidado es

pecial da companhia, o Sr. Celso Ramos, presidente da Federa-
ção das Indústrias em

_. �'<!JJ ....�...,..,.-- r·)�.;o '-'

Santa Catarina, Esta
do onde preside, com
rara capacidade, o P.
S. D., do qual é candi
dato ao govêrno. O
eminente líder tratará,
junto aos órgãos fede
rais, de relevantes pro-

Iblemas
de nosso Esta

do e da laboriosa clas
se que lidéra, confe
renciando, à oportuni
dade, com próceres po-
líticos nacionais.

Em sua companhia,
segue o Professor Re
nato Barbosa, proles
sor catedrático da nos

sa Faculdade de Du-ei
to, e nosso brilhante
comentarista político.
Aos ilustres viajan

tes, os nossos votos' de
feliz. viagem.
CSSSSSS$SS> 'S$��SS$SSSS�sss*%%����%�����
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- '. ,

perlêncla e á suttleza de seu en ,

ganho político -;- eis que - trá

gica ·e ímpedtosamente a MORTE

JORGE LACERDA - mocidade

e compenetração .:._ constituia ale.

vantado penhor para os Ideals Pú

blicos Soube até o momento cul.,

minã.�te
-

Idlntlflear-se e agtgan.,

ta;'_se r: altitude moral e politica
de NEREU RAMOS! Em plena

DIBETOR:

'. ;.
,

'

.'"'<!kú,:<,' ,�-.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OSVALDO MELO
;>IB: DA PREFEITURA PARA A ASSEMBLÉIA -, Fa

zendo part�' da bancada do P.S.D. na qualidade de 1.0 su

plente, já se encontra na Assembl'éia, Legislativa do Esta
do, o ex-prefeito dr. Dib Chere;n, 'incontestàvelmente um

�os bons amigos de Florianópolis, qu�,.no seu curto perío
ao de trabalfio em favor da Capital, mais não fêz porque
muito grandes fõram os obstáeulos que teve de enfrentar
çlado o depauperamento das finanças municipais:

'

Agora na Assembléia terá oportunidade para fázer
liparecer .FlorianópOlis sempre esquecida, figurando na 01'-'
dem do dia daquela Casa.

Com os cumprimentos ,desta cOlúna, que desinteres
.ladamente sempre colaborou CPl.ll Dib,' 'e;nbora �lgumas'
aíticas de caráter constru�i'�o 'CôlÍlO é ,de nósso feitio, 'aqui
estamos esper�nçosos de que o novo deplltádo não esque-'
9a a cidade que governou, delI,!. se, lembrando e' alguma
coisa fazendo em favor do seu 'progresso,

NERI ELIAS DE MORÀIS GOSTOU DE NOSSA "CI-

,POADA" - Dêsse nos�o amigo e conheçido prático em

contabilidade, reside�te no Estreito, recebemos uma car-'
ta "apoiando incondicion'almente", nossa 'Cl'ônica publica
da há dias nêste' diário, sôbré as licensiosidades e vergo
nheiras atentatórias á moral. pública que têm por teatro,'
o local onde se situam .os' carramanchõelh-no .Jardim Oli
"eira Belo.

Obrigado, amigo, mas, decepcione-se porque aquelas'
cênas continuam ...

Passe por lá e veja, para certificar-se de que '''lôbo não
come lôbo" .. _ '

CALÇADAS NOVAS E 'BURAQUEIRAS DE ESPÀN
TAR - Decepciona a qualquer um que passa na calcada
feita a capricho, com lindos arabescos, ',ali perto do

•

bar
"Gato Prêto", "o estado lastimável que se encontra aquêle
melhoramento, �andado fazer pela Diretoria de Obras
Públicas do Estàdo. Há buracos (sem exagero - é só me

dir), que mostram a arêia sem uma siquer, daquelas pe
drinhas ornamentais. Buracos de mais de um metro.

Muitos mesmo. ...r-

E ja está ,_assim a pracinha, faz tempo.:
As pedras estão por tedos os lugares, chutadas do .ca

minho por, quantos passam por alí.
Uma tristeza.

"

ALAMÊDA "ADOLFO KONDER\' 'AS ESCURAS / _
Queixam-se com justificada razão os que moram nas i�e
diações 'da Alamêda Adolfo Kotlder junto à cabeça .da'
Ponte '�ercílio Luz, lado da ilha, que faz tempo que aquê-
1e local vive ás escUl;,as. Lâmpadas 'partidas: e as que estão
inteiras, seni luz.'

:"
_.

"

-

,

..

As reclamações são muitas, porem providências, ne·

nhuma. "

po.

Já pensaste, criança, qu.e os

sinos de, Natal nãO tardarão a
,

I
repicar e os pinheirlnhos serãq,

vos.

O préstito desfilará contí
nua, lenta e ininterrupta-
menté, isto é, sem qualquer
parada �em interrupção 'na

marcha, ao sinal do Diretor.

Desde já hipotecamos bên7c
çãos a todos quantos de
qualquer modo' concorrerem
pára o brilho da procissão da
excelsa Padroeíra,

1íOTA:- Desejando '!lo Ardio
c�se associar-se, prazeírosa
mente, ao 'olA OE AQAO DE

GRAÇAS, que vem empolgan
do o Brasil e aproveítando o

grande concurso de fiéis e 'Q

presença das, meretíssímas
Autoridades, será a função
"encerrada com o solene can- ;

to do TE DEUM, em-ação de
,graças a Deus pelos benefí
'cios com tanta liberalidade

, decebidos.
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Para almoça�-e j;ntar. bem, depois de suá R

'

I fESIVIDADES DE SANTA CATARI
casa, QUERENüIA. PALACE. HOTEL S

(leO'W..:tfei��HrS� VIRGEM E MARTIR. PADROEIRA
ARQUIDIOCESE DO ESTADO

E�lal de (onvocação
Dom 'Joaquim Domingues Os fiéis ,e famílias que

de Oliveira, por mercê de puderem acompanhar a p�
Deus e 'da Santa Sé Apostó- cissão deverão postar-se 5.li.

lica Arcebispo Metropolíta- passeios das ruas do tra�
no, Prelado Doméstico, Assis- para assistirem fi sua' p
tante ao Sólio Pontificio, etc. gem.'
Aos que ° :.r>resente Edital O préstito obedecerá ao

virem, saudação, paz e bên:' guínte itinerá,rio: Praça -I
ção em Jesus Cristo, (lado do Palácio), Ruas
Fazemos saber que de Iípe Schmidt, Deodoro, V

acôrdo com a praxe esta'bele- Ramos, Arcipreste . p�
compromissos com o Colégio. cida e a piedade dos fiéis, Praça Pereira Oliveira (ladíi
Provas. celebrar-se-á no dia 25 do do tpase) , Rua Anita' Gam

corrente, feriado estadual - ' baldi, Av. Hercílio Luz,
por decreto-lei de 12 de ,'jul}lo Fernando Machado e C
de 1938, a festividade de San:' dral, c

ta Catarina, Virg_em e :Má!'tir; As varas do Pálio-' se
Padroeira dã i\rquidiocese e carregadas- pelas mertís .

do Bstado, 'pelo modo que se;..' Autcrídades éspécíàlme
gue: 'convidadas.
,L - 'As 10 horas, SOLENE_ -l'ara a . solene proci-

MISSA PONTIFICAL. convidam-se todos os fié
2. - 'As 16 horas, PROCIS- a população em geral.

SAO com a imagem de San- Sendo costume, aliás mu1i
ta Catarina, para a qual eon- to louvável e piedoso enteí,
vocamos tôdas as entidades tarem é ornamentarem <la
e, instituições católicas desta fiéis as 'ruas e racáadas �
Capital que nela deverão to- casas em circunstâncias
mar parte,; designadamente melhantes, o mesmo se pede
gela seguinte forma e nesta e espera por ocasião da pr�

. ordem:
{

_ :'�� 'cissão de Santa Catarin�
C:mz processional, Grupo gloriosa Padroeira da Arqul:

de anjinhos, Colégio Coração diocese e do Estago.
de Jesús" Asilo de Orfãs, Cru
zadínhos, Congregações Ma

rianas, Associação de S�nta
Zita, Associação de Santá'
Terezinha, Damas de Cari
dade, Apqstolados da Oração,
Ordem Terceira Feminina,
Ação Católica, Abrigo de Me
nores, COlégio Catarinense,
Congregações Martanas Mas':
culinas, Irmandades, Ordem
'Terceira MascuÍina, Carro

Triunfal, Clero, Palio, Ban
das de Música e povo,
Antes da supra-mencíonà-

·Jlp·r:O'II·ma'�se ,'0 Natal' ���o:�::i�:�:d::.!���::�
dentro e no adro da Catedral,

MAlHA DA CONCEIÇÃO DE dura tuas mãos pequenínas ";�, aguardando cada uma o lu-
SALES COIMBRA' ,

. ,
tua que acaba de nascer e é ímedía., gar que lhe fôr reservado e

; . pequenina boca sorridente, para taments afastada da· f t· é- '

,

ma e en erma, compe 11' no pr stito.
nascer, em um estábulo Viver ao adolescente que Já tem aspira. Cada assocíação deverá

Criança: Tiveste a tua semana entre os humlldes e salvar' a nu, 0ões - e no dia de Natal desperta apreesntar-se com os respec-e em seguida velo a semana da mantdade corrompida .
, / com o pensamento voltado 'para tívos estandartes e dístíntí-

Asa. Dep.tro em breve as últimas .

'"

'E mister, POiS, que sejas pura,
provas escolares comprovarão. seu j

-

se as piedosa e, priIw�palmente,
allroveltli'mento neste ano Ietívo feliz.
e logo .estaras gosando a delicia , 'f,u que tens um lar uma fa_
das fêrlas nas praias ou no cam_ m!lla amigos

\ quê'te ��mulam de

,
.

Ana Maria Siqueira e Ana Oliveira, Adalgiza Neves, Ber-

Sua voz tão meiga e suave
O seu rosto parecia uma flM
Dos seus lábios rosados brotavam

.. _ �_":._ ...•� ........ -

,TELHAS. TIJOLOS
/.

CAL E AREIA
IRMÃOS BlTENCOURt

A '"boite" Plaza funcionou
na última semana muitíssi
mo bem. O Dr. Mario Mar

ques tem sido frequentador
asíduo.

, -000--'
Ernestina�Bruggimann, ex

"Mis Bangú" vai casar.
-000--

RECEPÇAO. - Verdadeira
parada de elegância aconte
ceu no Palácio residencial do
Governador do Estfl-do quan
do o Exmo. Sr. e Sra. Gover
nador Hertberto Hulse recep
clonaram a sociedade para
homenageãr os Üusir�s visi
tantes sr. e sra. Jânio Qua
dros. Pelos amplos salões' do
Palácio, notava-se grupos
discutindo, política, arte, e

mesmo .a-beleza e .elegâncía
da mulher catarínense, que
merece sempre lugar de des
taque pela sua forte dose de
bom -gôsto, Evidentemente o

ponto altõ de recepção, foi o
casal Jânio Quadros e sua
filha Tutu, que foram bas
tante simpáticos com os que
lhe cumprimentavam. •

Como acontece, em tôdas
as reuniões, há sempre quem
melhor se destaque umas
pela elegância outras' por be
leza ou mesmo pela s'implici
dade, toram então as' sras.r
Eliane Cabral Clierem Dal
via Pafu Luz, NeQza Calaço-

-000--

'/

'�.i;�>;;'S,�j/�"'l
Foi por -Deus destinado êsse encontro" -.�"

Ele quiz que ali começasse
Um - amôr tão fiêl e sincero

Que jamais em algum tempo findasse. '.

--000-.-
No próximo domingo, apre

sentarei a lista dos "Melho
res Partidos para 1960".

-000--
O Deputado Haroldo Car

valho. visitou seus correligio
náríos e amigos. O deputado
em questão foi o político em

fóco numa reportagem da

rerevista Chuviscà�
-000--

Heliane Lins 'agradece a

sociedade de Tijucas o con

vite para sua apresentação
na festa de sábado próximo.
porém, como acontece todos
os fins de ano as estudantes
se privam de festas dado� os

Helena Bauer passaram o

Week-end em' nossa cidade,
circulando nas reuniões, so
ciais com grande destaque.'

-000-

nadete Viégas, Zaira Hulse;
srtas. Nice Faria, Millene Le

barbechon, Ligia M o e 1-

lmann, Beatriz Luz; os bro
tinhos Zoê Lacerda, Diva
Carvalho e Heloisa Helena
Z. Carvalho.

fOI NA (APEtA
SEBASTIÃO MANOEL NUNES

Quançlo eu meditando estava
Olhando a Imagem da Virgem Maria
"Ao sair sem querer me deparo
Com outra virgem que para mim sorria.

�'Í�*-f��Lt..J.·\lo�·
Os seus tão vivos 'a fitar-me
Sôbre os seus cabelos a chuva caía

Se� jeitinho tão belo 'e atraente
Veio trazer-me uma nova alegria.

Fomos informados que o

hóspede do apartamento 405,
no Qurêncla Palace recebe
aproximadamente 50 a '100
telefonemas por dia. Para
béns, seu moço'...

As primeiras palavras de amôr,

DR. B 1- A S E FARICO

ANIVERSÁRIOS"

li'AZEM ANOS HOJE:
- sr.'Manoel A. 'Garbellotti'
- sr. Ermi Faísqa
- sr. Ivo Bandeira Côrte
- sr. Tenente:'Coronel Da-

vid ,Trompowsky Ta'lllois
- srta. Heliete Rosa"

- srta. Elci
.

Irene Barbosa

I
Marçal

-=-:t�. r�._�aria Pires

- srta. Josebel Figueiredo
- sra. Virgínia PositQ...
- sr. Walmor Merizio

CAI� 8AOARÓ • FONE lIOI'
ANllG.O· DEPÓSITO' OA.MIAN.

Doenças d'e Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento 'pré-natal.

�
. Alergia -_. Afecções da pel�.

'

,

Consultas 'das 14 às 18 horas, exceto aos

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

...

Florianópolis, 17 de Novem:'
bro de 1959. '

Em nome e por ordem �O'
Exmo. S. Arcebispo Metropo
litano. --,

NOTAS DÉ 'AGRICUllURA'�
NOVO RECORDE NA' PRO-

.

total será de, aproximada.;
, ,DUQAO DE C.KRNE DE mente 2.800.000· sacas, meta-rão Natal, porque Natal é aLegria"

é confôrto, é o presente trocado
PORCO de- do total do' ano 1,957-1958.

A produção de suinos para CONSUMO DE LA NOS ES
entre os que se estimam - é

, reprodução deverá atingir um' TADOS UNIDOS
principalmente soUdariedad,e hu_

No dia de NataÇ despertal'ás mana.
total de mais de 104 milhões' O consumo de lã para ves""

sentindo em torno de tí a ternu_ de cabeças estabelecendo um timentas durante, o primeiro
'U I t

Reserva pois um óbulo para
ml a <>1' sã- tradição de todos 1'80 de teus pais. Brinquedos os tão merit�ria ;ÇãO! novo recorde. A produção de semestre de 1.959 foi de mais
os lares. mais caprichosos doces os mais . carne de porco já se mostrou de um têrço do mesmo perío-

.

'É N t 1
Dize aos teus paiS criança ou .

-

o a a que se aproxima, flnos, roupas e q�lçados os mais t
'

f"
' , i maIOr, mas a grande quanti- do do ano anterior. O con-

c.rlança! o- Natal dos flocos ,de
a ua pro esso"a. que também' d d

'

elegantes e' confortáveis te serão
'

: a e proveniente dêsse au- sumo de lã para tapetes foi
-N t I d Ih

.

N
qu-eres ser um soldado ou uma pio..

.

_.

neve, o
'

a a o ve o Papal oel entregues entre rOSdS' e abraços. neira do bem. \ menta na criaçae se manl- dois têrços superior ao do
de ba!bas. brancas e roupas aco_ I festara' i 'i d

.

d d
'

"Fliz Natal, criança"! D' '.
nos pr nClp os o mesmo perlO o e 1958;

choadas que vem de temperaturas
a generosamente o que, pude .

Há outro entretanto que não ..

-

,ano, que vem.

gla<>lals pA.ra. o nosso cUma tro. ,,' ",
r,es dar, na certez!) de que estarás

despertam � 'muma atmosfera de dando "
,

. ,um pouco d� teu Natal" Acarinho e amor como pode 'ape .. PRODUÇ O DE OVOS EM
.

- esse Natal feUz de arvorezlnhas
'

nas existir no lar paterno. I ornamentadas , de
. 1959

presépio de
São asslst.1dos abnegadamente temura amo; _ Natal de 'con.

por uma plêiade de senhoras pie 'f t
.' A produção' de ovos . nos

-, ra erl1lzação çntre aS classes e os Estados Unidos dúrante odosas llob a presldencla da pro. povos! .

Esses bandeirantes do espaço à fesor� Maria Madalena de Mourá I
Lo'

v primeiro semestré dêste ano

cat' d I t t \, I ,m,lra_te crIança feHz dos ia e pane as e as ros esqueci. J Ferro, cuja dedicação à causa dos .' , superou em c nco porcento a

dos ficam no Natal, co�o todas 'ilhas d 1- I que Vlv,em separados de seus pais 'de 1958 O total do ano de
, • os ,azaros é sobejamente ,.

-

·as d d b t d
.

_- "e consldel:a que também 'tenso' igran es asco er as, to as as 'a.precida e admirada não Só em,

.

.
vera ser super 01' ao recorde

conquistas, todas as maravllhas
' ," I dever de atenuar a desdita da,que. estabelecido em 1956naso Estado mas também no paÚ! 1

•

da arte e da ciência '-
I

es que perdram um lar - ou já
,

'. InteIro. Graças à Sociedade de nasceram
\

Esquecell1,-se os erros SOCiais, e, Assistência aos Lázaros e Defesa I
t

em uma ca-s'a de sofri_,/ PRODUÇAO DE LEITE

Polit! d i 1
men o. A p od

- d' I it
+

co_s
- os esvaI' os da Ju. Contra. ,a Lepra, esses orfãos de

,

r uçao e e e no,!!

ven,ud� transviad�, o abandono pais vivos recebem agasalho áU_ �stados Unidos êste ano está
em que se deixa a infância des:' mento e Instrução no Edu;andá. um pouco inferiol'-' a 1958 -em
valida, o descaso e a' irreverência rio Santa' Cllitarlna. U O

.

