
Muller

partidária esteve nesta cidade a
, ,

12 do corrente, o sr. Celso Ramos,
ilustre Presídente do Diretório Re
gional do partido Social Demo_
crático e Belt candidato ao govêr_
no do Estado.

des partitlárias, notadamente quan ,

to ao problema da sucessão esta.

dual Já equacíonedo e resolvido

na área do partido. Todos os pre.,

s{lntes, que então debateram êste
assunto com o próprio candidato

ficaram empolgados com o qU�
dêle ouviram e tanto mais vale

, ,

dizê_lo, pelo entusiasmo e espirita
de luta .reverados pelo sr. Celso
Ramos no tocante às responsabtlí ,

dades de comando que lhe impõe'

- DIRETOR: RUBENS DE ACl RUDA RAMOS -'GERENTE:
-- '

EDIÇÁO DE HOJE 8/PÁGINAS - Cr$ 3,00 - FLORIANÓPOLIS, 21 DE NOVEMBRO DE 1959

'DE PRESIDENTE GETULIO ----.--'---'-------

Posse vdo Prefeito Bernardo

Com tempo bastante para esta.

belecer contatos com os diferen.
tes setores da vida politlca_admi_
nistrativ� da Laguna, o eminente
líder político que se fazia acom,

panhar do dr. Alcides Abreu, pro.
fessor da Faculdade de Direi'to
entre outras entidades visitou �
Ginásio Lagunense e ali recebido

,

pelo seu Diretor, o professor Ru_
ben Ullysséa, com êste manteve

Tomou posse dia. 15 d!? cerr,ente,

I
que permitira.m encerrar o pri_ de Ibirama e o sr. Walter Abreu FranceUno da Rocha que se re, cordial e elevada palestra sôbre os

em 'meio ao júbllo /dO povo ,de metro ciclo de autonomia. com a que representava o Diretório Mu- portou à grl}.ndiosa obra social ",e problemas do ensino em nosso

presidente Gêt�110'---0 novo pre. apreS{lntação, de resultados posíti, niclpal de Rio do SUl, do P.S.D. Nereu Ramos e Jazendo menção melo. PõRTO ALEGRE, 20 (V.

telto sr. Bernardo Muller, eleito

I
vos que, alias, caratertzam as ad., ÁS solenidades falaram o Uepu_ às perseguições politicas, do 'Go_ No Museu Histórico Anita Ga_ A.) - Domingo próximo, o No dia 20 de novembro do

pela coligaçãO PSD-PTB no últl• ministrações pessedíatas tado Walter Roussenq em aplau, vêrno do 1ils.!.�o seu munící , ribaldl para onde a seguir dírtgtu, Diretóri'D Regional do PSD ano de 1954, o soldado da

JIlO pleito, de ·30 de agosto. ' Estiveraql presentes à posse, o dtdíssímo discurso; o sr. Nelson de pio terminou por exa:ltar a adml_ se, sendo a11 recebido pelo sr. do Rio Grande do ,Sul vai Polícia Militar, Ari Laurén»

Bernardo Muller é uma das mais sr. Deputado Walter Roussenq que Abreu, em nome do sr. celso Ra_ nistração Baltasar Buchle e apre.' Jorg� Mar�ondes d! ouveira, seu reunír.se por convocação es, tino da Silva, quando ete-
brilhantes flgUl'as da p�lít1ca deste também representava a Direção mos candidato a Governador do sentar em

-

nome .do povo, de Joln_ Diretor, o sr, Celso Ramos, en.t:e pecial dÕ deputado Hermes tuaoa a prisão do criminoso

pr-óspero m.u,nlc1pio. Iií.:_egrado no Regional do P.T.B. e a Assemb,léia P.S.U,; b sr. Israel Gomes Caldei. vllle as .suas congratulações do outras-ç relíquías de inestimável pere�ra de Sousa. Vão ser Gabriel Soares de Lima, na

partidO Social DemocrátiCO, do Legislativa;, o dr. Nelson de Abreu 1'0., preSidente do P,T.B, que re., POV9 de presidente Getúlio; fi. valor históriCO, teve oportunidade examinados os resultados localidade de Ponte Alta.
qual é o seu Secretário Geral,' con que representava o sr. Celso Ra- memorou a ultima campanha mu, nalmente falal'am o sr. _Francisco de ver um retrato do seu Ilustre eleitorais do último Pleito, e recebeu um tiro dé Winches-

ta amplas e absolutas simpatias mos e o Dlretó1'io Regional do niclpal e fez apelo à união tio Ax presidente d� P.S.D. ltc1gm_ pai. o saudoso governador Vidal será também estudada a ter 44, no coração, tendo em

pOJilulares, legít1m� representante P.S.D., o sr. João Carlos Thlesen, povo de presidente GetúUo. O sr. do.se à sua "família de preslden_ Ramos, que, em 1901, como se re., conveniência ou não da Ime , consequência morte instan-

que é daquela prospera comuna. prefeito de Ituporanga e o � Israel Gomes caldeira, no seu te Getúlio" e o novo prefeito gístrou na fotografia, visitava a diata convocação da Con_ tânea. O Soldado Ari Mar-

CidadãO de raras vtrtudes morais,. tado Orlando Bértoli o sr. Le�- bensstmo improviso; pediu ao re., Bernardo Muller, Antes destes cidade de Laguna e por ela era venção Estadual do partido, tins Ribeiro ficou gravemen-

alto funcionário municipal na dro BértOli, prefeito 'Munlclpal de presentante do sr. Celso Ramos contudo, falara, ainda, o sr, Sll� recebido com juqllosas mantresta., por um pronunciamento te ferido.

gestãO de d, Cec1l1a Ax Bernardo -Rio do Oeste; o sr. Ab1l10 Eleu_ que levasse ao conhecimento do vío Fllagl'ana, presidente da Câ, ções de carinho el admiração acêrca do problema sucessõ, E dizer que há uma LeI,

Muller, com a cclaboração dos de, térlo Gonçalve�, presidente da presidente do P.S.D. que o P.T.B. mara Municipal. Á tarde, presentes na sed� par., rio nacional. A reunião cl,e. que concede gratificação
maiS partidos que lhe deram a. v1- Câmara de Vereadores de Rio do de presidente Getúlio não apenas tidária os membfos do Diretório verá realízarcse antes da equivalente a um têrço dos

tória espeCialmente o P�rtldo' Oeste; o Vereador Francel1nõ da apoiou Bernardo_ Muller na sua. Os
-

restejos foram encerrados do PSD e destacados líderes pesse, Convenção Nacional, eonvo , vencimentos a diversas elas-

Trab:Uhista, através da sua nus, Rocha que _representava o povo de

I campanha,
mas que o prestigiará com um magnifiCO banquete ser., distas entre os quais os srs, Dr. cada para o dia 10 de de. ses de funcionários do Esta-

trads direção municipal, repre-: Joinville II o prefeito Baltasar sempre na sua administração _que vído por senhoritas da melhor paulo' Carneiro Pomplllo pereira zembro. do, por motivos de RISCO

Buch 1 Dep t d I Mull
' d i f d dad Bento Alberto' Crlppa Aparicio DE VIDA I

sentada .pelo sr. Israel caldeira, >

e e; o u !l o vo er, sera uma as ma S ecun as; o sr, sacie e. '."
....

d t d!
' .

de p ogres
. -

E dizer que essas classes

��:�:?f;�:.,�;�:; Curoa'da de eAXI-'O a excursão de eslud-0-S em ��ds:��ri����� :�/:a��
ma embora o munlclplo de pre. )

, E dizer qu-e essa Lei não

id' t G t"lIo graças ao' espirita

S P I I I I d
.

d 59
excuisão não deixasse de se reaU. beneficia Os elementos da

:::�c:::��o:I:I!:mp��=S!:an�u:� •• ,au 0, pe, OS armaco an OS, e
.

. za�ambém agradecem ao Sr. Síl- ��l�cdfxa�i���r'rrw�f1aoum:e���
vio J do Vale pereira dlle�')r da mentos graves, é de doze -ele

age"nc·ia de passagens 'que cocpe_
mentos por ano ...

Regressaram de São paulo onde cêutlca Farmácia QUímica e 'Quí. para os cursos que foram dados Aproveitam a ocasião para agra_ E d'
'se achavam em excursão de' estu_ mica Bfa1ógica em que foram ad_' em tempo inMgral das 8 horas às decer ao E:kmo� Sr. Governador do rando sob as {)rdens do prM,dente giu d�z� qu; e_s,Sta Lez, sur

dos os Farmacoln.ndos de 1.959 ministradas as' últimas II modernas 2345 a Falmldade de Farmácia Estado ''Sr, Heriberto Hu!se ao da TAC, agiu com rapldoz E'ficá'l
m rale o apresen

havendo eoncluldo 3 cursos )nten� técnicas incluidas recentemep:te da' U�iversldade de S. paulo con_ DD. S�cl'etário de Educação e cio. -e espirita de cam�;�dagQm tado pelo Deputaâo TUP1l
Farmacolan"os �de Barreto, da U.D.N./ ...

sívos: Química Industrial Farma. nestas matérias. feriu 3 diplomas, um por cada CUltura, Dr. Victor A. peluso Jr, para com os '"

matéria dada a todo aluno que ao Dr, Aderbal Ram,os da Sl1va ao 1. 9"59.

ESCÁRNEO concluiu os mesmos com apro, presidente da Câmara dos Ve;es':' Impossível seria' deixar de ':levar
- , vaitamento. '"' dores; Sr, Júlio P. da Silva, ao ao conhecimento do povo Catal;1 VIAJANTELOGRADO O PROFESfOR PRIMARIO EPl relatório que será "'-apresen. V{lreador Domingos F. de Aquln9,' llense, a m�ravllhosa acolhida e a

J tado à Faculdacte de Farmácia de que eoqperaram para a reall'lação mallelra atenciOsa' com qu.e foram
"

.

A· P f
•

-

.

e to 'S. Catarina, 'com documentação da e,ro1:l,J'saQ·
' I tratados a�' Sa-o paUlo o's

Farm'a_j
" . "

,_

nunclaram aos 1'0 essores que o Vel1clIl! n
'

,
_.

PI"
legalizada por a�uela. Universidade

",�
colandos peles líustres professôres ZEleRoO DcOonSvUaLlr TA�-CRy-

básico, a 'c.on.tar de J'aneiro de 1960, seda de Cr$ ...
,

"

.

d t' Um especial e' segUIU on
o presidente da excursãO e es u_ e colegas daquela Universidade t '. _

-

5.800;00, com direito a ,avanços trienais de 10-%, cO!l- ':dos Jelônime R l';ledefí:os o vlce_ b_em como PQr t-das.
-, .em com destmo a Sao Pau-

,
.� " �. o. " as pessoas lo Q Sr Walte Li h di

" _t,�d"Qs;,>.çl"a, ?,!lta. do.i,l1J�r.esS?,\ .�
.•.s.�.��l\7��>l,_9,e�e,f!ctH�,-'ii:e�l":'� J,JÍ, �':g;. B!i {\�': a qtíem' se '!1!r!g� tn.:UII -_ S;.;: �" rc ,�1_ l},re.S. -

"'�rpembros"lfõ-itagl.StêncTqife ra:'iõ:ríSâ'�m��I5�" ,o; i.',
.

�_, ..
'

:
ll:1'C\õ �fi1jgt,:!l\.,....FC-.tr- ,W�-J, .r,e1rQt;.-da ",em�l'ésa de,pubn-

,

. ., _
_ Sllv<lir�' convidado '-especial' dos .

-

':.' CIdade do mesfilo 'nome.
eu maIS de sua VIda a causa da educaçao, Nada mais Fl1rm.ac�lahdos e credencflailo' pela

J' I d 0'18
•.

justo e nobre da parte do, Govêrno do Estado" Faculdáqe de Farmácia ,de Santa e e <e 'I '1'1ra Se-ra' c nd-As Professôras, entretant_o, acharam pouco· (e Catai-Iha como {lscal dos estudoS" -. a I-realmente o é) a base de Cr$ 5.800)00, para quem tem descreverão m!nuci�samente todos '

.

.

de e�tudar 11 anos e especializar-se na ciência de ��Si:::])��lO:;tUd::tU:O�a�f::�:��:� da',Io'aPrelel-tura d'e B. Rell-roeducar. de Indústria Farmacêutica bano

Mas, para sua grande surprêsa, os palacianos que�es com que foram "1l,gràciados,
ach'aram muito Cr$ 5.800,00 e baixaram para Cr$ ,... etc. Também serão apresentados A reportagem desse jornal pera ansioso pela convenço S

'
'

485000 sem direito' aos avanços 'retroativos' isto é os seguintes nomes: prof. Dr. Hél••ciente da cIlegada do prefeit� escolhido pelo que fez P�l� era comigo, como também está tom
,

"', , '.

'
_

'
cio '3. M. da Sllveira, pr,esidente Jaime Machado Tôco de Bom

' ,que Jete paTa prefeito com Celso para

fica tudo como esta, apenas, no proximo ano, d;arao Jerônimo B. Medeiros vice_presi_ " rmepresenta de trabalho, de dina.,. \Governador, e codJ. Lott para pre.
"

t'f'
- .

h d C $ 100000 a ontentar
'

a Retiro, 101 procurá·lo a fim de co_ ismo e hOn{lstidade, o nome dQ s'dente. Mo·.-nharemos tod- jll�.tos
uma gra I Icaçaozln a e r . , par c' dente JúUo E,. Batschauer, 1. se. lher algumas Informações sôbre a J t d OU i

,-� - ,.

OS AUDACIOSOS que teimam em pr-osseguir na su- cretária Hllda M. de Santiago {l 1.° próxima convenção 'pessedista lo.
e e, e ve ra. e tenho certeza também junto�

bl' t f d d a'r'
_" teooureil'o Heln.z W1ll1'Ich que con.,

para mim, continuou o Prefeito t�abalharemos cada qual cum-prln
'" are a e e uc

"< cal, quando será indlclldo o nome J i ,-

Im". cluiram os 3 cursos com aproveita_
a me Machado Jete de Oliveira d i

it que comparecerá as urnas em dls_
o a m sSão que o povo outorgar.

Alerta, Professôres! Lutem por seus dire os. menta faltando os demais _farma_
é o nome eSColhido, pois leva em Se

- di t' t

_________-,. .__...... ..;...______ colandos POl: desistência. pU:�t:l� pa�o m�niCiPal. t A

si !lo confiança do eleitorado bonre. sões ra�as ���a:s s:sp�::��e���

Calyp.so' Jamboree em
Os e�cursionlstlls agrl\tlecem. a bre a s��;:Ç�OP��ll���:rl::�m :�I� !I���::o�ão é de hoje que o co. princípios nobres da pátria.

Srta. Terezlnha Marquesl que gen. t f' Ian ou.nos o operoso pre eito d{l porlsso é que pOdemos afirmar
,tllmente acompanhou a fMmaco. di b ti INAUGURACA-Oque o pesse smo omre rense es_ ,de que a escolha será a das mais.

,
landa Hllda M. de Santiago, tendo

FI
• ,

I-
demonstrado estar na altura da

acertadas. Os anos 'de trabalho de_

,.OFI'a"IOPO IS
distinção que lhe foi conferida Voltou ao cárgo dicados por Jete de-' Oliveira às lIoje, ,às 15 horas, serã-

,
por seus dotes mOl'als e sociais.

' causas de Bom Retiro se constI_ aberto ao público, no aprazí-
� ..���jJ Em data de 10 do corren'"

tuem num atestado eioquente:<le velo bairro de Bom Abrigo,

�

'.'-.,..�.B.�.'·,·C··I·.·r··��·�····� ���:fOi assinado o seguinte ::pr::�:��o�� admlnlstr�a e �alsp��r���d�o��a�er:-:s
� I O GOVERNADOR RESOLVE Dia 29 próximo, em BarraCãO, Justino Patria Nova e Mar-

� Reconduzir: populoso distrito do meu municl. CO Mello Ataide, dois dinâ-

� Hipólito do Vale Pereira Pio, o pessedismo estará reunido micos homens d� negócios.

I
De volta de Santa' Catarl_

..
...ao cargo de Juiz de Paz do e será aí então que o nome der Para a inauguração da

na onde fez avant_premiére 10 Subdistrito do municípiO Jete de Oliveira S{lrá lanç�o SORVETERIA, RESTAURAN-

I da' sua campanha sob um e comarea de Florianópolis, E posso afirmar com sinceridade RANTE E BAR "BOM ABRI-

entusiasmo popul�r que le. pelo prazo que faltou para que em 3 de outubro de 60 será GO", estão sendo convida-

varia qualquer candidato à completar o quatriênio con- êste' nome sufragado de m�nelra dos altas autoridades e o

!
vereança desistir da candlda... soante décisão . judicial, a estrondosa e significativa, Jete pOVO em geral.

contar de 17 de março do' sairá das urnas vencedor. Vencera' "

Itura - o sr. Jânlo Quadros
estapeleceu que. por davante,

corrente ano a 4 de janeiro também o povo que terá um ho. EXPOSIÇÃO DE
somente se hOSp{ldMá em

de 1960. mem do povo.

O sr. Hipólito dO Vale Pe- perguntado pela reportagem Sô_ BORDADOS
hotéis. reira fôra exonerado ilegal- br-e a próxima eleição �m que Às 18 horas de hoj.e no andar
Acha - -segundo deGlara_

mente do cargo, antes de serão disputadas as cadeiras da térreo do IAPC Inaug�ra.se so�
Çôes à Imprenso. - que as

conch,Jido O seu período. Assembléia, declarou -o mais jo_ lenemente a 1,'" ExpOSição d� Es.
hospedagens em casas de H d d'daven O pe l O segllran- vem prefeLto d{l Santa Catarina cola d2 Sànta Catarina de 'Borda_
chefes ou chefetes políticos T ib 1 fi ti
ser_lhe-,ão prejudiciais.

ça ao r una e Jus ça, }flue a sua candidatura já não é dos contando com a participação
obteve-a. mais um plano .está' definitiva. de'destacadas alunas.

