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o Brasil é, no mundo"uma demo" I81ftI nquiasliberals
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à
a o.lcla 1 ar, nomeado

I
dada, o Procurador Cândido

I
inumeros deputados e sena- esforços e, dentro a anter Intacte a ordem

êrll0
'

l{Ublt��h�:� f�elpaís8 ,lu� f�l p�ra'iubstitui� '? CeI. de Oliv�ira Neto,. o Juiz p�n- dores. Após a assinatura do' -dos ,Postulados democrãti-I públícaxe integra . segurança
1/
elhores. tra.,�ço. �, UIS �aclO. aques JUnior,

,

to Falcão Coroneis Humber- têrmo de posse, falou o novo ;leos que nos regem, com ple- interna; Dentro da o_rdem,
�IIlla pelO 1l,:0� �cOl� ���, Entre outras pessoas, en- to Melo, Nemo Canabarro Chefe de Polícia inicial- I';na convicção da conríança da segurança, da conríança,

Preflerva os ?ue,ltO," a;?e�lV�; contravam-se 'presentes � Luc,as" ;�ri Barreto, os srs. mente, agradecendo a sua I depositada em mim pelos po- da tranquilidade, do respeito

Pdua;'I.fel"? dlScnf·�nm .0
pó':

General Amauri Kruel, antí- J?S� :Vlel�a.Coelho, JoSé Bo- indicação para o cargo. "Nes-' dêres contítuídos, cumprirei às regras da Lei, as quà�s se-

." enclas. O irme pro • go ocupante do cargo e atual nííácío Camara, Murilo Gur- ta função _ disse êle _ en a Lei a Constítulcâo e as gue, desde o primeiro dia de
P.,., mpre o aroma e comand t d D'
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t- '�! que se
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Co .,. an e a ivisao n- ge Valente e J. Regp Costa vídareí o máxímo de meus diretrizes emanadas do Ex- mandato, e a norma de com-

51
de garan,tl! a to os o per-

•

'

,

r ,
- celentíssimo Senhor Minis- portamento do Govêrno do

Oito exerclClO �as �rerro�a- ANO XLVI - O MAIS AN rIGO r:.IARIO DE SANTA CA TARINA - N.o � 3 7 5 2 tro da Justiça'" Presidente Juscelino Kubits-
fe

s constituclOnals, ,nao -

. ...

-
.', "lI'1!:: chek, e delas a nenfium tí-

f��Ól'tando o credo que pro- ... ,... ... '.:�"""''''':'':':'''=:<:::,:<' m x.. x..•.•:';�:��.,"'.:.:'.':f.::'·. v....>�rc, ••,.:.�,.:...�<:::�:�"".
. Com a palavra, o Ministro tulo se afastarã, sejam quais

'esseIll as pessoas tnenmam��
.';. .m;;?tttM· :':�:.('. Armando Falcão disse: forem as contingências ou as

J
t'dos, a que per e ç .

. .<m-::�*;« .

tâncí O M'
.

té
.

Qár 1
ue disse o Ministro .. ·"Xr.qW" circuns .anclas. ims epo.

,oi o qd Falcão, na cerímê- ....;� ? "O Brasil é, no �undo, �'a Justiça, no desempe�ho
�rIllan o

se do Chefe' de
r uma democracia de rran- .íntegral das suas funçoes,

j)la de .PJ:I Luís Inácio Ja-
i quias liberais completas: está consciente d� serieda�e

'poJicia� ior' em seu Gabine-
� respjr:üna� unia' límpida ,àt- de seus .compromissos explí-

'iues JU�enidade comparece-
',mosfera de liberdade, onde citas e implicitos no quadro

te, AaSltOas autoridad.es civis
',ninguém se sente constran- da ordem e da segurança.

TaIll r I
gido. Garantindo as prer- -

,

�1litates, ínclusíve o Oel.: rogativas constitucionais, não
Nem sempre a nossa missao

�rfslO da Rocha Lima, Ex-
.

se esquece, porém, o Govêr- é simpática e agradável. Nós

C mandante do ·Regimento- DIRETOR: RUB�NS DE ARRUDA RAMOS _ GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO' no de que é também dever a cumpriremos, porém, com

'/cola de Infantaria daP.M.,._ " .l írrecusável, no quadro de firmeza, serenidade e díscre-
S
novo 'Comandante-Geral EDIÇÃO DE HOJE 8 PÁGINAS - Cr$ 3,00 - FLORIANÕPOLIS, 24 DE NOVEMBRO DE 1959 ' suas responsabilidades básí- çâo. Às tentativas de ruptu-:

e _
,

ra da paz interna, se por

r-e·rrori "versus" L'ecmdro Macl·ele ����:s�:���!�����f�f:!��!:�
.' [

. • o pronto emprego dos ele-

co:�{���o(�c��: àt������� JaA 'U I-O' ",a III!!n'IeDIa OS d'o 1&5 ����-i�tur� su���::n m�u�� �:n�:aq�etraa�;�iB����rCi��
a' um Imperativo. d.e cons- que seja, além do povo. A povo. oreío,: alíás, que à re-

ciência e de um díreíto sa- êle caberá julgar. pulsa geral da Nação desen-
, grado" - declarou a repor- "O PDO _ acrescentou

10 povo e entre candidatos e cer do palanque caso o can- "Não estou preocupado coraja os agitadores e peia

tagem o deputado Ferna?dO apóia o sr. Jânio Quadros, candidatos". didato do PDC tente tomar com o pensamento do emí-
os exaltados, contendo-os 'na

Ferrari, aceitando assim o
eu. sou, o cand�dato do PI?C, DEIXARÃO O PAI,.ANQUE ali um lugar ao lado dos srs. nente dr: Leandro Maciel sô-

sua impotência de minoria,

desafio da UDN e do sr.
cUJos Ilderes nao abre.m mao, I Com a tl·tude do' sr. Fer'- JA

•
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t
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h ,que não encontrá causas

J,eandro Maciel. A declara- h" t I di'
amo ua ros e ean ro re o assun o. A mm a po-

.

�Ád do sr. Ferrari foi f-eita em. 11;>0 ese_ a guma, aque- nando Ferrari, a perspectiva Maclel., sição, pelo contrãrio,. dccor- PROFES'SO":RA
.

EM GREVE NA-O EST'A',... .

h d' d t le dIreito. Nao compreendo a de crise na frente janista no "Os meus compromissos re de' um ponto-de ..vlsta de-
poucas oras epOls ,e e�;: o atitude do dr. Leandro Ma- Acre tornou-se concreta. Os são com o povo - disse ain- finitivamente firmado pelo /

:� J:n��t�f:dl�: ::�:�ti� cie!. p ideal da democracia é l' dirigentes da UDN deverão da o .sr. Ferrari - a quem movimento trabalhista reno- PECAN'DO· P A D R E
acompanharia na sUa cam:..

o dialogo entre candidatos e manter sua de�isão de des- entreguei minha luta. Re,; vador e pela PDC '

p:cDhaoeleiNtor':.AIR" O't'l-m' l-S'las '0'5" ·Indus-�t-rl-a� ID·S J,'apo'·0·e"'5··es·<i-'n�Lo'iiõRizm;TE,23'(v.r,)�'j
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' comícIO de estudantes, a ameaça que fez, o

•• ..
I �UANTO À POSSIBILI'DADE DE EXPANSÃO DO CONSUMO JAPONÊS DE CAF'É �i���:�:d�: !e�h:;o�� ::���e::��n;�t:��:

d1·0"rl·o- REUNIÃO PROMOVIDA PÉLO SR. RENATO DA COSTA para a expansão do merca- do plano do !BC, aceitando a

.

'.' LIMA. NA EMBAIXADA DO.BRASIL EM TÓQUIO"':_ ACRE- do. O Sr. Renato da Costa possibilidade de em futuro putado Magalhães Pinto assinalaram ° dia' ,

,� �. .

,DITAM OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE, ���aa �������ão d�: ����� g���i��in���ta:s °m�f�s:c�� de ontém para as 25 inil professôras minei-

( J' ',,�

S �AUIO
CAFÉ JAPONÉS)\. QUE AS EXPORTAÇõES BRASILEIRAS ri(lades goverriamentais é desde que seu Govêrno le- ra� que estão em greve.

r:r�L ;l-1" .' PARA AQUÊLE PAíS POD,EM ATINGIR A PREVISÃO DE dos representantes da indús- vante as restrições existen-.

i�!J"1 r�" 500.000' SACAS FEITA PELO PRESIDENTE DO IBC. tria para elevar o consumo tes, ,Pediu maiores esclareci- Em todos os municípios de Minas as

-:;::\��'" "S:
41

,

•

o Sr:, Ren��b da Costa te também o Embaixador oJau:Pt'rOansêSnadçeo-eCsa.feD·l.asocornríeVuel sdoA:' mentos sôbre o entreposto professôras primárias têm recebido apoio
LIma, Ja auxIIlado pelo Sr. Mendes Gonçalves. .

� destacou a atuação do Sr.
, . , ," I te RIO

Gervásio Tadash\i Ino�e, pre- REUNIÃO NA EMBAIXADA ���v��v:�f��ç�s;��eteV�� I<i:C �i���;�n�� ���is���m�:= fmancell'o e moral dos paiS dos seus a unos,

� "" sidente da Oqoperatlva de BRASILEIRA
,"

'.

r
A

'

E -B 1 H' t fI' d' :, bl'
,
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'i, III. � Cotia prosseguiu nas eon- O objetivo da reunião foi c�m� apOl� do .Governo br�:- lação ao mercado cafeeiro m e o orIzon e, a an o na assem ela

r Iiil � ,
- •

t· t' d t·· slleuo e sobl'e os sucessos Ja japonês. Gervásio Inoue -en-·, d
'

't
.

,

I'e.rsaçoes que obJe lvam �m� I a�resen �r. aos ln us rIaIS o
obtidos, manifestando ainda cerrou a reunião prometen- das greVIstas, UlTI sacer ote IncI ou-as a con

pilar 9 mercad? consum}.dor s;:. Gerv�slO Inoue, que �a- 'satisfacão pelos resultados do envidar todos os esfor-' '" t t

JAC
".' japones de cafe. Es�e�e c?m �'a s�gUImento na. capItal de seus entendimentos na- ços no sentido de tornar vi- Ílnuar, cora]osamen e, sem emor" sem
'. I tepresentantes de variaS .. ln- Japonesa aos entendlmentO'3 I 'D' .

t· t
. . _

d 'd d fI' tI' d' f' b•

I dústrias interessadas em ora em curso. O Embaixa- que.�dPadls. lsse es ar cton- orlOsa a mlssao o presl en'- es a eClmen o; e a em I�SO Iquem sa en-

I· B
.

il d M d G 1 I vencI o e que brevemen e o te do IBC. ..,.., d' "I'
." , , exporta! para o .r_as e pro- ar en es onça ves. ena -

Japão consumirá quinfien- _ do que greve nao e peca o" � .

CRUZEIRO . SUL
I moveu uma reumao na As- teceu o trabalho do Presi-

tas mil sacas Por fim anun
NA CAMARA DOS ,

. da I
socia,ç�o Nacional 'de .Gafé I dente do IE�C� <:onsiderando- ciou a próxima in;talacã� .

- DEPUTADOS As professôras ganham Cr$ 6.200,00 .

. ,v_ do Japão na Chancelaria do, o coroado de eXlt,o, e pediu ft
d ,·t'

.

d t· MaIS t,arde o Sr. Renato d::\ i A
'

•

'd'd ,.

: "" :' .�", Brasil, a que es�eve' presen- 'c.oopera§ão dos ,industria;is t� J:c��f���u1a °e�n;Ó�:i�> C?sta Lima foi recebido na de �çotdo com o r.e�]�staD1ento ,�o�c.e. I .�..
�
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' visan?o a' f.acilit�r �s vep�as' ,��n� ��êl�,e��-t:::idcinj.� I'
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pê,·}o;"g..0,verna,d.ot· B,"ias .Fo".rtes:, ConsideranH?, ,�);\,'
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'rU �:,' ,.,Â' ,�:,,�r:����� '��a�����'téilLt llJl�����u.t�.ll�_u,!� �1��®CO,.. :..l>�em;�u�,o; C

.
.. , U"'.' _" ilil.1 II. tia que diarâ seguimento às dentes a p�sslblhtar m.aib-. _ governo llies pague Cr$ 10./000,00. I.•

h " t'd .res exportaçoes de cafe do
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I11III "demarc es .nesse sen I o, Brasil para o .Japão, am- O sr, BlaS ortes recusa 'qua quer es- ',�iii E'sta�o de parabéns as pr.ofessôra,s de Minas Gerais-: • em estreita colaboração com
, d '1

. pliando ,o intercâmbio co- c 't d d
, Neste' maUadado mundo de egoísmo em que vivemos, ela& _ a Embaixa a Brasl eIra., ,mercial entre os dois países" quema que possa aumen ar a espe,sa o

o

•. escolheram o -modo mais acertado de ver realizadas aS suas justas,
.