. parte devido ao prêço f�vo-
.eom, que se ,cumpre o dever cíViCO, 'Mas reflet." criança fêuz, de nsa'" •. ,P I L A rável p�ra corle de animais.

esqúecem.se erros Judiciários até )dlflculdades atual� na despesa da

;E" �O
consumo de laticinios foi

mesmo a angústia que v,em' pro_ manutenção de m�ls uma centená' ,um pouco maior que no ano

vocando SãO, Quentin e. sua pa.di: .

'

'" pasado� O consumo ,de leite
e nternos, - desde II crillinclnhá ��'L.vorosa cãma,ra de gás se desvane_ por pessoa ,também está sen-

ce, •
. , :r. do um pouco maior que em

porqu'e 9 Natal traz esperança
Ouve, criança! Os, sinos não tardarão a repicar. .1958. O consumo de queijo

Vende-se 3 lotes de 300m2

, . O mundo vai-se tornare melhor e maIs tranquilo. está mais .ou menos no mes-,
cada.

,traz confoito, traz Justiça, traz OS' sábios deixarão por algumas horas a ciência.
Ver e tratar. à rua Almi-

perdâo, traz amor universal. Os artistas deixarão a arte. �
mo nível que o ano passado. rante Alvim, 24.

"'E és tu, crlánça,' mais do que •

Os guerr-eiros deixarão as armas.
MENOR A EXPORTAÇAO

..nlnguem a"� d NtI' .. NORTE-AMERICANA 'DE'
,.

.

"

.

·

......�a o a a. Só a �)Qndade há de falar" criançal E a bondade és tu �. 'ALG0DAO _.

É� "Çl ,s-i}ll�IO, c a. Imagem do - u"" ( f'" f·t
.

,� -'

, itre os"e el a à imagelll .5! ..à· semeJh!mça de Deus.
•

qüenino D61.1��,;�,:\e tomou a tua
. Está prevista para êste ano

forma graCial,':.,teu� olhos de can_'
Fala, cr�,�nça! E t,grnsforma tua palavra ein um óbulo uma menor exportação de

para os menos felizes ,do .�u� tu! algodão norte-americano. O

,
,

mimos -e frequentas um curso
"

particular,. e vais a festas - Já

pensaste nas criaÍiças que vivem

uma Casa grande e triste onde
,

seus pais esperam a cura que às

vêzes tarda e às vezes não chega

nunca!

Se a generosidade dos, que dis_

põem de meios embora modestos
, , ,

não colaborar com essa SOCiedade

(Ass.) MOI!s. Frederico HÇl
bold, VigáriO Geral e Cura
da Catedral.
Newton da Luz Macuco,

Provedor da Irmandade do
SS. Sacramento.

enraízam para as �alas ·e Slj.lões

110S asUos e nós educand4rlos?
Já imágináste a ?trlsteza o coil_

, ,

fraglmento. das que tem pais, e11_

d,e tão nobre, tão elevado alcan.

ce, ,as ,crlanç!J-oe os jovens do Edu_

candário Santa Catarina não te.
transplantádos da terra onde se

onde lãmpadas e bolas mult!c'010. fermos, portadores de um dQjJ ma_

le_s mais temidos - o inal de
res pendentes de seus ramos comi_

titull'ão um receio para o teu Hansen?
olhar?

Nàtal - á grande data da fa.

lham no presépio.

'PREVISAO DA PRODUÇAO
DE TABACOpicaI nossos longoS dla-s de sol

, , ,

nossas' no1t�s estivais, quando as

estrelas de verdade brUham lá no

alto e as estrelas de mentha bri_

A produção de tabaco (to
dos tipos) ,está prevista, nos

Estados Unidos, em . :'.. '

..

845.e56.800 quilos, aproxima
damente oito porcento supe

r�or ao ano passado. Isso

-apesar de ser 11 porcento
abai�o da média devido à re-.

du�ão de terreno çultivad,o.
J?RODUÇAO DE MEL

O número de colônias de /
abelhas nos Estados Unidos

atingiu, em julho, 5.437.000,
aproximadamente o mesmo
do ano passado, côm a pers
pectiva dê crescente produ
ção de mel.

�. TERRENOS.

AL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o prefeito é o vereador de Campo Alegre fize
ram parar na estrada o carro· do Governador

Surpreza, explicações e esperenças Tudo por causa da luz em fragosos e Mato Prêto - O Governador . pensava' �:�:�Oed�t:��t��h�:s:�
t d ti, I ld Alegre. Ta\ �oi,a ju�tificaçã?, \

Deus, não ,há ass.alt,os nem abraço a quem chegava. Élll deverão-ser levantados. O ta-
'

bre .a pessôa 'do Go�ernador
que u o es Iyesse ,reso. VI O......:.: .

e sua veracidade rícou sun- assaltantes no sentido exa- companhia do Preefitp, esta- lecido Governador Jorge La- Heríberto Hulse.

'0 da última página)' O motivo real, mais tarde ex- cientemente, comprovada. 'to de outras terras ou de va um vereador, o sr: Vitor cerda, que anímára o verea- O mais curioso é que o Go- ,

(contlnUaça '.

I plicado.
Houve .uma parada, Maa só

.

hoje vim a saber terras .do nosso próprio país. Stachon. Tanto o Prefeito dor á custosa e útil' iniéiati-
' vernador supunha tresolvido,

,

a circunstância de ter' extra-programa, em Campo ?0n1() se ·r�a��zou �l -al�didà :
Daí a ordem .do Governador como o vereador' eorrelígto- va, fêz o Estado votar uma o problema. Havia 'autortsa-

Pe::rado na intill).idade de um
I-

parada, Foi qualquer .coisa.'de' para uma parada e veríüca- nários políticos do Chefe do verba de trezentos e noven- do o pagamento dOS'l390 mil

a'c'ontecimento simp.les, mas l COMPRA-SE i,nesperadÔ e�m�szllo"Pitorê�� ção do· que havia. Govêrno. Natural, portanto, ta mil 'cruzélros para a Em- cruzeiros á Empresul para

<1'gnificativO, oeorrtdo �a,
co. Poderíamos c

mesmo cha- Saltou, do 'carro governa- o gesto, que, apezar do cal- sul encarregar-se .da postea- isso. Não sabia que o verea-

�
caravana fl I BOA RESIDENCIA PRoXI- má-la resultado de uma 4'in- mental o ajudante de, ordens 'mo ambiente, chegara":a des- cão, da coloeação das.)lnlJ,as dor de, Campo Alegre estava

Passagem da o -

,
t·· .

á espera' de um assunto co-

I MO AO CEN�O. certa" do Prefeito de Campo e logo, reconheceu o Prefeito, pertar ligeiras e breves preo- de transmissão, da ilumina- .

elal.
I INFORMAÇõES' FONE 3188 Alegre, por inspiração de um sr. Brands, como um doa pro- eupações. cão, enfim, de 'Mato Prêto e mo. êsse, 'earteandc-se com os

.

Durante'�. espera do Go-
I

vereador do mesmo munící- motôres da detenção da mar- Insistentemente convidado, Fragosos. ,{lróceres do ,partido sem uma

·t· A V I S O p!o, nosso vizinho. cha. Seria assim um gesto de o Governador acedeu a uma Mas os trabalho� não pros- resposta
.

síquér. Aqui o sr.

vernador e sua comi rva em

I 'stachon falára com o Sena-

O ford como houvesse atra- -,

\
_ _ �

•
_ - No alto da estrada de aces- açodamento, como alguém' parada em Campo Alegre, seguiram. Tudo pronto, fal-

x
_ 'h gada faziam-se co- I Dr. Júlio nem VI,elra mUdo� liso a Campo Alegre, no camí- que toma uma, lancha para onde rôrã preparado um tando : apenas a Empresul dor rripeu Bornhausen, com

zo·na c e

'b' e as causas I o Consultório para, Rua Nunes I nho de Joinville para São ir buscar o navio fóra da "lunch". Não houve díscur- realizar sua parte, não havia o deputado federal Aroldo

mentários so r
.' C

'

Ih com o deputado
do retardamento (que assi- I

Machado n.O 21. I Bento, dois homens fizeram barra -e ter a primazia da sos, mas o ,vereador, que como obter isto. Viagens se- .'
arva o,

alei na reportagem ante- Fone 26,75 _ N. 11/10 I· sinais para que parasse o saudação. Ou de ser, como se muitas vêzes já rôra ao Palá- guidas a Florianópolis fêz o
estadual Eduardo' Santos

�ior), sem que atinasse com. - _, - - _ - - - carro do Governador, que. vi- repisava na República Velha, cio do Govêrno em Florianó- veerador, Chegava ao Palá� Lins, na sua passagem por

nha na frente do cortejo,' o "Pites Ferreira", batismo polis; e bem recebido por cio, os amigos o recebiam São Bento, Rio Negrinho e

formado pela sua comitiva. conferido aos que faziam todos, c�mo correligionário.e com alegria e cordialidade, Campo Alegre, em princípios
Por estas bandas, graças a questão de dar o primeiro amigo, não se avistára ainda prometiam provídêneías tão de março. Todos'prometeram

com o Chefe do Executivo, logo êle .

regressasse a Fra- Imedíata solução.

disse o que tinha a dizer, ou, gosos, não achavam necessá-' (DeVO, entre parêntesís,

Clube SO,foptimista 'de florieno'POII"S melhor, a 'reclamar. Era um rio incomodar o Governador. dar uma contr:ibuiçãozinha

assunto do seu distrito, um. E 'os postes deitados pelo ao. vereador Vitor Stachon,
WILSON PINTO fins e objetivos soroptimistas, problema dd duas populações chão, arriscados á umidade emmatéria de correspondên

'Realizou-se dia 10, terça- já estão se concretizando ordeiras e trabalhadôras de do sólo e a outros ínconve- cia co� os políticos htados,

D'ESPEDE-SE D.!OS VEREADORES ,O PRE- -reíra, da semana p.p., no aqui em Florianópolis plena- Fragosos e Mato'Prêto;"E fô- nientes. E ojpovo esperando pois acho que são bravos

Querência Pálace Hotel, às mente. ra essa a 'causa da precipi- pela luz elétrica. E o verea- "maquis" da residência epís-

FEITO OIB CHEREM 20,30 horas, a homenagem A atuação do Clube em tação recepcionante. dor explicando sempre e gas-
tolar).

que o Clube Boroptdmísta de nossa! Capital e em todo o tando cada vêz mais nas suas
Em resumo: - o Governa-

Ante.ontem, àS,16 hor�, ni 110 felxotQ, oongratulandocse com Florianópolis, prestou à 'se- Estado catarinense, tendo à O vereador Vitor StachO.n viagens nos portes 'do .cor- dor 'não se fêz, de rogaod.

sala das sessões da Câmara Muni. o dr. Dlb Cherem na sua passa nhora �obina Sleeper Presi- frente tão valiosa Presiden- consagrou-se. à solução de reio, n�s taxas telegráficas. Chamou o 8.ecretário· de Es

clpal presentes os, srs. vereadores, gem transitória pela prefeitura dente da Comissão de Expan- te, pessôa de elevada cate- um problema de Mato Prêto
. O geito era uma "íncerta", tado Sr. Vitor Peluso, titular

-

o p;efeitó Municipal dr. Dlb MuniCipal, procurando sempre são 'dos Clubes dá Federação' goria intelectual e moral, e Fràgosos: _ a extensão como a que imaginou e que' da pasta dá Educação, mas

Cherem' _ compa.receu ao' poder desincumbir_se da melhor manet, Bcroptlmísta das" Américas. confirma a impressionante das linhas de ílumlnaçâo elé- teve a concordância do 'Pre.- efetivamente o dirigente .do

Legislativo da Cidade. quando ra da missão que lhe foi confia. A� ilu��re soroptímísta senho- labuta de organização e tríca para êsses dois próspe- feito Brands. Tão cêdo não Plano de Obras, integrante'

fez suas despedidas aos edis no, da razão por que aproveitava o, ra Robína S�eeper que estava orientação que vem dando ros distritos, um ide São Ben- encontraríam o Governador, da Comitiva, na viagem a

en;ejo, como Iíder de bancada, aeompanhada de seu marido ao clube a senhora Ina Moel- to, outro de Campo Alegre, assim, á feição, sob os eflú- Mafra. .

para apresentar_lhe as S\las exs. sr�eílry Sleeper e ainda da lmann. irmãos siamêses postados na vios de uma viagem que des- o engenheiro Peluso, ho

aas se falha ou ómlssão porvent\l' senhora Evelin Kaynolds e
"

Que () Clube Soroptimista região fronteiriça do nosso carrega <) cérebro e alivia o mem muito inteligente e afá

ra existente mas dava seu tes_' espôso, ficou maravilhada de Florianópolis con.tinue a município e também do Es- iígtdo, comprometidos pela vel, estava senhôr do assun

temunho da cooperação e dO' com o padrão de ética indi- ser :útil à coletividade, éoh- tado. Quando aqui circulava rotina das audiências pala- to. E�pliCO� que os. 390 mil

enllendimento das outras banca. vidual e profissional das so- forme vem fazendo 'em pról a ,"Tribuna de São Bento", cianas e, o volume do expe-l
cruzeIros �l�ham SIdo leva-

das, que jamais faltaram com o .roptimistas do Clube de Flo- dos menos afortunados ue tive ocasião de redigir umas diente a' despachar. dos a credIto da Empresul,
siderações sôbre a Importância dos

seu', assentimento, em favor das, ri:;inópoliS.
'

nossa cidade;, elltimulando'.:o notas,.sôbre as' tarefas desenl-
'

'

num encontro de contas com

orgãOS legislativos nas De.mocra-

prttensões do Executivo quando Compareceram ágape os espírito de., coperação culti- I d�:nhadas pelo vereador Sta- O pJiín'o deu certo. Pelo o ,Govêrno.

valtada� para o bem' tpúblico, represeiltanesr do R'o t a r y va�do a lealdade e lutan�o I chon, no éurso de seu empre- menos, o vereador acredita Aí está. A E.mpresul não

�erubrindo_se de um veto aposto
Club de Florianópolis e do pelo desenvolvimento da I endimento. .

.

que vài dar certo. O Gover- considerou a quantia como

..,10 prefeito a: um determinado �s'treito" do 'Lyons Club e ou- , mais alta e elevada noção de I Houve uma subscrição' po- nador é homem �cl,ljas atitu- dinheiro vivo. Lembrei-�e

proj.eto e ,que teve a rejeição con.
tras associações ,similares, p�triotismo, foJ;l}.entando mO-I Pular, as Prefeituras. de São des inspiram realmente con-

de um velho jardineiro luso

firmada pia unanimldad,e dos
além dos représentant.es da vimentos cívicos meritórios e Bento e de Campo Alegre vo-' fiançà.' Não é de muito riso, da Preefitura do Distrito,Fe-

..'õ,rs;-. Yerea�ores. _ " _

"_.
_ :1' impre�lla ��la�� e escrita

d,e t.udo. faz'�n�o,_ pela Il1elh.oria. taralIl créditos de cem .mil
tem circunspecção' e méde deral que diz!a, no' elogiO a

A PALAVRA DA OPOSIÇÃO
nó;ssa ea:ruta_'t. Ao- serd,unda.-,· ·das "Cendl{leeS� cro'o\lO-Vf!k�cal)ilerUl?Jei'liOo$;,<-ea� u.ma;- em-be .... ..bem as i>_a.laYl:a.�)o . .J'r9llJ.��f;�

Pedro Ernesto (q.e quem fúi

,

.' do, o Clube tomou loge de lutando pelo cultivo'" do pa- ll.nefído do serviço Foram ad- agora providenciar sôbre a
,auxiliár 'de"'gabinête) ·que.a

Na qualidade de lIder da ban_ . ,

i d
.

i I b d
-

d
,.

�
, . 'I

.
. C

.

d 's .

d ( m O no
IlUlC o um gran e mpu so so rao e etIca no.s varlos se-. quiridos os postes sendo dis- luz de Fragosos e Mato prê asa e au e, co -

var da Câmara Mun�cipal as me· }J1da udenista, usou da palavra

I a sua primeira Presidente, tôres de ativldade profissio- I
.:ribuídos pelos io�ais' onde to e c,er\amente vai fazê-I; me do saudoso Prefeito)

Ih d• d sde sua pas o vereador Otto Entres que ma· .. . .' "
"

- , t di d f i
ores recor açoes, e' -

,
.

' . senhora Aurea Leal Moura; nal, mantendo .lUtercambio I a en a e graça aos unc 0-

N I C sa quando .i!,estou _naquela oportunidade o
t 1 t l' 1

'. ,
"

' . . , ti t·
sagcm por aque a a, "

'
" a p,a ,me.n e, amp la-se o C u- it_tlVO com todas as entidades , "

nanos, pOlS a quan a es l-

integ,rante de uma bancada, opor. seu reconheCl�ento de, que Q. be� movimentam,"se ás valo- que propugnaln pela manu-
' "

CURSO' DE ADMISSA-O AO' GINA'SIO pulada para a contribuição
tunidade em qué ,soube avaliar do prefeito Dib, Cherem, na medlda

rosas mulheres ativas e pi'oe- tenção da paz' social eapo-.
. era como se não fôsse paga,

empenho e da dedicação dos edís do possív,el procurou conduzir"_se
�fnentes, tendo c,omo Presi- II'lando 'tôd.a .,e qualquer' ativi- AGORA VOCÊ PODE PR.EPARAR SEU FILHO PARÀ póis j'á vinhà deScontada ...

fi
.

.

lit favor de com acerto não obstante a afli. d t ao d d d d f d 6.orlanópo 'anos, ,em',
.

en e, e verna ora os a e emInlna q�e se

,�sen-I O.?-�NÃSI , MANDANDO-<J ASSISTIR,AULAS DE MATE- .. , .....

medidas de altO. alcance" admi_ ta situaçãO flnanc-llira que en_ Clubes do Brasil e �ruguai, a volva em ocupaçoes legltImas MArICA, PORTUGUÊS, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN- Tal como 'ficou posta a

nlstratlvo para Florianópolis. 'centrou a frefeltura Municipal. nossa ilustre conterrânea, se- � que possam dignificar a ÇA, N.o 20, TELEFONE 35-30. PRÇÊÇOS" MóDICOS. causa, a Empresul agora te-

VOTO DE CONFIANÇA AO � UDN - salientou o sr. Otto nhora Ina Moellmann, que mulher' florianopolitana pe:-l '
. rá que mexer-se. O Govema-

Entres _ Jamais faltou com o· tem demonstrado todo o seu 10 trabalho. dor empenhou sua palavra. "

"

Sá.li,entou, o dr. Dlb Cherem, apôlo ao Prefeito, em todas as valor, através das atividades 'Aceitem as sóroptimistas REPRODU'(.O-ES
E o vereador .Stachon trans-

jamais ter faltado à sua admi. providências que, encerravam in. dó Clube. de Florianópolis, nossa ad- mitiu' a palavra' de fé aos

nlstração a compreensão e a boa lerese J;lúblico. '., Assídua, atenta, solidária, mlração, pois -o' Clube daCa-' seus eleitorés de. FragosOs e

vontade dos ,edís, agradecend,Q-� FALA O PSP 'I ela tem verdadeiramente o pital, dentro das naturais li- , FOTOGRAFICAS Mato Prêto, e, mais ampla-'

lhes a confiança manifestada e O vereador Manoel Alves Rlbel- caráter e o espirito exigidos m'itações de uma entidade
.