Daí o ato. plCnte firmada.
'

para o ato estãO sendo convl_

Sr Charles Edgard
o meu partido já se d{lclarou dados autoridades jornalistas e

•

'

� ,favorável ao meu nome e o que Idemais admlradorês da arte de
é mais importante, o povo está bOfdar.

Morilz

Entre as 'deliberações tomadas
na ocasião ressatta.ae a de que o

Diretório. v'al proceder ao preenchI_
mento das vagas nele ocorridas
com a crlaçã{) do Município de

Henrrque Lage e ao aumento do
número de seus membros para
assím fortaleCidO, iniciar suas ati�
vldades, tendo como ponto de par.
tida o aUstamento eleitoral e a

participação efetiva da Rádio DI
fusora na campanhá pró Celso
€ Lott,

Reunião do ,I
p�S.D. gaúcho

Os deserdados
da.sorle

"CONVAlIi
para

Ao que tudo Indica, essa

!
decisão já é fruto da sua ex.

cursão ao nosso Estado, on_

de não viu o que mais que.

ria ver: o povo.

!
por aqui andou em comes'

e bebes, pelas r,esl�ênc!_as do

pedrinho,COUr, do paull_
'-llho Bornhausen do pimpa
do Senadol' Bhl'... Inhá:. :
uzell.

O óomiclpzlnho da CSI!ltaI
'

foi aqullev que se viu. ne '

três caêetadas que o vassou�

(CONJUNTO KING KROFT KARIBS) relro dava, dual! ricoch'et.a_,
Precedido de fama mun- teiros em mãos dos quais po- Brasil um êxito notav�l, es- vam no goyerno federal e

di!il. pois que já aplaupidos derão ser adquiridas as en- peramos que Florianopolls, Iam fazer estragos na stfcada

em 28 países, por onde ex- tradas, pois, eles - mesmos I mais uma vez d�monstre seu do PaláCiO', onde os ge\lerllis,
cursionaÍ'am, tomando parte serão encontrados pelas ruas, gosto artistico,. comparecen- mais lívidOS do qu� conde_

e� dois filmes, Labios de p'raças e casas comerciais, do ao Teatro para apreciar e nados à forca, faziam eátor_

Ji'ogo e Ilhas nos Trópicos, para passarem a casa em aplaudir os artistas que nos ços por não debanda.r.

Com renomados artistas ame- seu beneficio. farão ver e ouvir danças rit- A deliberação de hospe.

ricanos, ene.ontra-se< agora
.

madas, canções folcl6ricas, dar,.se é� hoteis é m� ,�ma
em Florianópolis, o famoso Tambem na, bilheteria do boa música enfim, que tra- fuga da UD'N e' dos seus

conjunto, para apresentação Teatro Alvaro de Carvalho, zem das Antilhas para.' o próceres! ·como aquele' per.
em duas noites somente - serão vendidas entradas mundo. sonagelIL do muro dO hOSPí_

s�bado e domingo, 21 e 22 para as 1!_uas noites do espe- ./ CiO, Jâ:nio poi:té ser melo

deste mês. rado espetáculo. '. > Aguardemos, a .estréi tan,tam nyts:,l.ntel1eêl!._clp. nãP
O espetáculo de 'estréia Re'cebfdos J pelas m�ior�," "1'a que, �ossam0s diz�r�jj,�de. "

lhe falta, t.,�", .:1 '""
-

.

será em, beneficio dos Esco- platéias, conseg4indo no, nossas impress,_ões. ,r :r-�"'wP"",h"'..l"-';';;'" •. " .....�_�.�.....
.

c'._ ;;:, »,.
t

",

- I

A data de hoje assinala � l!as�a-
gem do aniversário' natalício 'do
sr. Charles Edgar M.oritz fiiura
de projeção'nacional e me'mbro de

tradicional familia catarinense.
,

LÍder de qualidades excepc"i';mais
, no seio da classe que o tem em

singular aprêço o sr Oha,rlé� Bd...
, .

gar Moritz, ein nosso ;EstalLo. ini.
ciou brilhante caminhada em di.
reção ,ao conceito que hoje des_
fruta em todo o país.

Graças à sua rara capacidade de

comando, flOi alçado, por esmaga..

�I_)ra ,ma!oria, ao alto pôsto d,e
presidente da Confederação Na.
ci,onal do -Com.ércio" onde vem

danlLo o melhor dos �eu�' ésfoJ:Ç�!;'
em pról da gra:nde clasSe. AS ilÍ.ií:
meras manifllStaçi)es que hoje, lhe
serão levada!i; O ESTADO se, Ü_
iPúCla, ,de��ando .lhe erenês 'feü.·

cid9.des.
.

SIN'DICATO DOS JORNALISTAS PRO
FISSIONÁIS DE SANTA CATA'RIMA

"

.,'

,De ordem do sr. Presidente e atendendo solicitação de
,li membros desta entidade, devidamente autorizada pe
lo ,sr. Delegado Regional do Trabalho, (atr. 52 dos Esta

tutos), em virtude da f�lia de presença da maioria dos

associadOS e, dos que subscreveram a solicitação dessa as

sbhlbléia geral extraordinária, exigências estipuladas em

nm'mas estatutárias para a primeira convocação convido

os' srs." associados para uma sessão de assembléia geral ex

trao.rdinária, (j,u,e será efetuada com quãlquer llúmero, sá
bado, dia 21, às 17,00 horas, nos salões do Ctube 15 de No

v..embro, a fim,de serem escolhidos três delega'CÍos à Con

ftlrência 'Inter-Sindical a efetuar-se no Rio. de .Taneiro e

tratar de' assuntos gerais.
, Fioi'i�nópolii 19 de novembro de 1959.

Gustavo ,Neves, secretário.
'-;�, '

'
• '1.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 Florianpolis, Sábado, 21 de Novembro de ,1959
------------------------�---

SSSSSSSSS"S#%%SS$%%%%S%%SSSSSSS' ·s:,,.., ..."�
Para almoçar e jantar bem, depois de sua 8
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U

" - sr. dr. Rodolfo pinto dá Luz
sr. Carlos Alfredo K1l1an

- sr. Mario Lobo

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:
- sr. Jair Saturnino Hetl
- sr. Nicolau Dlconelll

�----------------------------------�------=
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CHARLES'
DIA�IAM'ENTE DAS 19A5P3HS, HE.VAUEQ

OSVALDO MELO
MEDIDA JUSTA E LOUVAVEL _ O Viaduto do' Es-'

treito (caq.eça da Ponte do Continente) foi ,uma obra idea

liz�da pelo ex-preefito Dr. Osmar Cunha. Obra' necessária
e de vulto, que sem dÚvida prestaria inestimável serviço á
população da Capital como de'cong.estionaria o intenso

trâ?sito que dia e noite ali tem seu ponto nevrálgico.
, Acont�ce, porém, que lógo, no cõmêço da obra, faltou

dinheiro. A verba destinada àquele melhoramento, já libe
rada, encalhou. Não chegou até seu destino.

O que ali estava sendo feito não poude prosseguir.
P�rou. Não deu mais um passo para frente.
Ficou o madeiramento, ficaram as estacas, o caminho

entupido e daí, uma série de ocorrências que pediam pro-
vidênciaS imediatas. •

Todo o sentido da obra desapareceu.
Em vêz de um Viaduto, ficou uma arapuca perigosa,

ameaçando a vida dos que 'por ali passavam a pé ou mes

l110 de ônibus.
. Um grande perigo á vista com os constantes engave

tamentos de veículos. Daí, as providências justas e louvá
veis que acaba de tomar o novo Prefeito sr. Osvaldo Ma
chado, mandando retiraJ;' todo aquêle madeiramento já,
agora inútil e fazendo voltar a obra á estaca zero, até que
venha a verba, para então continuar o trabalho e confor
me ouvimos, não ter�'lOs que esperar muito tempo.

Por enquanto, a gente pode passar ali sem pensar em

howital ou em dar um passeio forçado ao CemItéri,o Mu

niqipal, vitimado por fatal acidenteI

,

AUDIÊNCIAS: MEDITAÇAO PARA O TRABALHO _\

As audiências públicas, constituem para os que querem
trabalhar e produzir coisas úteis, um atropêlo, gasto de

en�l'gias e principalmente perda: do fator tempo.
,

'As vêzes, tais audiências se transformam em bate-pa
po dispensável ou então em motivos para queixas, diz-que
diz e até trancinhas ...

Paru um Prefeito que quer dedicar-se ao trabalho, há
pecessidade de ordem e pontualidade. Pensando nisto o

sr. Osvaldo Machado vem de fazer mOdificações, no, horário
e determinar dias certos para as audiências.

Agora é assim: Duas vêzes por semana. 'As terças e

;yquintas, das 9 às 11 horas.

E .. , ,deixem o, hOl'p,em tr�balhar.

... lIITAR" • IPI' lil'i'iii. 8'UI. O ......i.
----------------------------------��------
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SHveif'B Lenzi:�
PROGRAMAÇAO PARA O DIA 21 DE NOVEMBRO DE 1959

- SABADO -

concorrer às eleições gerais con,
.

vocadas para a renovação do po_

der Legislativo. Agentes fiscais

el.eltorals, em todo o país, para

�O!!ifitar aquela medida.'! Além
diso o mtnístro do Interior sr

- ,

Alfredp Vitoldo está ultimado aS
,

provas da ação subversiva e ter,

rorista dos agentes comunlstas na.

J"rgentiná.

SABOTAGEM POLITICA CO

MUNISTA -'- Os comunistas na

'América Latina jeceberam iua.

truções para sabotar a Conferên_

-

-(. ÇLUBEDOZEDEAGOSTO .»-
. Bta '22 domiago. - Sairée INfUJII - lU'.

NÕTi-ciÃs-BREflE:s-----mIÕGuÀiiiJl-----�---�---�--------,
AMEAÇAM OS COMUNISTAS dereçada a iruschev.- "A politica Internacional;'

CHINESÉS A PAZ NO MUNDO fanática" dos comunistas chlneses FECHAMENTO DO PARTIDO
� Os objetivos êXpanslonistas da continua a ser realizada medían , COMUNISTA ARGENTINO _

,

China Comunistas constituem, no te conflitos e Invasões de reglões Já começaram na Argentina os

momento, a maior ameaça à 'paz. vizinhas, sem que pequim de., procesos judiciais para anular a

Essa afirmação' 101, feUa, em monstre a menor disposição de personalidade políticâ do Partido
Washington em comunicação en_ contribuir llara 'o alívio da tensão comunista, que" assim não podefá

;

� VIAJANTES
DR .• , �B, ..�l:'A S f,E F A..'R � A (i t;: : S�. ÃfEb�Q��rtms t1ARNEI-

Doenças -de SehhOl����' Infertilidade' Fr�gide�.'·'
z

�:-, "RO'::'"
,"',� ,

Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais, Vind�' 'da .:.Cª,P1tal;�a, Repúbllc�;
E

" .

I
<

T 'peJo '''Corivair;'' iia Cruzeiro do

xame pre-nupciai. ratamento pré-natal. - l3ul com destino a' porto Alegre,
Alergia _'_ Afecções da pele; enc:mtra_se des'de 'anté�ontem em

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos
a nossa capitf>l ,achando_se nos,

sábados. pedado no "Q,-uel'ência, Hotel", o

estimado comerciante sr. Avelino

Rua Felipe Schmidt, 46 sob. - pires Carneiro do alto comércio
,

carioca chere da conceituada rir,
'

ma M'acedo portas Importadores I A preços especiais, no SUPER MERCADO DA
I

Limitada daquela lmportante: AVENIDA MAURO RAMOS: Lojas Externas, Boxes •
,

i
Internos e, Bancas. :-praça.

Estão já funcionando 'Padariá,' Açougue, Peí-
Ao sr, Avelino pires carnetro, •

xaria, Venda de Leite, etc.. •
que co�ta em Florianópolis, com • •
-r-rz: I

Os interessados devem aproveitar essa oportu- •
inumeros amigos II Il,dmlradores, •

nldade para obterem um aluguel ba,stante convi-

ios quais terão muita satisfação

I
dativo, procurandO,

o c.onsórcio de, De,senvolvimen- ,

J em abraçá_lo, nossos votos de
to Econômico S. A., à Rua Conselheiro Mafra, 72

Ifellz permanência em a nossa Ca.
_ 1.0 andar _ FONE 2831. N-ll/44
• • • ••

so invisíveis aos mais pode-
"

• •••••• • �.!------------------------

vOCtSE lEMBRA ?

A primeira Declaração Internacional de Direitos da

história foi adotada pela Assembléia Geral das Nações
0nidas a 10 de dezembro de 1948. Uma comissão de 18

membros devotara mais de dois anos à preparação dos

30 artigos da Declaração que deveria servir como "pa
drão comum d" conquistas"'-para todos os povos e na-,

ções"'no proteger, a "dignidade e valor da pessôa huma

na". Na Foto, vêem-se dois membros da histórica co'"

missão, o delegado dos Estados, ,sra. 'Eleonor Roosevelt,
presidente da comissão, e o delegado do Chile, Herman
Santa Cruz.

cía Internacional que deverá
reuntr.ss em QUito, em prtncípíos
do próximo ano. Esses planos de

ação comunista foram debatidos

em Moscou durante a reunígo do

partido Comuni�ta RUSSO, em ja_
neíro do corrente ano.

Com vistas à el&boração do

plano de sabotagem os comunistas

estão Intensificando numerosas

palavras de ordem 'tendo como
,

base a deturpação 'do na_nalls.
mo e luta contra o imperialismo
VINTE 'M I L TIBETANOS

MORTOS EM UM MES - Cerca

de vinte mil tibetanos, foram ma$sa
crados pelos' comunistas chineses

durante o Levante de Lhaasa em
,

março último, de acordo com ín.,

formações dtvulgaríaa pelo Dalai

Lama que 'se encontra exilado
,

na Indía, Segundo relatóriCli rece,

bidos do Tibet acredita_se: que até

agora já foram dízímadoa pelos
comunistas mais de 100.000 ttbe.,

tanos. (Copyright SEI).

foi financiado por empréstimos do Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento. Localizada a 160

milhas ao sul da Cidade do México: a usina de Ixtapan
tongo auxiliou muito o desenvolvimento industrial da ca-

pital mexicana.

Esta, fotografia do Almirante Robert E. Peary, ex

plor:.:j.dor, ártico, norte-americano, foi tirada em marco de

1909; ao"iniciar-se a caminhada final de 416 �ilha� que
o levou a; desc.obrir ,o Palo Norte no dia 6 ,de abril daque
le ano, culminanão-. vitoriosamente mais de 20 anos de

eXilloraç,ões. Durante êste período, Péary conseguiu fa

zer' pJ;ogredir a arte de sobreviver nas rigorosas :condi-_
çõe-s atmosféricas do Artico, contribuindo também para a

humanidade com in.fromações aS0mais valiosas, incl'psi
ve mapas de- t-erritórios até cntãó desc€lphecidos e, estu

dos' iptensivos sôbre os esq,lJimós: peary foi homenagea
'ia por' numerosas Ilações por ,sua. ,gF�nde façanha.

ONDAS MÉDIAS _ 1.420 KCS. _ 5.000 WATTS

AS 6,30 _ ABERTURA
AS 6,35 - RANCHO ALEGRE
AS 7,05 _ GRANDE MATUTINO DO AiC
AS ,7,35 - MUSICA POPULAR. :BRASILEIRA
AS 7,55 --: REPORTER CATARINENSE
AS 8,00 _ BRINDE DA CASA'CARNEIRO
AS 8,Oi _ QUANDO CANTA 0 SERTAO
AS 8,35 _ THE; PLAYING'S
AS 9,00,- INFÓIt�A A CASA BRUSQUE
AS 9,05'--,: EM ItITMO 'DE SAMBA
,AS 9,35 �,I:.ONG-PLAYS FAVORITOS
AS 10,00 -:--INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 .; MUSICAL COPACABANA
as 10,30 _ ANTARCTICA �08( ESPORTES
AS 10,45 - WALDIR CALMON'

, '

AS 11,00 _ INFORMA A CASA"BRÚSQUE
AS 11,05 _ SUCESSOS INTE;JiNACIONAIS
AS 11,35 _ PARADA MUSICAL CHANTECLER
AS 12.00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE '

AS 12,05 _ A VOZ DO DIA

AS 12,10 - O QUE VOCE OUVIU NO CINEMA
AS 12,25 - REPORTER CATARINENSE"
AS 12,30 _ CARNET' SOCIAL, ,'�M:ONT ,BLANCH"
AS 12,40 _ ALMOÇANDO COM MUSICA
AS 13,00 _ INFORMA A C.I\SA 'BRUSQUE
AS 13,05 - FESTIVAL PARA pIANO
AS 13,35 ...:... JOIAS MUSICAIS J

AS 14,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 14.05 _ A MUSICA DO OUVINTE
AS 15:00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 15,05 .,- EM RITMO DE CARNAVAL
AS 15,35 _ MUSICAS PARA DANÇAR
AS 16,00 -- INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 16,05 _ MUSICA DOS EE.UU.

,AS 16,35 - ESCALA MUSICAL COLU�BIA
AS 17,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
A'S 17,05 _ ONDAS DE ESPERANça
AS ..17,15 ,_ ENCONTRp COM SUA FAMILIA

AS 17,1;5 -='Zi\?ARIA� E�S�U: C(:)t�.JUNTO �
AS 17,45:� CO�VITE PARA OUVIR MAYSA'

AS 17,55 + INFORMA A "'AsA BRUSQUE
AS 18,00 '_ .o I'NSTANTÉ 'DA 'PRECE I ,-

AS 18,10 _ RESENHA J-7 "., '

"

<,

AS 18,35 _-VERDADES QUÊ,,�,(:j(,.n!l T A'M O'S" DE

CONTAR
. '"

.'
"

AS 18,55 _ REPORTER CATARINENSE
AS l>9,{)O _ MOMENTO ESj>ORTIV,O BRAHMA

AS '19,30 _ A VOZ DO BRÀsIL
AS 20,05 _ TERÇO EM LOUVOR A N. SENHORA

:Às 20.35 _ TELEFONE PARA OUVIR

AS 21,05 _ RADIO NOVELA ,

AS 21,35 _ REPORTER CATARINENSE
AS 21,40 _ MUSICÀL TAC-CRUZEIRO DO SUL

AS 22,05 _ NOITE DE GALA

AS 23,30 _ ENCERRAMENTO

ALUGAM-SE

Estll. 'usina hidrelétrica de Ixtapantongo, no México,
completada em 1952, foi a primeira de seis usinas do

plàno hidrelétrico do então presidente Miguel Aleman,
destinado a aproveitar a água. de sete rios para aumen

tétl: a prolução de enm:g:ia, do país, Adr,ninis.trado pela
Comissão Federal de' Eletricidade do Méxicó, P,l'0jeto

,ssssssssss'�
DETURPAÇAO '

QuandO as palavras 'são deturpadas, quando os

fatos são retorcidos à vontade dos interpretadores
mesquinhas, na faina de'manter um, ponto de vís
ta faccioso, é dé se descrer, nos pseudos-constru
tores.