• OT����i�sJA�gNi:�sus- m� dS:�e�:n�;�a�a ��s�o�: o' �stad?, ...dizendo que' Rã? aceitará quaisquer I
- .

, V'" b ... o presidente da Associa- n?ag.ue sãbad.�, onde Chega-I ImposIçoes das professoras•.(' �
• aspirações. Unp-apt.:se, lutaram e venceram, aoperce er , . " • ção Nacional do Café, do Ja- ra pela manha. . !<�O""()�I_()_n_,__n_�

• Cr$ 10, OÚO,O.O-iniciais!
.
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Em Sia..-Catarina, numa 'atitude" condenável e :verg��4qsa, - tos a colaborar na,

exeç;ução, . ·O�·'''0·
.'

. as ro'u-se no ", _'0' r,ro o.. que'rem c�locàJ;' a professôra primária num plano ínfimo, ,co�ce- - ·Irmã Bonavila -

• dendo-lhe o,ordenado miserável de 4.850,00 (quatro mIl oIto- •
• centos e,cinquenta cruzeiros)! Pasmem! '.' Slro�meir
• Estamos cientes de que, em nossa Capital, as professôras" Viajou ontem para o Riol de

B �
"

�. T � i� � B �
/'11 ....

• realizam, de vez em quando, movimentos pacífhic<!s, visandotme- . � ::ne:::it::e ::aPar:e:er�:e:a::� .'0 .e"
,.' rg '. O OS om elroslhorar a situação. da, classe, E - para vergon a n�ssa - am- l1li'

que se a'Cha enferma a Revma, U U'! bém não ignoramos que, em tôdas as vêzes, têm sido pessima- _ Irmã Bonavita, Diretora do )
, mente atendidas é trdtadas como se fôssem elementos diupen-. • Hospital e Maternidage Sagrada De quand'o .em vez, ateam, quase propagação do incêndio em gran_1 a tára de incend!ários, tanto mais,

•
'

I �' 'd' d .

,.

I11III Família do Estreito, 'onde tem sempre propositadamente, fogo de área daquela mata. Começou ·quando dessa vez, as labaredas ,aí
sáveis à co ellVI a e. : '

.

• desenvolvido grandiosa' atividade nos nossos morros. à tarde e já à noite, colunas' d� se aprpximavam de várias casinhas

• Infelizment�, as nossas professôras: a� pleit,ear as suas rei- • ,no sentido de dar ào populoso Dizemos propositadamente, por. labaredas iam crescendo numa na visinhança, tendo seus habi.

• vindic8l'ÕeS '-no desejo'de conservar a dIgnIdade de educadoras, • bairro um estabelêcTlllento 'a sua que o fato ocorre' quando venta ardente coivára. tantes alarmados, abandonado

.I11III
�,

d· I11III altura. norte ou sul forte. As primeiras providências resul_ suas hunúldes residências.

: adotaranl, sempre, atitudes suaves, procUJ;an � consegUIr seus. DescJanuis a bondosa Irmã Bo_ Domingo, foi no chamado Mor. taram inúteis.

, fins, seUl lnelindrar ninguém, N�ste ponto, erraram as nossas _ navita feliz_ viagem e breve re_ ro do Bóde Com o sul soprando Depois, sol4ados doo COl"PO de Enchenle
• queridas mestras, Não 'percebem que atitudes nobres não podem f gresso. I em rajad�s' c,ontinu�s, fácil foi a Bombeiros tomaran;t a si a difícil

• sem compreeNdidas p<lf certos· irresponsáveis qne ,se infiltraram fi REATOR (HE�RÁ EM DEZEMBRO .

::"�,::;::";,:�,:::';..� .:;: Iraz prejuizos
�, na política, visando, apenas, a satisfação dos seus mes'qúinhos " Deverá estar no Brasil em dezem_ .Já estã,o quase concluídos os es. :::::: ::a�::;de�sto

de todos os

1 (V�Z.�DISBURV:��dadeiraMi:;:�!:'
, intel'êsses pessoais: , , • bro próxi�o o reat(!r experitftental tudos prévios para a Instalação . Não podendo conduzir seus' dágua desabou sôbre êste municio

• UnaIll-se e lutem! Lutem, vigorosamente, para conseguir •. "Triga", .adquirido pelo InsÜtuto do reator, que ocuPll.rá �a área veículos até o local todos OSl re.1 pio: cêrca das 16 horas. A chuva

• remuneração condigna ao mais árduo dos trabalhos, adotando _
de Pésqu�sas, Radioativas dI: Mi de 40 mil metros quadiiados na cursos f�raln. l1bD�ilizados e Só torrencial fêz com que, em curto

iii d'd
'

"

'

f
A

usem de medidas drásti nas Gerais, que ficará instala\lo a Cidade Univers�tária da', capital mais tarde da noite conseguiram espaço de tempo, aumentasse, rà_

, me I as rnaIs severas, e, se preCISO or,"
-

_ nove quilômetros de Belo HoriZoOn_ mineira, tendo�h Comissão _N�Clo_ 'os bombeiros apagar o fôgo. pidamente a vazão dos corregos,

• cas, as úl�icas t;omp�eenditastQr certas l::::oas esqueci?3s de
• ;:�ó;�:t:m::::n:::p�::::::::� ::: de,,!:�:::e NU�:::.::�::á:: d��n::o a:v:e s:rOI�:::a eaU:p::: ::;:�::n::e::c:;::esseq::s:::::::

i• que, um la, passaram pe os ancos esco •

.

l
• te à fabricação _de radioflótopOS. três qllil�S de, urânio_235 para II O que não é possível é que 'pes_ a lavoura, caus.ando consideráveis

_. ...... _� seu funcIOnamento.. Sooas crimi.nosas se divirtam com prejuizos, "

--�������------'����--,�--- .���������������������������������D'Aquém e n;AJém Mar %s'ts;;tt"&'xfcifia%j;��;��t�%;tn��:�ii:ulrgo�o'"l)j���t�";;J�ir��;:1��ififaS:S��;!�\:;s�tIi�s�;��d��ciiii�tg�:�:s:i",
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t
!idade pu.b�ICa, esta.m�tendo o nanz o�de deve ao seu portador numerosas regahas. tam os amigos que possuo, acenselharia ao Sr.

.

S
meter, cntl�alldo COlsas que deve� s�r critic�das, Diria ao Sr. Souto Maior que o problema não é Souto Maior que fôsse mais incisivo, que apresen-

es I e e �Icare a :1p�nta!ldo erros que devem se! ehmmados, con�- J ovo. Em tôda Imprensa brasileira sente-se essa tasse ao leitor, ao público, de forma mais concreta
.

.

.

trumdo .o que de,:e ser constrUIdo. E, _pela ,sincep-_ ("Dntaminação verdadeiramente vergonhosa. Flo- e
_
objetiva, o estado atual dessa, indébita penetra-

dade de seu movimento A(de-ren?vaçao) tem SIdo l'ianópolis, €lU mais extensamente Santa Catarina çao desmoralizadora, Bastaria, por ,xe:rp.plo, que
, ouvido p�lo() gue, cm:no ele,. part;lham do dever.e não poderia ser uma exceção. M�s isto não signi- se apurasse o número de falsos jornalistas e o con-

. vontade ae f_az�r al�uma COIsa, �mda que esta co�- fica que o Sr. Souto Maior deva parar porquanto frontasse com o número de jornalist.as de fato e

Pelos sucessivos telegramas de congratula- sa possa fenr mteresses de .�UItoS l?e!p- e .mal �l- o fenômeno é mais geral que particula�izado. Pe�o I de direito, para que tenhamos idéia mais precisa

ções que o jovem reporter de "O ESTADO" recebe, tuados na escala do pr�stIglO SOCIal. Ha m�lta contrá�'i\>, reforç_a ain�a mais ,sua ca)l1.panha que da inéiq.êI1cia go micróbio. .

depreende-se que sua campanha contra os falsos gente gue. an�a. aborrecIda. com � Souto Malar, passara a ser nao maIS exclusivamente contra Os' . Bastaria que se apurasse o mecanismo da P

jornalistas encontrou inteira ressonância. \
decorrencla 10glCa ,de uma Clrcunsta��ia que! en- "picaretas da: imprensa catarinense", mas contra doação de carteiras, e se apóntassem osautôres

O Sr. Fernando Souto Maior é um Pernam- c�Qeç�da �elo. reporter� tende aA modificar sItua- os "picaretas .da .im'pre�sll:':'_ A campanha, portan- conscientemente danosos que permUem a pas"

b}lcano de nascimento, e catarinense , por profis- ç{J('s, favoravêls aos qU,e contra ele .se coloca!? to, merece atmglr ambito mais dilatado envol- sagem de intrusos no seio de uma classe e dela

s.ao, por direito, por vontade própria e P?r idea- A camp�nha do repórter é simples, bas�ada ven�o. interês�es. deo,uma clas.se, econômlcamente extraem direitos que só a ela pertencem.

h�mo. Logo, é indicado, como todos aquele� que nu!na te?tatIv� de revela:r fato.!? que desvalorlZam s:;tC:l'l�lCada e mJ'tlstamente vlOlada em seus pri- E, s�ria altamente c h o c a n t e, revelador,

IVivem na comunidade catarinense, e deIa VIvem, o JornalIsmo sa� e os JornaIlstas. �ue faz�m. da _VlleglOs. pelos 'prepotentes donos das situações, ti: engraçada: e :n:oralizador, que fôsse, ap<?s sen-

a ser um membro responsável pelos fatos qu� se Imprensa como. mstrumento de ?-ti�ld.ade.publIca. pos que acredItam ter �m Deus na barriga (e aqUI satas investIgaçoes, apresentados aos p�blic�s,
desenrolam no cenário da vida que é seu amblen- O Sr. _souto_MalO: e .todos seus s�mll�res Id_eológ�- se acrescenta, na barriga verde), e que, por isso, iJ'dividualmente, numa passarela de primeIra pa-

te, Daí, o Sr. Souto Maior não e'stá metendo o na- cos �a? es�ao satisfeItos coI"? as des�lguraçoes dos deveIl_1 ter uma ,car�eira de jor�alista no bolso do gLla, os referidos penetras. O público s.empre te-

rii Onde não foi cbamado, como pretendeu, con- proflsslOnals da Imprensa lmpasta pela abusada paleta ou dos fundIlhos, onde flCaria mais assen- ria imenso prazer e louvaria agradeCido ao Sr. .

tràriamente um cidadão cUj0 nome ig'noi·o. e> Sr. penetração de oportunis.tas, de pre!ensos jornalis- tada.
-

, Souto Maior, pelo espetãculo' que proporcionaria l

�§louto Malar, COlJ!tlrJJprnalista, profissão que deve tas que apenas o são pela Qbtençao. (Deus sabe ,E, para arranjar algu.qs inimigos potenciais, o um desfile dp, "Picaretas". FERNANDO LAGO }�
:s.'SSSSS,.UtiSSSS'CII%S$S%S$s:s:=..�ss.t.J',f$SSSSSSS, . SSSSSSSSSj)S,"SSSS"SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSl

reais para provocar inquie
tação, nem motivos autênti
cos para fabIj,Car o desespê
ro".
.'

.

:', ....''''".W.��#'rl�'� 1
nepoís. da cer1lnônia de

posse no gabinete do Minis
tro da Justiça, O Coronel
Luís Inácio Jaques Júnior se

dirigiu à 'Chefatura de Po
lícia a fim de receber o car
go do {seu antecessor Coro
nel Crisanto de Miranda Fi
gueiredo. :mste, em seu dís-
eursó ,de despedida e ao
transmitir o cargo, esclare
ceu qu_élo, sempre viveu em
harmonia.

,

com. trabalhado
res, estudantes, sindicatos,
com o povo em geral e, fi
nalmente, cpm a Imprensa,
cujas crítícas, - frisou -

sempre construtivas, procu
rou/ acatar. e por elas se
orientar. Finalizando, ren
deu homenagens aos chefes
de Polícia que antecederam,
à Justiça, à Ordem dos Ad
vogados, aos runcíonáríos do

D;F.S.P. ao Ministro da Jus
tiça e ào Presidente da Re
pública. Referiu-se, aínda,
às atividades do Major An
tônio João e congratulou-se
"com a feliz escolha do

<,

Co-
.

ronel Luís Inãcio Jaques
J'únior para a Chefia de Po
lícia".