,

.
• mente, a tôda a população

conclamando a todos por .m cré. 10, em· no,;u\ do PSP � dos traT>a_ pelo So_roptimismo Interna- de curta existênCia, tem pro- PARA� REYENDEDORES PRÊÇOS ESPECIAIS dos dois futurosos distritos,

dito de confiança ao novo pcefel_ lh-adores agradeceú' aos esforços cionaI. Dessa forma a dig- curado cumprir onestamen-:' Pintura a craion, s�pia e óleo em todos os tipos e ta- onde há cQrrrentes de opi-

to, cujos prOPósitos de servir à d,espendidos pelo sr. Dlb' Cherem na visitante, senhor� Robina te o programa e os objetivos manhoso Molduras, vidros, porêelanas para túmulos e va- mao divergente da sua, em
.

' ,
.

SI 'd t t
'

riedades em porta-retrátos. v t'
.

t'd'
.

â
cidade e à sua gente fazem sentir na chefia do poder' Leglsla.tivo, ,eeper, po e a es ar que os do Soroptimismo.- ma erla par 1 arla, mas un -

, lembrando ser o dr. Dlb Cherem
ESTUDIO SAO FItANCISCO c nimes na espera da corrente

na franqueza das suas observa.

ções. o primeiro prefeito a' cumpr!l'- a Um conveniente apêlo ru'a dr. Manoel Vitorino, 201 - Bairro do Brás -;- São Paulo elétrica.

HARMONIA ENTRE OS PODE- Lei que Instituiu os novl>s ní_'

RES: NECESSIDADE veis do salário mínimo em Fio.

Continuando em suas considera. rlanópollS, 'o que o colocava bem

ções o dr. Dib Cherem analisou alto no coração dos trabalhadores.

os �f'eltos construtivos advindos FALA- O PRESIDENTE DA CÂ-

da harmonia entre Legislativo e MARA MUNICIPAL

Executivo, não apenas na corro_

boração da vida democrática co.
,

mo no • estr.eltamento das idéias

�? sentido eficiente e capaz.

CRISE SOCIAL: CONSEQUEN
dIAS DO NOSSO DESENVOL·

VIMENTO

MELHORE3 RECORD.-\.ÇõES
DeclaroU' o, sr. Dib Cherem le_

rlanópolitanos, -após d.ez meses no

cargo 'de p�!'ef,elto Mun1lcipal de

FlorianópoliS. Na presidência dos

�rabalhos, o vereador ,JuliO pauli_

no da Silva concedeu a pal!'-vra ao

·dr. Dib Cherem que teceu con·

ela:; salientando que a Câmara
,

Municipal, sendo um orgão legls.

latlvo que sugere fiscaliza e cri_·

tlca

•

a ela está �empre destinada
, ,

'uma mlsão de alta significaçãO

na vida polítlco.administrativo. do

M:tàcIPlo. �. ,-� .

EXECUTIVO

Abordando aspectos da vida na_ soalment,e dos edis, ora uma de_

clonai frisou o dr: Dib Cherem monstração irrefutável do seu.
,

. ,

que. a crise soeJal que ,estamos apêgo' à causa da Democracia, ,que,
atravessando e que Itanta preo. cada vez mais, se amadurecia por

cuPação tem se feito, sentir, é torça de g,estos como aquele, assi.

consequência 'do 'nosso de5en�01_1
nalando

.a
alta compreensão e har.

vlmento econõmico.
.

monla entre Executivo e Legls

CONFIANÇA NOS VEREADORES latlvo, e, na qual1dade de presl.

Encerrando suas palavras o dr dente da Casa, dava o seu teate_

Dib, Cherem manifestou sda con: nmnho do quanto de esforço e

Eneerando os trabalhOS, o pre.

sidente Jiluo paulino da Silva

agraqeceu, I. pr,eliminarmente, a

presença dos srs véradores congra_

tulando.se com a pre�ença 40

prefeito Dib Cherem,' cuja ex_'

pontanledade em despedir.se pes_

Recebemos, em data �e ções generos<;ls désta bôa ter-
ontem 'a seguinte éarta: ra, para qu'e, ne auxiliem no

Santa Rita. do Passa Qua- que fôr possível, que Nosso

tro, 3 de Novembro -de 1959, Senhor bom Deus lhes paga-
Estado de São Paulo. rá por mim.

;Exmo. Sr. Diretor do Jor- Péço a V. S., a caridade de
nal "'O ESTADO" de Floria- fazer uma, Campanha pelo
nópolis. � meio do seu bom jornal, "O
Florlanópolis, Estado" de Florianópolis.
Estado de .santa Catarina. Senhor Diretor, eu seI que
Respeitosas saudações. não posso vos pagar esta ca-

Em primeiro lugar, 'saúde ridade, mas Deus vos há de

-asap anb o �' a�tlppadsoJd a retribuir com muitos e mui

jo � V. S., asslm como aos tos anos de vida saúde e

sem; demais dignos colabora- prosperidades, estenão aos

. dores, e vossas digníssimas demais dignos "funcionários
famílias. dêste bom jornal "O Estado".

Senhor Diretor, a razão que I Eu e minha espôsa em nos- ..

me fêz escrever-lhe esta éar- sas préces 'diárias pedimos a
_

ta, são as seguintes. Me en- São José, para que derrame

contro internado� nêste Sa- I'ôbre osvossos lares a bênção
natório de Tuberculosos In-' da saúde e da felicidade, e

digentes, em "tratamneto de confiantes em receber os seus

um dos pulmões. Sou um preciosos auxílios, pelo que

chefe de famíÍia cpm m�lher anteCipo os meus sinceros

e dois filhos pequenos, e que agradecimentos e com votos

devido �u :não poder traba- pela crescente
.

presperidade_

lhar, êles vem passando ne- desta bondosa gente desta

cessidades. Infelizmente,. a bôa terra de Florianópolis.
minha espôsa tanibéhr ficou . Sem mais, com elevada es

doente e está' internada aqui tima e consideração, subscre

tamb,ém no Pjlvilhão de Mu- vo-me atençiosamente,
Iheres. Não tenho aposenta- JOSE' ALVES.

doria, e nem outro recurso Sanatório Colonia de San-

que me possa valer nésta mi- ta Rita. Pavilhão n. �O -

nha situação, assim \ sendo, Enf. São José - A-8 - Leito

péço li V. S., para que me au- n. 1.028 - Santa Rita do
xilie no que seja em uma Passa Quatro - Estado de

Campapha, e apêlo aos cqra- São P�ulo.

,..

PROGRAMA DO MES <1

í

.
� ,

COMPRA-SE

�,
n
I I

I'

PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO

I

fiança �a- Câmara de Vel'eadores de"dedlcação deram os srs, verea_

certeza de que os edis florianópo_ dores 'quer em plenário quer nas

litapos hão de conduzir_se com, CO�i;sões vis�ndo' o b�m coleti-
,

critério e equ\idad�, seguindo uma vo, e comp,reendendo perfelta_
norma que soube colocar na evi_ m�nte a luta do Executivo na

dêncla o prestigio do poder Le. rlussão de resolver os magnos pro.

flSlatlvq. blemas da coletividade florianó_

A PALAVRA DO PSD politana, fazendo votos pela sua

Em nome da bancada pessec!fs_ prosperida� pessoal e exito na v.ida

ta, usou a palavra o ver�ador B:é. pública.

DIA U: a 18 - EXPOSrçAO . DE ORQUíDEAS
DIA 22' (domingo) - SOIRÉE INFANTO-JUVENIL

DIA 28 (sábado) - SOIRÉE

.,/

,Bôa residência próxlmó ao centro

Informações - Telefone 3188

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. LAURO DAURAORA. EBE' B. BARROS

CLlNICA DE crRIAlNÇAS
CODsUltórto • ReGAi.a. ConsUltai!

A'. H.�rell1o Lu. 165A .plO , Secunda , 6.a-telt.

_.d.. 16 ,. 17 110r••

Te!. - Z9U

EDIT,ORA "O ES�ADO" L1'DA.;

()8�
Rua Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 - Cxa, Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO'

FLORlANOPOLl8

ORA. EVA
l
B. SCHWEIDSON. BICHLER

"<CUNICA DE SENHOR1(S rCR1J\NCAS
Especialista em mo-léstias de anus- e 'recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulaa, etc.

Ckul'a�a anal-
.
Cor.tuníca a mudança de seu Consultório junto á sua

rosidência na Rua Durval Melq.uiades de Sousa 54

r

E PROCURADORIA
VIA/JE MELltOB

DR. HOLDEMAB PARA 'ITAJAÍ JOINVILLE - CURITIBA

ESPE�����!� DO-
ô N I BUS U L TIM O J I P O

ENÇAS DE SENHORAS S ,U.p E.R - P U L L· M A N
_.. PARTOS - CIRUR- -POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANO�AMICA8

COMUNléA(.ÃO AOS MÉDICOS E, For��doG�!l�Escola de
VIAGENS D Ip�:Tin! B

�FLORIANOPOLlS 5,4S
.

...., FAR'MACÊU'TICO'íS'
'I � M�dlicina do Rio de Janei CHEGADA CURITIBA 12,45

ro Ex-Interno da Materni -

O LTDA.
A PIAM tem a honra e satI�dção- ae comunicar a(,;1!

dade Clara Ba'sbaum,' da R�PID SUL .. BR�ILEI_O
.Iustre- -Médlcos e Farmacêut1co� o lançamento do novo Maternidade Pró-Matré, VIAGENS COM ESCALA - PAR'PDAS AS 7 e 13 HORAS

....roduto do INSTITUTO BIÕCHn�I90 MARAGLIANO. do Hospital. da Gambôa AGENCIA FLORIANOPOLIS - 'RUA DEODORO

G]l:RIP-IAM _ H3 e do Hospital do IAPETC. ESQUINA,.,- TENENTE SILVEIRA - TEL,: 2172
" base de NOVACAINA sob forma altamente estabm�:l.ctl\, AteIlJdie provisóriamente
para o especial emprêgo em Gcr!atria, no tratamento Qali no Hospital de Caridade

diversas manifestações orgânicas do eDvelbeclmento e da
- Parte da .manhã

.enílídade, precoces ou nã�7
'

.
" DR. I. 'LOBATO FILHO

A:••ostras, e informações' á disposlçâo dos SennDces Doenças 'do aparêlho. resplrat6rlo . �.

.\tIédkc� a Rua: Conselheiro Mall'� - -90 com TUBERCULOSE RÀDIOGRA -......... --

DR.Z��T::;�r ;;:� �E�;�HENRIQUE PRISCO ;:��Ap�i:��OJE pA�.I' �'sCO tARAGÃO _y PARAISO� de Medicina; Tlslologlsta e Tlslo- �51 - �

,. ,III
M)i:'DICO cirurgião do Hospital �erêu Ra-

l/f' 'A'
'

:,'
.,....."" .. ".,.;ffi.'

CIRURCIA TRElUMATOLOQIA. Operações _ Doenças de Senho_
mos. Curso de especialização pela I" . .,,'

.

ORTOPEDIA
raa -=- Clínica de. ,Adultos S. N .T .. Exlnterno e Ex-asslsten_'

_ ' � T(JIJ(J NA
.

Consultoria: .' 'João Pinto, 14 - te de Cirurgia do prof. Ugo Gul_'
• ." UWII -j;,

Curs� de Especlallz'acão no I:QSpl- ... /

'" .-
Consulta: d�� 15 às 17 horas. dlá- tal dos Servidores' do Es�o marãea (RIO) Cons.: F_ellpe Sch- r ' nos I/MnFJOt:.

,,,,'

_ rla��nt�. Menos aos sáb�os. Re- -(Serviço do prof.' Mariano de 4Jí: mld1;... - ,fon,e �SOl..•A.��n4e �(lom . -.........,; .J � I1I<L .l' 'J '�iI;

. ,

r.::�It.�1 �:s�al'�:�e�'�Am�n:ea,:_..: ·J$.lor;·' "8·o.l Fb!ie'( 229{�' (--'
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!' eM SUAVES 'PRESTAÇÕES
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. Consultório - Rua F!ll1pe "A SOllERANA" �RAÇ'" 15 DE NOl"EMBRO _ ESQUINA
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-

"

!
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DR. WALMOR ZOMER -séhmlc:it;' 3'S � TeL 380�. .

aUA FELIPE SCHMIDT

GA'RCIA Horárlá:'daa 14 'às 16 horas,
FILlAJ.. "A'

"

Re�ldêncle. � FeUpe 'Schmldt.
SABERANA" DISTRITO DO IlSnEITO -. CANTO

Diplomado ,pela Faculdade Naclo,:, 0.0 '�27. ,

Das 8 às 12 horas, e das 13,30 às 18 horas
Rua Trajano, 29" - 2° andar � sala 1 - .Tel, 3658

.

�'.

DIRIj:TOR
. _,,,,L ..

'�" .... __ ._ ....... _�_.,_"

Ru bens de Arruda Ramos

G E R E·N TE
•

Dcrn i ngos Fernandes de Aquino
::�\�t��t.ff�:i}i:t;� \

•

RE D A :fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

,NilQ Tadasco '--o ,Pedro Paulo"Mac�ado Zury Macha

. do - Paulo da Costa Ramos.

COLABdRADORES
Prof. Barreir0� Filho � Dr. Oswaldo ROldirigues Cabral

,:_ Dr. Alcides Abreu �:-,:"Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. 'Othon d'Eça � Major. Ildefonso Juvenaj - Prof.

Manoelito oe Órnellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Lange - Dr. ACy'r Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

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

PUBLICIDADJI
Mut. Cetina Silva .:__ Aldo Fe.naDdH

.

D,�:' - Walter LlnharN
RRPR,I,SENTANT. '

Uepnaen taçõee A. ·S�· Lua Ltda..
UIO:- Rua Senador Dant... �() - 6 ..

Te!. 225924

Anda,

r

-- Vlr&1U.
,
,.

b. Paulo 'Rua Vitória 657 -- e••J U ..:..

'. Tel. 34-8949

�rvtço Telei'ráf!co da �.ITl!llJ PRES8 (U -P)

AGENTES E CORRESPOilDENTEg
,

" ... Todos '08 ,municipio8 de 8�NTA CATARINA
ANUNCI08

ASSINATURA ANUAL CR$. 600.00

A direção não se respousabilíza pelos
conceitos emitídôs nos artigos assinado».

" ""'X".A".,��"",. '_\_:
•• '" ",.·.",c", ",.';

.

,."�'-'; ·��, ..oJ;'rl.\.rt':l'if:",,:tf�,t_;!..,���:V�};j":f��$.e -.-,.,.-,.'tiI. .'

-Óv Órs-Ó» _o, •..• ��. ,', .,.,�� ',,,

RAUL PEREIRA CALDAS
I,

ADVOGADO
"Questões Trabalbistas"

Escritório: Rua Joao PInto n, .18 sobo :

� elerone n. 2.467 - CaIxa Postal n. �.. '�

l:!OHARIO: Das 15 às \7 boras.

"'�-
.. +.

. o'

ltt;(

t,
I

f:'� f

;"'." (ondução independente ... !
t�jie, M'Dn.ar� ." �t '. ,.�'. ,

,�. :

�
�. . .•..

f' '-',
, .,. 9. conta com estas vantagens
� M k
�';,"

na sua onar:

�:,�", ��.

• �e�:�t�j�ec�:��c�����er
• Facilidade em encontrar peçoli
originais de reposIção, com

contrOle de qualidade Monark 1

.,anOS 'AIA HOMENs, MU1HU.ES E CRIANÇAS
\

APENAS CR$

CR$ 7.490,00 A VISTA ou

Cr$ 623.00 ME�SAIS
H 'E V E N D E D ,O R E S

,

MAGAZINE HOEPCKE
Rua Felipe Schmidt.. -

Fpolis - 0-;- Sta. Catarina

Dr. Antõn!o Gr1llo
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos
Dr. Márcio CoUaço

pslco-protUatlco

CLINICA GERAL

.

nal de. Ml!dlclna da Unlv4l'sldade
_ ,da Bre.slI ,

Ex-Interno por concurso da Mater_

nidade_Escola., (Serviço do. prot.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. MédicO do Hospital de

Caridade e da Ma.ternl.dade Dr.
Carlos CQrrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-

PAR'I;'OS - OPERAÇOES _.

PARTO SEM DOR pelo método

� ..

�ORRO .,

IIRMA�S fmENCOURT
t (A'� 8·AO.APO . ,I.ONE 3BH

AN11GO .OE,I>0SITO OA.��,.�N"·

Especlallsta em �léstlas de Se
nhoras e vias urinárias. Cura ra_

dlcàl das Infecções agudaa e crô
nicas•.do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos os IIEIxos. Doenças do

,aparêlbo Dlgeltlvo e' do sistema

nervoao. Horário: lOIA! às 12 e

2%, àa 6 horas - Consultório:
Rua Tiradentes. 12 - 1.0 andar
- Fone ;3-246. Resld�ncla: Rua
Lacerda Coutinho. 13 (Chácara do

'Espanha - Fone 324S •

DR. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GERAL

Doenças de Senhoras' - procto

logla - Eletricidade Médica

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

Consultas: Das 15 horas em' diante.

Residência: Fone, 8.428. Rua Bl1�
menau, <no 71.

................. a.uD

".0 E S T AD, O"
/
No empenho de incrementar e elevar

(' .

o seu número de assinantes, O ESTADO
deu inicio à campanha do NOVO ASSI
NANTE,' nesta Capital.

.