O matutino "O.Globo", editado na Capital da
República, em sueéssívos artigos de fundo, na sua>:
primeira págína, vem acendendo. O estopímxde
pretensas bombas, inócuas em' s�tis�teitos, da mal
versação e até mesmo, da ínstígaçâo.

Alí, fatos políticos têm sido abordados com to-'
dos os requintes d,á opinião personalísta-parcíal,
sendo merecedores gas mais variadas interpreta
ções. Por exemplo, as últímas eleições no sul' ,do -

país, tiveram a mais desencontrada versão, A

Campanha' que o citado: 'Jorl\al é o', "Correio da

,Manhã", também do Rio de Jdneiro 'vêm manten
'do contra o ISEB (Instituto Superior de Estudos

- Brasileiros), órgão oficial do govêrno, que mantêm
uma linha, nacionalista correta, que tem difundi

do é, 'dívulgado entre as classes estudantis, mílíta
.resie operárías, a bôa. doutrina econômica e social,

, para uma nação que tenta desprender-se dos anti

gÓ�,liaínes colonialistas, e já entra na realidade de

,sqas.,p.Qssibilidades de auto-determinação. O ISEB,
tem sofrido injustos ataques; nêstes, são dísseml- fi
.nadas díscárdías entre os' professôres (la institui

ção, homens competentes e bem intencionados, dí
rígidos pela grande capacidade do Prof. Roland

Corbesier. O ISEB está realizando uma obra dígna
dos elogios patrióticos, sua atuação, terá o mere

cido valor pará os detratores, quarido a realidade
da causa nacionalista estiver completamente
triunfante, daí, êles "teceram elogios e lôas.

',As próprias palavras do Presidente da Repú-
"blica foram deturpadas pelos "articulistas" de "O

Globo", quando S. Excia falava para jornalistas
norte-americanos, pedindo que apagassem a "cor

tína: de silêncio", na dívulgação" correta dos fa

tos e posições brastleírâs, e que, Ó movíménto na

cíonalísta é úma ,�e,andaile;'"constru�ora: nas suas,

bases, Q díto matutino, -ínverteu as deehi.ra_ções,
'P�b"Ucandô que 'o Presíden��, �� ,ha�ia,' se p�o�u_n-:

.t

',"dado contràriar,p,ente ao 'naciohalismo., ''''-,'

A 1rüprenSâ tem uma mlssão� importantíssima

j
nesta fase dOo nosso

_

desenvolvimento. Os que não

, {tiverem a, bôa vontade, de colaborar construtiva-.
mente, que calem, Não é que, estejamos, em defesa,
do govêrno, é que estamos em def-esa da verdade.

ESSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%SSSssSSSS<%SSSSSS'SS
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OS ESTADOS UNIDOS I rasos telescópios. Os astrono-
CONSTROEM UM"NOVO mos acreditam que se au-

OBSERVATÓRIO tarem o alcance d�s rádio-
Um novo centro cíentíríco telescópios, será possível ex

está sendo construído, em, plorar o horizonte do uni
Green Bank, West Virgínia. verso, 0$ limites do própria
E' o Observatório Nacional espaço.
de Rádio-Astronomia. Cons- I
tará de uJ;na gigantesca es- ANTIBIOTICO NA CONSER-

tação rádio-receptora,' que ÇAO DO PESCADO
sintonizará zonas do univer-

A Administração de Ali
mentos e Medicamentos dos

Estadps Unidos autorizou o

emprêgo de um antibiótico
na cons.ervação do pescado.
Essa autorização permite aos

pescadores norte-americanos
o u_:;o da clorotetracycUna no

pescado fresco. Exclui o seu

emprêgo nos produtos mánu
faturados ou já preparado�
como filés de peixe, cama'
rão descascado, etc.. Dizem

""-'.
.

as autOrIdades que uma

quant�dade minima do anti
biótico pode permanecer no

alimento depois que êsse, é
levado ao fogo. No entanto
essa dosagem pode ser absor
vida sem perigo até mesmo

por pessôas alérgicas a anti-
bitlticos. "

'

A V I S O

I Dr. Júlio Doln Vi-eira m�dou I
I o ConsuLtório para, Rua Nunes I
I Machado n.O 21.

I Fone 26,75 -

I
� 11/10 I
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Veja' Examine! Experimente'

...uma bicicleta que você terá orgulho em possuir! Re
sistente, leve, quadro garantido por 20 anos contra defeito
de fabricação, pintura permanente em várias côres mo

dernas, Tôda equipada.- bôlsa com ferramentas, bomba,
campainha, cobre-corrente e porta-bagagem ...

em

-

..

UM PRODUTO DAS INDÚSTRIAS 'DE BICICLETAS E MOTOCICLETAS GUlLlVER S. A.

\

< ,

AqaILa, C4m a, ·entJ/;a,-
.

\

.. .;.,

f

e ct tUddct de úl!dJuJ4
I

)

Prefeitura Municipal de Florianópol,is �E�R:S�D��TE DO
tlONS INTERNACI
ONAr

DEPARTAMENTQ DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria, em 17 de Novembro de 1959

Saldo do dia 16 (em caixa) Cr$ 1.219.286,70

/

23.150,00
13.300,00
17.600,00
6.000,00

'14.600,00
202.062,00
3.000,00
13.415,00
1.380,20

1.531.048,40

Cr$ 1.825.555,60

-, R E C E B IM E N TOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

PAGAMENTOS
DESP:mSA ORÇAMENTARIA

.

Arrecadação
Dep. de dinheiro _

Quota da União

Cr$Cr$ 37.632,50
9.097,30

559.539.10

Administração Geral

Exação e Fisc. Financeira'

Educaçãp Pública
Saúde Pública'

Serviços Industriais
servícos de Utilidade Pública

Encargos Diversos
Lei 398'Decr. ri.e 42
Decr. n.o 40 '

Balanço

I Cr$ 1.825.555,60

. DISCRIMINAÇAO D013 SALDOS

Cr$ 1.531.048,40
18.146,00

Na Tesouraria .

Em Bancos .

,
\

Cr$ 1.549,194,40

Prefeitura do Município de' Florianópolis, em 17 de Novembro de 1959.

VIS TO
M. C. DE FREl_TAS
Chefe Servo Contrôle FREDERIÇO B07!�LHO'

Diretor

MARIO LOBO
Tesoureiro

FRANCES PARA O GIN.AS10CURSO DE ADMISSAO AO' GINÁSIO
Seu filho sente dificuldade em FRANC1!JS?

AGORA VOC1l.: PODE' PREPARAR SEU FILHO PARA
O GINASIO MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MATE

MATÍCA, PORTUGUmS, LATIM,'NA RUA SOUZA FRAN

ÇA, N.o 20, TELEFONE 35-30,' PRÇ:mÇOS MÓDICOS.

Mande-o a esta Redação falar com FLAVIO

AMORIM.

Sentinela

E' esperado no Rio de Ja
neíró no próximo dia 23, o sr.
Clarence L. Sturm, presiden
te -do Lions Internacional
que, no dia imediato, 24, às
16 horas, dará aos jornalis
tas" na sede da ABI uma
entrevista coletiva sôbre as

finalidades da organízação
que preside e os motívos de
sua visíta ao Brasil.

MANUEL MARTINS
De Imbituba a Florianópolis

A curiosidade construtiva é de grande utilidade em v

todos os pontos de vista. Não a curiosidade que maltrata
o espírito e deixa qualquer um coração revoltado. E co

mo um curioso que se possa enquadrar ao primeiro plano
com bôa dose de modéstia, corri lógo as vistas sôbre as

estradas, quando rumei para Florianópolis, partindo de
Imbituba já ao entardecer. Pude então desde o inicio da
jornada comprovar a irritação de tantos e tantos moto
ristas com referência às nossas malfadadas . estradas de
rodagens. 'Não são as piores do mundo, é verdade. Mas
bem que poderiam ser melhores. Apesar da largura precá
ria, os buracos que em certos trêchos se agrupam mais r

ainda condenam a proteção desprotegida de quem de di
reito. Enfim, continua sendo um dos muitos problemas
que nos afligem" as estradas poeirentas de nossa terra.ALUGA-SE,

,

O Presépio de São José, entretanto, satisfaz plenamen
te a alma do cristão que o contempla. Um trabalho ver

dadeiramente impressionante, baseado em conhecimentos

bíblicos.
A Ponte Hercílio Luz, continua a mesma. A mesma de

longos lustros pretéritos a serviço da coletividade. Mas, o

'seu dia também chegará e já é tempo de arranjar uma

substituta. Como diz o velho refrão: "O seguro morreu de

velho".
Mais adiante a cidade em luz, pois a noite já cobría

tom seu negro manto "a amplidão da terra. Florianópolis,
béla e hospitaleira como sempre, ínfeltsmente não pode
oferecer ao visitante um Mercado mais adequado como se

tem a ventura de conhecer em outros grandes centros po-
,

pulosos. Talvêz a posição onde é �ocado torna difícil um

panoram,a sumamente higiênico. '

A Praca XV com sua frondosa figueira secular osten

, ta ainda ; colorido que tanto satisfaz aos filhos da capi
tal e de todo o Estado - serenidade e conf9rto.

Mais alguns passos e lá estava conhecendo as moder

nas instalações da simpática Rádio Guarujá. Seu �al�o
Auditório Cabine de Stúdio, Radio Teatro, Sala Tecnlca

tudo enfim demonstra ao forasteiro o espírito de ordem

aue orienta sua alta e nóbre missão' de bem informar e

deleitar.
Como última viista de uma estada rápida" o interior

da 'Catedral Metropolitana foi um objetivo selecionado.

O povo em geral, hospitaleiro e atencioso. ,.:....�...'

Otlmo apartamento no centro

da cidade.

Tratar na CASA VENEliIA.

Terre�no
f

• �
VENDE-SE'

"i .,.'>:

Um terrend, m�d,l,nd? 6 m. de

Crente por' 3'0 m, -'de fundos, na,
Av. Mauro Ramos '203.

,

Tratar no mesmo local, ou pelo

rone: 3860 com o Dr. JOão Mama'.

PERMUTA-SE
A casa n.O 470 da rua 24 de

Mala, no Estre!.to, por outra que

esteja situada nas proxímídades
do CANTO.

T'l'atar à rua José Elias, 57.

'..
TELHAS. nIOlOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAIS BAOARÓ • fOHI 180!

ANTIGO DEPÓSITO OA ..... IANI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITOIlA "O. ESTADO" _LroA. -

__

--- ...._..-�---_ .. -_ .._. ---.__-�.... -,.-".,

o S4tdd(J.· :lndteaÕur Proflsslona1:
�-��_�__�� .a , •

DRA. EBE B. BARROS, DR'CL�:r�:O ;!!�RA
CLlNICA DE CRIANÇAS

CODswtóno • R......... c.;Oll8wtu

Rua Conselheiro Mafra, 160
Telefone 3022 - Cxa, Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos AY. BeruWo Las li1iA apto •

/ G E R E-N T E "'l.
Domingos Fernandea de Aquino

FLORlANOPOLlS

Espeelal1sta em !lIoléstlas' de Se
nhoras e vias urinárias. Cura__ra_
dícal das InfecçÕi!s agudas e crô
nicas, do aparêlho genito_urlnáriO

" 'e� ambos 08 sexos. DOénças do

aparêlbo Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10% às 12 e

2% às 5 'horas - Con!lultórlo:
Rua Tiradentes, 12 - 1.0 &ndar
- Fone 3.246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.

SecuDda • ,.a-Ielra

du 15.'1 17 boru

Tel. - 'í'14

R E D A 'f O R E S
Osvaldo Mello - Flávio Alberto .de Amorim _ André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha

do _ Paulo da Costa Ramos.

DRA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anua e recto.

Trátamento de hemorroidas, fistula., etc.

CÚ'ura�a anal
�

Cor iunica a mudança de seu Consultório junto á sua

residência na' Rua Durval Melquiades de Sousa '54

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA

E' PROCURADORIA

_ COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rold:rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenal - Prof.

Manocllto de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabrãl 'I'eive -

Doralécio Soares - Dr. Fo n teu rã 'Rey '- Ilm� Carvalho
Fernando Souto Maior.

P. U B L I C I D A D- E
Osmar A. SchUndwerm - Aldo Fernandes

{)Ia-s - Walter Ltnh :!S.TN

R.lPRESIINTANT.

u,epreaentaçõea A. S. Lua Ltda..
1"0:- Rus Senador Dant.. 40 --- ,. 1#

Te}. 22592<1
S. Pulei Uua Vitória '5'1 - e.aJ U _-o,

Tei. 84-8949
.

�rvlç6 TelegrMlca da UNITEIJ PRE88 t U-P)
AGENTES E CORRESPO!�DIlNTJ:P"

&.. Tr.d08 011 municiplos de SAf'.jTA CA'fARINA _

ANUNCIO-I!)
Hf"4Janttl contrato, de acordo com. la.b't!l. e. vilO!

- \' Ira1lte ADVOGADOS:

And�i

VIAJE MELHÓ.
DR. 80,LDEMAB PARA ITAJAÍ JOINVItLE - CURITIBA

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

ENÇAS DE SENHORAS S U P E R - P U L L M A N
- PARTOS - CIRUR- - POLTRONAS RECLlNAVEIS _ JANELAS PANORAMICAS

GIA - VIAGENS D I:R E T A 8 I' -

Formado :pela Escola de PARTIDA, '"FLORIANÓPOLIS
Med1icina do Rio de Janei CHEGADA' CURITIBA
ro Ex-Interno da Materni-

R "'IDO' SUL .. BRASILEIROdade Clara Basbaum, da "

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital . da Gambôa
fi du Hospital do IAPETC.
Atenôe provísôrtamente
no Hospital de Caridade
.; Parte da:. mànhã

Dr. Antônío GrUlp
Dr. Augusto Wolf
Dr. Emanoel Campos >

Dr. Márcio Collaço
.

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

Ruá Trajano, 29, - 2° andar - sala 1 - Tel. 3658
,

,

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
FARMACÊUTICOS

A PIAM- tem a honra e satisfação de comunicar aLI!

.lustre- Ívlédicos e. Farmacêutíccs o lançamento do novo

,Jroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.
GERIPIAM _ H3

" base de NOVACAINA sob, forma altamente estab1H eada,
para o especial emprêgo em GerIatria, no tratamento aas
diversas manifestações orgânicas do eaveínecímento e da

.

.enílídade, precoces ou não.
Amostras e informações á uísposrção dos sennores

,-.fédi,'o:; !l. Rua: Oonsélheíro Mall'a - 90 com

� L. stetner & Cia. - Agent.ea

DR. I. LOBATO FILHO
l'

Doenças do aparêlho respiratório
...:-.._..... _TUBERCULOSE - RADIOGRA-

..FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL- .'p��·5$
.

",,_.-
. . CO.J_..

MOES - CIRURGIA DO TORAX
DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRISCO Formado pela Faculdade Nacional

ARAGÃO
_.

_ PARAISO de MediCina, Tlslologlsta, e Tlalo-

ME'I>ICO cirurgião do Hospital Nerêu Ra-
CIRURGIA TREUMATOLOGIA Operações _ -Doenças de Senho_ mos. Curso de 'especlallzação pela

ORTOPEDIA
ras _ ClínIca de Adultos S. N .T .. Exlnterno e Ex-asslsten_

Consultório: Joã\l 1;'lnt9, 14 -

Curso de Especlállzação no �'lSPj.. te de Cirurgia do prot. use Gul
Consulta: das 15 às 17 boras, diá- tal dos Servidores do E,stlUlo. marães (Rio) Cons.: Felipe' Sch
rlamente. Menos aos s_!\bados. Re- (serviço, do pro!. Mariano d� �n, mldt, - Fone 3801. Atende com

sld-êncla: BoCal\lVa, 135. Fone 2714 drade). Consultas: .pela manhã no hOra mai'cad·a._ Res.: Rua Esteve.

b yf !M SUAVES PR�AçõES MENSA'- \ ��g,,ª:�ª:;:��·J":.:Y���OLl_ ;•.; \', .' �ftf; - ·r<...."'''"'--

.��:.._-
- . �. -

�I�j�' ;/J},
.

."'

�;: ����'��:.� ;:0 ��;.-";�
-

co��?r-R���::..
-

..

-. 80:..':" PRA<4 is :. NOVEMBRO _ "QUINA
�

/" \' I DR WA'LMOR ZOMER Schmldt, 38 - Tel. 8801 •

•
,,/

.

'. . n RUA FELIPE 8CBMIDTHorário: das 14 às 16 horu.
GARCIA' t'lLIAL "A SABERANA" DISTRITO DO "'...EITO - CANTORe�ldêncla - Felipe S,:hmldt, "' ....

Dlpl0!llado pela Faculdade Naolo_
nal de Medicina da Unlv"l'sldade

n.o 127.

do Brasil
Ex-Interno por concursq.,da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do pro!.
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 MaternIdade Dr.

Carlos Corrê'.
DOENÇAS DE

.

SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO'SEM DOR pelo método

ASSINATURA ANUAL CR$, 600,00

,'Ã direção não-se responsabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinado ...
'��iiS:�,�,/,�,.;�-:r�!>,;�cl& ,;i�,sit:JtJlhlti�®-,�;;1,\,��:jo,t��i����������_�.J

RAUL PEREIRA CALDAS

-ADVOGADO
"Questões - Trabalhistas"

,
.

Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo
t elerone n. :Ú67 - Caixa Postal n. 21

&ORARIO: Das 15, às 17 horas.

f
,

�;.,. .�.

i V'. conta com estas vantagens
fr : nll sua Monark: .

I

\

f'��:
f·� �?�
r. "t-!·\..i· �!S

CU$ 7 ,4:�)o,OO A YISTA ou.

Cr$ 623,00 MENSAIS
REVENDEDORES

• Garôntio _contro qualquer
defeito de' fabricaçõo t ' /

• Facilidade em encontrar peça$
originais, de repqsII;élo, com

-

contr61e de quàlidade Moncrk!
....0$ '�t\IA�s. MUI.HWS E 'CaIANç"s'

MAGAZINE HOEPCKE
Rua. Felipe Schmidt. -

f'polis - o - Sta. Catarina

.;".

pslco-profllatico
ConSUItórlo:Rua João pinto n. lO,

das 16,00 às 18,00 horas. Atende
com horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

DR. c"-JJJ GOMES
, MENI.OIÇA

MtDICO
Pré-Natal _- Psrtoe

Opera�8 - Clfnlca ,Geral
Restdêntt,,:· .

Rua GaJ... >lm�encou.rt n. 121-
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe _Schm!dt a. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.

. Horário:
nas 16,00 às 18.00.
Sábado:
Das 11,00 As 12,00.

DR. NEWTON D'AVILA
CfRlJ.RGIA GERAL

Doenças de Senhoras - procto

logla - El.etrlcldade Médica,
Consultório: Rua Victor 'Mel-
relles n.o 2!l - Telefone 3307

Consultas: Das 15 horas em diante. >

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

"O E S T A D 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 e dezembto ... Assim, os assinantes
do ano de 1960 receberão desde já nosso

jornal.
Pagarão a assinatura de 1 ano e rece-

.

berão jornais correspondentes a 14 meses.

A 1:0 de novembro; .por outro lado,
já voltamos a fazer a entrega domiciliar do

-

nosso ...jornal, a todos os assinantes da Capi
tal, eno Estrito qu assim, pIa manhã já o te
rão m suas rsidências, pois a entrega será
feita de madrugada.

Para essa campanha são nossos corre
tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan
des - Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso.

5,45
12,45,

LTDA.
VIAGENS COM. ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODO:ij.O
ESQUINA TENENTE SILVEIRA· - TEL.: 2172

. ,
.

João Moritz s. B.

- é iinda' ... mas
I I e o CONFORTO ?,'

Ao comprar moveis eSfofados) verifique s. o

moi_i? é feito com as legítimas. MOLAS NO-SAG
e múito moior confôrto
e eXCiepcionol durabilidade
e IItJ�C(l cedem - nunca soltam

� •
I

..

• J

ti moveis mOls leves

'e dispensam o uçe d<ll cordinhos e percintos de pano
e éonservom o estofoménto absolulamente indp.forrnóvet

. ,

MOLAS�f! DO' �BRASll_. S. A�'
,

. c:: .J,
.

"bI • hc.r,1 lua ... Jorge. 374 - TeL ,-451, - c.a. Postal 875 - �nd.. r'.1.1 "NO SIIG" - sao Paula'

.. uYfNoEoom, MEYER & elA.
'" f"� �baidl. n • Ruo Cooselh-eiro Mofro. 2 - TeL 2sI6 _ (.. Poslal 4R - FlORIANÓPOUSI

(,O' M SA8AOl.AVANDO
, J. J i(

$ � ••

I

'V-irg -m =Esp'eclalidade
ta ria. WfTlÉL:'ldDUSTRIAL -'* JJoln,llle (Marca Rellslráda)

eéonómlla;se tempo e dlnli�IrQ
-��""'�

- ,
----,----�._-_ . ....._---_.-----.""""":"��...,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

-

CLUBE, 15 DE NOVÉMBRO N',

,

, nelas
\

da PrefeituraA Diretoria' do Clube 15 de Outubro, convida, com

zer aos seus distintos associados e exmas, ramíüas, pa-
pra . .,

li
. .

donlinguCll'a que i ara rea zar no proximo dia, 22 do-
ra a

. .. � "n h e cté i ''''4
'o

ingo, com ml�t() ..s zu Ol��s e
: er� no as � horas.

rn
INDISPENSAVEL A APRESENTAÇAO DA CARTEIRA

soOIf\L, OU O �ALAO DO Mli:S.

\

CONCEDE SUBVENÇÃO Á
ACEse

cação, revogadas

t em contrário.

as disposições Art. 1.0 -:: ,Fica o prefeito Mu.

nícípal autorizado a dOat ao Cen_

parágrafo único - O não eum,

Art. 1.0 _:__ 'FIca deiÚarada de bro do-ano de mil novecentos e

utllldade públlca, -a Socl,edade clncoenta e nove.

,

"Veleiros da Ilha" de Santa pata. RUBNNS LANG --O povo de Flur!anópolls 'PaI,' pr,efeltura Municipal em 12 de tro Esportivo ,. catarinens'e, 'sacie.
--

' ,

seus representantes decreta e outubro de 1959. dlloae esportrva..oultural com séde
eu sanciono a seguinte Lei: DIB-CHEREM nesta Capital, uma área 'de terras

PR O G R AMAS P O L lT I C O S Art. V É concedida à . Prefeito Municipal com 300,00m2 (trezentos metros

OurA, PELA rr

G, U. A R' U, J 'A" ",
ACESC - Associação dos Cronis_, J(ubll�ada a presente lei no De. quadra�os_), situadas em terras do

\J ,tas Esportivos de Sta. Catarina, lart�mento de Administração aos antigo forno do llxo.

, ,

com sede em Florianópolls, a sub. doze dias do mês de outubro do Art. 2.0 - A presente doação é

ONp'AS MEDIAS - 1.420 Kcs - 5 KW vençgo anual de Cr$ 10.000,00 ano de mll novecentos e cínccen, feita se mqualquer ô�us para 01

ONDAS CURTAS :. 50 mts _ 10 KW (dez mil cruzeiros). ta e Inove. cofres da prefeit�ra Municipal.

13 05 h O PS
Art. 2.° - Fica o 'pode rExecu_ RUBENS LANJ" - A t 3 ° O C t E ti

2.a feira:, oras _
,

D na ASSEM-
'

u r. ,- en ro '1spor vo

tivo aútorizado a consignai' uos Dlr. do DeptO de Adm. em ex. }jatarlnense obríga.se a Iniciar .a

,
B�ÉJA. -.-, N� palavra dê Ácy Cabral Teive Orçamentos vindouros a partir de construção de sua �éde no terrena

3.a fema: 20,0,5 horas _'_ CELSP ,CONVERSA, 1960, a verda corl';SPOndente ii. LEI N.o 405 doado, ao prazo Impr�rrogável de

., , esta lei:

COM VOCÊ Na palavra do candidâio Art. 3.0 _ A presente lei entra.,

O povo de FlorlanóPolls, por �m ano da Vig�nCia desta lei, sub;
seus representantes decreta e metendo o projeto da construção à

do P.S.D. rá e mvigor na data da sua publl. eu sanciono a seguinte Lei: Aprovação da prefeitura.

4.a fefr�: 26,05 horas .NA.'LJNlIA DE J'U'"IZ'O DE DIREITO DA COMA'RCA DEFREN.TE _'_ Na palavra. 'do Dep. Jota
primento do disposto nêste artigo

,

importará na reversão ao patri�_ LEI N.o 398 educadores.i e transmitidas orienta.

GQ:pç_alv�s. _

, .

c. ,•• ;�. TIJUft S' nío ,municiPal, do imóvel doado, Autoriza denominação de Lo_ çôes aos a�mos.

6.a feira: 2(),0:5 horas _ O QUE 'V(jCEjpR�-,) ,\;: independente de' interpelação ju.
'<r,

gradouro Públlco
' Art. 3.° - A Diretoria de Trân_

CISA SAB'ER' 'NT.---
J .

d D d' Ed'tal de' It·
"" "_

d t
I dícíal,

.

o povo de Florianópolls pai'
sito' da prefeitura mandará ímprt;

� •._,�r' '" :<:H',- a palavra o eputa o I "CI açao, com o prazo e, nn- Art. 4.° - No caso de desvír., seus representantea decÍ'�ta e
.mír folhetos expllcativos que se_-

Orlando .BéJit�li .' t'"", ,j ,{" 1 t di d I
j

t .... ,,1
tuamento das finalldades da soo eu sanciono a Seg�lnte Le!.

Tão distrlbuldos aos alunos gra;

Sábado: 13�05 horas '_ PORQUE CELSO! _ a 'Ias, e' n eressedos ausentes, cíedade ou no caso d,é suO: dlss�� Art. 1.° - Dar.se_á o nome de
tuítamente,

Na palavra 'do .tórn. RubensA. Ramos.
'

lução reverterá ao patrimônio

mU'1 "COMANDANTE AD,EMAR NU. Art. 4.° - Esta lei entrará em

,.. incertos e' desconhecidos ntcípal o referido imóvel, inclusive ,NES PIRES" a 'uma das' rUM já
vlgôr na data da sua pUbllcação•

FESIVI,DADE!�" DE SAN1A CAfAR1NA, �����tO;u�a:eo�i�e��:o�: ��i���e!�� dOpre��!��:iO.:� :fr:,:sf::m:duf�niti'c�irp�:a:.ls.q:u:e�:r:st::er::.: I ;�::,:::ó::,l!:ue
se abrirem

e� :::��o�as
as disposições ,em con.,

.. _

e
prefeitura' Municipal de Froria..

VIRGEM E fv1A"'RTTR, P DROE'fRA DA
Comarca de Tijucas, Estado FlorianópoliS, - do Sr. re Art. 2.° - Esta lei entrará em

Art. 5.0 _ O Imóvel em apr@Ço nÓPO!iS, 26 de setembro de 1959.
de Santa Catarina, na for- presentante do Ministério destina.se exclusivamente ao 410

vigor na data da sua publlcação, DIB CHEREM

.. ARQUib'I�CfSE 00'ESfAbo ::{�i�·:d���"���: :::��::'�:i:� :,::�':" ,,,::,:,,::n::.�� ::::ur:' ::::�,:m,,::�: PU"HOM' • :::::� :::'::-
,

E-.'; I d'-�' ( li �-:;_, , - . ros
,

'pal'tamento de Administração aos

,
.

e OR', ClçaO ção, com o prazo de trinta trinta dias; todos para ta.. nópolls 22'di setembro de 1959
Art, 6.0 _ Esta lei entrará em " vinte e sei;B dias do mês de setem,

dias, de interessados ausen- larem aos têrmosda presen- DIB CHEREM
. vi' n d t da ua pUbllcaç-o I'

, ' bro do ano de mil novecentos' e

Dom Joaquim Domingues Os fiéis e !a�íllas que não tes, incertos e desconhecidos, te açã.o dentro do prazo' de
gol' �,a, a. s a

, f i

01' i
Á

d
_

d 'h'
, ' revogadas as disposições em con.

pre e to MuniCipal

I
cincoenta e nove

de lve ra, por mer�e e pu erem .acomp�n ar a pro- virem ou dêle conhecimento dez diàs, de acôrdo com (l pUbllcada a presente lei, no De_
.

Deus e da Santa Sé Apostó- cissão c:ieverão postar-se nos tiverem, que i,por parte de disposto no art. 455, citado', trário,
pa;'tamento de Administração aos ,-

D'
RU,;BENS LANG --

lica Arcebispo M�tropolitã.- passeiO§ ;<las. ruas do trajeto João Soter Corrêa lhe foi di- � devendo 'ser, afinal, reco- prefeitura MuniCipal, e1II. 28 de
vinte e dois dias do mês de �;em. i

ir. do DeptO de_ Adm. em ex.

no Prelado Doméstico, Assis,. para assistirem à sua passa- rigida a petição do teor' se. nhecido o domínio do sUpli-
setembro de 1959,

bro do ·ano de m!1 novecentos e

ta�te ao SQlio Pontificio, etc. gemo ,

. guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz cante sôbre o refrido imóvel,
DIB CHEREM

clncoenta.'Il nove,
LEI N.o 404

Aos qu-e O present'e Edital- O prés�U.Q. obede-eerã ao se- �e Direito da Comarca cuja sentença lhe servirá de
prefeito Municipal

RUBENS LANG _ ..

O prefeito MUI;llcipal de Flo_

virem, 'saud,ação, paz e bên- guinte .itIne,r.Ár,io: 'Praça 15, João Soter Corre'a, brasl'leiro, título hábil pàra a 'inscrição pubHcada a pr,esente le!. lia De., 'ri<:i ri tO
rianõpolls faz saber II 'todoS os

'

_
r

' u r. ,o, Dep , d,e Adm. "em, ,er.

ção em Jesus 'Cristo. (lado do PalácIo), Rúas Fe- casado comerciante, residen.:.
.

no. Registro de Imóveis. Pro- partamento i;le Admlhistr\lção aos babitánte,s.' dê.e'te � m,:tíI;lIcípI0

Fazemos saber 'que, de Iipe Schmidt" Q�odoro, Vidal te em Joinville, �êste Estado, test� provar' o' alegado com
vinte e oito dias de setembro de que ã Câmara Municipal' de.

Ad" 't b r R i'
' , mil no,\\ecentos e cincoenta e nove.

LEI N,� 402 creta e eu s n i

acor e com a praxe es a e e':' amos,,_ .. �rJ! preste Paiva, -,- quer mover a presente o depoimento
/

pessoal dos Isenta de impostos e taxa,'
,a ,c ano a seguin_

c�da e' a' piedade dos fiéis, Praça PereIra'Oliveira' (lado a,cão de usucapião em que confrontantes; digo, contes- ,RUBENS LANG -
te Lei:

,

' ," � , ,�. ',' , Dir. do 'DeptO de Adm, . elll ex.
- não remuneratórias os Cl.� AtI °

eelebrar-se-á no dia 25, do do Ipase)', ,Rua Anita' Gari- expõ,e e requer a V. Excia. o tantes, se houver, _ com
" '

r. .
- Fica o Executivo

, , , ,

. Náuticos Aldo LUZ, Martinelll '

corrente, feriado estadual _ baldi, Av" Hercílio Luz, Rua seguinte: I _ Que o supli- testemunhas, e-vistoria. Dá- e Riachuelo
Municilial autorizado a instalar no

por decreto-lei de 12pe juÍho Fernando Machado e Cate- cante é posseiro, há mais de se a preliente o valor de Cr$ LEI N." 415 ," Sub.distrito do Estreit� um par_

de 1938, a festividade d� San- dral. vinte anos, por si e' seus an- 4,000,00 para os efeitos fis- Declara de utllldad,e públ!<la O· povo- de Fl�rianópollS, ppl ,que Infantil.

.ta Catarina, Virgem e;-Mârtlr, As varas do PâJio, serãO tecessorei>, de um terreno em cais. O advogado qu'e esta a Sociedade "Veleiros da Ilha, seus representantes decreta e Art. 2.0-:__ As dp.spesas decoro

, "

)
, " , eu -sanciono a seg�int' Lei:

Padroéira oa Arquidiocese e carregadas pelas mertíssimas ,forma triangUlar, situado em assina e o solicitador Claudio de Santa Catarina" ren�es' cja presente Lei correrão por

do Estado, pelo modo que se- Autoridades' e�peclalmente Itapema, desta Comarca, fa"; ,Caramurú de Campos, rece- O 'O prefeito MunicipaI de 'Art. 1.0 - .l!'icam isentos de conta do excesso de� arrecadação

gue: convidadas. zendo f:rentes em ponta águ- 'bem cltà:ção nesta Gili�de, á F:lol1anópolls - Faço sab�r a impostos e taxas não remunel'a_ do corrente exrcício.

1. _ 'As 10 horas, SOLENE� Para a solen�· p�cissão da com terras de marinha, Rua Córon.er. �uchele' n. 4., todos os l;labltant,es dêste tórias; os bens' patrimoniais rr. 'Art. 3'.° - Esta lei entra� em

mss4 :'P�.At?� j'''' ," ! �C"oil\/f��' tod9S"':'US'dtéis"e_- ,alai'ganâo, 'n�s' funaÓ( para
.

Sôbre 'os sêloS' devidos, 'Uá- Município quo a c�m�ra MU- tencentes aos' Clubes de Regata \rlgôr na data da ,sua PUbUcação,

2. _: 'As 16 horas, t'ROCISLj a popUlação' em' geràí��' ',' , trinta metras, a Oeste com se: Tijucas, 3U de "Outubro de niclbal 'd-eereta,' e 'eu $anciono Al�� L1�z, Francisco Martinelll e revogad-as as disposiçõ,es em -con.

SAO éom à i�agem,-de ,San- 'Sendo costume; al1ás mui-' 'terras de Francisco Manoel' 1959 (ass) Daniel Barreto". a seguinte ,Le�: '>
Rlachue19, uPla vez que a l'enda trário.

, ta Catarina, para a qual con- to louvâyel e piedoso,. enfei- de Oliveira _ ou sejam 2.700
! Em dita petição fpi exarado

\ dêles seja apllcada exclusiva.rr.-n_ prefeitura Municipal de Floria.

vocamos tôdas, as entidades tarem e ornamenta,re� os, metros quadrados; _ exti:'e- o' seguinte despacho: - "R. . - -
te em benefício do próprio clube. nópous, 28 de setembro de 1969

e instituições católicàs desta fiéis as ruas e fachadas, das mando ao norte em terras do Hoje. A., designo o dia de Art. 2.° - Esta lei entrará em DIB CHEREM

Capital que nela deverão to-' casas em circunstâncias se- requerente e 'ao Sul com

I
hofe, ás 15,00 horas, no Fo- JU�i�A D:E :i�::!�Ó:otIS1 ... vigôr na 'data de sua publlcação prefeito Municipal

,

mar parte, designadamente melhantes, o mesmo se pede quem de direito; tendo'o rum, para ajustificação re- EditaCde Leilão
revogadas as 'disposições em con. 'Publlcada a presente lei no De.

pela seguinte forma e nesta e espera por ocasião. da pro- mesmo terreno 1801 metros

I
querida, i�tímados o interes- O Doutor Euclydes de Cer. trário. partamento de Administração aos

ordem:
'

dssão de Santa Catarina, de fundos. II _ Que o refe- sado e o Representante do queira Cintra, Juiz de Dlrlllto prefeitura Municipal de Floria_ vinte e oito dias do mês de set�.