\,
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'. ,Grandios.à Soirée com"inicio às 22 horas :'�__�� � • �ft__• �� � � �
s<ssss�>SSSSS%%SSSSSS�SSSSS�SS%· �SSSSS%%%� Iu: Para almoçar:. e jantar bem, depois de sua lJ
B casa, QUERENCIA PALACE HOTEL R
%SSSSSSSSSSSSSSSS%\ssssssssssssssssssssssss (:7.e������;r��

• OSVALDO MELO
MARCADA A INAUGURAÇAO: DEPóSITO DE C�

- Acontecerá como dizem os cronistas sociais, nos prtmei.
ros dias do próximo mês de dezembro. r

Estarão presentes o dr. Adolfo Becker, Preside:até doi
Instituto �rasileiro do Café (lBC), que será acompanhado
pelos srs. dr. Newton 'Paiva, diretor daquela autarquia, o

sr. Hugo Antunes Silveira, chefe do Serviço de Distribui.
ção do Café no País e ainda de seus orícíaís de gabinete.

Uma luzida companhia, não há dúvida, que muito há
de honrar nossa terra e nossa gente.

Hoje. a Associ!j.Ção Banqo' da esportiva concede às mulheres um cíonou na noite, de sábado até as, Um grande acontecimento pogramado para o mês à
por um lapso de ;nosso Redawr, Lavoura, estará reanzanão nos. dom da suprema graciosidade com 3 da madrugada - Aconteceu portão

na edição de Domingo publtcamos salões do Clube Doze de A�osto a presença dos mais despretencíos- que, o Barmann "Sá� prepara O local. do Depósito, aqui em Florianópolis-, é no .eaís,
dona Eglantlna Luz .Caldelra de as Sociais de, hoje motivo porque um .movímentado "Bingo'" sos trajes .

gostosos cock_tels
Andrada. a repetimos.

2UJl'

o bar do Querêncla. palace run,

ANivERSARIOS
SRTA. ELIANE LUZ C.

�eallzar..se_á no próxImo dia I1zará seu casamento na cidade pelo Convalr TAC Cruzeiro do

,-
sr. Gladstone' paladino Filho 4 a formatura das Maglstrandaa de Curitiba no próximo dia cinco Sul viaja hoje para o Rio a ele.,

.

, '

DE s�. dr. -Krasslnl Garcia Llvra_ .Ie 1959, do Colégio Coração' de x x x gante srta. -Mlrlam Nobrega onde-

mento Jesus - Entre as formandas, en, Em dia com a moda:
I fará

os últimos preparativos par�
contracse a senhorita Nadja Ma. Suces�o da moda Informal: seu casamento que será em ja.,

ANDRADA

Andrada e de sua exma esposa

pena e Costa tem sido a figura
mais dlscutldá nos meios literá_

rios' pelo lançamento de seu. Il.,

vro "Ho�el Ed·elwlss"

�

.

..'

Qu�ni será o cronista social?

x x x

Com referências ao desfUe apre,

Trans'corre hoje o 15.0 aniversá

rio natalício da graciosa e pren , sr. Antônio Dutrá, zeloso run.,

dad� seta Eliane Luz
�

Caldeira de ctongrto Público
.

a: quem apresen.,

ría Daux, a quem envio meus '.'shorts", calças' compridas, salas

respeitosos cumprimentos de praia, s!,-ndállas -,Agora que

x x x
.

o verão se aproxima a elegâncl"

,
,

E isto, nos faz lembrar o estado precário 'em .que se
encontra aquêle lugar. .

1, '. .

--., . ,
.

Uma, balburdia. Urna- conrusão, ,'trri\�:enga:vet:im.�nto
de caminhões de' carga, de carretas � .canroçaa ele tração
animal; uma cascaria de frutas e restos de legumes espa
lhados por tôda a parte até sôbre os passeios. "

De maneira que, desde já pode-se ir pensando em ar
rumar aquele trêcho do cais onde está o depósito -patá.
armazenamento do "café é nosso"... »:

Até lama. O trêcho não é calçado.
Arrúmar de fórma que a ilustre comitiva não leve a

pior das impressões. Principalmente se a visita coincidir
como numa quarta-feira ...

Com certeza o Prefeito Osvaldo Machado já pensou
nisso e' as provídênclas nêste sentido- estão sendo 'plane-

RAUL OSCAR ,WEHDHAUSEN jada��om o aspécto horrível com que �e apresenta, ac{uele

A d
·

C
'. cais por hora é depósito de lixo. '-,' '-. '

gira· ecimenío e .onvite pãra ser depósito de café há muito que lazer'ªlh
'

Iracema Aducci Wendhausen e as famílias Wendhau- A começar por tôda a praia do ·lYI��eaéIo,.:- "

'<

sen e Aduccí convidam os parentes e pessõas amigàs para A VELHA E APODREClPA CÊRCA',OAIU. MI�A,.MARJ
FIRME! - 'Aq''uela velha' cêr�it d� tábo�s 'podres que mar�"

1= I
assistirem � missa que, por alma de seu inesquecível es-

,====.....

cava o terreno da Caixa Bconômtca, àu naPraça 15, cÍe".
A·

, pôso, irmão, cunhado e tio, Raul Oscar Wendhausen, man- . ,.
..

PEf'lITI\ AOS L.O f"lIAI\IO:--. .

d 1 tendenno .. , urú
.

capínzal misturadoo com pés de mamona,
.

k' v;_ " /f )".; q_ t<1 I�. dam celebrar no dia 26, quinta-feira, às 7%, na Cate ra, ' '"

A aniversariante os votos ,de �US)CAb9� �. "l',. >� CHARLES no altar do Sagrado Coração de 'Jesus, agradecendo ante- et.c., aJéni de um Tiro ao Alvo;'o' .forte vento de domingo
felicidades de-:,".O ESTADO". cipadãmente aos que comparecerem a êsse àto de caridade derrubou éspetacularmente! '. ..
FAZEM ANOS HO-JE: í

DlAtllAMENTE DASI9AS28HS, HEVALlEP cnistã; agradecem também às manifestações de pesar dos Foi mais Úl;l1 favor que� fica à �idade devendo ao nOS$u
- sr. dr .,ne'ttor, Ferrari � que os confortar�m visitando-os, enviando flôres ou acom- vento SlÜ. , ,.;., l .,

.

- sr. ,O;á�10 �en.� Lebar�eneh(!)n
,iI' , ... panhando O sepultamento do querido morto. . N-llj53 Por outto laQo, q.uando se esparava que o "tufãosinho"

" I . -'i- ·leva_sse tanibélh ô resto de telha e consigo, arrastasse pa-

, , ..,. ' . '{." l'a '0 mar:. os- pilares. ql,le �s�ão ainiJa :por ..milagre}:le. péj do

gi��a um go�tog�;pãci :dociê.�.. "'1 �� '): ló,,:.�.N��:��"Mru. :31:��o;;;����;��;:;,::::::q:;f:::
que você m�ma fêz.! � I D�;;..",:-",,,on. 2730. - �:�:n�� 1"00..

. . ( (7

'NOTJCI1� DA . PREFEtTUftl
pÃO OOCE teASE IRo DOAÇAO DE IAltEA DE mõ,,:Adom., Gooo'o., Hon- rlo �,oonom o lovantan/onto

./

TER?A AO MUNICíPIO rique Stefan, Major Augusto do patrimônio municipal.
Está de parabéns a Muni- Faria, Carlos Gainette e Ro- -

-- I I --

r.ipalidade com o gesto do sato Evangelista. REPRESENTA_ÇÕES
sr. Olímpío Olinger, doando -- I I -- O Preefito Osvaldo Macha-
;errena de ,sua propriedade REORGANIZAÇAO DOS do estêve repreesntado, sá-
:lO �unicipio, com a finali- SERVIÇOS DO MERCA- bado e domingo, nas seguin-
jade de nêle ser edificado DO MUNICIPAL tes cerimônias:'
uni pôsto de Puericultura. o. Prefeito Osvaldo Í\J.Iacha-· Inauguração do Restau-
A área· de terra, em' aprê- do designou o sr. Emmanuel

.
ra,nte '�Bom Abriga", nos Co

ço, tem 420' metros quadra- da Rocha Linhares ,para, queiros, pelo sr.. Zoélio Va
dos e. está situada no sub- Juntamente com o sr. Osval- lente.
distrito do Estreito, na loca- do· Meira, Administrador,
lidade de Capoeiras. reorganizar todos os serviços
O simpático gesto do sr. referentes ao Mercado Pú

Olímpio Olinger causou a )lico Municipal.
mais viva reper�ussão em -- I I --

nossa capital. NOTA DO GABINETE DO

-.- I 1-- PREFEITO MUNICIPAL DE.
A ASSOCIAÇAO COMER- FLORIANóPOLIS
CIAL VISITA O PREFEITO O sr. Prefeito Osvaldo Ma-

LevanCilo. o seu abraço de chadq designou os srs. dr.

congratulações pela posse no rúlio Cesar Gondin, Assis

cargo de Prefeito de Floria- tente Judiciário, dr. LorÍ'S

nópolis, esteve em visita ao Corsini, Diretor do Depto. de

sr. Osvaldo Machado, em seu Engenharia, Urbanismo e_---------.....-_

gabinete de despachos, uma Serviço Rural, e Vitório Co

comissão da Associação Co- chetto, Diretor do D�pto. do

merciái de Florianópolis, Patrimônio, para, sob a pre

composta dos senhores dr. .sidência do primeiro, compo",
Nelson Amin, dr. Sevçro Si- rem a comissão encarregada '

...'_' -*

Andr.ada estremosa filha do nosso
,

prezado coutenrgneo e dls.tlnto

amigo sr. Dalmlro Caldeira de

,

tamos .

nossas fellcltaçõ,es.

x x x I
O sr, Deodoro Lopes Vieira rea,

x x x

Mar1l1a São paulo

x x x

Comenta_se o aparecimento de

um novo

.

jornal na cldhde

x x x sentado pelo "bout1que�' Nleta's

O cantor LU�z Henrique, ra. Moda, na cidade, de Itajai, tive

lando . a nossa .reportagem disse os melhores' elogíos - Ana }!,ele_

qúe no próxImo ano pássará a re, na Baue� foi o manequun da

A senhoraA prendada aniversariante, por

seus preciosos dotes de coração e

elevados 'sentlmentos cristãos con,

ta com' um vasto 'císculo d:' amí ,

zades' na :socIedade iJoÍ'ian{'ipoJ1_ta_
na e "de 'um grande número de

admiradores os quais nesta' opor.,
'., ,

tunldaqe, prestar.Ibe.ão sígntríca.,

tivas homenagens de regozíjo e

apreço.

retra.

x x X

')���.'J
----------------------------------�--------aniversariante os melhôres votos

sldlr no Rio

satisfação
E;ST -lllO .com multa

formulam a graciosa

-

de felicidades estensívcs aos da
,

sua, exma 'famllla..

SRTA. DINEUZA ·FERREIRA.
Transcorre no' dia de hoje maía

um' aniversário da prendada srtá.
Dlneuza Ferreira filha do dísttn.,

,

to casal Elpldlo e Osvaldlna Fer-

. 'o,'

",: 'I:. •. �

"

Farinha de trigo 7 xíc.

Le�te fervido e esfriado 1 3/4 xíc.

Açúcar

Manteiga 1/3 xíc.

Sal. . . .. 1 colho (chá) rasa
"

......•........ J xíc. Ovos. . .. 1

Fermento Sêco Fleischmann 4 colho (chá)
Junte o fermento ao leite, adoçado com um pouco do açúçar da,recei�a, e deixe 'em repouso 10

i

minutos.

p�neire .�i;itO's o .a'çúcar restante, aI farinha- e o sal, e �crescente-lhes a solução de fermento; misture bem:
Junte o õvo e a manteiga aos poucos, e trabalhe a massa até que ligue bem e fique completamente lisa,
soltando das mãos. Coloque a massa numa. vasilha' coberta com um pano, longe de correntês ce ar, e.)
deixe crescer por duas ou tl'fiS horas. (No tempo frio espere até '4 horás). ,Quando, tocada de leve côml
o dedo, a massa encolher, expelindo gás. ab::lix.e-a e deixe-a descansar por mais meia hor.a. Depois,
divida-a em porções, dê-lhes a forma de pãezinhos redondos e coloque-os numa fôrma untada, um aCi lado
do'outro, c�m espaço de 2 cm entre'êles_Deíxe:os crescer até dobrarem de tamanho e se unirem. Pincele-os
'com uma' gem� desmanchada numa ·colh. (sopa) dágua e leve aCi forno moderado (lSOCC)durante 20 minu�os.