As assinaturas novas, 'do ano de 1960,'
feitas agora, terão como prêmio e bonifica
ção a vigência nos mêses de outubro,' no
vembro é dezembro. Assim, os assinantes
dó ano de 196'0 receberão desde já nosso

jornal.
Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais correspondentesa 14 meses,

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

Para .essa campanha são nossos corre

tores credenciados os srs: CeI. Aldo Fernan- .

des - Cap. Virgílio Dias e sr, Ivo Frutuoso.

Consultório: Rua" João pinto n. 10.
das 16.00 às lS.00 noras. Atende

COIIl horas . marcadaa. Telefone
3035 - Residência: Rua General

Blttencourt n" 101. \.

DR. RyafGQ"ES.

MENDONÇA
"'4ff:DICO-' •

'

Pré-Natal �, Puto.

Opera�6� - CUnlca ,Gera.
ReSidência: ' ,.

Rua Gál. 'Bittencourf n. 121.
Telefône: 2651.
Consultório:

Rua Felipe �ehJllldt a, 87.
Esq. ,4.Jvaro de Carvalho.
Horário: ,

Das 16.00 às, 18.00.
Sábado:
Das 11,00 às 12,00.

João MoriJz S. 8.

/

I

� é linda ... mas
-

eí o CONFOR-TO?

•

i

Ao comprar móveis estofados, verifique se o

molejo é feito com as legítimas �Ol�S NO-SAG

• muito maior confôrto'

• excepcional durabilidode
• Aunco cedillm - nunca 501ta'",

• inóveis mais 'aves

• dispensam o uço de �ordi"hos e percintas oe pano
• conservam o estofamento absolutament .. ind"forrnóv.

':!' ,

MOLAS n,o..� DO BRASil S,A.
.

-.C:'. .

,.." • �.I ba sa. Jorva.,P4 - Tel '-451' - c.. 'ostal 875 - End. T el'.1 ·'NQ..SAG" - s,ao "Clul.

... UVlNDEDOlf5, ME Y E R & C IA:
IH Fel... Sct.ldl 33.. RUa Conselheiro Mafra. � - leI. '2576- C •. Postal �, F'�ORIANOPOUJ

t A V A N D O 'e' i) �Ol ·SI.A�,B_,�vO
.

"

em E$_J)ec_ial idade
'a Ila. WETZEL IHDU1TIJAl .:__ ", JOI.,,1118 -:_ (M@rca �RQII$Jrada) .

....,,)' ti
. -,' l '. - "ll.c"'iS ,o.s., .It�.h

economrra-se .Ie m�o,( e
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 Projetar cinematográfico 16 mm, sonoro, marca Bel!
" Howen, em perfeito estado;

.

1 Projetar "Ampro", pràticamente sem uso, 16 mm.,
sonoro, grande qualidade;

1 Filmado�a Bell Howell, 16 mm., tipo "magazine",
em perfeito estado. Fornece-se 'filmes virgens.

Filmes virgens, preto e branco, HIO pés, Cr$ 1.400,00.
Amal\o Barbeitas Ferreira FACILITA-SE. O PAGAMENTO

Cap. Aviador - Comandante Interino Informar à rua Cor.onel Pedro Demoro 1.609.-

��--, Estreito. "" N-11j30

H�'",' d'!LR!..!,C I P A Ç�",2 Lu,

.

Conselho Regional, de Medicina

,E DI T A L
Comúnico aos interessados que no dia 24 do corrente,

das 9 às 20 horas, realizar-se-ão as eleíções para o preen
chimento -das vagas de membros efetivos e suplentes deste
Conselho, tendo sido inscrito, dentro-do prazo regulamen
tar a seguinte chapa:

PARA MEMBROS EFETIVOS:
Dr. Cloddrico Moreira 1/
Dr. Paulo de Tarso da 'Luz Fontes
Dr. Fe.rnando A.. spríngmann
Dr. Theobà1do Veiga Picanço
Dr. Homero Miranda Gomes
PARA MEMBROS .SUPLENTES:
Dr. Fernando Emili� Wendhausen
Dr. Ubirajara: Carv.alho
Dr .. Holdemar Menezes
Dr. Joaquim Pinto �rruda
Dr. Murilo Pacheco, da Motta.

Florianópolis, 3 de novembro de 1959.

. Joaquim Madeira Neves
Presidente do Conselho Regione.i 'de

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, (la hs.) , à porta do edifício do forum desta cidade,
<do bens deixados, digo, cidade,. dos bens penhorados
.h ANTÔNIO CRISPIM DA SILVA, no executivo que lhe
inove nêste.üuízo o Sr. ÉRICO BRATFISCH, a saber: Um
terreno com a área de 2.3.212 (duzentos e treze mil, duzen
tos e doze) metros quadrados, situado no lugar Bôa Vista

- distrito de Rancho Queimado, nesta Comarca, e duas ca-

-

.--------.....:..--------------,.---,

sas de madeira, nêle edificadas, em máu estado de con- TIP'OGRAFJA A VENDAI" ,ser'l.aç.ã.Q.,.e..cGm.· .assseguíntes ecnrrontações: frente com 'a
.....

, -'. -. -

,

estrada velha de L�jes, fundos com terras de Ml;trcolino
schweítzer: extremando pelo leste com' terras de Olga
Weiss e pelo. oeste com terras de Tomaz Camilo de Souza
Junior ou quem de direito fôr; �valiado_por Cr$' 75.000,00
(setenta 'e cÍnco mil 'cruzeiros). O imóvel se acha devida
men,te no registro de imóveis da comàrca de São José. E

. para
-

que chegue ao conhecimento de todos que o queiram!tl1ll��Ijj' arrematar, se passou o presente, que será publicado e afi-,
Kado de acôrdo com a lei. Dado e passado nesta cidade. df,l
Gão José, aos onze dias do mêsrde n9vembro de mil nove·
'centos e cinquenta e nove. Eu, Sueli Domingues, Escrivã
iJubstituta a' fiz datilografar e subscrevo.

DR. ADERBAL ANCAANTARA

Florianópolis, Quinta-feira, 19 ·de Novembro de 1959

JUIZO DE ,DIREITO DA COMARCA DE JUIZO DA La VA�,
TIJU(A� RA CíVEL

·Edital de diaçã�, com o prazó de trin- E?ital de Praça com o

d prazo de 2.0 dias
ta dias, e interessados ausentes, o Doutor WALDEMHW

ÇASCAES, 1. Juiz Substltu_

incertos e descoaheddes

MINISTliiRIO DA 4ERONAUl'ICA,
QUINTA ZONA AÉREA

�ES'rACAMENTO DE �BASE AlllREA DE FLORIANóPOLIS

A V I S O
O comandante do Destacamento de Base Aérea de Floria_

nópons, avisa: aos candidatos ao próxi�o exame de admissão
à Escola de Especialistas de Aeronáutica, que deverão compa.,
recer dia 1.0 de dezembro de 1959 às 08 00 horas nesta Uni., , ,

dade, para concentração.
CANDIDATOS INSCRITOS;

to, em. exercício no cargo de

Juiz de Direito da 1-" Vara
O Dóutor Manoel Carmona

Gallego, Juiz de Direito' da

Comarca de Tijucas, Estado
de Santa Catarina, na for

ma da lei, etc....
.

FAZ SABER a todos quan

tos o presente edital de cita

ção, com o prazo d,e trinta

dias, de- interessados ausen

tes, mcertos e desconhecidos,
virem ou dêle conhecimento

tiverem, que por parte de

João Soter Corrêa lhe foi di

rigida a petição do teor se

guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Direito da Comarca
João Soter Corrêa, brasileiro,
casado, comerciante, residen
te em Joinville, dêste Estado,
_ quer mover a presente
ação de usucapião em que
expõe e requer' a V. Excia. o

seguinte: I - Que o supli
cante é posseiro, há mais de
vinte anos, por si e seus an

tecessores, de um terreno em

rorma triangular, situado em

Itapema, desta Comarca, fa
zendo frentes em ponta agu
da com terras de marinha,
alargando,

.

nos fundos, para
trinta metras, a Oeste com

terras de Francisco Manoel
de Oliveira - ou sejam 2.700
metros quadrados; - extre
mando ao norte em .terras do
requerente e ao Sul com,

quem de . direito; tendo o

mesmo terreno 180 metros
de fundos. II - Que o refe
rido imÓVel foi adquírídtrpe
lo suplicante, por compra 1ei
ta em 21 de"março de 1949,
a Cantalício Rosa de' Jesus, e

tanto a posse atual do suplí-
.

cante como de seus-anteces-
sares sempre, foram paéíficas,
contínuas e ínínterruptas e

exercida com anímus domini.
III

!
-' Que, em vista do ex

posto, quer o. suplicante regu
larizar a. suá "poss'!h<�bre o

referidQ' imóv,eJ, de; coritormi
da&e'com o àrt._550. �o;bódi-

, .
-

�; { '. �
,

.

go Civil e a Lei Feaér�l n.o
.

2.437, de 7 de marçq ,dEi 1955,
que modificou o art> 550 do
dito c6digo. E para o dito
fim requer a justificação exi
gida pi:llo art. 455, do Código
de Processo Civil, na qual
deverão ser ouvidas as teste ..

munhas Izidório Luiz Cris
pim, pescador e João Bento
Correia,. pescador, residentes
e domiciliados :Qo local do
imóvel, - os quais compa
recerão independentemente
de citagão. Requer mais que,
depois da j'ustificação, seja
feita .a citação dos atuais
confrontantes, bem como do
Sr. Diretor do Patrimônio da
União, por precatória em

,Florianópolis, - do Sr. re

presentante do Ministério
Público nesta" Cidade, e dos
interessados incertos' e des

conhecidos, por editais de

·trinta,'dias; todos para fa
larem aos têrmos da présen
te ação dentro do prazo de
dez dias, de acôrdo com (\

disposto no art. 455, citado,
- devendo ser, atínal, reco
nhecido o domínio do supli
cante sôbre o refrido imóvel
cuja sentença lhe servirá d�
título hábil para a inscrição
no Registro de Imóveis. Pro
-testa provar o alegado com
o depoimento pessoal dos
confrontantes, digo, contes
tantes, se houver, - com

testemunhas e vistoria. Dá
se a presente o valor de Cr$

. 4.000,00 para os efeitos fis
cais. O advogado que esta
assina e o solicitador Claudio
Caramurú de Campos, rece
bem citação nesta Cidade, á

,.
.,

Rua Coronel Buchele n. 4.

�ôbre os sêlos devidos, lia
se: Tijucas 30 de outubro de
1959 (ass)' Daniel Barreto".
Em dita, petição foi exarado
o seguinte despacho: - "R.
Hoje, A., designo o dia . de
hoje, ás 15,00 horas, no Fo
rum, para a justif�ação re

auerida, intimados 'o ínteres
sado e o Representante do
M. Público. Tijucas, 4-11-
1959. (ass) Carlos Ternes".
Feita a justiifcação foi pro
ferida a seguinte sentença:
- '''Vistos, etc.. Julgo por
sentença, para que produza
seus legais e jurídicas efei
tos, a justilfcação procedida
nêstes autos de Ação de Usu
capião requerida por João
Soter C�rrêa. Citem-se, por
mandato, os

.

confrontantes
conhecidos do Imóvel; por
editais, com o prazo de trin
ta dias, na forma do § 1.0,
do art. 455, do C.E.C., os' in
teressados incertos; pessoal
mente, p Dr. Representante
do M. Público nesta comarca;
e, por precatória, a ser expe
dida para o Juizo de Direito
da 4.a Vara da Comarca de
"Flor,ianópoli�, o 3r. Delegado
o ,Serviço do -Patrimônio -da'
união.', C:IiStas. a::fin�l -, P.R.I ..
Tj-jucãs, 11 de novembro' de
1959: tassj�M. Cármãna Gal
lego -'Juiz de DireitO». E

,pâar que chegue ao conheci�
mento dos interessados e

.ninguém possa alegar igno
rância, mandou expedir o

presente edital que será afi
xado na séde dêste Juizo, no
lugar dO costume, e, por có
pi.a, pUblicado UMA V�Z no

Diário da Justiça e TR1!:S
VEZES' no jornal "O Estado",
de Florianópolis. Dado e pas
sa'do nesta cidade de Tiju
cas, aos doze dias do mês de
novembro do ano de mil no
vecentos e cinquenta e no

ve. Eu; (ass) Gercy dos An

jos, Escrtvão, o c1atilograf!!i,
conferi 6 subscrevi. (ass) :Mo
carmonà 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.
'Datà supra. O Escrivão:
r

GERCY DOS ,ANJOS.

da Comarca de Florianópolis
, ,

Estado de Santa Catarina na
,

Adalllerto Luiz V. Depizzolatti
Adernar Rogério ·Albinp

Ai�oré Krleger

AntônJoo pradl

A,ntonio Tadell da, Silva
Ari Jordão da Silva Filho

Arnoldo Umb�lino
Dirceu Luiz Verona

Enio Beal

Francisco Toma� de Quadros
Frederi,co GermalloO Ramsdort

G,enésio� Montinho Machado

Hélio Fernandes Costa

Luiz Gonzaga M. Guimarães
Marlêdo 'MUller
Nildi Saul Éstevão
Nogert Lemo!>

Norton Candemil' pereira

Odils-on Barni

Osmar Wolf, .

forma da lei '

,

FAZ SABER aos 'que o pre,
sente edital de praça. com o prazo,
de vinte dias (20), :Virem, ou dele

conhecimento tiverem que, no día
18 de dezembro próximo .víndou.

=, às 15 horas, o porteiro ,dos
auditorias des� Juizo trará a

público pregão de venda a arre.,

matação, a quem mais der e o

maíon lance ofereéer sôbre a' ava,

liação de cr$ 20,000,00, do objeto
penhorado à OSWALDO JOSÉ

pedro paulo de A. Feijó
Roberto Domingues
Rolando Wolf

Ronei Cunha

de' mil novecentos e cinquenta
e nove. EU, (àS .. ) Carlos salda_

nha" EscriVão,. o subscrevo, (ass,.)
Waldemlro Cascaes - Juiz de

Direito.

:tILMA

Rubens Amarilbo

Silvio SeU
João Carlos Cecilio

João Luiz Sant'Ana
Tarquino de Souza Fernandes

Va\dir' Herlne
Valdir Nunes

Vilw'} Egldio Azeved�.

LINO DA CUNHA nos autos de Jonas Ramos
ação executiva que lhe ;nove a

SOCIEDADE AÇUCAREIRA CA.

TARINENSE LTDA que é o se.,
, ,

gutnte ;

José Carlos Bezerra

Lourival Antonio Fronza

N - 11/40
Uma sorveteria marca BRAC-

CELLI cor branca e amarela in.
, ,

cluslve dois motores maraca BU.
FALO e cQmpr,essor, com duas

formas para Picolé, em péssimo
estado de conservação não se

J .

sabendo O runcíonemento visto
,

a mesma estar desllgada, sendo
que o deposito de salmora se acha

completamente estragado. E, para

que Chegue ao conhecimento de

e e

MarIa d� ,Carmo Souto Maior- Norberta Sllveira LUZ
com satisfação participam o noivado de seus filhos

FERNAN.DO E'

Bezêrros - Pernambuco, 7-11.59 Florianópolis, 7.11-59
O DR. ADERBAL ANCANTARA:, JUIZ DE DIREITO DA
COMARCA DE SAO JOSÉ, ESTADQ DE SANTA CATARI
NA, NA FORMA DA LEI, ETC ..

IDI1AL. DE PRACA
.

.

tOd�S, ma�dOU e�pedir o presen.

te edital que sera fixado no lugar
de costume e publicado na forma

da Lei. Dado e pasado nesta cí,

dade de Florianópolis Estado de
,

Santa catM'lna" aos vinte' e' dois

dias do mês de outubro do. ano

Tratar à rua J�sé Ellas 57.
,

Confere com, o original.

Carlos Saldanha

Escrivão

Juiz de Direito.'.Terreno'
VENDE-SE GINÁSIO ANTONIIETA DE BARROS

CAMPf\NHA NACIONAL DE EDUCANDARIOS GRATUITOS
De. ordem da Senhora DiretQria, comunico aos inte

na ressados que, de 16 a 30 do corrente estará aberta nêstc
Ginásio a inscrição para os exames de admissão à 1.� série.

Documentação 'exigida:
Certidão de idade (maior' de quatorze anos)
Atestado médico e de, vacina
'Certificado de conclusão de curso primáriO

Informações mais permenorizadas' na secretaria do
Ginásio, na rua Victor Meirelles (deperídência do Institu
tp de Educação Dias Velho), toqos os dias �teis, das 14 às
18 horas.

.

çÚnãso Aritonieta d1e Barros, em Florianópolis, aos 11
de novembr;o de 1959 ..

Um terreno medindo 6 m, de
'.

Crente- por 30 m. de fundos
,

AV. Mauro Ramoa 203.
,

'fl'atar no mesmo local, ou pela

tone: 3860 com o Dr, João MomJJ

PERMUTA-SE
A casa n,o 47Q da rua 24 de

Maio no EstreLto
, , ,

esteja situada nas

por outra que

proximidades
do CANTO,

Aurélia Mello Bottaro
Secretária!

�AGRA'DE(tMENTO E MISSA V E N O E-S E
A fa; ília de Bento Thomaz Ouriques, agradece sensi

bilisáda a tôdas as pessoas que de qualquer modo os auxi
liaram durante a enfermidade e falecImento de seu chefe,
bem assim a todos que enviaram condolências. Convida
outrossim os demais parentes e amigos par.a 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.