,Cruz processional, Grupo 1 gloriosa Padroeira da Arqui- ,rido imóvel foi adquirido pe- M. púbfico. Tijucas, 4-11- da 2.a Vara de Florianópolis, nó�olls- 26 de �etemb�' de l'!l59. bro do ano de mil novecentos e

f I em exercício na 1.a Vara da'
'

de anjinhos Colégio Coração: diocese e do Estf.!,do. lo suplicante, por compra fei- 1959. (a,ss) Carlos Ternes"_ mesma Com'arca Estado de
DIB CHEREM clncaenta e nove.

de Jesús, AsÍlo de Orfãs, Cru-
.

ta ,em 21 de março de 1949 Feita a justüfcação foi pro- Santa catarin� na forma prefeito Municipal RUBENS LANG -

zadinhos, Congregações Ma- Desde jâ hipotecamos bên- a Cantalício Rosa de' Jesus � feridá. a seguinte sentença: da lei, publlcada a presente' lei no De·' 'Dir� do DeptO de Adm. em ex.

rianas, Associação de Santa çãos a todos quantos de tanto a posse atul!-l do SUPÍi- - "'Vistos,
.

etc.•. Julgo por
FAZ SABER aos que o preS!lnte partamento de Administração aolio

t
edital de leilão virem ou dêle co_

Zita, Associação de Santa qualquer II:lo!io 'concorrerem 'cante como de seus anteces- sen ença, para que, produza vinte e seis dias do mês de setem_
'"

nheclmento tiverem que, no dia '1

Terezinha, Damas de Cari- para o b):'il.hó da ,procissão da· sores sempre foram pacíficas, seus leõais e jurídicas efei- de dezembro próximo Vindouro, àS

dade, Apostolados da Oração, excelsa Padroeira. cOl}tínuaEi e jninterruptas, e tos, a justiifcação procedida 15 horas, à porta do Edifício du

Ordem Terceira Feminina, NOTA: Desejando a Ardio- exercida com animus domini. nêstes autos ,de Ação de Usu- Fórum desta Comarca sito à praça
, pereira Oliveira n. 10 o porteiro

Ação Católica, Abri"go de Me- cese assQc�ar-se, 'pr:az,eirosa-· ,HI - Que, em vista do ex- caplao requerida por, João '
' ,

"

dos auditórios dêste Juizo levará

nores, ColégiO Catarinense, mente, ao DIA DE ,AÇAO ,DE posto, quer,:o s,uplicante regu- Soter Corrêa. Citem-se, por a púolleo leilão a quem �ais der

Congregações Marianas Mas- GRAÇAS, que vem empolgan- larizar a sua posse sôbre o mandato, os confrontantes e maior lance 6ferecer, os seguin.

cUlinas, Irmandades, Ordem do o BrasU e aproVE\1tfl,nqo o referido imóvel, qe'contormi- conhecidos do imóvel; por tes bens penhorados,na ação exe_

.

d·t
. 'cutiva n. 12.13,3 qúe JOSÉ MEN.

Terceira Masculina',' Carro grande concurso ,de fiéis e a dade com'o art. 550 do Códi- e 1 aIS, com o prazo de trln-
,

, DES move, contra AFFONSO

Triunfal, Clero Palio, Ban- presença d'as mere�isslí:nas, �o Civi� e a Lei Federal n.o ta dias, na forma do § 1.0, SCHIESSEL' a saber:

das de Música 'e povo. Autoridades, será ,li' função 2.437, de 7 de ,nmrço'de 1955, do art. 455, do C.P.C., '08 in- 1.0 - Unr balcão frigOriflco,
Antes da supra-menciona- encerrada cOm o solene can- que lílodificou o art. 550 do teressa:çlos incertos; pessoal:- marca ELETROFRIO, de Fabrica_

da hora as referidas Associa- to do T:Jj: DEUM, em ação de dito cÕ'digo. E para o dIto men�e, Q Dr, 'Representante ção NaCional, medindo' 3,20 m�.

d M P' bli t
tros de comprimeJ;lto, por 70, cen_'

ções e entidades se reunirão granas a 'Deus pelos -benefí- fim requer a J'ust.ificanão exi- o . u co nes a comarca; ti t d
"\'"

",' me ros e largUra, tendo a parte

dentro e no adro da Catedral, elos co.m tanta 'liberalidade gida pelo art. 455, do Código e, por precatÓl'iáf" a: ser expe- superior coberta por chapa dç aço

aguardando cada uma o lu- decebidos. de Processo bivll, na qual dida para ó Juizo de Direito inoxidável, com· três POl;tas em

gar que lhe _fôr reservado e Flo,rianópolis, 1� de Novem- deverão ser ouvidas as teste- da 4.a Vara da éomarca de bom estado de conservação e fun.

',' FI
. .

li S D I d clonament�e seu respectivo mo_ CAROLINA DA lUZ SIQUEIRAcompetir no préstito. br:o de ,1959. munhas Izidório Luiz Cris- orlanopo s, o r. e ega o tor marca Brasll tipo n. 124 com

"

,

Cada associação devera E� nome e por ordem do pim, pescador e -loão Ben-� o, Serviço do PatrlinÔnlo da 1416' rotáção por minuto' com
,'"

"

.

"
<

apreesntar-sp com os ,respec- Exmo. S. Arcebispo Metropo- Correia, pescador, residentes Ünião. Custas afinal. P.R.I.. 6 HP. 220/380 ,wa�ts�. dot;�o de

I

.,

'''M;s�� d� 30.0d','lia
Uvos, estandarte!! e, disttntl- litano. e domie1l1ãdos no local do Tijucas, 11 de novembro de compreSSQr de .fabriocação inglesa, D;9gj \ii

Vós. (Ass.) Mons, Frederico Ho- imóvel". - os quais compa- 1959. (ass) M. Carmona Gal- aV;�!adOS �:as9:!t�:!'O:�;�0�alga.· ,
�ão cop.vidados 'Os parentes ,e àmigos dê Carolina da

O préstito desfilará cont1.., bold, VigáriO Geral e Cura l'ecerão' Independentemente' lego - J�iz de' Direito". E dos com estrutura mlltal1ca' e re_ LUZ,'siq�eira, para � missa cl.e 30.0 dia <;le' seu falecimento,

nua, lenta e ininterrupta- da Catedral. de citação. R.equer mais que, ,paar que chegue ao conhecI coberta de vidros dotadas de Ins. que set:a rezada na Capela do Col�gio Catat:inense, no dia

mente, isto é, sém. qualquer Newton da, Luz Macuco, depois da justificação, seja mento dos interessados e talação elétrica �valla;das em ... 23, I::egundà-feira, às 7,10 horas da amnhã.

para�a nem interru;pção,. na Provedor da Irmandade do feita a citação -dos atuais ninguém pOllsa alegar igno- or:.o l�OO��O'b�ICãO vitrine envi_
A família antecipadamente agradece o compareci-

marcha, ao sinal do, Diretor. SS. S�cramen�o. confrontantes, bem como do rância, man,dou expedir o draçado de estrutura metállca to. mento a êste ato de caridade cristã.

presente edital que serâ afi-' do de vidros em bom estadb de

'10-- ..
----------------·------:- =lo na "de d&te Julzo,'no 0''''"""" '",""" = C" ...

• E P A R T'(M E N TO' D E S A ODE' P O B rI ( A. ; �!�rp:�li�:�:�':� c�� 104.�00,Otma cafeteira, marca Re.

..

cord usada em bom estado de

• PLANTÕES D,E �FARMACIA
,--

• Diário da Justiça' e TR:Ii!S conservação,�'a.vallada em Cr$ ...

,
II1II

VEZES no jornal "O Estado", 20.000,00.

" MA,,: de No�embro', tI' ,
..

'

de 'Florianópolis, Dado e'pas- 5.° Dois llqUldificadores,
....., sado nesta cidad"e de Tiju- marca, Val1ta, usados em bom es.

tado de conservação avallados em

• 21 _ Sábado (tarde) FARl\UCIA NOTURNA Rua Trajano , cas, aos doze di-as' do mês de' 'Or$_4.000,00, ':...
22 _ Domingo FARMÁCIA NOTURNA /" )Rua Trajano ' novembro do 'ano de mil no- E, pár,lI ql\e chegue ,ao conheci_

, 25 - Qu�rta Feira. (fe�lado) FARMÁCIA VITóRIA p1'G"a 16 de ,Novembro III, t ·i'·
-

'

t me t d t d
.

• _
�" .. vecen os e ' c nqUen a e no- n o e o os, mandou expedir

•
28 - Sábado (tarde) FARMÁCIA MODERNA Rua João pinto

• ve, Eu, (ass),r-Gercy dos An- o presente edital, que será ati.

29 _ Domingo FARMÁCIA MODERNA uúa João pinto /'C'.' d 1

() )·os Escrivão o datilogralei, ,xa
(. no ugar de costume e pu_

J' Servlço"noturno sei{ efetuado pelas fl\rmácias Noturna, Sto. Antônio e Vitória ",-situadas à�lIII ',<,,",. <. ' bllc�do na forma da lei. Dado e

ruas TraJ�no ,Fellpe Schmld,t e praça 15 de Novembrõ.
,,'

l1li c0Il:feri� e subsc�evl. (�ss) )L, passado nes�a clda4e" de Florla.n'6.

'O plantão' diú'rno compreendido entre 12 ,e 12,30 horàs será ,efetuado pela farmácia VltóJ'la., • Carmona Gallego - Juiz de pOlls Estado de Santà Catarina.

'Diteito. Estã conforme' Ô eri- ·aos dezésseis dhià dó mês ,de né�
f .E S T,R E iT O • ginal afixado na séde dêste

vembro do ano de mil novec�ntos
•

.....;111 •

, "

'

' ,e cl.pquenta e, nove,'
,
�u (ass._)

22 � Domingo FARMÁCIA, DO CANTO Rua, 24' de }\falo III' 'J�!_?:o,. no lugar do costume" carÀo� S,ald!tnha Escrivão: o ,subs.

�Ií - Quarta Feira (feriado) FARMÁCIA INDIANA Rua pedro Demoro III s,obre O qual me reporto e crevo. (Assi.) Euclydes de Cer_

29 -:--Domingo FA""RMÁCIA CATARIN'ENSE, Rua.pedro DemQro
.

1'. ,dou fé. ' queira ,Clntra - Juiz de Direito.

.0 Serviço Noturno será efetuado pelas farmácias do Cantil. Indiana e Catarinense.
' .' ,iii

.

Data 'O E, � -. Cb�lll'e com o origine:l.
'

, .J\ pre_sente tabela não poderá ser o]terada sem prévia autorização dêste Departamento ' � supra. serivao.
CARLOS SALDANHA

&li ...__ .' .. __ 'ta la __.'. __ .. __ ,. 1iill ...._ ..'�_ v" GERCY DOS ANJOS. ESCI'Ívão

rina, co mséde nesta Capital: Dir. do DeptO de Adm, em éx.

Pre�elto Municipal

LEI N.o 403
Art. 2.° - Esta lei entrará em

vigõr na data da 'sua pUblicaçãO,
revogadas as disposições em con., Cria a Semana de Trânsito

junto, às Escolas Municipais etrárlo.

prefeitura MuniCiPal, em 12 de

outubro de 1959.

DIB CHEREM

dá outras providências.

e nove.

O Povo de Florianópolls, por

seus representantes 'decreta e

J eu sanciono a Seg�inte Lei:

Art. 1.° - �r�a críedau SEMA·

NA DE TRÂNSITO, que dever4
,reallzar_se anualmente, na prim�.
ra semana de Setembro em todos

- ,

os estabelecimentos escolares da

---V I S 't T E A I

publlcada a presente lei no De.
,

partamento de Administração aos

doze dias do mês de outubro do

ano de mil novecentos e cincoenta

RUBENS LANGE - Município.
Dlr. do DeptO de Adm., em ex. "Art. 2.° - Durante a Semana

de Trânsito serão realizadas pelóa

LEI N.o 414

ALUGA-SE i'

i

I
. Ao preços !!spec!ais" no· SUPER MERCADO DA

I
,AVENIDA -MAURO RAMOS: Lojas Externas, Boxes
Internds e Bancas..

,Estãõ já funcionando Padaria,; AçGugue, pei;Xa- Iri::t, Venda de Leite, etc ..

,I
,

Os interessados devem ai>roveitar essa oportuni- 1I mdade para obterem um -aluguel uastante convidati-
vo, ·procurando o Comércio de'Desenvolvimento Eco-

InÔIilico S. A., à Rua Conselheiro 'Mafra, 12 - 1.0 an-

I'dar -': FONE 2831. ,'" N-ll/44
,

. "..

xXx

--------�------------------_.�

M O' V f. , S

R-OSSMARK

Ihla ,Deodoro! 'Is I) 1 S Jel. 3820
";' J

Vende-se Prédio' à, Rua Trajano
Vende-se o prédio de n'.os 13, 15'I! 17,'com quatro am

plos salões, sendo dois térreos, construído em terreno de
'11,70' de frente por 45,00 de undos. Tratar à rua São Jor

ge, n.o 32. N':'11/50

'ri Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 • Florianpolis, Sábado, 21 de Novembro 'de 1959

o JOCiO QUE APONTARA'· OS SCRATCHMEN· DE 1959
A peleja entre as seleções do Sul e do Norte do Estado, marcada' para a tarde de amanhã, nesta Capital, deverá ser das mais empel]
gantes, devendo os jogadores se empregarem ao' máximo, isto porque irá dar a conhecer os nomes dos Que serão aproveitados para,

boI. Aguardemo-lo, pois, certos de que iremos presenciar uma das maiores batalhas do anol
........................................ ,'4) � .

Nota Oficial da Federacão Atlética
; ,

Catarinense I

Nivaldo: um pouco de sua carreira - Um josefense que brilhou Ivam Quase foi para Curitiba'
dolílnho e uma certa defesa - Bitinho, e médio sem mêdo - Nicolau ,o homem que driblou o

proprio Adolfinho - Fe1ipe e 'o relato 26.0 gol- Considerações finais da reportagem
Em sequência a série de repor; mos extraído o mínimo do máxi� Encerrando o prólogo passemos . Remonta ae 1946, uma das de., Segura ex_gremista) tendo este

, \' , '--:-, ,

tagens cuja epígrafe e contndo mo que representa o nosso pro., ao, ubstancíal da reportagem de resas espetaculares, do estupendo com real acerto dado sequencía, -

/ .
'-.... ,

tanto vem captando a opiUião prto passanõ pel;lólistlco. Não obs_, hoje. guardião avaíano. Positivou-me, ao lance com um sem.pulo eSlle_

�úbl1ca, e�tamos apresentand� .ho., tante, pretendemos, se nada. cons; NIVALDO: UM POUCO DE ao que "Se _sabl!, pôr ocasião da tacuíar,

je como segundb e último traba, pirar em contrário, voltarmos ao SUA CARREIRA vinda a Florianópolis do E. C. /Bem colocado, A!iolfinho prece,

lho, esta nova empreitada jorna':' assunto, com a elaboração dI! no, Incrível! Os [ornets da pauli_ Cruzeiro de porto Alegre. deu com elegante vôo, indQ,_ buscar
lístlca-esportiva. vos e Indescnít.ívets trabalhos de ceia, com reíaço ao ex.arquetro O lance ocorreu da seguinte ma; a redonda lá no canto esquerdo
Novos e sensacionais pormeno , tal ordem. da. S. E. palmeiras, o .qualiflca- neira: Bola na direita com o do arco 'sob sua guarda. A torct.,

res, extraídos da incomensurável Oxalá a presente, redig1da e. ram como sendo paranaense. Oa centro-médio Laerte I (tido do da avaiana, como sempre, aplau,
página do futebol d'outros tem, apresentadq com o fito de trazer desportistas da terra, é natural, médio vascaíno do mesmo nome) dío,o delirantemente.

.

pos, aí estão, minuciosamente a lume reminiscências do futebol nãO apreciaram tal qual1fi()ação. e, dali, a-credonde viajou alto até Este encontro, venceu I> Avaí

descritos, para a sensibilidade do do pasado, COnSiga, por si só! sa., E com justa razão, diga-se da._,pas- Secura (não confundir com o (continua na 7.... pág.).
desportista conterrâneo. tisfazer ao mais exigente dos afic. sagem ...

Sabemos de anteinão" haver., cionados. Nivaldo Gouveia, como todo

A·

Tendo sido noticiado por
uma. das emissôras desta Ca

pital, à guíza de telegrama
de Agência Noticiosa, que "'se
teria criado um caso no es

porte amador catarinense por
não ter a FAC convidado a

Liga Esportiva Oeste Catari:'
nense pará participar do
XIV Campeonato Estadual de
Basquete e VoleIbol, icluslve
tendo a crônica esportíva de

Florianópolis recebido tele
gramas de protesto dos des

portistas de JOAQABA", a

bem da' verdade deve ser es

clarecido o seguinte:
1.0) Consta até o presente

momento, apenâs, que o Sr.

LAURO S0l'iCINI tenha re

cebido telegramas do sr. RU
DY NODARY; Presidente da

L.É.O.C., \ demonstrando o

constrangimento dos respon
sáveis pelo Basquete e Volei
bol de Joaçaba,' que não fol
convidada para o certame

estadual, além de um tele

grama anônimo, criticando o

mesmo Sr. LAURO SONCINI

que o respectivo regulamento
considera automàticamente
inscritos nos' Campeonatos
Estaduais os clubes campeões
dos certames organízados
pelas Ligas;
4.0) que a L.E.O.C. jamais

endereçou qualquer corres

pondência à FAC' no trans
correr do ano de 1959, nem
mesmo em resposta a' oficio,
telegrama e notas oficiais

que a Secretariá' da Federa
ção endereçou à

-

Liga em

Joaçaba, não tendo por eon

seguinte:
a) confirmado sua filiação

conforme solicItado em

Nota Oficial n. 01 de

29-1-59;
b) pago qualquer das tá

xas a que está sujeita,
em todo o ano de 1959,

c) remetido à FAC as ta
belas dos seus campeo
natos regionais, notas

oficiais, proclamação
dos clubes campeões, re
gistros de atletas, ins

crições, etc.;
d) o seu 'Presidente se co-

O. PASSADO E' O ILIMITE

craque do "soccer", começou no

amadorismo. Não raro, o ex..co,

rrtíbano foi visto ensaiando por ai

FRIA
UMA

.