�
Conselho8 úteis: • Verifique se a sua xícar.a tem a capaci

dade da xícara-padrão. A 'correta deve
conter exatamente 250 g de água ou

16 colheres (sopa) de água.
• PeneÍl'e diversas vêzes os ingredientes

secos já pesados e medidos, para uma

perfeita integração.
• Nunca use o leite sem primeiro fervê

lo e esfriá-lo a 300, - 350C.

. fi Nunca ponha a gordura e o sal em

contato direto com o fermento, para
não diminuir a sua fôrça.

e Aquet;a o forno antes de --nêle colocar
, o tabuleiro.

Coloque a massa em um vasilhame su

ficientemente' grande para crescer li-

L

)'
I,
: ..

. �

I

FERMENTO S�(O FlEISCHNANN
M,;;is um produto �e cjiJai;,Lt!.i." d'l STANDARD BRAN05

./-
. .1:;}J;/�\,"

nelro próximo
x x x

da Rita Maria.

I
noite

x x x

I

Inauguração da l.a Expo
sição do Curso de Bordados
Santa Catarina, no edifício
do I.A.P.c., pelo sr. Antônio
de, Pádua Pereira.

Homenagem Póstuma ao

Comandante Ademar Nunes.

Pires, no Veeliros da Ilha,
petõ' dr� Jorge Cherem.
Concêrto na Polícia Militar

do Estaçl0l 'pelo sr. Zoélio Va

leite:

CAFÉZITO
AGORA COM NovA

EMBAL..'!.GEM

PETROB'RA'S
A PETRÓLEO BRA�ÚLEIRO S. A. �- PETROBÁS tor

ha p,úblico que foi obrigada a suspender a venda de súas AÇÕES
PRÉFERENCIAIS, em virtude de terem sido totalmente adqui
ridas as (-leóes autorizadas.

� At�ndendo aos pedidos que tem recebido, a Diretoria
está prOVIdenciando nova autorização de modo a poder cQlocar
à disposi\�áo dos interessados, a partir de 2 de janeiro próximo,
um limitado número de novas AÇÕES P�EFERENCIAIS.

A PETROBRÁS agrade�e a cOJ;lfiança e o estímulo que o

interêsse pela cOlupra de suas ações repres_enta.
.

.

A DIRETO.
III, '

-

��__�.B�U -����-ti
't�f;

r.f:., ..iJiI/,
.. ,\<.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TONICARDIUM,'--

Ton:carrlL�n: -Iônlco do Coraç,ão�
"

.' .

e economizei
cal'diotônlco-dluretico.' Artértosclerose.

Distúrbios de pressão arterial. Cansaço.

Falta de ar. Doenças d�s Rins. Reumatismo.

rr:ONICADIUM - TôNICO DO CORAÇAO

Irmandade do Se'nhor dos Passos
e HospHaL de Caridade
FESTIVIE>ADE DE SANTA CATARINA

Realizando-se 'no próximo'�ia 25 às 16 horas, a sole
, íma Procissão de Santa Catarina, venho solicitar, de

mss 'd I-
dem do Sr. Irmão ProveGor, a presença os, rmaos e

�:mãS, na Sacristia da Catedral Metropolitana, às 15,30

)l as a fim de, revestidos das insígnias �� nossa Irman-ar '.
t \rlr

'

t· t
dade; e a êssa incorporados, fazerem par e � pres I o. em

)loura à Nossa padroeira., .

consistório, 20 de novembro de 1959

,Moacur Iguatemy da Silveira

Mordomo do Cu-lto Divino, em exercício

na' ni8nuten�ão
,,::-

da frota
_ declara o Sr.

,

REI,NALDO SOMMER NORMANN,
proprietário da emprilsa "T!'ansportes Expresso Santos

D1.ImQnt Ltda.", de Pôrto Alegre.

AGORA fA'BRICADA NO BRASIL ..

II

insisto em"peças FORD legítimas!
->,

-�porque
"Eu já tive \

muita -âor de cabeça, aceitando'

peças "quase iguais" para meus ônibus

Ford. Agora aprendi:' exijo Peças Ford

Legitimas, que fazerrt. o consêrto definitivo,
com muito mais economia,"

t LÓGICO � Quêm'· tem: Fôrd tem' o hlreit6 de

exigir Q melhor! Pode contat,-em qualquer parte
do País, com as Peças Ford Legítimas, idênticas
às que fazem parte de seu FareI., Além de fabri

cadas
'

sob rigorosas especificações técnicas da,

Ford, são submetidas a .cuidadosos testes no

Laboratório dê Qualida�e 'Ford, os quais-asseguram
a êada peça a incomparável e mundialmente

famosa qualidade Ford!

um p'r,oduto.",

PILOY- PEN DO BRASIL LIDA.
Rud Conde do Pinhal, 92 -, 1.0 andor'

,

C. POital 3.89ó - fanei: 37·3779 e 32-28/9' Silo Paulo>
No .Laboratório de Qualidade Ford; esta
máquina MAAG - única na 'América do

Sul - não deixa passar nenhuma peça com
,

falha I É capaz de reproduzir gràficamente
o perfil 'dos dentes de uma peça, aumen

tando-o até 1000 vêzes!
�.- S E O A N T 01 ---

. .
-'

ÇÓLICASCóLICAS
EM 'TODOS OS REVENDEDORES FORD V� ENCONTRA

PECAS FOR'D LEGíTIMAS
.

'

Moléstia�das Senhoras. Combate cólicas.

Irregularídade 'nas visitas. RegUlador. Calmante.

Irm_andade ��n�����Senhora da Dis(urso do Prefeito Santel o rba eo
)

FESTA DE ,SANTA' CATARINA tre -ta
�.

d' .P f �t d' S b'
iii

De ordem do'""I<mãov;ce-p'ovedo"no exercício de ·rans ·1 Ir o (,·ar,go e, re elO', "e om rio'Provedor, convído todos os Irmãos desta Irmandade,para.
�

comparecerem dia 25, quarta-reíra, às 15 horas; I1a sacrís-
Discurso prorerído-pelo se- dassém .constantemente os das límítações em que vivem, vêrno realizou obra de vulto, c, de lá, esta aspiraçãotia da Catedral Metropolitana, para que, revestidos de

-nhor Santelmo Borba, pre- líderes e, mais vagarosamen- osgovêrnos municipais, môr-! nã só realízando, como, tam-I acompanhou-nos à 'presença
seus balandraus, tomarem parte na solene Procissão de

feito do Municíp�o de Som- te, embora com maiores, re- mente quando se situam, em . bém, instando para que o do Chefe da Nação que teve
Santa Catarina. / brio ao transmitir o cargo percussões, os seus métodos, oposição política' aos govêr-. !wvê!'no Jederal abreviasse õ I, 2, bondade de nos escutar e

Consistório da Irmandade em Florianópolis, aos 21 de
ao s;teu sucessor em' sessão CI' - o espíríto altruístico que 're- I

.

nos estaduais, cremos ter, pe- término' da BR-59, que tanto de,' Imediato determinar o
novembro de 1959.. ' I vica, das mais movimentadas vestiu o prímeíro Govêrno lo menos em parte, dado vem favorecendo êste Muní- reínícto dos trabalhos que,AMÉRICO OL'!yEIRA :- p/l.o secreta�io,

) e levada a efeito no dia 15 -humano continua ínalterã- cumprimento às nossas obri .. I cípio. Na realidade, quando' até' o momento, vêm sendo
, próximo' passado.

'

vel: a administração da coí- gações. Por isto, saímos des-
J

assumimos. a Prefeitura, a-I executados sem interrupção,

I sa
. pública no sentido de fa- ta casa de cabeça erguida, construção desta estrada es- I estando já Sombrio com saí-

Senhor representante do 'vorecer a coletividade. Se- certos de que o povo de Som- tava totalmente paralizada; da franca para qualquer par--
Governador do Estado, guíndo êste príncípío". ele- brio não nos olhará comei então, em' fevereiro de 1956

I te do Brasil.
'

_, Exmo. Sr. -Dr, Juiz de Di- mentar de Qovêrno, c ho- um esbulhador da sua con-. realízou-se o l.o congtess�: Quanto .ao problema de
reito da Comarca, mem bem intencionado que fiança. de Prefeitos e Deputados do

.

energia e iluminação .elétrí-
Senhores Prefeitos presen- atinge às culminâncias de 11- :Meus 'senhores: Sul do Es�ado, objetivando' cas, embora não o tenhamos

tes, der, chegará ao fim de seu E' nosso desejo, não trans- levar .ap 'conhecimento do' solucíonado definitivamente
Senhor Presidente da Câ. .. mandato de cabeça erguida, mítír o govêrno dêste Muni- Sr. !,res�dênte da R!)pública'! com pretendíamos cremos

mara Municipal de, Vereádo- . .pôsto que terá, cumprido, na cípio, sem que lhes apresen- as reivindicações desta zúna.'_ ter éncontrado .para êle uma
res de Sombrio, I íntegra, pelo menos, algumas temos, à guisa de relatório L,:�_amos �o C_?ngresso a, ��-I solução satisfatória, que em
Senhor Présidente da çâ.- das aspirações imediatas. A de nossas atividades, um li- PI ema aspl�açao d� Sombrm:

l
muito está, benerícíando o

mara de Vereadores de Ara-I intenção de bem administrar geiro apanhado de nossa j prosseguímentn "da BR�U
,I (Continua .na ,I}.a página)

ranguá,· "

: a coisa pública, deverá acom- atuação à frente; desta Pré- " . -.

Demais autoridades civis, I panhar o homem chamado feitura, Peço-lhes ,que aten- Procuradoria do' Pa' trimênio Jm,nbi:l'ia' n'eclesiásticas e mílítares, I ao Govêrn�, em todos os seus tem para o que, em seguida, e v I U _ i

Meus senhores, minhas se

-I·
atos, e�bora os saerítícíos iremos relatar e testemu- •• d r t d de S"" P Inhoras: que daí possam advir, por- nhem, perante os nossos Mu- no o I:S a o e ao' au o

Quando os primeiros ho- que acima, muito acima, nicipes, que o Prefeito
-

que

Cmens, cansados do nomadís- : de suas aspirações partícula- hoje entrega o góvêrno : [a- oncorrêncla de Venda do ..

mo a que os forçara a luta res, deverá pairar o ��p�rito mais se descurou::de suas'
pelá subsistência, resolve-! pÚblico de sua, admInistra- Obrigações 'e que veio' a pú- Lind"óia Hotel
ram fixar-se ap, solo, surgi-I' ção.

'

'

,

'

bl1co mostrar a limpeza de '(."
ram as primeiras nações; M,eus senhores:, suas mãos e a honestidade de"_ .,- A Y I r. O I

depois, a necessidade de úm' Durante o longo. perlodQ suas intençÕes, no trato da _
J

lider que vêiasse pelo ,1nte- em que nQs 'coúbe. dJrigir 'os coisa públiaa. .'. Cl;lamamos a atençãG dc.;; interessados para o edital
rêsse comum da coletividade destinos dêste Município, ti- No s�tÔr

-

de constr�ç�o, de COll,cGrrência de venda do LINDõIA HOTEL, situado
e administrasse os bens pú- vemos sempre em mente o conservação e melhoria de .lU "-igU:lS jl' Lindóin.", "&.8',. dé S, '2'l. .") já J::llhJl:'udo no

blicos de'maneira 'a sufocar dever de. seguir à risca a ár- estradas de, rodagem, no afã Diátio Oficial do Estado de São Paulo, P.{)S dias 30 de ju-
as pendências individuais, dua e nem sempre compre. de possibilitar ,escoamento lha, Ij e 35 de agôsto, 2 e 30 de setembro, 7 f! 23 de out!1bro,
têz �ascer o I?rimeiro Govêr- end1dã 'tarefa que nos foi mais rá>;lido e garantido de r. dp. novemhro e que será publicado nóvamel1te no dia 27
no. Desde então, embora mu- colocada aos of!lbros, Dentro nossos produtos, o nosso go- 0" nrH'0mbrn,

ESCOlA TECN'ICA DE COMERCIO'
SENNA PEREIRA

(Fiscallzada pelo Govêrno Federal)

ESTREITO FLORIANÓPOLIS

EXA'ME DE ADMISSÃO
E DIIAL

Levá ao conhecimento dos ínteressados que, entre os

dias' 1.0 e ,11 do próximo mês de dezembro, estará aberta

na Secretaria dest� Escola, a, inscrição de cándídatos aos

EXAMES _DE ADMISSãO AO CURSO COMERCIA� BASI-

CO.
.

.

O candidato, no ato da inscrição; deverá apresentar a

r.eguinte documentação:
,1 a _ 'Certidão de Idade, provando ter o candidato 11

anos completos ou a co�pletar e� junho de 1960.

b' _ Atestado médico passado por serviço médico

oficial. .-,

c - Atestado de VacinaçãO' Anti-Variólica passado
'por entidade .oficial. /

.