CAMINHONETE - De Sotto,
,faõricação d� 1950, capacidade

para -1,000 quilos cabin.e de aço
"

, '

carl'eJcerIa de madeira em, ótimo
•

• I ,

Por ordem do exmo. sr. des. Ivo Guilhon Pereira de

Mello, Presidente do Tribu:nal Regional Ell'!1toral, faço sa
ber aos candidatos inscritos no concurso para provimento
das vagas existentes na classe inicial da carrefra de Au-

.

xiliar Judiciãrio, que: '\

1.0 - A ôrganização e correção das provas estará a

cargo dos professôres Oswaldo Ferreira .de Mello - Portu-

•J'-_D...E-....PA-R�'-A-M-.E N'a'-O-'-D-E'1a,S-.A1a·U" 'WD·E-P-U"'B-L"IC-.A-'-,'"
guês; Lygia dos'Santos Saraiva - Datilografia; Pedro

;
,.. Bosco - Matemática; Waldir Dias - História e Geogra-

fia e Nicolau Severiano de Oliveira - Direito;· "

• PLANTÕES DE FARMÁCIA
".--

• &Uin��o tab�=:provas serão realizadas de acôrdo com a se-

•
--- • PIA HORA PROVA , LOCAL'

•
Mês de Novembro , ,9-12 9,00 Português Faculdade de Direito

21 _ SáJjado (tarde) FARMÁCIA NOTURNA Rua Trajano •
12-12 14,00 Datüpgrafia 'Tribpnal de Justiça

, 22 - DOglingo FARMACIA NOTURNA Rua Trajano

•
15-12 9,00 Matemática Faculdade de Dltelto

25.- Quarta Feira (ferlad?) FARMÁCIA VITóRIA praça 15 de Novembl'o 16-12 9,00 Hist. e Geogr. Faculdade de Direito
, 28 _. Sábado (tarde) FARMÁCIA MODERNA Rua João pinto

lIIII 17-12 9,00 Direito Faculdade de Direito
- 29 - Domingo FARMÁCI� MODERNA Rua João pinto l1li' 3 O Durante a realizaç- das pro,:vas, aos candida-•o Serviço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna, Sto. Antario e Vitória, situadas

. àS'lIIII' ,

" -

,ao"" . .'

'ruas Trajano. Felipe Schmidt li praça 15 de Novembro. 1 ",; l1li' ,tos sera pefI�itido, exclusiv.amente.. O USO de caneta tu;J.tel-.
O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12 30 horas será efetua do pela farmacia VItori�. , ro QU lápis tmta. .

,\ \ 1
�

\

• •
, .

' . .

(
. lIIII 4.0 - Aos candidatos retardatários nã�; será periniti-

,
E S T R E I T O l1li' do entrar nas salas em que se realizarão as provas, após

2� � 'Oórilingo FARMÁCIA DO CANTO Rua 24 de Maio -, O inicio das mesmas.
' '.

• 25 "'-; Q.uarta Feira (feriado) FARMÁCIA INDIANA' . Rua pedro Demoro lIIII Secretaria do Tribunal' ,Regional Eleitoral, em Floria-
29 - Domingo FARMÁCIA CATARINENSE Rua Pedro Demoro l1li" nópolis,' 3 d'e novembro de 1959. :.,.

O Serviço Noturno será, efetuado pelas farmácias do Canto. India na e catarlneDse.. Márcio Luiz Guimarães CoIl«liA presente tabela não poderá ser alterada sem prévIa autorização dêste Departamento' aço
,-_ .. liA__ ........._ ....._.......... ..,.__ .....,... DIRETOR GERAL

estado de conservaçãO.

'l'rátar' "CÇlÍn Aldo Varela rua

Jerônimo ',Coelho - 3, apartamen.
to D,O 2.
\

"

De ordem do Sr. 'CeI. Cmt. Geral da Policia Miiltar, faço
público a quem interessar possa, que será efetuado no pró
ximo dia 18 do corrente, às 10,00 horas, no Pelotão de Ca
valaria, no Sub-Distrito de Trindade, a venda em Ieüão de
6 (seis), cavalos pertencentes à Polícía Miiltar.

Quartel em Florianópolis, 12 de novembro de 1959.
(as.) OSéAR SILVA - Cap. Secr. do C.A.

·POU.CIA MILITAR
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PARA A

VENDA D!E ANIMAIS

FRANCES P·ARA. O 'G�NÁSIO
Seu filho sente dificuldade em FRANC1!:S?
Mande-o a esta Redação falar com FLAVIO
AMORIM.

Medicina

Vende-se uma tiPOGRAFIA õtímamente aparelhade,
com 3 máquinas de impressão, máquína de pautar, 2 má
quinas de cortar pàpel, 1 máquina de cortar papelão, má
'Iuinas de picotar, máqUina de grampar, 2 motores elétri
cos, completa oficina de encadernaçãO' e abundante mate
rial tipográfico, incl,usive 106 kgs. de tipos modernos ainda
não usados. \\ .\ �. t

Prêço de ocasião, muito abaixo dO' seU' real valôr.
" .

Tratar com. PEDRO XAVIER & CIA. ___: Floria-
nópolis - S. C. N-llj20

AGORA, PELA TAC

FLORIANÓPOUS
, , RIO, DIREtO

A diretoria da TAC-CRUZEIRO DO SUL tem o pra
zer de 'comunicar aos seus prezados pmigos, clientes e ao

rublico em geral, que a partir de 3a. feira, 17 do corrente,
inclusive, serão ipiciadas as novas linhas diretas espe
ciais "Florianópolis-Rio de Jane!ro'l, saida ás 09.30 dá
manhã, chegada ao Rio ás 11.40. Saída do Rio ás 15,30 da
tarde, chegada em Florianópolis ás .17,40 hs. Os vôos serão
efetuados com os luxuosos e rapidos aviões "CONVAIR".
Reservas e informações AgênCia TAC-CRUZEIRO DO SUL,
fones 21-11 e 37-00.

rr=======�====�=======:==============���

r-----�--------��.
,CLUBE RECREATIVO

DE ·JA N E I'RO
)
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PROGRAMA DQ M:E!S 'DI!; NOVE;'1:BRO
28 - sábado - Grandiosa

CHIC.
s o i r é e_

Nota: Nas festas dOi.,Club será rigorosa-
•

mente exiJgda a carteira social e
o talão dd mês:

\.

I

(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlôriànôpoÜs,
'

Quinta-f�ir�'; 19 de Novembro de '1959
. ... .. ...__"*'___....L�........, ...iI_......__i,�

_

• _ aUn' •.&.ftJkQ

D'AQUÉM E D'ALÉM MAR

núeçãó de: mLTON LErrE DA COSTA e RUBENS COSTA ,U ',�êlo e a mul�er
AS 6,30 _ ABERTURA

, Habeas-corp�s n. 2.874, da

I
MIGUEL DE OLI,��IRA. In-I,pro�,ess,o que, díante da eon- _ __

AS 6,35 - RANCHO ALEGRE comarca de Lajes, terrogados na Polícía "e em fissao que fizeram' só lhes ,Caso não esteja sendo burlado pela memória, foi Byrd
AS ,7,05 -. GRANDE MATUTINO DO AR Relator: Des. Belisário Ra", IJ�iZO, confess�ram a auto- "pode ser desfaVorá;el. quem declarara que a Antártica é o continente mais tran-
AS 7,35 - MUSICA! POPULAR BRASILEIRA mos <:la Costa. \ \ na, dos delitos, e estava "lamentavelmente, de uns quilo e. feliz, o úníco em que a mulher ainda não botou os

AS' 7,55 � REPORTER CATARINENSE
- Denega-se a ordem marcado odía para a inqui- tempos para cá _ diz o de- pés. Essa atitude, pouco científica do famoso explorador,

AS 8,00 _ BRINDE'DA: CASA CARNEIRO porque n�o está provado rtção das testemunhas ar- ereto de prisão preventiva _ e claramente insincera e fluiu num momento de repouso
AS 8,Oã -:,QUANDO CANTA O SERTAO ,

que os pacientes fossem roladas na denuncía, quando o crime de .rurto, nesta cí- mental, dêsses em que tomamos úm' rerrêsco emotivo sa-

AS 8,35 _ ORQ. PEREZ ,PRADO menores de 18 anos e, o processo ,foi avocado para dade e no interior do mu- lutar e cuspimos um bocadinho de 'agressividade, que o

AS 9,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE portanto, penalmente ir- instruir ,o'"presente pedido nícípío, vem tomando um vulgar denomina mais expressivamente de '''gozação''.
AS 9,05:- EM RITMO DE SAMBA responsáveis t! época dos de habeas-córpus. ,surto assustador. Quasí que O desenvolvimento da sátira, da ironia, da chacota e ,

As 9,35 _ LONG-PLAYS FAVORITOS delito. Alega o impetrante 'que o diariamente tais crimes vêm outros 'símüares arrôubos masculinos, contra as filhas de

A� 10,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
_ Ó despacho de pri- processo é nulo e por isso Sendo particados neste mu- Eva, oferecem-se' como interesantes temas de análise. Pa-

AS 10,05 _ MUSICAL COPACABANA .são preventiva está sa- ilegal a prisão dos 'pacientes: nicipio. Necessál'io, portanto, rece que poderemos estabelecer particularizadas situações
AS 10,30 _ ANTARCTIeA NOS ESPORTES tistatoriamente funda- porque, sendo êstes menores medida enérgica para se originárias do dísfarçado conflito histórico entre os dois

AS 10,45 _ DJALMA FERREIRA) mentado e tem amparo de 18 anos à época do delito, combater 'essa espécie de sexos, e' dífícílmente poderíamos assinalar marcos crono-

AS 11,00 '_ INFORMA A CASA BRUSQUE no art. 313 do Cod. Proc. não lhe foi dado curador no praga que vem de cair sabre lógicos 'réferent'ês ao conjunto das sociedades. A verdade

AS 11,05 _ SUCESSOS INTEnNACIONAIS PenaZ. ,I inquérito policial, e nem obe- Lajes. Assim, pois, em se tra- é que as éoncepçães do homem sôbre a mulher, e desta 'sô-

AS 11,35 _ PARADA MUSICAL CHANTECLER
- A Falta ae curador decido o Decreto: Lei n. 6.026. �ando de indivíduos que ore- bre o p�;irheiÍ'o, têm variado através dos tempos,de modo

ÀS 12.00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE ao réu menor, só consti- de 24,.11.943, que regula em recém perigo à socíedade, ao geral,' e
. sobretudo, particularmente," entre dOIS .represen-

- AS 12,05 _ A VOZ DO DIA tue nulidade, no curso tais casos o processamento meio em' que vivem, certa" tantas' ,ópostos ,por determinantes bíolõgíeas, Enquanto'a
AS 12,10 _ O QUE VOCE OUV1U NO CINEMA '" d,a ação penal, e não 'ma das infrações penais. Alega, acertadissima, a) medida .re-' mulher era "frág'il", o homem se coloca'va como seu pala-
AS 12,25, _ REPORTER CATARINENSE fase do inquérito poli- ainda, 'que a prisão preven- querida, pelo ,dIgno no ór- díno. Nesta fase,. se é que assim podemos acusar, a mulher

'AS 12,30 '_ ,CARNET SOCIAL "MONT BLANCH" cial. tíva , decretada é desneces- gão do Ministério Público ar�'a.iiçOU Ó maior e mais respeítável gráu de aprovação
AS 12,40 _ ALMOÇANDO COM MUSICA Vistos, relatados e dis- sáría e injusta, porquanto os desta 2a; Vara. (Despacho I pe19 homem, que,' em realidade" era um tanto quixotesco.
AS 13,00 _ INFORMA A CASA BRUSQúE cutídos êstes autos de pacientes, além de menores de 'fls. 17 do processo em porquanto .subestímava a capacidade de' autosurícíêncía
AS 13,05 __ FESTIVAL PARA PIANO HABEAS-CORPUS N... "têm residência em painel: apenso). 'feminina. Antes, porém, quando os padrões culturais do

AS 13,35 _ JOIAS ,MUSICAIS 2:874, da comarca de nesta Comarca, e .não afere- E, finalmente, quanto à crístíanísmo não haviam valorizado as "gurias", a apro-

AS l�,OQ _ INFORMA A CASA BRUSQUE LAJES, em .que é ímpe- cem perigo à sociedade".
'

aplicação ao caso, do Decre-' vação do lvâíor feminino era medida segundo �sua "capací-
AS 14,05 _ MUSICAL COPACABANA trante o Des. Mário Tei- 'lI. 'Não está com a razão o to-Lei N. 6.026, não merece dade prolíteradora ou de trabalho pesado. Em ambas as .

AS 14,35 _ SAUDADE DO MEU SERTAO xeira Ca�rilho e pacíen- ,impetrante. I acolhida, porquanto os pa- fases havia excessões numa mesma sociedade, e príncí-
As 15,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE tes ANAIDINO CLAUDIO aos -réus não f01 dado cientes não declararam a palmente não havia similitude dê concepções quando se

AS 15,05 _ El\t RITMO. DE CARNAVAL
-Ó) DOS SANTOS e ANTO:- curador no inquérito poli- ídade no ínquértto policial, procurava confrontar várias sociedades.

AS 15,35 :.._ RADIO MATINÍÍ}E NIO CARREIA DA SIL- cial, conforme determina o e ao serem interrogados Na moderna, ocidental, temos presenciado a elevação
AS 16,00 -- INFORMA A CASA 'BRUSQUE VA: art. 15 do Código de Preces- em juizo, dísseram ter 18 constante da mulher, que alardeia, e por vêzes assustado-
IAS 16,05 _ MUSICA DÓS EE.UU. ACORDAM, em Tribunal so Penal, mas tal írregularí- anos completos, ramente, suas múltiplas capacidades. Nos Estados Unidos

ÀS 16,35 :_ ESCALA MUSICAL COLUMBIA
de Justiça, por maioria de dade foi sanada ao serem in- 'A certidão de batismo de a mulher americana, que lutou ombro a ombro com 'o he-

AS 17,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE votos, rejeitar' a prelímínar terrogados em juizo, aras- fls. 24, do paciente Antônio mem, contra os pele-vermelhas, cntra as inclemências dos

AS 17,05 _ UMA VOZ E SEUS SUCESSOS
de não se conhecer do pedi- tando assim' a nulidade ar- Correia da Silva, desacom- sólos agrícolas e dos climas, não podería deixar de ter al-

AS 17,35 _ LUIZINHO,'SEU PIANO E'CORO do em favor do paciente AN- gulda. \ panhada de outros elementos çado o presente pôsto de equivalência: Em alguns casos

-AS 17,45 _ CONVITE PARA OUVIR MAYSA
TôNIO CORREIA DA SILVA, Reiterada ,e pacifica tem de convicção, não faz prova ela ultrapassou, deixando o "se:l\;o forte" na triste posiçãó

AS 17,55 _ INFORMA A -VASA BRUSQUE e por unânimidade de votos, sido a jurisprudência deste e bastante da menoridade ale- de subalterno. Em compensação, a mulher americana é a

AS 18,00 _ O INSTANTE DA PRECE
NEGAR A ORDEM IMPE- de outros tribunais, baseada. gada - 17 anos, à epoca do mais satirizada do mundo. E, é natural que assim' seja,

AS 18,10 _ RESENHA J-7
I TRA�A em favor de ambos. em decisões do Supremo Tri- delito. porquanto a sátira é o impôsto que os fracos' cobram sôbre

AS 18,35' _ OLORIA 'A MARINHA\ Custas pelo impetrante. bunal Federal, no sentido de Por" esses fundamentos,l os fortes dominadores. O primeiro marido massacrado pe-

AS 18,55 _ REPORTER CATARINENSE
'Assim decidem, pelos se- afirmar que "sendo .o acusa- nega-se a ordem, impetrada lo vandalismo feminino fêz a primeira sátira contra a mu-

AS 19,00 :- MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA guintes fundamentos: do menor, a falta de cura- em favor de ambos os pa- Iher,' ,O segundo também, e assim por diante. Acredito que r

AS 19,30 _ A VOZ PO BRASIL
1. Os pacientes foram pre- dor por ocasião do inquérito cientes. . posamos, subjetivamente aínda, medir a intensidade de'

AS 20.05 _ MUSIOAL TAC-CRUZEIDO DO SUL
sos preventivamentee de- policial, não anula o pro-

. Florianópolis, 10 de Outu- domínio da mulher sôbre o homem, pela. quantidade de

AS 20.35 _ TELEFONE PARA OUVIR
nunciados na comarca de cesso, visto- como a lei só exí- bro de 1958. irreverência que êste mantém àquela. A irreverência do

AS 21,05 _ RADIO rTEATRO Lajes, como incursos no ar- ge "curador nessa oportuní- Alves Pedrosa, Presidente. homem à mulher é natural escoamento de quem não lhe

AS 21,35 _ REPORTER CATARINENSE
' tígo 1j)5 do Código Penal, pe- dade, quando se tratar de Belisário Ramos da Costa, pode colocar em sua verdadeira posição 'de componente de

AS 21,40' � ANTONIO PRIETO lo fato de haverem, no dia contravenção, porque aí o ReI.ator. Vencído na prelímí- um só propósito de vida comum ,(O que será o ideal) ou

AS 22�d'5 _:_ GRA"NIj>E INFORMATIVO-PHILIPB seis de JunJao do corrente inquérito é\o próprio início nar por mim suscitada, de então de quem não consegue, pela sua fôrça pessoal-âu-
AS 22,35 _ TANGOS EM DESFILE ano, no distrito de Painel, da açãrr penal. Nos�dein3iÍs não se conhecer do- pedido, balternízá-Ia (Q que ,t�m um POUC9 de ,tirania'-

'

AS 23,05 .
.:._ MUSICA DE BOITE

furtado 'porcos e ovelhas de, casos,' a nomeação de cura- com relação ao paciente An- A sátira depende também do, teor de agressividade

AS,23,30 -:- ENCERRAMENTO
propriedade de ,ARI MACE- dor ao réu só é necessária na tônío Correia da Silva, cuja que me geral possúí. E, pode-se satirizar a mulher, e no

__'_'�� �-:-_'-'-''''''-_...",;--__�__�__
DO DA SILVA e IN�CIO fase judicial, a partir do In- menoridade _ 17 anos � fundo, respeitá-la ínconressadamente. .Aeredíto que- êsse

M,",IIIS'se ,d,e' 7' ,- d·'"
LOPES, vendendo-os iem se- 'te��gatóriO. SÔmente slt á' entendi comprovada, deven- tido de sátira compreende a que;Byrd fêz, de modo que êle

_ Ia !,gUida a ANTôNIO DE" AL- pnsao preventiva fôr

dec.
re- do por isso ser o processo não ficará triste por saber que,a,Marinha dos Estados Uni-

, MEID,A NETO e TEOTONIO tada ,cpm fUÍ'ldamento na remetido ao Egrégio Conse- dos pretende, 'em 196Ô:"6}, incluir pelo menos quatro mUi
, confissão prestada na poli- lh'o Discip'linar da Magistra- lheres nas missões científicas destinadas a estudOS geofí-

JUIZO DE DIREITO DA v cia pelo menor, sem a assis- tura, órgão competente para sico� na. Antártica. 7'

, VARA DE FLORIANóPOLIS tên>cia de curador, é que ca- julgar o habeas-corpus refe- De todo modo fica-se ansióso em saber que tido de
Edital de Leilão be O habeas-corpus. (Juris- rente ao mesmo; Esteve de mulheres "quebrarão" a tranquilidade do continente joão-

.. o Doutor Euclydes de Cer-, d" d 1953' l'
-

Ih d t
- • d' 1

queira Clntra Juiz de D!relto pru.�n�la, e , pago 337 acordo com a preliminar o pau mo. Serao mu eres que erre erao o gelo o Palo Su ,

da 2 a Vara 'de FlorlanópolÍs e JurIsprudência de ,1�49, Exmo. Sr. Dr. Procurador ou serão dessas que aumentarão a espessura
I

da calota

em e�ercíclo na 1.''; vaFa' d�' pago 185). Geral do Estado. I glaciária?
mesma comarca, . Estado de No caso a prisão preven- Adão Bernardes.
Catarina. na forma da lei, tiva dos pacientes foi decre- Vitor Lima.