EXPlICA'ÇAO Uma autêntica "Guerra Fria", vem sendo travada na
Do dr. Saul Oliveira, recebemos a carta qu� abaixo vai afora no antigo campo do Manejo .

f I d ·t d ·t 1 t i t b
transcrita:

_/,. imprensa a- a a e escri a a Oapí a
\
en re cron s as, 80

a, o que é mais singular, nó pro- um assunto de interêsse coletivo aos desportistas do Es-
"Florianópolis, 20 de Novembro de 1959. _prio campo do IpiraUga da Visinha tado: A NOSSA SELEÇãO.
Meu prezado Pedro Paulo. cidade de São José. Convém frizar que tal guerra fria, além de não ínte-
Não posso acreditar que os conceitos que emitiste no

ressar muito aos desportistas, não vem trazendo benetí-
"Meu Bom Dia", em "O Estado" de hoje, sejam efetiva- O arqueiro em foCO, que eome ,

t fl d pensa dêste teu modesto cola çara brilhand� no Avai ·F. C. cios à seleção.
men e, os re exos

-
o que s

.

. - .

'Os propósitos dos que combatem li direção do seleeío-
borador e dos demais componentes da Comissão .de nosso mail que, não éhegara a efe_

"

'tivar._se em face da explendorosa nado, a primeira 'Vista, demonstram ser de utilidade e
eelecíonado,

. -'.,. .

� ,',
_

. .?.. construtivos, levando-se em conta 'que seus ataques aínda
Não é verdade, o que te informou o M,�UCY,';13jjrg��,' 5(;1,'1:%, :orrn.... a.'<,p_0.rque se vinha mantendo

'" . , não visaram os jogadores.
houve tramas para silenciá-lo, em "A GAZ'ETA'.','eOIll''l'-efe...

•

-AIib'!t�1ti9;:·acabciu passando para o .

- Entretanto, é -precíso levar em consideração, que o

Fl'eferência às crítícas que o mesmo tecia·contra""tnlm,.,"p-er->' Paula'RI'omcis E. C.
'

. '

,Assoc'l"aca""'o erroviéria" ."'
.

assunto da 'direção' técnícà já está encerrado; que é ma-
.tinente ao seleciónado.·' "No·éll.!-l��rão da praia de �o_,. "

,

Diz, é verdade, o claró comentárío supra mencionado, ra o goleiro extreíou contra o Ihar em ferro frio os que a combatem; preferível ficar no Recebeu. o árbitro Gilberto Na.. clube possue somente 3 anos de<
de tua autoria, que a trama foI' feit� porque ·o.Muary erí- pr�prio À:vaí F. C. num coteja silêncicr� e criticar se formos mal sucedidos.

nas uma carta da Ferroviária;le atividades profissionais no cam,
, ,

-;

Justo entretanto sera não culpar somente a direção
ticava O' modo porque foi constítuído o selecionado e ou- em

qdue
G glremio prdaianodesa2iux_soe técnica se formos eliminados, nem tampouco colocar' os Araraquara, além de flâJ:llUlas, fo- peonato da 1.a divisão. Outro a.,

trossim a sua Comissão Or"ganizadOl:a: Mas; o que realmen- vence or pe o marca or .
'. tografía e histórico do clube in.. cvontecimento de vulto foi a iIIIP-

te vinha sucedendo: 'era que o Maury não critiêava a Co- Ao deix�r o paula Ramos E. C.
louros nos-atletas se fôrmos �itoriosos.

'

teriorano de São .paulà, que este guração das ptcmas 'pelo então
'.

de rd C itib F' C' Venho acompanhando êste assunto com interêsse, e UCASmissão, nem a Fêedl'açãa, nem ao Osni, nem ao Lauto, man ou para o ur a . . ano vem sendo o espantalho do Governador do Estado dr. L
..

d d li
. C"A"ll1O final de conta cheguei à conclusão, que as crônicas sô- d

nem ao Libório; nem ao dr. Fernando nem ao dr. Eros, sen o que a passou para o . .
. Campeonato de Profissionais da GARCEZ, e logo depois a Fe era_

nem ao dr. Cúneo, mas sim,. exclusiva�enté pessôas supra Monte Alegre d'onde velo para o
bre selecionado, cederam lugar a ataques pessoais, envol:-

Capital I'!\ulista. ção paulista 'de Natação fez reali_
- i' i i d d i

vendo nomes de próprios colegas da imprensa.indicadas que' tivesse o desplante, mesmo por<lue· não ha- C A. Ferrov ár o n o epo spa. " . . .

"

. Correto esta, que nem todos devam apolar os dlngen-
via necessidade, de "urdir a trama" para afastar o Mau- l'a a S. E. palmeiras de São pau_

tes do selecionado; a oposição e a crítica póde e déve
ry de "A GAZETA". lO, até .culminar. com a. sua con_

existir, desde que emitam conceitos de interêsse, pois é de-
Confesso-te que até hoje ainda desconheço os moti- tratação pelo Comercial F. C"

ver da crônica apontar possiveis falhas e sugerir opiniões
vos pelos quais o Maury não é mais o diretor esportivo da- clube Íl. que presentemente de.

que possam trazer benefício à nossa equipe.
quele jornal. fende.

Esqueçam os nomes de dirigentes, os que batalham
Esclareço-te, outrossim, que jamais procuraria tirar o UM JOSEFENSE QUE BRILHOU

pão da bôca de alguém. Quando tive con.hecimento que o São José a terl'1nha natll.l-de contra, e confiem então nos jogadores.
, Nãó sou favorável a êste ou àquele técnico, pois o as-

Lauro seria o novo diretor esportivo em substituição ao valéria, Wilson (inClUsive, aqui
. sunto não me diz respeito. E confesso, sou daqueles que

Maury, ponderei ao. Lauro que me haviam informado que do reporter) n-o poderia faltara .

confiam mais nos jogadores do que em técnico�\,' ,'>'
O Maury não possuia outro emprêgo e que o de diretor de com a sua tradicional colaboração

P�efiro responsabUizar determinado atleta'�
'''A GAZETA" lhe faria falta. O Lauro, por sua vêz, não é ao futebol da capital . ,

obra de iluminação .custou ;'��r_ ME AGNELLI que pertenceu ao

rico ti também faz fonte de renda - tem familia 'nume- Amaury Demetri, �r volta de
ta de uma equipe a culpar o dirigent�; prefir�

roviária 3 milhões de cruzéfros. �Iver Platte,' Ferrocarril e Vasco

rosa - da crônica esportiva. Relutou em aceitar o convi- 1945-46 surgiu na eq1upe do Ca.
por magistral gol a cu�primentar��t�co.· ,

possue um conjunto de tres picl_ da Gama do Rio de Janeiro; Des-

te, mas aceitou 'e nisso, penso, não houve mal algum. rav�na 'dO Ar. F�_le com catego_
E' bem verdade que êle é o coP;q,�!9�: da equipe, o ho-

nas, para crianças, adultos, e uma ta<:Q,m_se os seguintes jogadores:

Esclareço, também, que se houvesse neces'sidade de ria a ponto de se ter transforma_
mem que tI;aça planos táticos e sl����.:f!.:�; .mas já é sabido

ol1mplca com plataforma para sal_ --"�osan, ótimo arqueiro, Dirceu de

sl'lencl'al' a crônica esportiva, houvesse necessidade dêsse' , que o jogador brll-!!ileiro, costuma jogiu�� vontade e aban-
g,rande te'cnica, Nei impetuosodo na ?ranae esperança do eBqua� dona' sistemas'"no decorrer do prélio; Hão. somos inglêses tos de 5,7 e 10 metros. Dispõe de �

e�pediente execrando, usaria a amizade que devoto ao dra'o:la B«� Ae'rAa
-

.

'1'
-- qu�".a de ba.squete, toda, ladrilh.a_ centro avante e o famoso Bazza-

�w� .. •

que obed�cem cegamente a sistemas; Pe e,nao Plarcou um ......
-

pessqal de ,,() ESTADO", o dr. Rubens Arruda, Ramos,? Tempos' depois exercitou_se no
g'ol ,de 'pura chance e sorte contra o País de Gales no Mun- da e ilumln_ada com grande ar ni jogador pretendido por vário..

Paulinho, o Domingos de Aquino e a ti próprio; para im-
,. ,.

te t FerroviáriaBoca .Juniors da Argentina. O dial de Futebol, 'deslocando-se a SUa ,vontade de sua ver- quibancada; atualmente ;stá sen_ clubes. Os n a a

pedir que saisse a célebre "Fôlha Sêca" do Daltir Co'rdeiro irmão do zagueiro Marcos, ex_alvl_ �"d f i d B t f do construido o Ginásio de Es. magnifie!), coloca�ão no campeo'.
dadeira posiçao? O sistema e ens vo . o o a ogo com

(lUe fOI', ao ·meu .ver, o pronunciamento de J'ornal mais f
'.

d
-

6000 t li ta ' fr'ente de váriosnegro, o ereceu_nos, como se vee, 1-2-4 podeí'á ser rel>ponsabillzado na pessôa pe Saldanha. portes com capacida e para., na o pau s a

violento, contra a entidade da· qual ,eu sou o Vice-Presi- iampejos de ótimo
.

futebolista. A

t t N- t· id d al'm de duas quadras de clubes grandes, se encontrando em

dente que ate' hOl'e l'a" se publicou. Informo-te, para govêr- por duas goleadas nes e campeona o? ao ena s o e- pesoas, e

Hoje afastado das lidas reside no ficiência de alguns atletas?
'

. /' I tenis. A sede social esta em fase terceiro lugar na tábua de colo_

no, que muitos dias antes de o artigo do Daltlr ter sido' ,

d T I b I Poeste catarinense. Não advogo a causa de ninguém; o que se sente en- de acabamento e será 11ma as caçÕes. em o c U e p anos ara

Publicado, eu l'á conhecia o seu teôr. ..

To'( U b d i t
- t I d ntro do'

:IVAM QUASE "OI PARA C -

tretanto, é que motivos outros, são as causas de comentá- melhores do interior an e ran 8 excursolls no ex er or e e,
Como vês, meu caro Pedro Paulo, us�e inform . � I" ,.� , .

,RITIBA rl·o.� e cr'ônicas que fogem a ética ,profissional. As atividades sociais do clube são país. para suas vagens possue

tinente ao selecionado. ,-c;"':: -i '- �- -,,;; �

,'i.,:,,' - ];,',; .,:- Pouco&1 .< ...esportistas, queremos Observa-se claramente, que tais comentários nada
'Um abraço do . �t� .

SAf:J'L' .OLIVEIRA";'"
'

crer, estão cientes do que haj:l teui de esportivos e tais ataques tendem a piorar, gerando
acontecido com o médío Ivam, an_ desta forma um clima de desconfiança -entre a nobre e

tes de ingressar no clube do téc_ uni(1a classe de cronistas, e inclusive entre os atletas.
nico Lula. Conclamo aos meus caros amigos da crônica, e,scrita e

� certo é. que, o cr�que, finda falada, todos de um modo geral, que sempre trabalharam
a campanha do Selecionado Cata_ pelo desenvolvimento do nosso esporte, que dêem as mãos,
rlnense de 1949 - o 'mesmo que e juntos, conduzam nosso selecionado a vitória final.
fol d:esclasificado peios ,paranaen- E' preciso saber que bs jornais e a voz das emissôras. [-oi som dúvida a. - conquista 10 Junior, e representando a Dire

sese me jogo realizado em 29-1-50 correm o Es.tado e o Brasil; pouco interessa aOs ouvintes campeonato da segunda dtviSão toria do simpático clube interio_

esteve com um pé no. C. A. Fer_ esta guerra fria de ataques nominais.

Irovi;árlo de Curitiba. Bonito lógico e agradável é sabermos que os cronis-
/ J. .

Só nãO pássou a defender o es_ tas de Santa Ca�arina, encaram com inteira confiança os 6 x 3. Note_se portanto que o
I
ço de amizade despol·tiva.

\
quadril o paranaense, sim�lesmen_ encontros pelo Brasileiro de Futebol, em que estará nos- ---........----------,-----�--------
te porqua as condiç(;es financeiras :s0 s�lecionado medindo fôrças com os paranaenses. Atenção, clubes varzeanos !
que lhe ofereceu o Santos F. C"

I

É preciso mostrar ao Estado e ao País, que os cronis-

eram, realmente, superiores as do tàs catarinenses, confiam plenamente nos jogadores con- . O BOTAFOGO F. C. de José Mendes, vai promover em

pl"Opr�o tricolor da Vlla OapaRe- vocados, pois justo e pérto é equipararmos nosso atletas Dezembro próximo uma 'festa esportiva pela passagem do

r ma. "

"
. com outros de qualquer Estado, inclusive 'porque, sobejas seu 10.0 aniversário de fundação.

Assim, no "affalre", Ivam - provas de espírito de luta, coragem e _ união, êles já nos Entre as provás externas que serão disputadas, consta
t:;lUltos - paUla Ramos o clube deram.

,
de uma prova de bicicleta, uma prova corrida de resistên-

d.os então famosos Nelsor: Ferreira, 'Que a harmonia volte a reinar entre os cronistas es - eia e duas provas de natação.
lsaldo e Cla, não foí .lá muito portivos, são' ,os meus mais ardentes votos, pois uma única P�l.ra maior engrandecimento o BOTAFOGO FUTE

bem' sucedido.
'

. -I 'clJisa nos interessa: incentivar dirigent�s e atlétas para BOL CLUBE, 'aguarda a cooperação de seus co-irmãos

ADOLFINHO E UMA CERTA ::oneguirmos. um triunfo notável, para acabar de uma vêz varzeanos.

DEFESA I pOl� tôdas com aq·uele tabú de não passar pelos paranaensf!s

GILBERTO NAHAS

pelo mesmo motivo;
2.0) que o Sr. LAURO

SONCINI era, em 20 de ja
neiro de .1959, o representan
te da L.E.O.C. junto à FAC,
mas que depois dessa data

jamais compareceu à FAC

para tratar de assuntos des-
sa Liga;

•

3.0) que a FAC não convi

dou qualquer Liga para par

ticipar do XIV Campeonato
ITIstadual de Basquete e Vo-

'ieibol, em Joinville, uma vêz

munícado coin os pode
res da' FAC, nem mes

mo, quando esteve, tra
tando de assuntos rela-'
tívos àquela 'Liga, por
diversos dias, nesta Ca

pital.
5.0) que somente nas vés

peras da data marcada para
o início do Campeonato, re
cebeu a FAC um telegrama
da L.E.O.C. solicitando o

(continua na 7.a página)

de Esportes

Fundada em 12' de abril de �r na cidade de Araraquara
_

o

res de .todas as cidades.

possue também uma equipe de

1950 por um grupo de ferroviá_
,

rios ela Estrada .de Ferro Arara-

quara possue atualmente o clube'

9.000.'sacias de diversas categorias
\

0ampeonato paulista com nadadO_

futebol amadora com inumeras

além de� valioso patrimônio tais partidas invictas considerada uma

como: Dois campos de futebol das melhores do' Estado. A equipe

sendo um com capacidade para de profissionais conta com 26 atle_

20�00Q 'pessoas, com bél1ssimo gra_ tas;. a principal força da eqUipe

mado' com 138 reflectores' de é o' poder de conjunto. O técnico

U{OO)' Wats 'cada um. sóment!l. a é o argentino JOSE GUILHER-

ESPORTIVOS

portes e possue sua sede de cl_ valores de casa a contratar valo_

clismo paulista brasileiro e Sul res de outros lugares. NãO pre

Amel'icano,' ANESIO' ARGEN- tende também vender nenhum
'-

TON. dos seus craques. .

Um dos maiores acontecimento. 'O seu pr,esidente é o Engenhei_

grande, e as esportivas maiores o clube um moderno onlbus. pre_

ainda; disputa �oda sorte de es_ fere o clube dar oportunidade aos

dentro da vida esportiva do clube ro Francisco Eugenio de Campos

ESPORTES EM GERAL
em 1956, quando derrotou o Bo- rano Paul1sta, envia a todo Pú

tafogo çle Ribeirão preto por bllco Florianópolitano o seu abra_,

I v.. S. ENCONTRARÁ N
..

A

1 Casa
.

Carneiro
A MAIS COMPLETA EM ARTIGOS

R .a tfenente Silveira, n.o 25 _. Fone 2859

FLORIANÓPOLIS �- SANTA CATARINA
i.

����-.Eb����
A DIRETORIA.