Os Exames serão 'realizados nos dias 12, 14 e 15 de De-

zembro.

Qualquer outrá informação será obtidá, diàriamente,
na Secretaria da Escola, no .horárl0 das 19 às 22 horas.

Estreito, 22 de novembro de 1959
-

RUl3ENS VICTOR DA SILVA

Diretor

\ .'

"

,>
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Florianópolis, Terça-feira, 24 de Novembro .de .1959 ... I!IIT...... iIA11 u.n••."JÁ.'••• 'UTa OiT......a

EDiTORA -o ESTADO" LIDA.
'. "'

(),&�
E S T A D O";.-I--d-·----

..

��---�--fi-.---·-----I�·•
'

.

;,

'IDO'a' No empenho de incrementar e ele.var
• D I'" O '

• "O seu número de . assinantes, O ESTADO
• I) .

" • deu inicio à cainpanha do
.

NOVO ASSI-
." ,�'®iII. -- liA ... .- ••---_,.. .. NANTE, nesta Capital.

.

.

'"RA''' EBE B B1nRD'( DR, LAURO DAURA As assinaturas novas, do ano de 1960,II II • DAI( , J CLINICA GERAL '. feitas agora, terão como prêmio e. bonifica-CLINIC4 DE CRIANÇAS Especialista em moléstias ele Se-

(onallltór1o .' K_dia�. Consultu
nnorus e vias urinárias. Cura ra. ção a vigência nos mêses' de outubro" no-dícal das Infecções agÍielas· e crô- IA'· a.relUo Luz -1-iliA apto '. );;' ::.:l1n,:_.: 167a.-�:::: nicas, elo 'aparêlho genlto_urlnárlo vembro e dezembro. Assim, os assinantes

.. • em ambos os sexo•. Doenças elo do ano de 1960 receberão desde já nosso'f'LOR�Al'tO"Ol.J8 .

Tel.._ 2914 aparêlho Digestivo e elo sistema

nervoso. Horárlo� 10Y.a .às 12 e jornal..

ORA.' EVA B. SCHWErDSóN�BI(HLfR . �'�a à;lr�el:�;::.. � _cO�:�lI:!��: .

'

Pagarão a assinatura de 1 ano e rece-
- Fone 3246. Reslelêncla: Rua berão jornais correspondentes ,8 14 meses,ClíNICA DE-. SENH A� E C�IANÇA'S �:�:��� c�u�::, 3��8:Chácara do

A 1.0 de novembro, pôr outro lado,
Especialista em moMstias de anus é recto já voltamos a fazer a entrega. domiciliar doTratamento de hemorroidas, fistulaa, etc. •

I d
.

d C
. Ctrur-i'!a aDa.l nosso jorna , a to os os assmantes a api-

t

Cor iuníca-a m.· udanca de seu Consultório junto á sua
DR. N�WTON D'AVILA tal, eno Estrito qu assim, plà manhã iá o té-',. CIRURGIA GERAL J

rosídência na Rua Durval Melquiades de S'O'us'a" 54
Doonças d�'senho�as:"':': Procto., rão in suas rsidências, pois a entrega será
Iogta - Eietrlcldaele Médica feita de madrugada..Consultório: 'Rua Victor Mel-

•
relles n.o 28 - .Telefone 3307'

_ Para essa campanha são nosso!) corre-
Consultas: Das 16 horas em diante. /

Reslelêncla: Fone, 8.423. Rua Blu- tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan-
des _. Cap. Virgílio Dias ê sr. Ivo Frutuoso.

,"0

Rua Conselheiro Màfra 160
. ,

Telefone 3022 - Cxa, Postal 139
Enderêço Tefegráfico EêTADO'

menau, n. 71.

VI'AJ·E MELHOR·
PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA
Ô N I BUS U L TIM O ,II P O
s U P E R--P. U L L M, A N

_; JANELAS PANORAMICAS

DIHETOH
.I111oens de Arruda Ramos

G � n E·N TE

Domingos Fernandes de Aquino

HEDAfORES
Osvaldo Mello '_ F'Iá vio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasc o _ Pedro Paulo Machado - Zury, Macha- .

do - Paulo da' Costa Ramos.

C O L A U o R A D OR E S
Prof. Bal:relros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. AL ides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon rI'Eça - Major Ildefonso Juvenaj. - Prof.
Mnnoclito de Orn e llas - Dr. Milton Leite da Costa -

,

Dr. Ruben Cósta - Prof. A -. Seixas Netto - W�lter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy' Cabra] 'I'eive -

Doraléci o Soares =>. Dr. Fontoura Rey - l lrna r Carvalho

Fernando Souto Ma ior.

o - DE . ADYOCaCIA ._

E ·fJIR)CURADORfA
PLJBLICIDAnl Dr. Arrtõnío Gr1l1o

Dr. Augusto Wolf
.

Dr. Emanoel Campos
Dr. 'Márcio Collaço

Osmar A. Schl1nelwelm - A Ido Fe;-nand ••

lJIa-8 - Walter Ltnh&.:r_
-.

H E P R a' 8 • N T A N T •

ILeprel'lentaçõell A. 8. Lu. Llda.

"10:- nua Senador DaDt...(ll - (1.- A'n.,u -

Tel 2251124
h. Pilulu Hu. Vlt.ória 157 _. u,aj' II

'rél. 34-89411

�rvlço Teleg-ráf'lco da UNITElJ PKESS I tJ· � I

AGENTES E COItRESPOllJ}ENTE�
"1IiI Tod ... 08 B1unlcipiulI de HANTA CA'f,AfL'l'NÁ

ANUNCI08 ..

M-C'4'ant.. conlr.lo, de «-CordoO colD • t..�j.. e. �Q.I

ADVOGADOS 'JlR.IIOLDEM1R .

REBElES
ESPÉCIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORAS
.....:.. PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de
Medticina do Rio de- Janei

. ro Ex-Interno da Matei:ni
dade Clara .Basbaum,

.

da
Maternidade Pró-Matre,
dó Hospital da Gambôa
e do'Hospital do IAPETC.
Atende províaéríamente
no Hospital de Caridade

- p'arte da manhã Morilz S. D.

Das 8 às 12 horas e das 13)$0 às 18 horas
Rua Trajano, .29, _ 2° andar - sala 1 - Tel. 3658

-

POLTRONAS RECLINAVEIS
VIAGENS D I R E T A B

PARTIDA
CHEGADA

iO, AOS- MSIIDS' E
'fllMlCBJTICQS

(
FLORIANOPOLIS 5.45 -

CURITmA 12,45

SUL w BRASILEIB,O LTDA.BAPIDOA PIAM tem a honra e, sáttsraçâo de COIDWl1car, a(,1!

.Iustr-« Médicos e Farmacêutícos o lançamento do novo

,Iroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.
GERIPIAM - H3

'. base de- NOVACAINA sob forma altamente establlkI.1�,
.

para o especial emprêgo em GerIatria, no tratmnento- cas
.díversas manifestações orgânicas 'do envelhecimento e da
.eníltdade, precoces ou não.

.

I
.

A:ú0�tras e informações á msposíçào dos sennnres

,\1édicG�: 1\. Rua: Conselheiro Malra - 90· com
. Z L. steíner & Cia. - Agentes.

VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
,

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
. ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172ASSINATURA ANUAL' CR$ 600,00

A direção não se respousabiliza pelos
conceitos emitidos nos artigos assinado» .:

UR. I. LOBATO FILHO .

Doenças do aparêlho resPlratúlo
TUBERCULOSE - RADIOGRA
.FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - ·CIRURGIA DO TORAX

H1J;NRIQUE PRIStO Fot:mad-o pela Faculelac1e NaCional
.

PARA ISO de Meellclna, Tislologlsta � TIsIO-

lIf'E'DlCO cirurgião do Hospital ,NerêlJ .Ra-
CIRURGIA TREUMATOLOGIA Operações _.;. Doenças de Senho_ mos. Curso de especialização pela

ORTOPEDIA'
ras _ Clínica ele Aelurtos S. N .T .. Exlnterno e Ex-asslsten_·

Consultório: João Pinto, 14 -

'Curso. de �speClallzação no r'lSpl. te de Cirurgia do prof. Ugo Gul
COpsulta: das 15j�S Ir _horas, �Iá- :ial pos :�er'Vldores c;_' do EstR!!o. m!l'�ães _(�IO) Cons.: Felipe Sch
rlamente. Menos. aos s,abaelos. Re- (selVlço do' prof Mar.làno de \.11- .I):ildt; � FODe, 11801. Atende com

:Idêncla: BocaluvlI:, 135. Fone 2714 d.rade). Consultl1�: pela Qlanhã DO hora' m�rcada. Res.: .Rua Ést�ves
Hosl'lltal de Carldaele. 'A Íle.rele elaS Junior; 80 ...Fone:,�294.

RAUL PEREIRA CALDAS-
. ,A n V 0·6 A DO

'�Quesfões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. ,:18 sobo
� :>tefone' 0,. :2.467 -:-. Caixa Postal n. 2ft
tORARIO: .Das 15' às \7 horas.

UR. ANTONIO MUNIZ DE DR.
ARAGÃO

..;

15.30 bora�.· em. diante no consul

tório. à Rua Nunes Machado. 17.,�
.,

,
'

'-'="'-_ ..

-----"., -._- .

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA'esqulQa da Tiradentes -' Telef

2766.' Re.fl{j�ncla - Ruá Mare- - DOENÇAS DO PULMAO -

!lhal Gama D'Eça n.o 141 - Te1. - TUBERCULOSE -,
'd 12(T.

.

,� '. Consultório - Rua Felipe
,

DR. WALMOR ZOMER Schmlelt, 38 - Tel. 8801 ..

GA'RCIA Horário: das 14 às 16 horllll.

I��,idêncla Felipe Schmlelt.
Diplomado pela Fac;uldac1e Nacio_
nal de Meellclna da Unlv"I'sldade

[l.0 127..

MA SOBERANA" I'RAÇ" 15 OE NO·YEMBRO ESQUINA
IlUA FELU'E SCRMIDT �',

t'ILlAC "A SA�EKA."iA", DISnUTO IDO llaTREITO - f:A.NTO.

do B-rasll'
EX.lnté·rno por ·concurso' da Mater_
,nldade_E8cola. (SerViço elo ,prot.
Q.ctávlo ROdrtgues Lima). ,Ex·
ln terno do Serviço de Cirurgia elo

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

Janeiro. Médico do Hospital de,'

Caridade, e da Maternlelade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS, DE" SENHORAS-
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM' DOR' pelo mét.odo
psico.profUat1co

Consultório: Rua João pinto n: 10.
das 16.00 "às 18.00 horas. Atende

cO,m bora,s marcadaa. Telefone.
3035 - Resld'êncla: Rua' General
Blttencourt· nO. 101.

DR-::1UJllt :.c.atfES
�11'f2DD.ÇA

M,€DlCO
Pré·Nata.1 Psrtoe
Operações - CUnka Geral

Residi.'ncia:
, Rua Gali. Bi'tt.e.nc'ou·rt 1'1;-121
Telefone:. 2651.
Cónsultório:

Ruâ 'Felipe 5chmi.ât a, 37.
ESQ.' Alvaro d'e Ca-rvalbo
Horário:

-

ORe 1"6.00 ks 1+).00.-
Sábado,:

'

.Das 11,00 às 12,00.

-�é Ilnda�.. mas'

a o CONFÓRTO?�, . condução independente..-.�.iI'II9I'!'�
!��;�� •M'."ooa,'L.If n

V'. conta com estas vantagens
na 'sua Monark':

.

Ao comprar móveis estofados, verifique se '*

molejo é feito com ÇlS legItimas MOLAS NO-SAG
• mujlO muior confôrto
e excepcionol durabilidade
e nunca cedem - nunLO soltai"

• m6veis mais i�'{es
.

.. dlspe,uam o u�o de co[di.lhas e peréiniOI oe pano
_ • cqnservo'm o .,estofamento abS_dlutomen�_p. indflformóvec

MOLAS�� DO BRASil S:'A.
-

". C? '.