FAZ SABER aos que o presente
'

_

edital de le!lão' vlrem ou dêle 'co_ tatada nao apenas com fun- Ferreira Bastos.
nhecimento tiverem que, nodia 7 damento na confissão feita Hercílio Medeiros.

,

de dezmbro próximo Vindouro" às no inquérito e que reitera-' Arno Hoeschl. Normalmente as cousas começam inexplicàvelmente,
f5, horas, à porta do EdUlcio do ram em juizo, na presença Ivo Guilhon. I

sem �ue" se possa prever as consequências.
,

Fórum dsta Comarca sito à praça ' U
-

pereira Oliveira n.o io o porteiro
do curador, mas também Fui presente: Hans Buend- ma conversa transforma-se em pequena discussao,

dos aUditórios, dêste' J:'IiZO, levará com ):>ase na prova .testemu- gens.
I que se torna mais acalorada e não r:aro gera um conflito.

a público le!lãO, a quem ma�s der I;lhal e p�ricial 'existentes no ,Há dias assistimo� um caSo dêste tipo: pois cavalhei-
e maior lance ofer,ecer, os seguin- meSmo inquérito e q�e, sé ros' conversavam numa esquina sôbre se o tel'no 'de um

tes bms penhorados na ação exe_
por sí autorizavam a medida. AUTO,MOVEl dêles tinha ,sido confeccionado nêste 'ou naquele alfaiate.

outiva n.o 12.133 que JO,SÉ MEN-
DES move, contra AFFONSO OS réus, na realidade, resi- Depois de surgirem as apostas e muita '�onda", o cida-

SCHIESSEL, a saber: dem no distrito de Painel, VENDE-SE, RENAULT JUVA. dão abriu o paletó e mostrou a etiquetá, "�parta".
1.0 - Um balcão frlgOrif1CO, mas l}ão têni profissão defi- QUATRO. Não se conformou o perdedor pois' alegava que com

marca ELETROFRfO, de Fabrica_ nida e ha'bl·tu d' f 't' 'aquela perfeiçãlll somente poderia ter sido cónfeccio.n,ada'
'ção Nacional' medindo 320 me_'':' " a os ao ur o, TRATAR DIARIAMENTE ATÉ

tros de comprimento' por 70 cen_
nao oferecem

, qualquer ga- 14 HORAS, RUA VICTOR MEI- por alfaiate de primeira ü.rdem.

'timet.ros d� largura, tendo a parte rantia, de ali permanecerem, RELLES 38 APTO. 4. SurgiU então o juiz, isto é,. aquêle que poderia decidir
superior coberta por chapa, de aço aguardando o desfêcho, do 2.N _ 11/42 a parada: dirigiram-se à Modelar, que confirmou ter sido

inoxidável, com três porta� em vendido por ela aquele belíssimo' térno "sparta-Extra"'.'
:i�':a::���, �e s::ns;:::::t�v� !:::�

. JA"'U G'UE',DES 'DA FONSECA,'tal' marca Bras!l tipo n.O 124 com
, ,

1415 rotação por minuto com '

5 HP. 2'&0/380 vtl'-lts dot�o de Agradecl·me 'tcompressor de fabrlc�ção inglesa' n O
avaliados em Cr$ 120,000,00.

"

A viúva, irmãos, filhos, sobrinhos e netos de Jáu Gue-
2.° - Duas estufas para salga- des da Fonseca, profundamente consternados pelo rudedos com estrutura metalica ,e re_

coberta de vidros dotadas de ins_ golpe que vêm de sofrer com a perda irreparável dêsse en-

talação ,elétrica, �valiadas em
....

te querido, desejam por ê:ste meio, externar sua imorredoi
Cr$ 10,000,00. ra gratidão aos, ilustres facultativos Drs. Newton D'Avila
3,0 - Um balcão vitrine envi_

.

e Artur Pereira -e Oliveira, às piedosas irmanzinhas do Ros
draçado de estrutura metálica to_

do de vid,l'OS em bom estadd de pital de Caridade, bem com() ao solícito corpo de serviçais
�onservação, �v,allado em Cr$ ,...

e enfermeiros, à at�nciosa Imprensa falada e escritã, à
[0,000,00. \ :Presidência, Admini,stração ,e Agências 'da Caixa Econômi-
4.0 - Uma caf,eteira, marca Re_ :,ca Federal e Delegação do' Sasse, aos Govêrnos do Estado

cord usada ,em bom estado de '

. , \ ,>e do Municíp,jo aos Rádio-Amadores Dr. Modesto Primo,conservaçãO, 'avaliada em Cr$ .,

20.000,00.
:Dr. Murilo Costa je Prof. João dos Santos Areão e bem as-

5.° Dois liquidificadores ',sim, a tôdas as pessoas e instituições, que os confod�ram
marcs valita, usados em bo� �'m >tão dolo"r.C!�o trânse, solidarizando-se por meio, de pê-estado de conservaçãO avaUados 1:;

•

em Cr- 4 00000.' ;ames ou. quaIsquer outros preitos de saudade.

E, para" qU� chegue ao conh-e_'

��7ren�0 P�:S���o\d::�nd�:ee:��á MO' Y E I SEM ,6 r.. R A L "CAC
afixado no lugar de'costume e

"

�� 1.1)..,,.:publicado na forma da lei. Dado e ""'[I; ��
;:��� :::!�o c��ad;an�: ::�:�� R'-lO S S M

' .f?
'

, �-:.

�=;E::od:::�:::'�: ;:t�o�� .. A, R K ��.'�\.'�,ii",'*, \, ,,�2,?,,\(ass.) 'Carlos' Saldanha Escrivão

�_.�2%Jo sUb�crevo: (Ass.) Euclydes -' d� �
�e:���elra. Clntra -:- Juiz de DI_

"

V I S I TE' A NOS S A L O J 6 'I"���\�)Confere com o original. (.'\1 r;.. �

CARLO§ES���ã��NHA 't tl�ua, Deodoro, n. o j 5 - !el. 3810 �-.'- -

RÁDIO GUARUJ.A'
ONDAS CURTAS .!- - 50 MTS. _ 10.000 WATTS
ONDAS MÉfllAS _::__ 1.420 'KCS. _ 5;000 WATTS

f

I,
PROGRAMAÇãO PAR� O DIA 19 DE NOVEMBRO DE 1959

- QINTA-FEIRA,

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
QUINTA ZONA AÉREA

DESTACAMIENIO DE B.ASE AÉRE,A'�Df
fLORIANÓP�US '.

SEÇAq MOBILIZADORA N.o 52
PONTO DE REÜNlãO N.o 2

(
A família 'de Julio CI:istovão Bonsfield, consternada

co� o fálécimento do seu espõso, filpos, irmãos, neto!!, so
brmhos e sogra' agradecem a tôdoa que enviaram pêsámes
flôres e acompanharam o seu sepultamento.

'

'

Outrossim convida para a missa de 7.0 dia que 'será
celebrada por sua boníssima almá, 6.a-feira, dia 20 do cor
rente às 6,30 horas na matriz N. S. de Fátima, no Estreito.

Antecipadamente agradece a todos que comparecerem
a �ste ato de fé cristã. N-Íl/IU

FERNANDO LAGO
------------------------.----�.-------------._-----

DISCURSO QUASE GEROU B'RIGA ...
PROGRAMAS POLíTICOS

OUÇA PELA rr'G U A R U J Á rr

ONDAS MÉDIAS - 1.420 Kcs - 5 KW
ONDAS CURTAS'- 50 rnts - 10 KW

2.a feirai: 13,05 horas - O PSD na ASSEM
BLÉIA _' Na palavra de Acy Cabral Teive

3.a feira: 20,05 horas-' CELSO CONVERSA
COM VOCÊ -, Na palavra do caúdidat()
do P.S.D.

"4.a feira: 20,05 horas ,- NA LINHA DE
FRENTE _ Na palavra do Dep. Jota
Gonçalves

,6.afeira: 20,05 ho,ras - O QUE VOCÊ PRE
CISA SABER! -·Na palavra do Deputado
Orlando Bértoli

Sábado: 13,05'horas - PORQUE CELSO!-'
Na palavra do Jorn. Rubens A. Ramos.

ALUGA-SE
, RESIDÊNCIA

VENDE-SE

Tratar P�IÓ' telefQne ,2536.

Prédio à Praça General
Osório, 37 com 7,OOm. �

50,00 m.. Aceita-se oferta.
Defronte ao futuro Instituto
de Edur.ação.

'

N-1i!}85
Casa sita à Avenida Trom_

powsky n.� 7 (em frente àFi-
, ' ,

gueira).
Trtar com o' dr, Geraldo Sa.J

les, Fone.J37-39 .. '

-

VENDEuSE OU
ALUGA-SE

'-

Um acasa- recém construí-
da, com tl'�S quartos, sala de

jantar, salar de visita, cozi
nha, banheiro e porão habi
tável. Tratar na mesma, à
rua Joaquim Costa, bairro, da
,Agronômica, ou pelo fielefo
ne 2867. N-llj36

Precisa-se Casa
4. quartos.

No cen�ro da cidade com 3 a
"

EDITAL DE (ONVOC�ÇÃO
OS cidadãos da classl de 1941, alistados no Destaca..;

mento de Base Aére,a de· Floi'ianópolis, ,?S transferidos do

Exército para prestarem à ,ServIço Militar na Aeronáutica
e, os que sé 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 d,o
corrente ano no Quartel do I.Destacamento de Base Aérea
de Florianópolis.

Qnartel em Florianópolis, 3 de Novembro de 1959

HAMILTON BQNETTO SCHINKO
2,0 TEN IG CHEFE DO P R 2,

NEGOCIO URGENTE
Casa Vende-se
Vende-se uma casa de ma·,

I
'

terial, cl)m 7 compartimen-
tos, atue.Imente desocupada,
(por preço baratíssimo, situa
da na' rua Henrique Boiteux
n. 134, no Estreito. Ver e tra-

I
tal' com o sr. Linhar,es. Fo
nes 3084 e �828, . N-ll/33

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r:

Voltará à liça ámanhã a Seleça,o Sulina
Enlrentará .,al' Seleção Sde.,ltêliaiS- Teixeirinha' ,reaparecerá �

'Um grande "sparrinç" ·terá a seleçãc do sul ,do Estado que se prepara para domingo da' combate à seleção do norte que e venceus

�nfJoinviHe deminae último pelo escore de 2xl. A seleção <de Itajaí, que é das,mais poderosas, 'éstará aqui, na noite de amanhã, afim:
': de enfrenta r o "on�e" di rig ido p�1o dr. Sau I ��ivei ra. �o �ue apuramo�, Te.i�ei rinha que se ma c,huceu séria�ente num enc�ntro c?m:
_Gaynete Quando asslnalijva belo íento por acasiãnde primeiro match-trefno, Ja se acha restabelecido e devera atuar esta noite, Rema,
:

'

, na cidade entusiasmo pelo encontro."
,

/

.

. r �
----------------�--�-����-_.�������----��_._--------�---------
.--------------�'---�.� O SANTOS ESTREOU GOLEANDO, O

. �
,

GREMIO' - 4xl O escore do=-jogo que
deu início às semi-fineis da Taça Bra
sil - Hoje' no Maracanã jogam Vasco'
e Bahia�;

Florianõp�lis, Quinta-feira, 19 de Novembro de 1959 '1

,�

tor do tento
,

empurrado pelas que representará Santa Catarina
,

r
no eampeonato Brasileiro de Fu.

Estão em disputa as semi·finais

da Ta�a "B!·asll". Ante_ontem,
em santos. ,;efrontªram.se San-Sel,e<ão do Norte 2 x Sele�ão do Sul!l

levarem mÚitó p' sério o jogo os representantes do norte Atuação fraca locais
-

Renda qe
(LUI ZGONZAGA LAMEGO EN·

$ 46 150 00' mérito da questão se assim quis ver ralnacam Zllton e Cláudio
'VIADO :DA ACESC). cr . , .

o técnico é porqu� achou melhor entretanto a�o encontro G�áu:
esqu, l"C.O a falta "" técnic \ cIO não exibiu nada do seu futebol, e Só eíe tem a responsabil1dade da dío reclamou de DIDI, dizendo

A 'seleção sullna esteve, na tar ,

,'.::n) l'" �0 do �.0 .. té cio Estad:l esteve completamente apattca _em
_�e de domingo úl.timO, einP�nha_, Não enfeitaram o' jogo e eon, diversos lances e infeUz nos arre.,
da em luta contra a seleçgo do

,.
seguiram com isto um resultado mates em outros. de cr$ 46.150,O{).

norte do estado, num--préÍlo em satisfatório um resultado que diz Voltou Idézio a ter figura de No próximo 'domingo voltarão

que pode o técnico Saul Ol1veira bem do que é capaz o espírito de destaque no ataque comandando as duas seleções a se defrontar,
textar -a posibilidade 'e cada-mm I luta num conjunto (de atlétas. com acerto os seus companheiros desta f.elta em nossa capital, aí
dos 'convocados, I Os rapazes selecionados pela' que entretanto não lhe deram fi então, os desportistas da capital

O resultado final no marcador junta da Federação não chega., devida' colaboração contando ape, farão um julgamento melhor da

, " .

foi adverso para os representantes ram a impreclonai' o públlcó d -rías com os prestimos do ponte1ro seleção SUl, bem como da seleçãO

'o sul d<ll_ Estado tendo que. (lur.1 manchester', apesar é verdade da direito Galego o uníco que rea , norte.
, t � , ' , , ' ...

var_se ao podeíro dos adversqríos técnica mal� aprimorada apresen. lizou algo de útil com seu cole.

pelo' I:'.�rcador de 2 xi;. já que o: tada individualmente, entretanto ga. C Os tentos -, AOS 7m Valério SEI:.EQÃÓ SUL - Gainete Ó BOTAFOGO F. C. de José Mendes, vai promover em

I
I i d de fora da área marcou o primci (NlIson) Rato (CláUdio) e Ma. Dezembro próxímo uma festa esportiva pela passagem doonze de- norte' jogou com muita sem grande Objetividade. pela ponta, esquerda A mel'no'

,

- t '
ro tento da tarde papa a seleção néca (T�nente); P,icolé, Zilton e seu 10.0 aniversário de fundação.vontade de vencer, fator que deixa O ataque da seleção do sul ficou quase que esquecrdo não

sendo muito empregado, mas sa., sul - Otacílio, aos 19m empata Nelinho; Galego (Oscar), Valé- Entre as provas externas que serão disputadas, consta'

bendo sempr.e, com a bola aos pés num tento de cabeça, tirando da ,:iO," Idézlo (Héli�), Sombra (Bra. de uma prova de bicicleta, uma pro'Va corrida de resístên-

levar paníco ardefeNsiva contra. jogada o goteíro Gainete(isto na cínhoj e Almerindo. cil!_,e duas provas de natação.
D. CORDEIRb ria. primeira etapa. Na preliminar jogaram pelo ui,

_ Para, .maíor engrandectmente O, BOTA-FOGO FUTE- �

Acho-me nâ obrigação de detalhar a meus amigos, O ho�em mais visado no' ata_ <;)' tento da vitória da seleção visã'o de amadores os conjunt 's BOL CLUBE, aguarda a cooperação!ie seus co-irmãos

cC)legas de impre!lsa e ao público ledôr à razão dás, amea- que sulino foi o ,comandante Idé. nol'te foi assinalado aos 40m pe.· do São I,uiz x Estiva, v·encendo o varzeanos. "

'ças do sr. Osni Melo, prometendo processar-me. zlo, que sofreu marcação ,severa lo avante DIDI' quando ,aO' nosso. São Luiz põr 3 x 2.
�

'A,.. DIRETORIA.
Oril.,<nã9' me, assusto por tão pOU!,!O! ele Amerleano não lhe dando '.

�

fi" m.D
'logoA;!é����:� ���:r�������!�ie�on::. l���� j:e�:lí��e:�' :�:U:r��n�e::�:t��::�n 'elh

I"�O".,.,."
......

p','A:SSA'·D'·'0'- '.'
.:,�

..

"_"-�. '0' LIMI�-Li:seria realmente"um cronista esportivo, livre de fazer mi� Mas as falhas da sel.eçao do . n
.,

nhas críticas, ou um "capa'cho" a mals. Preferi, evidente- sul não foram"s6 110 seu ataque, Leo"nidas-.' hl·sto' rl'a, de u'ma,
.

Charrete Ma'nd-I'c,o em 'grand'e ,g!oal'':_ Bra;UII'O,mente, a primeira. O sr. Osni Melo, saltava-me aos olhos, sua defensiva jogou mau, .salvan_ t '

dirigia a Fedei'ação como' verdadeiro "ditador": 'fazendo do.se o trio' de zagueiros apenas o '
.

-

.

.

F
'

I d-de nossa maior entidade uma organização privada, ser- novato Picolé, do Barroso ele Ita- O preferido de· Ademir '_ Famosas lin has de ataque - atéco, exemp o. ,evinda-se' dela para as suas "'birras", zàngas e divertimen-' jaí. Rato, como zagueiro central,
tOS. Não me parecia- ju,sto e co�ecei a briga. Nenpum OU-

fraco, se� condição mesmo, es. disciplina," - Nizefa, o mago do .drible, - Reminiscências para os despwtis-tro propósito me moveu nesta campanha; quandO ainda tando fora de sua m�lhor forma,
êrâ O ·cáçüla na imprensa especializada, a não sere O de re- Cláudio o que entrou em seu lu_ ias da atual"ldade Outra's 'consl'dera -

.

velar aos olhos',da legião imensa de' desportistas quem ver·
gar foi màis út1J ao selecionado.

"

.'

-- coes,
dadeiramente é o sr. �Osni Melo.