""'''':.:

"",

, 1�-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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' sa o e o 1mI e (continuação da 6,& Páin des 'e aguentarem as conse-

Depar amen o e miniS racao F. C p�;o;:nuação da 6.& pag.) De porte atlético, dono de um pelo proprlo advers�rlo. adiamento do citado �- quências de suas atitudes ou

E d'
·

I
·

das e Br' 11

O - gOls de Leônl_ jogo espeCialíSSimo, assãz voíun, com o mesmjsaímc rigor imposto peonato,.em virtude de os suas omissoes, motivo por-

I' 1,1 a t ( aju
o. O "colored" avan., tasloso, Bltlnho, que começara jo_ Aliás o ex_sancrlstovense atletas de Joaçaba se eneon- que pretendem fazei" da Fe-

, , .

e que ogara emprestado I
,'- ' -

, asa _ gando no COlegial F. C. (gremlO paulinho _ que aqui esteve com trarem em sabatina na data deração Atlética Catarinense
nalou o tento de bl I 1 t'

Co"" o presente .são c,onvidados os aba,íxo relacionados,'
c c e a e, o do Ginásio Catarlnense), llasou_ o gremío 'Cadete - deve estàr a marcada O' qual 'telegrama o "bóde expiatório" que os

... que é mais espetacular f- 1 d
. '.,

dentro de 15 dias, a contar desta data, virem a Por- ,
'

e- o e se mais tarde para o Aval F. C. par dese particular do ex_voluta toí respondido pela FAC com aliviará das acusações que

Para
'

' ,cora da grande área
. -

I desta prefeitura, prestar esclarecimentos nos quais
. para o combativo médio "cara rtoso médio avaíano, a mformaçao dos motivos lhes imputam os praticantes,

:�artes interessadas:
BITINHO, o MEDIO SEM MEDO feia" não era documento:' Jogava Ainda como defensor azurra, .o pelos - quais a pretenção da em Joaçaba, do Voleibol e

19/1959 _ Ernesto Bresewan _ Construção de Prédio AGOR� PELA TAC
médio pasou para atacante, dící., L.E.O.C. não poderia ser do Basquetebol. Nêste caso

2.486/1959 _ Abelardo Maximo Pereira _ Construção de
dtndo mui espec:1almente contra atendida; com a L.E.O.C., só a FAC po-

2.2 Prédio, FLORIAN'ÓP,OLIS RIO,," DIRETO.
o Figueirense F. C. (que o diga 6.0) que no dia 9�1l-59 re- de-se sentir constrangida e

'921/1959 _ ClodQrico Amaral _ Construção de Prédio '

o ex.guardíão Isaías}, certas par., cebeu a, FAC um orícío do desprestigiada pelo abando-

1'638/1959 _ Zelita .da Rosa, Bambínette _ Oonstruçãe de
A _diretoria da TAC-CRU�EIRO DO SUL tem o pra- tldr memoráveis para o clube Juv�ntude E. C. de Joaçaba, no a que foi relegada.

1. ,Prédio
zer �e comunicar aos seus prezados amigos; clientes e ao mais vezes campeão de futebol do datado de 22-10-59, solícítan- FlorianópoUs, S. C., em 11

2024/1959 _ Alberto Geraldo Nienkotter _ Construção de �Ubhco em geral� que a partir de 38.. feira, 17 do corrente, Estado.
do sua -fíüação à FAC, o que de novembro de 1959.

. Prédio
,

Inclusive, serão iniciadas as novas línhas diretas espe- CONSIDÉRAÇÕES FINAIS além de ser tardio contraria ICARO PASSOS - Presídente
,

1.954/1959 _ Alfredo 'Alonso de Cisne ,_ Consto Casa de' ciais �Florianópolis-Rio de Janeiro", saída ás 09.30 da pOderíamos ainda' dando eon, frontalmente as normas vi- SILVIO SERAFIM DA LUZ

Mad. 1 B. '
manha, chegada ao Rio ás 11.40. Saída do Rio ás 1530 da tlnuldade a'preserÍt� reportagem' gentes, desde que em Joaça- - i.c.secretárío.
tarde, chegada em Florianópolis ás 17,40 hs. Os vôos serão proferirmos algo 'maiS 'acêrca d� ba exista uma Liga organí-

eretuados com os luxuosos e rapidos aviões "CONVAIR". sauI, o mago da p'elota, o craque zada;
,

V .E:,.U� D ,E' - S E
Costa � Consto Casa de

Reservas e in'formações Agência TAq-CRUZEIRO DO sut, que derrotava toda defesa contrá- 7.0) que no dia 10-11-59 re- "I; n'

fones 21-11 e 37-00.
' cebeu a FAC um 'oficio dii:

ria, técnica:; PSicologicamente,
segundo o seu proprlo desejo. L.E.O.C., datado de 25-10-59,

Se
solicitando confirmar sua fi-

desejássemos, pormenores

não nos faltariam para qué falas_ liação. E' ràcü de ver-se, en
, tão, que somente tarde de-

semos sobre a categoria qe Augus�
, ,

mais reconheceu a L.E.O.C.

955/1959 - Adernar Roque de Almeida - Consto Ca

., de Mad. 1 B.

1956/1959 - Aduci Feliciano
"

Mad. 1 B.

1.957/1959 - Benicio Manoel

_
de Mad. 1 B.

Polucenío - Consto Casa

2.039/1959 - Pedro Símas - Consto pasa, de Mad. 1 B.

2.115/1959 - Olga Lahmkuhl Ouriques r+ Consto Casa de
Mad. 3 B.

2.118/1959 ':- Laura M. dos Santos Cardenuto - Consto
Casa de Mad. 3 B.

2.647/1959 - ::��e�:.o Correia Consto Casa

de-I2.596/1959 - Júlia Eugênia de Oliveira - Consto Casa
de Mad. 2 B.

2.575/1959 - Norberto Idalino Soares - Consto Casa de
Mad. 1 B.

Evangelista - oonst.. Casa2.506/1959 - Francisco
Mád. 2 B.

Certifico outrossim, que findo o prazo' indicado, sem

que sejam prestadas quaisquer informações por parte' dos
acima convocados serão os respectivos processos arquiva
dos, a vista do que dispõe o parágrafo único do art. 44, da
Lei nO 127, de 14 de Julho de 1952.

Departamento de Administração, em 22 de Outubro

de 1959
Ernestina A. Guimarães
Chefe do Exp. e Pessoal

Com o presente são convidados os abaixo relacionados,
para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem a Por-'
taría desta Prefeitura, prestar eselarecímentos nos quaís
são partes interessadas:
2.464/1958 - Angelo Ribeiro - Consto de Prédío

2.921/1958 - LA.F.I. - Arquívamento do Processo
n? 1.1311/1958.

2.985/1958 - Amandio Sudbrack - Loteamento'
3.396/1958 - Escola 'Fé�nica de Comércio Senna Pereira

- Consto de Prédio

491/1959 - M-alloel JuliQ Lourenço - Desmembramento

1.258/1959 - Nicolau Ferreira de Macedo - Demolição de

um Rancho de Madeira

1.475/1959 - Alepcar' de Souza Santos - L,otea,IPento
.563;1959 - Cantalicio Jeroniro-o Corrêa Consto ca�a

, de. Alyenai'ia ,

1.830/1959 --:- Deoly Beker - Consto Casa de Madêlia ti-
po popular

1.892/1959 - SOCo Construtora Triangulo S/A (José 'Ca-

mões Gomes) Consto de 2 casas de

Mad. e um galpão
1.942/1959 - Ana Andrade e Outro - Desmempram'ento
1.986/19.59 - Hipolito Genuino Mafra - Arquivamento do

Processo 2498/1957.
2.036/1959 - José Laus - 'QeJ;llolição e Acréscimo de ca-

sas de Madeiras 1 /

2.136/1959 - Mario Machado -,- Consto de Prédio

2.293/1959 _ Teodoro Nicolacópulos - Assinatura do En-

genheiro na Planta
2.339/1959 _ Re�ata Muller - Construção de Prédio

2.5H/1959 - Hermes Gu�des da Fonseca - Reforma

2.552/1959 � Alyaro' N.unes da,Silva - Construção de

um Muro
2.61:8/1959 _ Manoel Lentz - Instalar um Bar.

2.718/1959 _ Alcides Gonçalves - COJ1strução de' uma

Garage de Madeira
2.727/1959 _ Deod�to Jo&é Gil - Construção de uma Ca

sa de Madeira tipo 3 B.

2.742/1959 _ Evaldo José Ha�ger - Consto Casa de Ma-

terial tipo popular
2.773/1959 -,Onofre Antonio de _Brito - Demolição
2.776/1959 - Juraci Garcia Bavasso - AcréscimO

2.869/1959, _ Amelia Maria- de Oliveira - Renovação do

Alvará Consto Casa de Mad. tipo 2 B.
.

2.912/959 _ Benicio Michels - Consto de um Prédio

2.926/1959 _ Associação Evangelista Beneficiente de As

sistência_ Social - Consto Casa de Alvenaria

tipo 3 B.
2.963/1959__ Moacir,;Alves - Conto Casa de Màdeira 2 B.

2.967/1959 _. M;arlette Elza Muller Consto Ca;: de

Mad. -3 B.
2.984/1959 - João Manoel da Silva

Mad. 2 B.
2.953/1959 - Antonio Scherer - Acréscimo
3.01:7/1959 _ Alvar� Bittencour-t ,Lõbo Filho - Consto de

�m Prédio
3.03'5/1959 __: Alvaro Accioli de Vasconcellos - Consertos
3.073/1959 _ Montepio dos Funcionários Públicos do Es

tado de Santa Catarina' (Paulo Michels)
Consto de Prédio

3.093/1959 _ Arão -Bonifácio de Senna - 'Consto Casa de
. Mad. 3 B, '

3.09'9/1959 _:._ Jorge José Kelss - Consto Casa de Alvenaria

tipo 1 :a., .

3.103/1959 _ Mário João-Nunes - Consto Casa de Mact:-S--B

3.152/1959,_ Luiz Fernando Màchado - Consto Casa de'
,Madeira '

3.153/1959' _ Osvaldo Machado - Conl'ltrução�uma Ca-

sa de Madeim
Certifico outrossim, que findo o prazo indicado, sem

que sejarp. prestadas quaisquer blformações por parte dos'

acima cônvocados serão os respectivo� processos arquiva-,
dos, a vlsta do'que dispõe o parâgl'afo único do artigo 44,
da Lei nO 127, de 14 de Julho de 1952.

'

Departamento de Administração, em 9 de Novem
obro de 1959

de

Florl�npolls, Sábado, 21 �e Novembro de 1959

(

ESTREITO

"

,PR,OQRAMA DO MBlS DE NOVEMBRO

28 - sábado - Grandiosa
CHIC.

solrée

Not,a: Nas festas do Club serã r,i�qr�sa
mente exUgda a carteira social e
o talão do mês.

ESTAO CHEGANDO
BElíSSIMOS MOBllIARIOS

Entre os seus fornecedores

das fábricas, como a Ritzman,
Sã:o Paulo. /

figuram as mais renoma

do Paraná e a Probel, de

Consto Casa de

Ernestina A. Guimarães
CheJe do Exp. e Pessoal

- 7

to - o goleador o
• Figueirense;

a omissão em que incorreu
de Nicolau o mesmo que num

, durante todo 1959.
clássico da cidade - Aval x FI-

t
-

IDes a forma nao pode ser
guetrense ,

- haveria de entrar .te
FAC I'

'

la evíanamente acusada
bola e tudo no arco confiado à - -,

Adolflnho. I
por pessoas que sao as uni-
cas culpadas no caso mas

Terlamos também motivos su., -

tê
'

f-, ' que nao em agora a orça
I ficlentes para discorremos com I I f' i

'

t
,

mora su IC en e para arca-
I relação, às carreiras pebollstlcaa de

re bílíd' , m com as responsa I a-
'dlnamo do ataque �__,--------

GINÁSIO ANTONI!ETA 'DE BARROS
26.0 gol do Avai F. C. contra o -CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDARIOS GRATUITOS'
Bocaluva do saudoslsslmo Agaplto

_.

�====�===============�
r-'�--------�----�f

,CLUBE RECRE'A TIVO

DE J A N E I R O

ForDerom o
, ,

paulaíno ; de Fellpe, o homêm

que de certa feita assinalou o
,

Veloso.

No entretant!" vamol!l ficando

por aqui certos de que estas
,

,

exaustívas reportagens pelo que

elas posam ter trazido de sensltl-

apurada dosvo à senslb1l1dade

desportistas da atualídade sirvam
, ,

entrementes, para, avlYá-l08 e le_

vá_los à complementação de no,

vas Iniciativas em prol do "asso_

cíanon» da bela capital cata,

rlnense.

(Reportagem -inédita de

AR4'O �,ITO DE SOUZA)

CA1\HNHQNETE - De sotto;
fabricação de 1950, capacidade

para 1.000' quüos cabine de aço
, ,

carrocer.!J de madeira, em ótimo
estado- de conseJvação.,.-

- \
Tratar com Aldo Val'ela rua

jerôntmo Coelho - 3, apartamen.
to n.O 2.

De ordem da Senhora Diretoria, comunico aos ínte
ressados que, de 16 a 30 do' corrente estará aberta nêste

Ginásio a inscrição para os.êxames de admissão à 1.� série.

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

Informações mais permenorízadas na secretaria do

Ginásio, na rua Victor Meirelles (dependência do Institu
to de Educação Dias Velho), todos os dias úteis, das 14 às
18 horas.

Gináso Antonieta d1e Barros, em Florianópolis, aos 11

de novembro de 1959.
"

Aurélia Mello Bottaro
Secretária

voçÊ SABIA QUE ...

rlcana acredita agora qUe o IllIllhor , Quando Kozo Ohlshi cidadão
'.

I '

metodo de respiração artlflc,lal
t
Japonês de 46, anos de Idade co_

consiste na resplraçiio que se :faz
I
mia PãO ou batatas, ficava i�tei� Um homem saudável bebe nor_

junto à boca do paciente, 12 ve_ ramente ébrio. O exame médico malmente cada 20 dias o equiva_

zes por minuto para as pesso.ls! revelou que seu apar,elho digestivo '_lente em agua a seu proprlo peso.

adultas ,e 20 v,ezes para as crlan� continha um fungo qUe fermenta_ 'SegUndO o dr. T. H. Allen do

ç!jS. Esse tipo de ,respiração é o va os carbohidratos formanda: Laboratório' de Nutrição e �es_
mats antigo que se conllllce e álcool; Um antlblótl�o matou os quisas Médicas do ÉxércLto dos

, '

germes e acabou ,c\ a dlstllal'ia Estados unidOS: em Denver.

A Cruz Vermelha

também é o mais simples.

,

,..

,PROGRAMA DO MES

'.

PROGRAMA �O M�S DE NOVEMBRO

DIA 22 (domingo) - SOIRÉE INFANTO-JUVENIL
DIA 28 (sábado) � SOIRÉE

�

,�-

A evolução dÇl bom gôsto e o esmero do acabamento,
atingiu, no setôr de mobiliários, o mais alto nível.

Ontem tivemos ocasião de assistir a recepção de mo

bjliários, no principal estabelecimento do gênero em nos

sa praça. A impressão foi realmente magnífica�
Quer em móveis paTa quartos de dormir quer em sa

fas de jantar, cópas, salas de visitas, escritó�ios, etc., etc.,
apresenta, A �odelar o que de mais atual está sendo fa

bricado no País.

O confôrto e a beelza do lar, em Florianópolis, não

mais constitue problem'a, ainda mais considerando as sua

ví�simas condições de pagamento do Crediário de A Mode

lar, o primeiro e o mais antigo de Santa Catarina.
.

'

•

norte_ame- ' de Kozo Ohishl.x x x

x x x

COMPRA-SE
Bôa reSIdência próximo ao centro
Informações - TelE!fo:{le 3188

)

A�RADE(IMENTO E MISSA
A família de Bento Thomaz Ouriques, agradece sensi

,,)ilisada 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. Convid�
outrossim os demais parentes e amigos para a missa que
por sua alma será rezada na igreja de N: S. de Fátima no

Estreito, sábado dia 21 �s 7,15 horas. Por êste ato de fé
cristã antecipa seus agradecimentos.

P A R T I ti P A .( Ã O
1

Horácl� de A. Souto Maior Alcino Luz
e

�iâria do Carmo Souto Maior

com satisfação participam

()

Norberta Silveira Luz

o noivado de seus fl1110s

,�!;PJ.?"?i':: �
FERNANDO ZILMA

,1ezêrros - pernambuco" Florianópol1s, 7-11-59

TIPOGRAFIA A VENDA
Vende-se uma TIPOGRAFIÃ, Otimamente aparelhadfl

-com 3 máquinas de impressão, máquina 'de pautar, 2 má
quinas de cortar papel, 1 máquina de cortar papelão, má-

/

quinas d� picotar, máquina de grampar, 2 motores elétri

cos, completa oficina de encadernação e abundante mate

rial tipográfico, inclusive 106 kgs. de tipos IJl{)dernos ainda

não usados.
'

Prêço de ocasião, muito abaixo do seu real valôr.
Tratar com PEDRO XAVIER & CIA. Floria-

nópons - S" C. N-ll/20

.•_;.�_r.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



h B. C� inaugura/ deposito de ,café em Sánta -Catarina
,./

,

PA&_A INCREMENTAR o CONSUMO DO CAFÉ EM SANTA CATARINA, COMO PARTE DA CAMPANHA DO CONSUMO INTERNO DO CAFÉ LANÇADA'
rODO

-

O BRASIL PELO PRESIDEN IIíE DO IBC DR. RENATO' COSTA LIMA, VEM DE SER CRIADO, POR INTERl\IÉDIO DO ESCRITÓ,RIO ESTAQUAL D
IECEM FLORIANÓPOLIS., UM DEPÓSITO COM CAPACIDADE .APROXIMATIVA DE 50.000 SAC�S, PARA ABASTECIMENTO DE CAFÉ NO ESTADO
SANTA CATARINA.·- LOCALIZADO ENI LUGARAPROPRIADO, O REFEJUDO DEPÓSITO, É MAIS UMA COL,ABORAÇÃO DO INSTITUT.o BRASILEI
DO CAFE AOS TOR�ADORES DE SANTA CATARINA, PONDO FIl\'I, DESTE MODO, AS PREOCUPAÇÕES E DESPESAS ,EM ,BUSCA DE _CAFÉ NOS DEP
SITOS DE OUTROS ESTADOS. ESTÁ POIS DE PARABENS A CAPITALno ESTAPO QUE TERÁ _SEU l\10VIMENTo. COMERCIAL GRANDEMENTE AMPL'
DO, CONtA CENTRALIZAÇÃÚ DO CAFÉ, PARA TODO O ESTADO, AQUI EM FLORIANÓPOLIS. ''',

'

.SSSSSSSCSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSSSS%SSSS�%%SSSSss,ssrssssSSSSS%SSSSSS%S%SSS$��CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSSS,ssst�������������ES���E:IS�
p IR '!E F E I TO: ,4,w,�, '

"
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LOTERIA DO IESTADO DE Sla. CATARI

Super Mercado Funcionará Completo
PEIXE A PARTIR D'E 'SEGUN'DA FEIRA POPULAÇÃO BENEFICIADA' EM PROVEITOSA REUNIÃO

j

verá funcionar até às deze-

o nove horas, em lugar de en-

D'Aquêm e D'Além Mar cerrar suas atividades às de-
zessete horas. Desta forma

M O D -A SE', M O E D A 'S os runcíenáríes que retornam
às suas casas' após '.o labor

O venerável Lin Yutang, cuja independência diário, poderão fazer suas
Para compras com absoluto des-

emocíonal -tem -a validade de uma observação sensata, a
canso, e bem assim .as<,donas

moda "não passa de uma variação da eterna luta entre o. de ca;�a!:P?�s quec ta�belp .,se
doseio confessado de vestir e o desejo ínconfessado de b�nefl��,�., �0md" fa hamplla:-" J.