�bI • bcr:I··1àã SIo�I7•• t...�,.:...� lt5)do1875 - 'End. fel., ·NQ·SAG" - Slio.'a\ll.,

APENAS CRS

CR$ 7.490,00 A VISTA· ou

, Cr$ 623,OU MENSAIS .

n.E V E N D E no R E S
• Goraruia contra. q�olquer

-

�efeito dê fabricação :1·
• fQc;ilTdade em encontrar - peças
originais de repOSição, com
contrOle de qualidade Monark I

�S ,.u. IiOMfNs. MULHUES, E ClllANÇAS

. ·11 R �A��!�[�COU:T
í ( A ,� e' .... 'o" p O . 'o N' HH

1.· À N , t CIO Ó I-r 0 s· I 'O O A I,Ú A " ,

MAGAZINE HOEPCKE

..
'

Rua_Felipe SChmidt, _
FllOlis � 0- $ta. Catarina

,

UVENDEeom, MElER & elA.
1_. _,....� n .'2.lICl C;onselheiro MoJrq. ') - T el 2576- li 1'00101 4!l r'lORIANOPOU!I

(·O"M- 5 Á '8 �,��O

Vi rg.em EspecialiQade
ta· Ui: .Wfllfr,IRDUSTlJAt .-- -;Joln'llle'��(Marta,:b_ada)

"eGoRomlzl''liSe,1'ffm1)o e· d:lnkl!l;o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorianópOlis, Terça-feira, 24 de Nove)llbro de 1959
-----------------

•

Dom Joaquim Domingues
de Oliveira, por mercê de
Deus e da Santa Sé Apostó
Ííca Arcebispo Metropolita-
0'0 Prelado Doméstico, Assis
'ta�te ao Sólio Pontificio, .etc.
Aos, que 'o presente Edital

virem, saudação, paz e bên-'

ção em Jesus Cristo.
Fazemos . saber que, de

acordo com a praxe estabele
cida e a" piedade dos fiéis,
celebrar-se-á no dia 25 do
corrente, feriado estadual -

per decreto-lei de 12 de julho
de 1938, a festividade de San
ta Catarina, Virgem e Mártir,
Padroeira da Arquidiocese e

do Estado, pelo modo que se

gue:
1. - 'As 10 horas, SOLENE

MISSA PONTIFICAL.-
2. - 'As 16 horas, PROCIS-

3ÃO com a imagem de San
ta Catarina, para a qual con
vocamos tôdas as entidades
e instituições católicas' desta
Capital que nela deverão to
mar parte, designadamente
pela seguinte rozma e nesta
ordem:
Cruz processional, Grupo

de anjinhos, Colégio Coração
de Jesús, Asilo de Orfãs, Cru
zadinhos, Congregações Ma- Desde Já hipotecamos bên

rianas, Associação de Santa çãos a -todos
.

quantos de

Zita, AssOciação, de Santa qualquer modo-rconcorrerem
Terezinha, Damas de carí- para o brilho da procissão da
dade, Apostolados da Oração, excelsa Padroeira.
Ordem Terceira Feminina, -, NOT:A: Desejando a Ardio
'Ação Católica, Abrigo de _Me- cese associar-se, prazeírosa-
norés, Colégio Catarinense, mente, ao DIA DE AÇAO DE

Congregações Marianas Mas- GRAÇAS,'ql:le vem empolgan
culínas, Irmandades, Ordem do o Brasil e aproveítando o

rerceira Masculina, Carro grande concurso de ríéís e a

I I'ríunral, Clero, Palio, Ban- presençá das meretíssimas
das de Música e povo. Autoridades, será a função
Antes da supra-menciona- encerrada com o solene can

da hora as referidas Associa- ! to do TE D,EUM, em ação de
P R Ô G R A'MAS, P O L I T 1 C O S ções e entidades se reunirão I graças a Deus, pelos, benefí-

OUÇA '·I�PELÁ., "rr�' U, A ,� U J 4" ;;��:�':n�� a:�ad��:t�d�:� ��:e:i��S.tanta liberalidade

,

ONDAS�MÉDIAS - 1.420 Kcs _ 5 KW ':,çar que/ lhe fôr reservado e F'foria:t:lópolis, 17 de'Novem-
competir no préstito. bro de i959.

'

ONDAS 'CURTAS - 50 mts - 10 KW Cada associação deverá Em nome �_por ordem do

2.a feira: 13,05 horas -- O PSD na' ÂSSEM-I' .t,Preesntar-se com ,os respec- Exmo .. S. Arcebispo Metropo-

BLE'IA
.

'N I d A C bIT
. vIVOS estandartes e distinti- Iítano.

_. a pa avra e, cy a ra erve

I vos. (Ass.) Mons. Frederico Ho-
,3.a feira: 20,O� horas - CELSO ,CON.VERSA I

o préstito desfilará eontí- bold; Vigário Geral e Cura
O Sindicato dos Empregados em Emprêsas de Seguros CAMINHONETE - De 'sotto, COM VOCE _ Na palavra do candidato I nua,. le.nta � ininterrupta- da Catedral:

e Privados e Capita14zação de Santa Catarina, convoca to-": fabricação de 1950, capacidade mente, ISto e, sem qualquer Newton da Luz Macuco,
dos os seus associados. para uma' reunião de Assembléia

para 1.000 quilos cabine de aço
do P.S.D. parada nem interrupção na Provedor da Irmandade do

Geral Extraordinária, a fim de estudarem e discutirem a calToc�rla de ma-delra em ótlm� �1.a feira: 20,05 horas ,_. NA LINHA- DE marcha ao sinal do Diretor. S8, Sacramento.
necessidade ou não de apresentação de nova proposta, para estad� de consel'vaçã�. FREN'FE __ Na palavra do Dep. Jota

----

aumento de salários é, em' caso afirmativo, votação das
'rratltr com Aldo Varela rua CLUBE 15 DE NOVEMBROnovas reívíndíeacões salariais, por escrutínio secreto, lerôntmo Coelho »-r- '3. apartameu. Gonçalves . ,I '. '"

,

A Sessão será: realizada à Rua. Felipe Schmidt, no Edi-,
ro n.O 2. 6.a feira: 2-Q,,Q5 horas _ O QUE VOCÊ PRE-

fício São Luiz - 3.0 andar, em primeira convocação às 9
CISA S 1\·'.BED,f N I d dhoras, instalando-se a assembléia com o comparecimento '

ri' J.�., - a pa avra o Deputa o

de mais da metade dos sócios quites. Não> obtido êsse quo- T e r " e n o Orlando Bértoli
'

rum será instalada a assembléía em segunda convocação ,-
Sábado: 13:05 horas _ PORQUE CELSO! _

com qualquer número, às 11 hõras, tudo no dia 25·de no- V E N D E S E Na palavra.do Jorn. Rubens A. Ramos.vembro de 1959. ' ,,�.
,

A presente assembléia geral extraordiná7ia .é.exclusi-,
Um terreno, medindo 6 m. de

vamente' para a seguinte ordem do dia:
,

rrente por 30 m, de fundOS, na

Discussão e votação de aumento de salários Rara AV. Mauro Ram03 203,
.

dissídio coletivo, ,bem como as bases para o acôrdo. pratar no mesri.� local, ou peio

Florianópolis, 20 de novembro de. 1959. Cone: 3860 com o De--João MomJJ

HAMILTON D'ALASCIO
.

Presidente

I

WILLYS-ÓVBRLAND DO BRASIL S. A.
INDÚSTRIA E CQMtRCIO

PAGAMENTO ,DE DIVIDEN-DOS
aviso .aO$ Al:ianistas

A, WIL[YS-QVERLAt--JD DÕ BRASIL S. A., INDOSTRIA E COM�RCIO
participa aos srs, Acionistas que a partir do dia 17 do corrente

-

está
sendo pago e-.dividendo trimestral de 3% calculado sôbre as ações
integralizadas até 30 de setembro de 1959, observada' a deliberação
da assembléia geral extraordinária de 24' de abril de 1959.

Êste dividendo correcponde ao periodo compreendido entre I � de julho
e 30 de' setembro de 1959; o paqernen+o do mesmo será feito aos

srs. Acionistas da forma seguinte:

Às ações nomrnativas -- por intermédio- de cheque no

minal eilviq_do pelo Correio, pela 'Deltec S. A., Investi
mentos, Crédito e Financiamento;

�s ações ao portador � .medien+e a apresentação do

cupom n9 10, no seguinte es+ebelecimen+o:
-

•

E$tado de Santa ,Catarina
. _./

Banco Ind. e' Com. de Santa Catarina S. A. "INÇO�'

A Diretoria

u •• , Jt,
aa 5E5M'i7'iNEii' i1Ei

�

• -; -ri
-

#fi E 15 G

Vendedor de Pecas Para Automóveis
,

"PA�IMfNTA(ÃO
o Chefe . do 16°. Distrito

Rodoviário Federal, solicitou
audiencia da Divisão de Con

servação e Pavimentação
afim de que sejam' adotadas
medidas objetivando acele- , ...

rar os serviços de pavimen -

'

I' '

tacão do trêcho FlórlanQ- (UASO, GRATUITO DE TAO_AFIA
polis-Biguaçú, contratados
com a firma Gibraltar In- Por Correspondêncladústria e Camercio,S.{\., e, " ..

' :

, .' ,

, que até agora não tem a'pre- O Instituto Naci0!lal de TaquigrafIa, empenha�do. na
sentado rendimento satisra- campanha de difusão da taquígrafía brasileira, abriu ms

tórie contrastando �0n1, to- crições ao seu curso por cÇ)rrespOhdência através de 12 li

dos os demais 'serviços a car- I
ções, Escreva hoje mesmo.. dartdb nome e enderêço, para

go dêste Distrito.
.

a Caixa,Postal n.,2.500 ou n. 8.600 - SAO PAULO.

Flirma atacadista no Rio- de Janeiro, procura represen
tante exclusivo no ramo, para todo o' Estado, com, firma

registrada. Exigem-se rererêneías,
Cartas para M. GOMES - Avenida Rio Branco, 128 -:-

15.° andar - Rio de Janeiro.

E D 'I T A L

,ALUGA-SE,

ALUGAM..SE

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

plos salões, sendo dois térreos, ':construídó em terreno de

1,1,70 de frente' por 4p,00 de fundos. Tratar à rua São Jor
ge, n.o 32.

. ,
' ,'.'

N-llj50

FESIVIDADES ,DE' SANTA CATARINA,
VIRGEM E MARll,R, PADROE1RA DA

,
.

ARQUIDIOCESE DO ESTADO

Edital de Convocação
Os -néís e famílias que não

pâderem acompanhar a pro
cissão deverão postar-se nos

passeios das ruas do trajeto
para assistirem à sua passa
gem.

O préstito obedecerá ao se

guinte itinerário: Praça 15,
(lado do Palácio), Ruas Fe

lipe Schmidt, Deodoro, Vidal
Ramos, Arcipreste' Paiva,
Praça Pereira Oliveira (lado
do Ipase), Rua Anita Garl

baldi, Av. Hercílio Luz, Rua'
Fernando Machado e Cate
dral.

, A preços 'especiais, no SUPER MERCADO DA ..

e �

• AVENIDA MAURO RAMOS: Lojas Externas, Boxes •
e •
• Internos e Bancas." •

•

! Estão já funcionando Padaria, Açougue, Pei- e

e
I xaría, Venda de Leite, etc., :

fi Os interessados devem aproveitar essa oportu- f
i nídade para obterem um aluguel' bastante "convi- O;
• •

: dativo, procurando o Consórcio de Desenvolvímen-" :
':

to Econômíco S. A., à Rua'Conselheiro Mafra, 72 •
, .

•
- 1.0 andar - FONE 2831.

. N-llj44 •
•e ,•••••• !

)r.=========================�==�====�f
CLUBE RECREATIVO,

JANEIR/O6 DE,

melhantes,' o mesmo se pede
e espera por ocasião da pro
cissão de Santa Catarina,
gloriosa Padroeira da Arqui
diocese e do Estado.

ESJRE"TO
As varas do Pálio serão

carregadas pelas mertíssímas
Autoridades especialmente
convidadas.
Para a, solene procissão

convidam-se todos os fiéis e

a população em geral.
Sendo costume, aliás muí.

to louvável e piedoso enfei
tarem e ornamentarem os

fiéis as ruas e, fachadas das
casas em circunstâncias se-

I'
I
I
r

I,
I

IIIII fI .

!
I

i'

•

•

PROGRAMA DO M1!:S DE NOVEMBRO

28 - sábado - Grandiosa
CHIC.

soirée

A Diretoria do Clube' 15 de 'Outubro, convida, com

prazer aos seus distintos associados e 'êxmas. famílias, pa
ra a domingueira que fará realizar no próximo' dia 22, do
mingo, com início às 20 horas e término às 24 horas.

INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA
SOCIAL, OU ,O TALÃO DO M1!:S.

'

--�---.......----__..-----��,�- --�

Nota: Nas festas do Club 'será rigorosa
mente exíígda a carteira social e

o talão do mês.

TIPOGRAFIA -À, VENDA

Otlmo apartamento no centro

�a _cidade.
Tratar na C.�SA 'VENEZA.