. -

No setor 'esquerdo em que con. O futebQl d�. Florianópo\1s, a,l)e, cuia r�zão social era Guana. l�or ainda em qualquer setor da boa da época. pertençeu ao paula

Não me foi fácil. cerne a marcaç�o, os dois ele. exemplo 'do q\le ocorre com o: bara F., C" gl'emlo :_e?reativo fun_ defensiva ou -Ofensiva, indistinta. Ramos.
O Presidente da F.C.F. contava a seu favor com a co- mentos postos em açãO nãO se setores dê atividades onde ml1l1taill dado pela família Kretzer. mente, Lebeta _ Sanford - Leõnid!!:s

bertura de pobres moços que escrevem em jornal mas-que sairam' bem tanto Manéca como homens probos e idealistlis, possUe O "colored" atacante, na época, Numa tarde de 1942, véspera _ Manara e Hazan: Eis aí, ami_

não possuem um mínimo de personatidade e preferiam a
Tenente nãb estão em condições o seu proprio p�sado de glOl'ias. foi seu defensor. de carnaval· daquele ano tivemos gos, um senhor quinteto a�ante,.

comodidade do elogio fácil, com permanel_lte grátis, a ter
d.e formar no selecionado, deven. Como estamos em fase de ·evo_ para jogar aos domingos, aque. ()xcufsiJ)nand� à Santa 'C'tarina outrora peça de real poderio do

que falar à. verdade e contarem, em' letra� de fôrmas, o
do a direção do mesmo tentar ou'. Iução técnica, haja vista a mag. 1'1. fam1l1a' ia }?uscá_lo lá em Bi. a repr.esentaçã;:; do E. C. do '�3: onze representativo do Caravana

pensamento que tinham', honéstamente, do sr. Osni Melo. tro elemento mas isto é, um as nífica campanha que ora desen_ �uassú,' coisa que o atacante fa.
cife, onze em que m1l1tavam ,<:'ra. 'do Ar.

Começaram a sair meus artigos! • sunto que ;stá afeto ao técnico 'volve o Paula Ramos E. C,, não zià de bom grado desde que o ques da tempera de um Magri,'
Fui ameaçado físicamente pelo sr. Presidente da F.C.F.

Sauzinho Só ele poderá saber há que negarmos dos efeitos be, fossem búscar de- i,cha.rl:ette". Pirombá, Castanlleira, para' não

Fui, mesmo, ófendido em minha moral,: disto tenho
qal o el:mento que lhe é útll ao néficos que .esta reportagem Ilode- Mais tarde, ao ingressar no ,time 'falarmos da do proprio Ademir,

testemunhas oculares. selecionado. A meia cancha, com rá trazer ao a-ssociativo da terra. da Base Aérea,. o craque marcha_ na época, a v·edete ·<10 esquadrão
Não me demovi de meu propósito. Continuei.

o trio formado por znton, Ne. Nossa condição de velhos. ba. ria Incontinente rumo ao estrela. nortista.
O sr: Osni Melo fêz de tudo para que eu não ingressas- linho e Valério ou Sombra esteve talhadores do esporte mantida to. De retorno ao Rio,' onde in.

se na ACESC, mas não conseguiu seu intento, pqr razões
bem com Zllton apenas um pou. na escora do melhor' jornal1smo MANDICO E UM GRANDE GOL gressaria no C, R. Vasco da Gama

que não interessam ::-sejam contadas aqui. E' um outro ca-
co fora de forma, mas que po. esportivo, além do estudú profun.. Na tarde de 3 de fevereiro de instado SOb� 'qual o melhor. cra:

pítulo. derá com mais' treinamento voltar do que vi,mos mantendo das coi. 1948, pela decisão do certame da que que vira atuar em toda a ex.

Os demandos na F.C.F., praticados pelo_sr. Osn� Melo
a ser de grande ut1l1dade. sas do ,esporte, ilhéu e_ interiora_ cidade de 47, jogavam no estúdio curSã() do gremio pemambucano,

aí estão. E' uma série deles. MUItos já foram por mIm

re_1
Apesar de 'todas as' falhas apon. no íeva.nós éntreinentes à �ol_ da FCF - Paula Ramos 'x Aval Aelemil' confesavia a uma emisso-

, ., , ,

velados, outros tantos podem a qualquer hora serem con-
tadas neste comentário teve em vê.ncia desta. minunc10sa reporta_ - ambos solvendo então um tu_ ra carioca:

tados: e eu o farei, custe o que custar. A nossa 'entida�e di�ersas ocasiões. o �eleCiOnadO gemo tebol ile primeirí�sima instâ�cia. "Bráujio a meu ver foi' o me.

.nater, nas condições de ilegalidade em qu� se ach.a, é pas- sullno oportunid�es dé niarçar, Eis porque i!m boa hora aqui O jogo' avançava para o final, lhor elemento que vi 'I}tuar nesta
sivel de intervenção por- parte da CBD e movereI despor-

t t nto a sm'te foi favorável estamos com' estas' remlnis;ênci>ts quando surgiu o lance que redun. temporada. Craque autêntico
'r d

enrea
,tistas sincéros n.êste sentido. Cumprirei meu obJe 1'.0 e

aos do norte. futebolístfcas relacionadas cgm dal'la no • monumental tento do emérito dl'1ÍJladOr e cabeceado!'
cronista a serviço do 'desporto catarinense.

�ituaç§es dlficies foram cria. aco�teclment�s desenrolados há 'ano, cujo de�fecho transcorreu ele (Bráulio) possue de tudo eXi:
O sr. Osni Melo não possui o ideal que tantos possuem,

das defronte o arco de Jorge, en. 15 anos atráS. a�sim:, gível a um bom futebol1sta".de ser útil ao esporte catarinense, consequentemente, ao
tretanto sem' l5'rande resultado. por outro lado referido traba. Trava_s.e lúta no meio da cano

esporte nacional. O sr",Osni Melo brinca com o sentimento
No .

selecionado local deixaram lho val� como 'advertênCia aos cha entre a defesa azurra e_o F'AMOSAS LINHAS DE ATAQyEesportivo de todos. Não sabe êle que muitos vivem o esp6r- céticos .e Singelamente \ retUtirá ataque paulai�o. A bola sobl'a
t

..

té A' t- O bo� impressão o zagueiro cent,ral , r
,e: choram por êle; por êle riem e a morrem. � 1 es a

G Ib i c'omo pre'mio aos que se�pre acre_ para Mandic.o. Este, na corida, aI i ' II h dtvo o médio direito unga, ram, m . serem numeras as n as e,' Depois da consumação dum lan_,as manchetes dos jornais_colatando éasos fatais de torce-
seg�ro na marcação pela, esquerda, dItaram na· grandiosidade do vence a Fateco pa,ra posterior. ataque que hajam jIlaroodo éPOCé" ce na mela.cancha a bom se ofe_dores cardíacos morrendo em plena torcida. E ainda tem
Apes;r da direção técnica do' "association" local. Dito Isto mente sozinho h'ente 'a frente de 110 futebol nOl'ianópolitano.

'

a morte lenta que os j�rnais não contam, p�rque ·são dra-
selecionaclo sulino acusar o arb!. Vamos ao essencial da reportage�' AdOif1�hO colocar

-

a redonda longe Felipe _ Nlzeta _ Bráulio :::: :��a��::�' c�re::la;:li;ei::�l;nas íntimos de torcedores que vão morrendo com o des-
C LEóNIDAS: HISTORIA Du.1 do alcanc� deste.

-

. Tião e Saul. Esta foi sem dúvidatino inglório de seu clube. tro, Benedito Ribeiro de ampos,

I. Faiieco, na oportunidade, pode_
toro direito, 'já na altura da linh3

é i o ponteiro' Filo" o centl'o avante MA '�HARnETTE" algUma, a maior linha. de ataq\le média contrária .In'slnou dar do�sO' sr. Osni Melo não crê e at r.
Otacílio .e ponta de lança Didi. Leônidas ora atuando no E. C ria, ter interceptado o atacante que já possuiu um onze barriga. ou tres passes e:n direção da pÓn_A F.C.F. vale como semi-propriedade sua, onde passa,
como o causador da d",",)'a nós São Bento' d� Sorocaba S. p. , fora

.'

da grande ár.ea aplicando.o verde, O Avai é claro SOl\Oe co'
'

Como Presidente, dias felizes de sua vida. O sr. Osni Meló , ,
.' t ' "

' t�_ c�hota,. no que foi· seguido
.

na qualidade de Observol,'lo.·',3 não após ter solvido .glOrioso estágio 10 indispensável "foull'. Não o fez, mo aproveitá_la. devidamente. por'toda a defesa rubra ..Vive flanando nas salas, a;mplas do prédio nil rua Tiraden-
t I d" estamos concordes, é. bem ver'Elcle no palestra,. de Curit!ba e Amé- todavia. Gesto típico do "colored" Leônidas (oriundo do :rutebol Fez que fOi,' mas nãQ. foi e, oes, mas sua carreira, de "iíustre desportista fo ga o. , es-

, tá curtademais.' que Ss' invertiu diversas falta.s rica F. C" do, �iO, com passagem zagUeirO, &ímbolo da melhor
I
dis_ gaúcho) - Nêde - Urubó � que é Pior, compeliu a que Do.

'd ar outras mas pela Seleção Braslleira, legou.nos ci-plina.' Br'ulio e Gast-o Positiva ente f I G It ! dSuas ameaças de processo anunciam o seu própriO fim. deixou, e marc - '

,.
'

a, a, . IX!-, ,m c o, r a, Amaro o ossem ·e

Estou prep'arado para enfrentá-lo na justiça. 'Tenho, absolutamente ·não. teve' Influên. ta'Q)'bém" gloriosa Página esportiva. BRÁULIO:.Q PREFERIDÓ DE um dos melhol'es ataques c(.lm que fato, abrinllo. dessarte um claro

't em se n-o venCfU .... 1\_ntes de lngresa,r no Ca.ravana ADEMIR contou o

- ---

d f d 'd -

também, a<lvugado cO�1stituidQ, e a vara criminal, terreno cia na con ag
� ,a

.

"

Figueirense F. C. no enorme na e esa o esquR ra,0
. .. ·t f it t a selec1io do sul é porque assim cio Ar pertencia ao futebol ama_, Bráullo no entender d·e muitos decorrer de sua glOl'iosa e?Cistên. de Campos Sales.eSCOlhIdo pelo sr. úsm Melo, eu o acel o per e amene.·

I
' ,

, .,

Faça, sr. Presidente, seu processo. Minha defesa será quis o técnico Saul Oliveira, já tior. Atu�va em

qUal,qUer
clube da tolo maior craque do associativo

_

'

que o mesmo fez altel'açõ<>jl na <:lategoria desde que se lhe I pa. barriga.verde. Não porque atuasseuma acusaçao.
,

. t
• , -

E saiba, sr. Osni Melo que seus pobres "capachos", não

I
equipe quando, esta começava

a.1
/J:assll para tRnto,

o
-

• •

J t· encontrar seu melhor futebol. Int.eressante Havia entre São
,

...erao seus JUIzes na us Iça. '.

, , _'. •

.

O pro.éesso judicÚtl. abreviara sua sorte. '

.

Entr�tanto nãO �ntraremos no
1
Jose e sert�o do� ImatuL, um clU_

tos e Grêmio porto Alegrense,

vencendo o campeão paulista pelo

escore de 4 x 1. HoJe, no Maraca!

nã jogarão Vasco da Gama e Es.
,

porte élu:be Bahia,

Ao Público. Espor tivo
form"ção do selecionadot
A .nda somou a importância

que foi .ttrado da jogada pelo au.,

Quero agradecer a todos, os nato Braslleiro, preterindo fazê�

que colaboraram com a minha 110 com. uma seleção, A todas poís,
Enquete Esportiva "Qual o Clube I os meus agradecimentos,

costas, À Agência 'Geral de pl\asagens,

Os dois selecíonados SE·

LEÇÃO NOl'tTE - _:Jorge, Tião,
(Béco) e IVO; _Gunga America_

, ,

no e Ibraim; Filo, Ota.cílio, (Nor.
'beruo Hope), Didi, Osmar e Zé

zinho, (Otacilio).

tebol": contil;lUá_la seria ímpos em especíal, o, �eu m.elhor agra.,

sivel visto a decisão da FCF ue .decímento sincero pela colabora.

não 'maiS enviar o esquadrão líder I! Ção' que me f<lli dada.

do certame estadual, ao Campeo. ,
I Daltir Co�deiM

Atenção, clubes varzeancs I ,

·MEU PROCESSO

Reportagem inédita de ARÁO TITO DE SOUZA

pOd.eríamos afir.

Em data de 20 de julho de 1947,
excursionava à capital catarl:

N{ZETA: UM DRIBLE QUE FI

COU NA HISTORIA

n.ense o onze do América carioca,
,

,
Integrado p�r grandes elementos

,do futebol guanabarlno.

Havendo enfrentado o Avaí

F. C. em cotejo r·ealizado peran ..
,

.

te �numerosa assistência, que lo_

tou por completo o estádIo 'dr.

Honestamente

Adolfo K,!ndeJ.\, o grêmio l'ubro

levou a, melhor por 1xO gol do
, "

saUdoSo ,Manéco, depois de rece.

ber excelente passe sob medlda

de (}esar. l

r Neste encontro diga_se d'e pa-s!.
,

sagem, Nizeta - o ml\go do dri.

ble - have ria de mONopolizar

·toda, ,a asSistênCllI, graças � um

notável drible ocol'!,ldo aselm·:

cla esportiva, A: torcida alvl.azul, é notório,
vibrou com o drible, c�acterís�

tico de quem tanto monO\)Ol1z(!!ucom peculiar de,senvoltura como

Lázaro -, Carioni - Nicácio -

Forneroll1· e Mandico, Referida

"center-forwal'd" mas

sObretu'l' r.éça
atacante por outro lado

, , ,.,
. do em face de saber faze.lo me_ eleu o que fazer a' muita defesá

I

assistências com lances id'ênticos.
(continua)

":+"

,

!t ,�
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Fiscais da Fazenda, «Fiscali·
• zaa» com, Delegado 'Regional,
VOLNEI CO/NTRA GOVERNO!! DIZ CHEREM: ESTRÉIA

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

10 •

HOSPITAL DAS PIOJEIRAS FAZ CAMPANHA DE JA'NIO
pos mamrestandocse de _ forma res nações do globo
mais condizente quando os três I IVO SILVEIRA: 'RECLAMA
poderes são exercidos em sua ple, PONTE E ESTRADA
nitude. Em tais condições a de., O sr. Ivo S1lveira foi à tribuna

mocracía está apta a levar a todos reclamar o estado da ponte em

os povos a felicidade que tanto Garopava e da estrada dessa loca.,

almejam, Iídade a Araçatuba, solicitando

VIDA PREGRESSA --------------------

LOTERIA DO ESTADO
P a. g � m e n t O d e P r eA m ,I o r pela presente, .seja encaJ-

_

01 minhado apêlo ao Sr. Ga-

Na Séde da Administração

1
Sil\"estri - bilhete 2481 de vernador 'do Estado sugerin

foi pago ao snr. Olivio Soc- 2 de outubro pp; 150 mil do a concessão de um abono

coI, o premio' de Q�inhen- cruzeiros p�lo Agente Sim�s de Cr$ 2.000,00 (dois mil cru- O Sr. Prefeito Municipal apela aos' devedores da Pre

tos mil _cruzeiros correspon- ao snr. AlcIdes Sferra, tres zeiros) a todos os el�mentos feI·tura Municipal de Florianópolis, inscritos em dívida
,-

xt IJ d' d b'lh t 6515 pertencentes aos quadros da
dente/ao bilhete 7641,. e ra- \ eClmos o 1 e e -pre-

polícia Militar, efetuando-se ativa, para que saldem seus débitos com a ��ior presteza.
cão do día 16 de outubro pp;

'[
miado com Quinhentos' .mil d'd t· d A Pre""';tura possui compromI'ssos I'nadiáveis a atender,-

. , cruzeiros em 23 de Outubro' a me I a a par Ir o corren- L.'_"

Quinhentos mil cruzeiros ao pp.; Quinhentos mil c:t:Uzei� te mês de novembro. iclusive os 'que se relacionam com os salários'- dos ser-,

snr. Paulo Menna Barreto, ros ao snr. Marcos Vinicous 1- S.S. em 10 de novembr�
vidores.

bilhete 7203, de 6 de novem- • de Moura, bilhete 1215 de 1959
.

.'
A T.esouraria estará à disposição dos senhores con-

bro corrente; Quinhentos mil ',vendido pela �gência Mano t t
cruzeiros, pela Agencia de Moura, extraçao do cl.1a 13 ORLANDO BERTOLI tribuintes nos horários normais de expedien e ex erno,

Criciu,ma, ao snr. Osvaldo de Novembro corrente.. Deputa.do ou seja das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas.

................................_ ......\-...W.,. ........ 'W ,Colabore com a, nova administração municiP�

: (' 'isas de' enderecos �: Isenção do�pôslO dá Vendas e (on-

: RENATO BARROSA r1Mlmo, de ""'po, t"m!ndds de :re�,:, � signaçoes para ge�eros de
til

agindo, � d�scoberta, em Santa Catari- :lIIII pr·lmellra necessidade
III' Doutor .Jânio:

.

na: - � 'Senador representa o INCO e Ol ..

1111 Ouvi o senhor falar, aqui em Florianó- Gove:n�l;lctor a Organização Lage. _ Foi finalmente votado o proje� tores ,e pecuaristas nãO encon.

III' polis, de um Caminhão do Povo, que não / .

to de Lei �.o 359/59 de autOl'ia do trem dificuldades no cumprimento
I11III é do povo, mas do govêrno estadual. Em ·Nã.o é por mal, doutor Jânio, - e me •• lajeano deputado Antônio Edú da Lei.
• primeiro lugar, o senher não foi sin�ero. d'esc.1llpe -, mas eu sempre pensei que (i)l

•� Vieira que dá amparo ao homem
II EXplic,o: -- sem qualquer contestaçao,. Q, senhor, como' orador popular, fosse me:-·' PUBLICAÇõES DOS SINDlCA-

• Prestigioso diário "ÚLTIMA HORA", dn lhórzinho. Sua, oratória taisandée, não,
'.

do campo, tanto agriCUltores como

TOS ISENTAS DE PAGAMENTO
, dI' pecuaristas isentando do paga_

Ria, publicou, não há muito, nota SillílS�- libertada d� "Uches e ugares-comuns,,' mento de 'imposto de vendas e NO DIÁRIO OFICIAL

• cionalissima, esclarecendo aquelte felO' se encontra superàda. O senhor fala com, :. consignações os gener0l' de primei. Também do deputado' Antônio

epl'sódlo dà encampação do BaWQ, Nacio-
.

as mãos. A dramatização é mal feita. '
, Edu' Vieira foi aprovado ontem o

I11III
>C • � l'a necessidade.