.' d l cao do norano. e ec amen-
, despir". E, sé concordur�osr�ed�zlremos que a mo. a (p�r to do 'Super'Mércado. '

' ,

mim enunciada como a busca Incessante da afirmação '

,,': ",." '-','
'

..

es-tética) é fator da própria sobrevivência da espécíe.zo PEIXE ,A;.PART,IR' DE

que s� �epreend�rá in.e�itàvelmente que, qu�lquer at�tude É oS���:PoA6s�!�d� M;-
eontrárta ao progressivismo da moda, sera demasíada- ehado que nos, fala sôbre o

mente frágil para conter um movimento de fôrça ílímíta- outro benefício que resultou

da. Quando muito, as pressões moralistas ou científicas da reun��o por êlé convoca

poderão. atuar, não imp�di�db, mas sim?lesmente des- �:;á supr?ctQ�·Q�;r peí::�����
vianda o sentido das variaçoes da mod� Esta encer�a �m, cíônado e pescado comum, a
sentído de renovação, de' conquista dos valôres novos e, pàrtir de segunda-feira. pela
como tal é irrefreável, ainda que desvíável, O novo se es- firma Po�li, Med�ir!>s � Cia.

tabelece por uma a,ceitação mais ou menos coletíva, ,A mo- Para tanto, provIdencIas es-

da não, é criada por' um indivíduo como tal, é aceita por

u'a maioria. O engenheiro paulista bem sabe disso, pois,
mesmo apelando à intensa propaganda, não conseguiu,
nenhum correligionário que se fantasiasse com as roupa

gens biologicamente sadias com que pretendia fazer re

volucionar o vestuário masculino, Um dos Luizes (prová
velmente o XV caso' a História, como quase sempre, não

esteja errada), '/tinha complexo de inferioridade devido à

pequena estatura.' Começou a usar sapatos de salto alto.

/\. côrte imitou-o, por temeridade e por vaidade de senti

mentos de superioridade, e portanto, por tomada de cons

eíêncía de um valor suscítador de aprovação. O salto alto

não foi criado por Luiz XV, foi aceito por determinado

contingente que possuia determinadas razões ocultas ou

declaradas. Atualmente a mulher ocidental monopolizou o

salto alto, e ela sabe perteítamente o porquê. Este possui
'um valor que supera até mesmo, a condenação biológica
pelo dito sap� do mesmo modo porque os homens des

prezaram as esquemáticas e científicas sugestões do enge

nheiro paulista, uma espécie de galhofeiro precursor dos
I .�

modernos cararequelrQs.
A moda é um fenôméno altamente complexo, e, à ri

gor, assinala profundas diferenças en�re a especie- .huma-
na e as puramente animais ..Enquanto f,!stas se orIentam

F 'I· ri d
'

M· (
,

Ino sentido dó útil biológico, com excessão de, mariposas es IVII ' OS' USICO-S e an ores
que procuraram a fogueira (o que, também é meio incor-

Ireta porquanto ninguém pode responder se �la:s g�stam de
Há dois anos 'vindo do Nordllste 'de Florianópo is

morrer queimadas) a espécie humana, mais complexa, se
pleno de idealis'mo e de en1;usiasmo Amanhã, às 10 horas, no Páteo Interno elo Quartel da

dá ao luxo de contrariar - exigê�cias biológicas. Se concor- -

chegava na terra barl'Íga_verde o

Polícia Militar terá irÍíéio, o Festival dos Músicos e Can
darmos com Lin Yutang, essa contradição é aparente, jornalista Fernando Souto MaiO�,
- --;f" t' meio de se convidado para prestar seus servI_ tores de Florian,ópolis, que deverá atrair grande número
pois a moda, ainda que sacr� 1C,a� e, e apenas

!lOS à Secretaria de Agricultura. de pessoas amantes da másica e do bel canto.
atingir fins perfeitamente blOloglCOS. Havia concluído na Universidade .?

O Festival deverá obedecer ao seguinte programa:O fato é que a busca dã afirma'ção estética não con- Rural de pernathbuco seu Estado '

I , 1 - Missa "Saive Regina" de Ed. Sthle - Côro' e
traria somente certas exigências da eugeni!l., Se houvesse natal. o Curso de� �speCializa!lão
essa exclusividade Os departamentlls de costumes da .Po- e� Assuntos EconolWtcobs'alhquandO _ Orquestra.

,

'
. . fOI convocado para ra ar em 2 - "Tu est Petrus" de M. Haller - Côro e Orquestra.lícia não teriam necessidade de eXIstir, e as 11!l�es-del-��e�0 Sauta Catarina. 3 _ "Hino da Criação" _ Final da la. parte da "Criaçã,o"proliferariam livremente. Também o Sr. Felmto EpltaclO Jornalista brilhante do� Diários A

1\';al'a dlI"etor da Casa da Moeda não estaria um" tanto e Rádios ,AsSoociados não pôde fu_ de Joseph Haydn � Cpro e Orquestra.

'�b� '"' i�O co mas artimanhas 'femininas, e não promo- .gir à tentação de' ,continua� no 14
- "'Ave Maria" do Guarany de Antônio Carlos Gomes

a o.rec
. _ .

.

_,. "batente" tendo Sido conVIdado _ Banda.
veria pllmç�� ,�as mocmhas e ma��mes que esta� utll�- ,pela Dir�ção dêste jornal�para
zando as pahdas moedas dE' alummlO para enfeItes dl- exercer o cargo-de Chefe de Re_

versos.
. \ portagem. Desenvolveu diversas

O Sr, Felinto Maia acredita' que, mesmo desvaloriza- campanhas, destacamLo.se a. do
reflorestamento de Santa Catari

das as moédínhas são coisa muito séria para serem trans-
na tendo sido condecorado peloform'"das em bI'oches, brincos, colares, pulseiras, e outros - ,

'

u . . Ministério da t}ç'l'Ícultura. e, tam_
tantos equipamen,tos da beleza femiÍlina. bém em favor das' crianças aban_

A identificação- da mulher, pelos enfeites, suscita dois donadas,
,

-

t Ih Graças à sua dedicação pela in.
graves perigos: Primeiro, essa apJ;oximaçao en re mu er

'd fâ!lcia, foi representar Santa Ca-
e moeda, em função de princípios da osmose, pgdera e-

tarina no, V' Oongres,so Interna-
rival' numa desvalorização da mulher, o que é sumamen- cional de Edu�ação 'da Infância,
t.e desagradável; �egundo, e tamb�m peia osmose, as moe- em pôrto Alegre, defendendo uma

1
.

d
'

nt tese que lhe valeu a consagração'
elas Doderão ficar 'mais va Ol'lza as, o que e sumame e

das repr.lsentalções estrangeiras e

pJ'r''11'J{nI):la'tico porquanto isto trará sérios desequilíbrios nas ' 'j.
-, ,- sua consequente tradução. Ho e,

éotaç0CS do' cruzeiro. Infelizmente, ou talvês não; a ,coisa quando festeja o seu aniv�rsárilo
fic:l�á sem resposta, já que a decisão do diretor da Casa natalício o jornalista Fernando

da �vroeda é irrevogável, e, centavos E} cruzeiros para el).- Souto 'MaLnf receberá inequi';voeas

d
. demonstrações de apreço, às quaiS

feite' 'daqui por diante; é caso de ca ela� nos associados auguran!lo_�e um

Mas � moda centinuará, ainda que com dólares. 'futuro cada"v�z- mãis:' fel!z-"'é ,prós-
FERNANDO LAGO pelO,

De grande alcance para a

capital foi a reunião havida
no gabinete do prefeito Os
valdo Machado realizada a

18 do corrente,' à tarde, e 'à
qual compareceram os pro
prietários do Super'Mercado
Municipal da avenida Mau
ro Ramos, em sua maioria, e

representantes do Consórcio
de Desenvolvimento' Econô
mico.
Imediatamente o' chefe do

Executivo Municipal' expôs
os objetivos da reunião, que
se prendiam ao maior desen
volvimento do Super Merca
do, ensejando a que o mes

mo funcionasse plenamente,
para mais perfeito' atendi
mente da população. da. zona
onde está construido, e ·da
população em geral.
FUNCIONAMENTO ATÉ AS

DEZENOVE HORAS
• Discutido, entre outros
pontos que serão menciona
dos a seguir, o horário de
fechamento, chegou-se a

conclusão de que o funciona
mento do Super Mercado da
Avenida Mauro Ramos de-

tão sendo tomadas . para que
o produto seja servido em

perfeito estado, resguarda
dos a' saúde e ° interêsse do
comprador. Já existem, lá,
leiteria, farmácia, padaria,
açougue, armazem de sêcos
e molhados, fiambreria, le
gumes e trutas em geral e

agora, com o peixe, a popu
lação encontrará mais um

motivo da oportunidade da
criação do Super Mercado.
FUNCIONAMENTO DE ro-

DAS AS UNIDADES
Ficou acertado, �

também,

FERNA'NDO
SOUTO MAIOR

na reumao em aprêço, entre
condôminos do Super Mer
cado e o Consórcio de Desen-.
.volvímento Econômico. que
essa respeitável e dinâmica
organização, aliás a incor

poradora de tão útil em

preendimento, chamará pa
ra si a intermediação do,
aluguel das unídades ainda
vagas. Assim, o Super Mer
cado da Avenida Mauro Ra
mos ficará inteiramente lo
tado com novas lojas, que se

constituirão em crescente
motivo de conforto para as

necessidades da população
da capital. .

VERDADEIRA FINALIDADE
Oportuna e proveitosa,

póís, por todos os títulos, a

reunião de iniciativa do pre
feito Osvaldo Machado e

que ao final, vem reafinnar
a extraordinária utilidade
de um empreendimento co

mo o Super Mercado, que,
além de preencher uma la
cuna de Santa Catarina, a

população já .notou � sentiu
sua enorme e ínquestíonáveí
utilidade, reunindo, em edí
fício moderno, de perfeito
acabamento, um sem nú
mero de lojas contendo as

sim num ponto só, tõda à
sorte de necessidades primá
rias à ramíüa,
O prefeito Osvaldo Macha

do, ante o êxito da reunião,
congratulou-se com a popu
lação de Florianópolis pelo
interêsse demonstrado pe
los presentes em acertar
ponteiros de molde a que-a
população da capítal fôsse a

única beneficiada.

FELICITAÇÕES AO PREFEITO
O,S V AtDOM A ( H,A D O

O no�o Governador de Flol'ianó':'o/",; Melquíades Fernandes

polis recebeu mais as seguintes' de l})irama
mensagens por motívo dá sua Diretórló Municipal do PSD

�osse na prefeitura Municipal: de bajes
de Florianópolis: _

Gualberto Filho
) Bolsa Ondal de Valores; Ribas r- de 'Blumenau
Dagmar e Filho; Ot'ávío Guima_ Erlco Muller

rães; Miguel A. Kotzias; dr, de It-ajaí
Dante de patt,,' C,:_nsultor ç-eral, Osvaldo Dutra
do Estado' Anastácio A, Kotzias;

. de' c'apinzal
Sílvio Ma�hado presidenté em prei,eito Sílvio Santos
exercicio da As, Irmão Joaquim; !le São José
Ch,arles Edgard Morítz; dr, Nilson Cãmara Municipal; Dom Feli.
paulo Mendonça, Diretor do HO�- cio C: Vasconcelos
prtal NereM Ra�os; eng. Femlx 'de Curitiba

sc�miegeIOw, Dír. Geral DERSC; Fábrica de Cadarços e Borda.

Sociedade de Amparo à Velhice dos ';Haco" SIA; Joaquim M. RI
desta Capital; Fluminense F, C,, ,bas; José pedro Gil
da prainha; dr, Osmar Nelson de Põrto Alegre

Schroeder, Dlre�or da Colônia Restaurante Traviso; Ely Do,-

Santana; dr. Heitor Fl'lari, Secre- nelles

tário Viação eJ Obl'a� públicas;
I de Rio de Janeiro

tenente Cidade; Dllmo Isaac da Funcionários da Burroughs;
Costa; sargento Adolfo S. Men_ Administração Kutcher; Asbelina
des; Astroglldo Machado; José Dias Mourão; Manoel Marques
Matias e família; Júlia F1linto; Henrique
Associáção Servidores Públicos de de Belo Horizonte
Santa ca'tarin'a; Cláudio Alvim prefeito Amintas de Barros
Barbosa e família;, Zefel!ino de São paulo ..

Abreu; Joaquim Motter; dr. Os_ Tecnogel'al; Endo pullúlIis;
valdo Cabral. Ibacci SIA; Insubra; Adalberto

de Mafra Valle deputado federal.

TÉXTO DO HINÓ DA, CRIAÇãO

-

6.789 -,. Cr$ 500.000,00 Rio do Sul
6.443 -

__Cr$ 50,OOO,tlO' Pôrto Uºião
3.369 Cr$ 30.000,00 Florianópolis
6,430 - Cr$ _ 20.000,00 Joaçaba
5.482 - Cr$ 10.000,00 Joinville
l ...............� ... ... �

\

Florianópolis, S�bado, 21 de Novembro de 1959

participará de s eu :

NATAL!
./ Aguardell_l_,.--

'EDGAR DA CUNHA CARNEIRO
,A primeira coisa que apreendi com seu

abrir os envelopes de repartição: cortá-los, com uma'

espátula, em três lados, de forma a fazer da parte
interna, toda branca, papel para minutas. '

- "As verbas por aqui são-de penúria franciscana!
Não podemos comprar papel para rascunhos. A part
ínterna dos envelopes serve para issôl"

M:as as suas reações eram extraordinátías e ruí-
'mfnantes: »

'

\

' ..::_ Não pense que seu chefe seja um pão duro. Não
o julgue assím. Essa economia de palitos, é, duas vezes

necessária: poupa a verba insuficiente e ensina o zê
lo pelo que fôr público. Público' quer dizer sagrado!"

xxx

Até janeiro de 1938 trabalhei com seu Edgar. Era.

quase medroso o respeito com que, nos primeiros tem-
. pos, eu o via, à hora exata, assumir seu pôsto. Pare-'
cla-me um pater [amüiae, em plena ortodoxia 'patriar
cal, distribuindo sentenças terminativas e severas pa
ra a tribu submissa, Sob os lábios fortes, uma pêra
dava-lhe a ímpónêncía de republicano histórico. ,O

fundo, entretanto, não contrarazíà. a figUr�, porque
nela excelíam as mais puras, desestudadas e rigorosas
virtudes republicanas, à antiga. E o espírito, sempre
remoçado, de, ímpressíonante- acuidade Para penetrar
os fatos, era' o dos adelantaâos, em dia - com quanto
fôsse moderno ou trouxesse o sabor da boa novidade.'

xxx

Eramos poucas, sob suas ordens: Jugurta NaSC}':
mentõ, hoje na rsa. C,R., nesta Capital; João Chaves

Neto, hoje diretor da divisão do Senac, no Rio; Fran
,cisco Pessoa Macial, hoje inspetor do trabalho em Join

ville; Lúcio Dias' da Cunha, hoje tesoureiro do lAPC,
em São Paulo; Raul Caldas, inspetor do ,trabalho e ex

Delegado em Santa Catarina; e eu.

Alguns dias depois da estréia, seu Edgar me fa'zia
uma estranha pergunta:

'

- Você joga futebol?
"
-- Joguei! Agora não há mais tempo! Com a rns_'

petoria, o 'jornal e a Fa,culdáde por obrigações diárias,
os domingos são para o descanso! '

- E faz muito bem! O Chaves e o Caldas jogam.
Mas isso vai ac�bar. O futebol seria um esporte como

os outros, se não fôsse o profissionalismo, que o con

tamina. Sei que o Chaves: e o Caldas são amadores,
mas ainda assim as�umem compromissos com os' clu

bes, de viagens, excursões, campeonatos. E assim está
se tornando incompatível com a função pública. QUán
d� não podem sair, ÕS pedidos de dispensa, de padri
nhos poderosos, chovem aqui. Tenho que. os negar" e

com isso arranjo dificuldades." ,

'E, por causa disso, lia até. as páginas -:esportiv��
dos jornais. Certa vez mostrou-nas uma fôlha" de
Curitiba:

,

- "Estão:vendo'aqui? Chumbita - a maior figura
em campo'!'; 'Não 'compreendemós nada. A explicação
veio imediata:

- O Raul, em, vez de estar em São Francisco, está
jogando futébol em Curitiba. Ele' ,:pensa' ,que eu não

sei que êsse tal de Chumbita é êle! Vai réceber uma
car,tinha, E se nã,o, criar juizo, uma portaria ...

_ Alguns anos mais' tarde, Raul, na direção da Inspeto
ria, lhe dava razão. Funcionário jog.ador de futebol é
espeto .•.

I ,

Mortais <não ouvis a eterna Canção
Que noite e dia rebôa no templo da Criáçã,_o
Bendito Senhor! Meu alma Criador

Ass�m brama' o amor e ruge o turbilhão
Do ráio é a V{)Z e vaz do trovãe.
Em côro natural, o iuar e ,as est'rêlas
Em hino matinal, auroras sempre' belas.
Bendizem ao Senhor.

,

Do sól no imortal :fulgôr
Vôa pelos orbes esta voz de amor

, Sempre, seja, bendito meu Criador
E tu também, escabêlo de Deus

Ó formosa terra c'os primores teus

Gloria honra, cantas ao e�celso Deus
.

'
-

Mort(lis..não n.u..vis, a etern,a Cançao
,

De mares terra e céús, no templo da' Criação

',,..
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