CURSO, D.E ADMISSÃO AO' GINÁSIO
AGORA VOcl!:�,PODE PREPARAR SEU FILHO PA:f:tA

O' GINASIO, MANDANDO-O ASSISTIR AU�AS DE MATE
, MATICA, PORTUGUl!:8, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN

-------�--

ÇA, 'N.o 20, TELEFONE 35-30. PRÇl!:ÇOS MÓDICOS.

Vende-se uma TIPOGRAFIA, Otimamente aparelha,dl\
com 3 máquinas de impressão, máquina de pautar, 2 má
quinas de cortar papel, 1 máquina de costar papelão, má
'luinas de picotar, máquina de grampar, 2 motores elétri
cos, COmpleta oficina de encadernação e abundante mate
rial tipográfico, 'inclusive 106 kgs. de tipos modernos ainda
-nãó ' usados.

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

nÓI:>0lis - S. C. N-11j20

AGORA, PELATAC .

FLORtAJlUltOlIS -, ·RIO� DIRlTO
A diretoria da TAC-CRUZEIRO DO SUL tem o pra

zer de comunicar' aos seus pr'ezados amigós, cli�nt,es e ao

(:ublico em geral/ que a partir de 3&. feira, 17 do corrente.
inclusive, serão' infci'adas as noyas linhas diretas espe
ciais "Florianópolis-Rio de Janeiro", saiga ás 09.30. da

manhã, chegada ao Rio ás 1104-0. Saíd3.' d(l lÍio ás 15,30 da

tarde, chegada em Florianópolis ás 17,4() hs. Os VÔQS serão

efetuados com os luxuosos e ]'apldos aviões "CONVAIR".
Reservas e informações Agência TAC-CRUZEIRO DO SUL,
fones 21-11 e 37-00.

'

RUJ:' ffllldu. ToItllllno, n.' 28

:Õ'EPÃiTÃtií".iõ-DE-rÃo-õE-piiiTici--;
: __

PÚNTõES DE FARMACIA
---

:
• Mês de' Novembro •
• 21 - Sábado �tarde) Jo'ARMACIA NOTURNA Rua Trajano •
• 22 - Domingo FARMÁCIA NOTURNA Rua, Trajano

25 - Quarta Feira (feriado) _ FARMÁCIA VITóRIA ,_praça 15 de Novembl'o •" 28 _ Sápado (tàrde) - FARMÁCIA MODERNA Rua Joã.o pinto

•. 29 _: Domingo, 'FARMÁCIA MODERNA Rua João PI'lto

'O Servi!)o Iklturno será efetuado pelas farmácias Noturna, sto. Antônio e Vitória" situadas' às..
ruas Ttafano Felipe Scbmidt e praça 15 de Novembro. '

: II'
'O plantão dl�rno ' compreendido. entre 12 e 12,30 -horas será eretu3�0 pela farmácia Vitória. •
• EST'REITO •
• 22 - Domingo

. FARMÁCIA' DO CANTO Rua 24 já Maio -.
• 25 _. Quarta' Feira (terllÍdo) FARMÁCIA INDIANA Rua' pedro Demoro ..

�9 - Domingo FARMÁCIA CATARINENSE Rua Pedro Demoro II'
O 'Serviço Noturno será' efetuado peJa� farmácias do Canto. Iniltana e Catarinense,

',., A' presente tabela� não poqerá ser �l�erada sem pr,jvla autorizaçãO dêste Depar�aniento ,
.

- ,_ 'WI':' __ ....... -.- -- -:- -- _111 ta .. _._.... III

. )

FRANCES PARA, O GINÁSIO
Seu filho sente dificuldade em FRANCll:S?
'Mande-o a esta Rédação falar, com FLAVIO
AMORIM.

M O' V'f I S f M G E R A L

,ROSSMAR-K
VI,SfTE A NOSSA 'lOJA
tua Deodoro ..n. o j 5 Tel. 3820

,�

GINASIO ANTONI:ETA DE BARROS
,

,

CAMPANHA NACIONAL DE EDucANDARIOS GRATUITOS
,

'
�

'De o.rdem da Senhora Diretoria, comunico aos inte
ressados que, de 16 a 30 do corrente estará aberta nêstà
Ginásio a inscrição para os exames dé admissão à 1.� série .

Dotmmentação exigida:
Certidão de idade (maior de quatorze anos)
Atestado médico � de vacina
Ceitificado de' conclusão' de curso primário

,
Informações mais" permÉmorizadas na, secretaria do

Ginásio, na fua Victor MeireUes (dependêttcià do-Institu
to de Educação mas Velho), todos os dias úteis, das 14 às
18 horas.

Gil:láso Anto�ieta d1e Barros, em Florianópolis; aos 11
de novembro de 1959.

Aurélta Mell-º B.ottarq
,

Secretária

.

""

DR. _B I, A S E FARACO
Ooellças, �e' Senhúras: Infertilidade" Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
�xalT',e pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

Alergia - Afecções dã peJe.
ConsuJtas das 14 às, 18 ho�as, exceto a05

sábados.
Rua Felipe Schmidt., 46 sob.:-

P A R 'T I t·1' P A, ( Ã ,O
. . . .

DOMINGOS REITZ Vva. LIJ:?IA MARJA BONETTI
e

JOSEFA SPOGANr'CZ REITZ Têm O prazer de partic1-
Têm o p;razer de participar par aos parentes e pessoas

aos parentes e pessoas de de suas relaç!)es o contrato
suas relações" o contrato de 'de casamento de seu filho
'casamento' de sua filha CE- CARLOS com a Srta. Celis
LIS com o Sr. Carlos A. Terezinha Reitz .

:Sonetti
'Florianópolis, 21-11-59 Florianópolis, 21-11-59

. CELIS e CARLOS
'Confirmam

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 24 de Novembro de 1959
------------�--------�---------

.....T... ·· • �. PTI•• D......IO U .....TA
--------------------------�-------------------------------

HORAS DE VOO: UM MllHAO
__
Ad ensêjo das comemora-

I
e dirigida pelo Comandante

çoes do transcurso da M1l1o-
I
Linneu Gomes, é a emprêsa

nésíma Hora de Vôo, pela que, segundo estou informa
Real Tfansportes Aéreos, foi

'

do, serve a maior número de
proferídó na Câmara AIta do cídades do norte e' nordeste
País, pelo eminente Senaclor do país, prestando, assim,
Públio de Melo" admirado serviço inestimável ao . seu

tribuno patrício, o seguinte desenvolvimento, econômico
díscurso: - "Senhor Presi- e social.
dente, Senhores' senadores, Como exemplo, basta citar
venho a esta Tribuna para as cidades favorecidas por
congratular-me com a Díre- aquela emprêsa na minha
toria da 'Real Transportés região:
Aéreos, por haver êssa em- Maranhão, 14 cidades' Piauí
.prêsa completado sábado, 17 11 cidades; Ceará, 6 ;idactes;
do corrente, às 14 horas, UM Paraíba, 3 cidades' Pernam
MILHAO DE HORAS VOA .. .ouco, 6 cidades; B�hia, 11 cí

PAS, desde a sua fundação, dades; Pará, 4 cidades;
há 14 anos, I Goiás, 21 cidades; Minas Ge-
O fato é significativo por- raís, 37 cidades; Mato Gro&.

que assinala o primeiro aeon- 50, 14 cidades; e Território
tecimento dêste gênero na do Amapá, 2 cidades.

'

América ,Latina, onde uma E' de salientar, Senhor
A V I S O emprêsa ele navegaçãQ aérea Presidente que a Real Tràns-

- - - - - ,__ - - puramente nacional, come- portes Aérecs não atende sõ
I Dr. Júlio Doln Vieira' mudou I mora a sua. MiUonésimà Horà mente à régi_ão do Norte e

I' o Consu1tórlo para, ,Rua Nunes I de Vôo, o que representa um Nordeste do país. Também a

II Machado 'n.o 21. \ avião, em' vôo
-

ininterrupto, regiã�Sul é servida em gran-

,

]'0:1& 26·75 _

•
N. 11/10 durante 114 anos. R e a 1 de numero de cidades, por

_.;: _ - -

=-::::
_- - '-, Transportes Aéreos, fund'ada aviões da referida emprêsa.

Ao todo são 196 cidades be-

Prefeitura Municipal deJ florianopalãs.
,

'

'

, DEPARTAMENTO DA FAZENDA '

.'

Discurso �o Prefeito �antelmo di
(Continuação da 3.a pâgi?a) I cípío, sob a Orie?tação exem- protessoredo, receberam seus
nosso povo. con��n;os, neste LPI�r de professora que, pelo I vencimentos do corrente mês.

c�so, com o �uxlho expon- "mmguado salário que lhes De resto, deixamos-lhe um

tan_eo e altruístíco da pop�- , pode pagar a Prefeitura, po- � saldo de Cr$ 164.609,80, sendo

.laçao, � que comprova a boa dem ser consideradas coope- I que na Tesouraria, Cr$ .

íntenção com que agimos. radoras da extinção do anal- 116.761,10 e no, Banco Nacio-

�ara o ano, segundo acôrdo íabettsmo, que tanto tem to- j nal do comércio Cr$ .

rírmado pelos. senhores E�': lhido os passos da Pátria, na 1147.848,70, em moeda sonan
genheíros Jose Hulse, presI-1 senda do progresso. te, além de móveis e utensí
dente da. com,issão Estadual

,
A saúde pública, como não Iíos outros, inclusive um' ca

de Energia Eletrica, Deputa- poderia deixar de ser, mere-
I minh,ão conseguido, através

dos Leciam Slovinski e Ruy I ceu-rros as maio�es atenções, I um, convênio realizado com 0-
.H�lse, e �elos Prefeitos de

I haja.
à vista as subvenções I Mi�istério da Agricultura.

AIaran�_ua, ',Tu�vo e �ombrio, I anuais concedidas ao Hospi- Fazemos votos para que V.
em Flo:lanoPohs sera ini�ia-I tal local, � fim de que aten- S. dê o destino certo a êste
da a rede. q�e fornecera.fI. L desse os menos favorecidos, diminuto legado e que o seu
energia elétríca de que os- Cl- cumprindo salientar-se que sucessor possa verírícar tam

tád�s Municípios tanto ne- :10 corrente 'ano, graças aos
.

bém- que V. S. cooperou para'
cessítam, J esforços de nosso abnegado o . engrandecimento desta

Ou:ra. .obra de. im�ortânc�a médico, foi ínstalado o Ser- terra.. ,. ,<,;jj 1
cconormca considerável .íní- viço de Assistência Médica

'

ciada em nosso govêrno, roí lVIunicipal, que tão útü tem
Ao findar as nossas pala-

a canaliz�ção, drenagem e sido à população pobre de vras, queremos patentear o

recuperaçao de extensas re- Sombrio. nosso agradecimento 'e a

gíões; antes estéreis e, atual- Financeirainente; Sr. Pre-
nossa admiração ao runcío

l;Jente, em condições de se- feito, encontra-se esta Pre- nalísmo público municipal
rem amplamente aproveita- feitura em sítuação elogiável, que, embora os sacrifícios ad
tacas para agricultura, au- conforme poderá verificar víndos de vencimentos in
mentando de forma promís- mais detalhadamente no ba- compatíveis 'com os espínho
fora, os nossos recursos eco- lancete- que hoje aínda-, lhe

sos cargos que exercem, sem

nômícos, graças ao Departa- será entregue pelo Secretário pre colaboraram com o nos

menta de -Portos, Rios·e oa- Contador ao Sr. Presidente so govêrno, de maneira a

r-ais, através a bôa vontade da Câmara de Vereadores.
nunca ter-nos faItado .apôio,

demonstrada pelo seu Chefe Nã9 restam quase dívidas a quer moral, quer material.
do Distrito, em, nosso favor, pagar, a não ser uma ou ou-

Ao nosso Revdmo. Pároco,
está sendo concluída esta tra de pequena monta, sendo

rendo aqui os meus agrade
obra gigantesca, que é a re- que todos os funcionários do cimentos' pelos certos rumos

cúperação
�

'de rertüíssímas aue se & me j d aMunicípio, inclusive o seu' mpre a u ou

terras, antes encobertas- pe- guiar.
los banhados do Sombrio e'
oaverá: 'Aos Engenhéiros
Fleming e éolombo SaUes, fi.

quem devemos êste maravi
lhoso benefício, queremos
expressar, nesta oportunida
de, os nossos mais sínceros
agradecimentos.
Na luta contra o analfa

betismo, que' é um dos pro":
blemas vítaís da Nação, tam
bém coop�ramos da melhor
maneira possível. Nêste obje-'

_ ,�tivo, instalamos e conserva

mos 20--escolas, ,espalhadas',pelo interior de todo o Muni-

I
.I •

I,,I

'As Revmas. Irmãs Sacra
mentinas pelo respeito que
sempre me' dedicaram.
'A população em geral sem

distinção partidária os meus
eternos agradecimentos.