III' nal da Cidade d� �ão PaulQ J;I.elo Ba�co �uito r�dim.entar me;;mo. O senhor 'da a. '.
O projeto que inicialmente visa_ projeto de lei que isenta os' Sin_

•
Indústria e Comerclà de Santa Catarma Impressao de que esta sempre tentando • dicatos de' Classe (Empr,egados)
(INCO). Segundo al·nda. Q referido ';ol"-lnterpreJ;ar '''Mãos de Eurídice", a peça.

,
va isentar os três alimentos bási. I

dJ.t - - cos _ feijão arroz e carne _ do de Santa Catari�a de qua quer

I11III nal - tambem sem a menor contra I a, de Pedro Bloeh. ,

LV.C. com �s debates e emendas pagamento por suas publicações
III' _ 'o senhor, parª, prestigiar transação I11III no Diário Oficial do Estado.
iii ba:stante condenável, recebéra, de mão Aliás, doutor Jânio, ao senhor os gru- . 1111' passou a isentar impostos, até cem _:.:...._.:.... _:. -=--=-==--=:-:=-:::-::-:=-:=::-:::---
III' beijada, acoberta�o para as duras v1cis- PQS de pressão, os trusts e' o caPitalismo", mll cruzeiros, de todos,os generos

N 1· h "CONVIIR"•
.

C t Pt' .

l' t
. . .

f' I O se de primeira necessidade.
situdes do ostraCIsmo, uma ar a- a en- ,eoloma IS a. JamaIs lzeram ma. .-':

Ova ln ate de Diretor da sucursal do estabelem� nhor ainda se recorda da cobertura _fI-' 1I11III ontem, depois de acirrada dis_
-

• mentó em questão em São Paulo (50, mil. nanc"eira que lhe deu o grupo lrmaos;, 'III' cussão, foi o projeto aprovado,
,

• por mês). .'. ,/. Fontoura, com o Biotônico do lpesmo no-' ,I11III devendo entrall em vigor a partir
.

"

.

, me e tudo, em sua campanha a Prefeitu-· ,IJII de 1.° de Janeiro.

,
. O senhor foi tambem ,m\l� cruel, �·.:a da Capital e ao govê�no. �o Estado de" !. Como salientou o deputado An.

doutor JâniQ, Q senhor não, Ilodia ignorar São J>aulo? E aquel� ?lStona escabr�sa, /I11III
tônio Edú Vieira -quando discutia

• que, tantQ 'tl Semidor !:rineu BOl'n�au- d.o monopollO de p�mCIlma? E o celeber-; ,III' o assunto- d�ve a regulamentação

" con" O Governador Heriberto Hulse, rImo, asfalto a baIXO preço? .. E quem. 1I11III da isenção ser feita da maneira

- ,,,�n,:t,,, d IAPI IAPETEC haveria de dizer que com familia e secre-' ." mais simples para que os agricul_
.. sao de'«ooores relapsoso,. .

'
.,

.

" e de outros institutos de Previdência So- tários, gastando so de �elef01:�en:as mte�-

'\
-.
----

..-----,----
• cial ao qual não recolhem quotas des- nacionais mais de. d�)ls milhoes, .se!la., Levantamento dacontadas em folhas 'de pagãmento de sa- po.sslvel ao senho�' v�aJar pelo mundo .m-· •
• lários aos operários. Nâo me leve a mal" tell'O como um p�mCIpe, ap�nas com OltO- .

tIIIIII d' Id d'- P M Fmas sua memória tambem, é curta, dou- centos mil cr�zelr.os, re�e�ldos d� venda,. IVI a a
.

, tor Jâ:nio. O senhor se esqueceu de que. de um te�renmho de :rut�, e!ll VIla Ma-:;.. I. I •

iii quando infelicitava, São Paulo com s�u l:ia, em Sao Paulo, p0.ls :nao e? O senhor
" ,O Prefeito Osvaldo Ma

III' govêrno, crivado de perseguições aos· h�- e de morte, ,doutor Ja.�o! E com o cru- chado nomeou os srs. Luís
I11III mildes o senhor '"peudurou" nos Instl- zeiro como. anda J;?0r a�" o senhor .0 va- • Oscar de Carvalho, Inspetor
III' tutos �1ais de um bilhão de cruzeiros, não lorizou d� maneIra mcompreenslvel el

til de Fazenda aposentado do

• l1ecolhendo o que. devêra recolher. � No bastante smgular... • Estado e Ary Lentz, ex-chefe
meu vocabulário de

....
homem modesto e

• .
.

• .1. da secção. de Contabilidade

• sem projeção, isso se chama calote. No Con:fesso, doutor :ta:mo. - sua.oratõ-, da Prefeitura para. junta-I'I11III de gente graúda como o senhor, 'é conge- ria é retemperante. E uma ampola �e • mente com o diretor do De
III' lamento. Congelamento, nos termos de Necroton int�lectual... Faz bem ao f�- .. partamento de Fazenda da

'\ I11III minha mõdesta definição, é calote em gado. Desoplla a gente. _

Todo �u!ldo rIU III' Municipalidade" promove- IP: tJlaclc-tie·. muit? com ? �en!J.0r, que pod.er� nao che-
• rem o levantamento.da dívi- I

I11III gar a Presldencla da Republlca, - no da da Prefeitura. IIII'
O senhor disçursou, doutor Jânio, de que, a,liás, eu ac!e�mo -:-' mas que o se-· • .

• cima do caminhão do povo, sob as saca- l1hor e gozado, la ISSO e mes!D0'" Acon-

Ra'dlo 'Mllrad'ordIII das do Palácio: Se o,senho� visse, como eu tece,. porém._ que' o senhor.nal) resolve. O
.

• l
.

III' vi o constrangimento balofo do Senador Brasll ansela por um Ipenodo de a';lste- liliiii

'c' o aquoso mal-estar - do Governador, ridade. Dizem que n senhor ve,m alo Eu JII do RIIO do Sul
· quandO o senhor, com essa pint.a de A�- creio que venha, m�s. encontrara tranc�- tIIIIII
I11III tênia Conselheiro da UDN, resolv:eu lhes da a j)OJ:ta do Palac�o .Alv�rada, -:- n,ao,. O chefe do govêrno as-III'

,. . chagas abertas e dolorIdas!... tenhamos a menor duvIda. Para evItaI a. ,I11III. t d

•
"OCaI em

. h' deblaterar calamidade pública de um govêrno presi- JI si�01! �ecreto, na pas a a

Dava pena ouvIr o sen OI
. . h h' d til Vlaçao outorgando conees-

I11III contra poderosas organizações industrIaIs ,Udo pelo senhor, �c .

o qu� o 0!Dem.,a '1Jl
- 'R: ir M' do Lirnl ..

III' ue lesam ao trabalhador, c�ng�lando ":ua c�mo eu deseJana ate soluçoes dI�s- ��âaa a�alO est���le:er na

liliiii iontribUiç?eS devidas á previden.cla 80- il�as, mcondiaente� com uma Demo�rac�� , cidadePdo Rio do Sul, no Es-
III' cial. .. porque o senhor esbraveJOu, co- dIta adulta e reallzada, mas que .e prl

tado de Santa Catarina _

I11III
,.

1 ossesso rouquenho contra o po- ,marísslma, pelo fato de haver allenado
. .

1 "d d
..

mo u� p. ." h . f fávor sUa origem moral e filosófica pai'a se di- •
sem dlreJ.t� de exc US�Vl a �,

der ec.,_,110111lCO? O sen or aça o "". . " , .' . uma estitao de ondas' 111e-
I11III de não tentar me dizer que não sabia es- 1r ir no 1ans:usmo demagoglco que o se- '

d' . ,,' i: de' tal'III' I h'f 'ona nhar encarna ,� las, Uoes na a a xecu

.'", 'tal' sendo recebido pe .OS c e; e� r_ea.cl·
.

' :... .;......... """" �. '=fJ, ""'" "'!!II.• __ ... -.. T"""" serviços' de radiodifusão'.
'

, .._ ... __ ,&.�__ .. -,,"\l-.-,- """" - .�............... &.,_ ...... -- -r ......",...,.. .

.

,
.. -

Na sessão de 18 do corrente o que irá requerer, a propósito. dês. por se saber que referido parla. p�eliminarmente falando com se.

deputado Waldemar Salles fez ses desmandos uma Comissão mental' atualmente integra a bano gurança clal'eza'e 'inteiro domínio
grave denúncia da tribuna da As_ Parlamentar. de" Inquérito, com o cada udenista e tem sido defensor o jóve� parlamentar pessedistà
sembléia Legislativa, estribado em fito de apurar tõdas as írregulart, confesso da administração esta, agradeceu os votos que recebera de

telegrama que recebeu do presi; dades do jaêz das apontadas act, dual. Tudo levar a crer, pela ati. seus eleitores na capital e noutros
dente do Diretório Municipal do ma. A denúncia teve enorme re, tude insólita do sr. Volnei áe Oli. municípios ;eafirmando seu pro.,
PSD de Siderópolis, onde êsse percussão no recinto da Casa. veira, que as relações que eram Pósito de trabalhar, com tôdas as

procer denuncia a fiScalização em., VOLNEI VEEMENTE CONTRA por de;n�is entrelaçadas, entre Q fõrças de- que é capaz, por Santa
preendída naquele 'I munícípto por O GOVERNO d�O e o govêrno, já não- o são Catarina·.e que tudo faria para
fiscais da Fazenda, acompanhaiios '

Em aI?reciação, .no Plenário, o mais
... pode também êsse 'Pro. não desmerecer a confiança nele

d,o DelegadO Regional dê poJ1cia projeto de lei d� orígem governa. cedimento, ser 'levado � conta do depositada.
de Criciúma. Mais adiante, ·mani. mental n.O 412/59, que altera' o primeiro sinal de estremecimento. � continuando, expr,essou o ora,

festou o representante pessedista regimento de custas, reduztndo.as O projeto é retirado da pauta por dor sua fé nos destinos da demo.,
de Tubarão que foram vrsitadas no registro civil e nas habilitações receber emendas do orador e da cracia, e a' plena consciência do
somente firmas cujos titulares de casamento que mereceu aproo deputada. Inge Colin, desnnando, valôr do poder LegiSlatiVO. em

eram pessedístas e o '-orador, a vação da bancada -

do PSD com se à comissão competente. que �es!lm críticas ínjustas que

propósito, esteve em Criciúma surpresa o deputado Vol�ei de DIB CHEREM: ESTRÉIA lhe sãO feitas, às vezes.
acompanhado de advogado que já (jltvetra vai à tribuna criticar Fez seu "debut" da tribuna da Mais adiante afirmou que a

fez as competentes defesas fiscais. acerbamente a proposição em, re, Casa o deputado Dib Cherem ex.. democracia tein vencído como

Disse. maifo, o sr. Waldemar Salles, ferência. Maior surpresa da. Casa vereador e ex_prefeit;; tia capitaL forma de govêrno, através dos tem.
------------------------------------;--��-----------

O deputado Dib Cherem tez um

breve retrospecto de sua vida Pú

blica míctada nas funções de ve.,

rE!ad�r pel.partldO Social Demo

crático à Câmara Municipal de

Fiorianópolis, na qual foi lid,�r,
tendo. sido ebeíto por seus pares

prefeito da capitaL
Nêsse alto cargo - continuoU o

orador _ envidou tôdos os esfor.

ços para corresponder à eonrtan.,

ça de tôdos' mantendo neesa fün,

ção perfeita' hármonia com o le.,

gislativo e êsse clima de alto en,

tendime�<to foi assâs bené/ico para

a coletividade pois redundou em

que tôdas as :noções do Executivo
foram aprovadas na Câmru'a de

vereadores 'cuja runção
' souoe

muito be� avaliar.

Aludiu a seguir à condição

presente'de parlãme.{tar· na qual

era homem de partido, respeitan
do ,a opinião de seu lider na casa,
bem' como as normas do PSD, pro
curando como sempre trabalhar

sem de;falecimento na' defesa do

povo dentro dos prinçipios do

grande lider Nereu Ramos, a

quem prestava no. momento suas

hometj.a,gens.
.

Trã:duziu, também, o sr. .Dib
Cherem seu conceito de opo�içao,
o que 'já fizera como jornal�sta e

radiaUsta sem atrair para si ódios
e ressentimentos de quem quer

que fõsse. Ref.el·iu_se 'à- propósito,
que além do domicilia era -tam;

bé"; inviolável a honra 'e a digni_

dade da família.

Finalizando reafirmou o ·sr. Dib
Cherem' sua fé nos destinos de

um país que' alargava suas rron,

·teiras para o oeste e procurava de.,

Eenvolver o progr,esso no nordeste,
e em cujas rodovias rodavam veí·

cuIas bras1J.eiros sôbre asfalto na_

cional conduzindo produçãO 'le

uma indústria em grande ,expan.
. são garantindo par� o Bras1l o

título ,em breve de uma das mato
, ,

-

o Prefeito e o Yerea�or �e �am�o �Ale�re'
fizeram �arar o carro -�o goYerna�or

Surpresa, explkeções e esperanças -� Tudo porcausa da luz em Fragosos e
Mato· Prêto � O Governador pensava que tudo 'estivesse resolvido

.

figura da administração 'do

\
dias ocorrtdos á. margem da I seus acompanhantes, a res

Estado é assunto central pa- 1lrogra.maç�o das recepções. peito de casos particulares
ra as palestras, durante dias Contam-se cousas que foram ou de problemas de int.rêsse
seguidos. Revelam-se episó- ditas pelo Governador ou

.. geral. Fala-se muito, em su-

ma.

Reportagem de

F. SCOBAR FILHO

(Para "O �STADO" de Flo�

rianópolis, e ""A NOTIClA",
de Joinville)

. ABONO PARA OS MILICIANOS Porque fui o orador do

banquête oferecido ao Gover

nador, embora não esteja
muito integrada nas questões
que preocupam muitos dos

I .

que se reunem
.

para os co-

mentários, as "rodas" não se

desmancham �ando eu che

go. nem o
.

assunto se desvia.

(Continua na 5.a página)

São Bento do, Sut, 1'1' de
novembro de 1959 - Nas .pe- O Deputado orlando Bér-

.. " d b 't d tolí, na sessão última da As-
quena.s Clu.,a.. e�, so �e u o as

I
sembléia, apresentou ao ple

que têm a tístonomta seren� nárío a seguinte INDICA-
de São Bento, onde o traba- ÇAO N. ...

-

lho é a constante da sua
. Con�iderand?, .

a precária
_ .' sltuaçao economlCa em que

gente, 'um acontecImento <:Or-I se encontram os elementos
1110 a pass�gem da mais. �1ta pertencentes à Polícia Mili-

<,

tar, notadamente os de ca

tegoria inferior:

Considerando, a elevação
contínua do custo de vida;

Considerando, que as cir
cunstâncias at.uais estão a

exigir medidas imediatas por
parte dos Poderes Públicos;

INDICAMOS,

PREFEITURA MUNKIPAL DE
FLORIANÓ,POLlS APÊLO'

•

providências do govêrno. O sr.

Hul!\e solidarizou.se. O sr. Estiv
let pires e Osny Regis apresen
ram votos de pesar pelo falechn
to do compositor Vllla:.Lobos
comendo o segundo sobre a'
sonalldade do ilustre morto.

Florianópolis, Quinta-feira, 19 de Novembro de

RAUL WENDHAUSEN

Raul enviuvou ainda moço. Não quís casi).r-s!l
outra vez. No filho concentrou toda sua afeição. Eram
companheiros 'inseparáveis, nas-matínées, no futebol,
nos passeios. Quando o filho marmanjeou, encompri
dando as calçase vivendo' a idade, nas turmas de es-

-tudos, Raul se concentrou nas nossas rodas do Clube

Doze. Depois que o filho casou, a sua grande alegria
foi o neto.

_ Está custando a crescer! O avô, boboca, pre
cisa de companheiro!

E viveu, intensamente, para o·netinho, vívíssímo,"
ditatorial:

- O guri é uma bola .. / Hoje ...
'

E st'1npre tinha uma história do pequeno,
mandava e não pedia. E no netinho se resumia,
orgulhoso:

- Eu sou mesmo é vovô!!!
xxx

No Clube, gostava e sabia jogar dominó - unica

distração que lhe acompanhava '0 aperitivo, de vez

em quando . .A regra era outra: o acompanhamento
silencioso do. Lopes, seu velho e fraternal amigo.

De raro em---raro, num dominó a quatro mãos, jo
gávamos de parceiro. Nunca aprendi o jogo. Resu

mia-me em colocar pedras. E a ouvir-lhe as queix-as:
- Assim não é possivel! Você em vez de quebrar

as pedras dos outros, só mata �s minhas!!!
·Ao fim, cansado das minhas gafes,. nem falava

mais. Reprovava-me com gestos, dos pés, das mãos,
dos olhos.

XXX

Vivendo e co�vivendo numa turma boêmia, tu

multuada, falastrã,· consumidora constante do vQca

bulário lusitano, Raul não se contaminou nos excessos
da linguagem. A sua era sempre de salão, polida, sem
quedas. Não conheciá nomes feios .

.

XXX

Um mal súbito, prostrou-o 'sem sofrimentos,' em

poucos minutos, como que o atendendo terminativa
mente no propósito, que tanto repetia, de não inco

modar ninguem.
Deixou, da sua modéstia, da sua simplicida<;le, da

correção da sua vida, da mansuetude do seu coração,
uma lembrança viva, que os amigos saberão conservar

F com emoção e saudade.

da inauguracão da nova linha "Convair" do Co'nsórcio Tac-Cruzeiro do

Sul com destino ao Ri(J de Janeiro (direta) saindo de nossa Capital às 9,30 da manhã •

Entre os passageiros, o DqJutado Federal Osmar Cunha. e o Jómalistà Túl�o Go�díi'i,
lJaSsageiros elo vôo inçmguralJ sendo cun� primen��tc�os pelo Sr. Newton Cruz, duetor
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"
_ '(1ÇLquela empl.:esq. ..,aeromana

J�
'.

\ .

.....

�

:.

,,,_:' ':�: )�� .-;.. � >"
-

� ,_ ��" -',
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