'Movimento da Teso,uraria, em 20 de novembro de 1959

Saldo 'do dia 19 (em caixa) Cr$ 1.462.932,50

Administração Geral

Exação e Fisc. Financeira
, Sego Pública e Assist-._Social'

_ Educação" Pública
SaÍ!de Pública
Servo de 'Utilidade Públicà
Encargos Diversos
Lei 398 Dec. -no 42

Dev. d� dinheiro

Balanço

Espanha. Chaves à rua N�reu Ra-
nireção.de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS

Jur isprudencia
. '

.

COSTA

mos 32 _ Apto. 2.

cutidos êstes autos de Há que distinguir entre o

apelação criminal n, que se vence aos sábados e 'o
9.178, da comarca de que é prorrogado .para 8ába�
Florianópolis, apelante do, eis que é êste considera
a Justiça, por seu Pro- do dia útil, determinando-se
motor e apelada Gilda tão somente" o encer.ramen�

,. xavíer: do .seu expediente ao, meio
ACORDAM, em Câmara dia (art. 382, § 2.0, da Lei de

Criminal, por unanimidade Organização Judiciária do
de votos e consoante opinou Estado).
o Exmo. Sr. Dr. 1.0 Sub-Pro·;'

Apelação criminal n. 9.178,
da comarca de Florianópolis.
Relator: Des. Ferreira Bas-,

tos.liNSINO
"

, fIII""
A ,VENDA NAS

BANCAS Dl IORNAIl
E REVISTAS

- Não se conhece do re

curso, por sua maníres-
'ta intempestividade. ' -

- Há que 'distinguir' en�
,tre o prazo que se vence
aos 8ába�o8, ,�o fôro on�'

de o expediente se encer

ra .ao ,meio dia; e o que é

prorrogado pata sábado.
"Vistos, relatad!ls e dís-

Cumpre, aliás,
-

ponderar,
que o último dia nunca é
completo, "expirando no mo

mento em que se encerra o
expediente do juizo, por isso
que depois desse horário o

cartório está fechado e o es
crivão não poderá receber os

autos ou o instrumento que
represente o' ato -a ser, pratí
cado pela parte" (in Câmara
Leal: _ao Cad. de

'

Processo
Penal Brasileir<f,"'vol. IV, pág.
440).
E para o Dr. Promotor PÚ- '

blíco apelante não constítuí
surprêsa o citado dispositivo'
da Lei' de Organização Judi
ciária.
- Ademais, o espírito da

lei outro não ésenão o, 'de
assegurar à parte o' prazo
integral - na hipótese, cinco
dias - destinado à interpo
sição do recurso.

'

Florianópolis, 30 de junho
de,1959.

�-

Ferreira Basto, Presidente
e Relator.

curador Geral do Estado, não
conhecer da apelação, por
sua manifesta intempestivi-
dade;

,
'

.'

Sem. custas.
=- Com 'efeito, intimado o

Dr. 2.0 Promotor Público da

sentença absolutória a 25 de
abril p. findo, - sábado -,
somente a 4 de maio inter
pôs o presente recurso.

. Verdade que o art. 3.0 da
lei n.o 1.408, ele 9 de agôsto
de 1951, prescreve, in vae'

bis: "Os prazos judiciais que
se iniciarem ou vencerem aos

sábalos, no ,Fôro, onde o ex

pediente se encerra ao meio
dia, serâç prorrogadas de um

dia útü".
.

Assim, no caso, findaria a

1.0 de maio o prazo para o

recurso, mas porque' feriado,
impunha-se ,a sua prorroga
ção para o dia útil imediato
(art. 798, § 3.0, )do Código, de
Processo Penal), ou seja, 2
de maio.
Pouco Importa, já agora,

que o prazo prorrogado -hou
vesse recaído, como recaiu,
.num sábado.

Hercílio Medeiros.
Belisário Costa.
Estive presente: Milton da

Costa.
.

-

SERViÇO 'SOCIAL E A SOlUÇA0
Vocêe que se préocupa com os' b)' carteira d,e identid�de

'

problemas soclaÚi da atualidade... c) �testado de idoneidade moral
.... .

"
�

Você que jamais esqueceu as d') atestado de. sanidade, fjslcl!>

."

neficiadas por essa rápida
obrigações que temos para, com o e' mental

via de transportes. pró'xlmo....
'

Faço esta comunicação ao

Senado da República .. para VOC,ê que tomou consc'lêncta de
I

e) c�rtldão de nasclmenta'

que a' Nação �enha na me-
que vivemos no mundo não parEI t) pro_va de pagamento da ,taxa

jogarmos a vida que é um ,dom' de inscrição cr$ 500,00.
'

lhor conta os relevantes 'Ser- ,

, I

viços da e m p rês a Real
de DEUS, mas sim para servi_lo ,g) 'prova de qUitação com o

Transportes J\,éreos, possibi-
a �má!ló...

.

'I :�ervlço Militar
-

l1tando comunicação fácil e
Voeê já soube por acaso que,

�

cômoda entre as diversas I ex,�te um melo de' tornar um?, f 2) Aprovação no Concurso de

Unidades da Feaer!).ção.
realidade o seu Ideal de coll!-bqra. I Habilitação.

Por isso, Senhor Presiden- I dor na formll:ção de .uma socle_1 . para, obtm' fntorm!lções ma,ls

te, é que. desejo fócali�a:" dade melhor? ,I ctet"-lhadas, entre em

..

contacto com

desta T�lbuna, a MilioneSl- i poiS então apontar_lhe_emos'� ,F'lculdade. de Servlço Socl.l de

ma Hora de -Vôo da Real
.. este meip a Faculdade de Ser. 1 Santa Catarina à 'rua Victor

Transportes Aéreos, como viço sacia;.,. É uma Escola de for:" I Konder, 53, Florianópolis _ Fope,
homenl;Lgem à ,aviação CO-' maçãO, que pre�ara técnica é pro. I 3276 - HO�árlo: 15 às ,17,30 ho.

mercial brasileira, ao ensê-' Usslonalmente Assistentes Sociais Iras.
.

;ia das comemorações da Se- : a;entes que ajudam a ajUdar_se:' (Colabora,?ão da Assdstêncla

,mana da. Asa. (Muit? .bem)'1 para Ingressar nessa FaCUldade,': SOelal .sra. Neusa Mendes Guedes).

(Transcnto do Diano do 'locê deverá que preencher os se. I
Congresso, edição de' I !;ulntes requi�itos:

21-l0-dA ,"'�� I 1) Apresentação do requerimen_ V O I

Cr$

RECEBIMENT O S
RECEITA ORÇAMENTARIA

P liGAMENTO S
,DESP:I!:SA ORÇAMENTARIA

Arrecadacão
, Depositd�tes de, dinheiro

Cr$ 72.202,40
3.121,00

. c:":. ::� _'". __ .�. _'

Cr$ 1.538.255,90

DISCRIMll'ifA ',fAO DOS SALDOS

.

Na Tesouraria '
,

.

Em, Bancos ......•.....•. ó • , • • • •• • ••••••••••••••••••••

Prefeitura do Município de ,F\lorianópolis, em 19 de Noveml;>ro de 1959.

f -�"���Jt.:.:t':"'� _

VISTO
M. C. DE FREITAS
Chefe Servo Contrôl� FRE')ERICO BOTELHO

Dir�tor
.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�---------'_.----------------'-------
EXCELENTES

ARMÁR10S}':,,:

/EMBUTIDOS-
É simples aproveitar uma parede ... DURATEX'
é (> material adequado para- fazer armários -,
embutidos, ràpidameote, com maior econo·

mia e os melhares resultadas I

• DURATEX é'muito mais barato que qual.
quer outro material I
• Fácil de trabalhar - muito leve - muito
durávell
• Mesmo sem pintura tem bonito aspectol
• É o material ideal paro·armários, porque
liua superflcie lisa nõo apresenta farpas.

PRON,TA ENT�EGA',
PREÇOS qE SE

TIRAR O CHAPÉU I,

4.700,00
2,400,00. v

11.500,00
8.850,00
2�400,OO
7.200,00
2.450,00
9.215,00

26.363,00
1.463.177,90

-_ . ....:.-

, to de inscrição' �companhado dos

seguintes documentos: Ia) prOVá de conclusã,o do curso

secundário' completo e HistÓrico I'êscolar (fichas 18 e 19 J
--------

R E P R E S E N r A-N T E S
'Procuram-se, cem ótimas referências, junto as pape-

•
la! ias, lojas de brinq,?edos, .magazil1e, ete. Artigo: ESTO
.l();'-', DE PINTURA,'AQUARELA IMPORTADOS DA INGLA
'1 ERRA. O Representante deve responsabili?:ur-se- pelo pa
'2;'�.mcnto das duplicatas' dos freguêses. ,ótima comissão. Os

'

�t!].f'l'essados deverão se dirigir por carta' à ANDRE' N.
8TAMBOULI &,CIA. LTDA. Rua Bari(io de Paranapiacabp,
24 - 7.0 a.ndar - sala 76. BAO PAULO .

Cr$ �.538.255,90

Cr$ 1.463.177;�0
Hi.14'6,OO

Cr$ 1.481'.323;90

M4RIO LOBO
T esourelro

'-

FA!- MELH,OR E MAIS BARA to I

A ..providência tem por fi
nalidade dar um sentido de

org,anização ao serviço,' evi
tando que a, coleta dé lixo

seja efetuada em horas

avançadas do dia e todos os

males daí decorrentes.

Apêlo 'à População
'o Prefeiro Municipal. ape

la à população para que ca

labore com o serviço de l1m�

peza dà Prefeitura, colocan
do o lixo em condições de sel'

recolhido, no horário com

preendido entre 5 e 7 horas
da manhã.

DURATEX é três vêzes ma-is' resistente '1ue Q
,

madeiro comum. Não racho, é ,mais durável e

menos atacável pelo cupim. -

Tal apêlo se estende' às

populações do Estreito, 'Có-'
[jueiros, CapoeiraSi,,' e Saco

dos Limões.'
'

Tamanho� çle :1,22 )( 2,50 m e de 1,22·x 3,00 m. nos tipoa

liso, filetado e perfurado.
Revendedor: - M E Y E R & CIA.

}I.UA ...=: Fel111e schmi!it, 33 _. Fone 3270,

conséº"eiro Mafra, 2 ,._ Fone 3280'

.. \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.....
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FlorIanópolis, Terça-feira, 24 de Novembro de 1959
---------------------------------

'1

I

BIS erto� O T lulo u FLUIINEN:SE'
(om nova e sensacioaal vitória, desta! feita diante do seu grande rival, o Flamengo, pelo escore de ,2 x O, o esq��drãO do Flum�nen.
'se conservou o posto' de Hder absolto, estando, agora que afastou um perigoso obstáculo, muito 1J1?IS perto do titulo de campeao .ca
rioca de 59 .Outros resultadós da rodada: Botafogo 3 x Canto do Rio 1, Vasco 5 x São Cristovão 2, Olana 1 x Bonsu cesso O e -MadureIra

".v.N�l!�•• � 3 x Portuguesa O. Ojogo Amériça x Bangú ficou transferido para hoje. .

._.. _

CARTA ABERTA

\
�

'OBSERVANDO & COM.ENTANDo.
INSTRUçõES DA C.B.D.

As instruções da C.B.D., com relação às "permanen
, teé para os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol,

.�q��:
.

Os "Permanentes" e outras modalidades de mgressos

fornecidos ou expedidos pela Federação local não terão va

lor para os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol._
LOCUTORES E JORNALISTAS DESPORTIVOS terao

livre ingresso mediante apr.e�entação de "permanente",
, .

-

t 1fornecida pela direç&,o d.o estádio; na falta des e, com

(um) ingresso ·especial q]le deverá ser fornecido
_

pelo D�
legado ou representante \especial da Confederaçao Brasl

leira de Desportos.
--III�

OS ATLETAS CONVOCADOS PARA A SELEÇãO
,Na manhã de ontem foram convoc,,ªdo,s os seguinte�

àtletas para a formação da seleção catarinense, qu� �al
enfrentar os paranaenses no próximo dia 13 em CurItlba

e 20 nesta Capital: ,', .'

,DA CAPITAL - Gain�te, Nilson, Claudio, AmeI, Zll-

tan" Nelinho, Sombra, Valério, Mlanoel, Mayrécd"
Faust.o

Niltan e. Hélio.
JOINVILLE - Jorge, Ivo, Gunga, Ibraim, Didi e Ze-

•

FLORIANOPOLIS - SANTA ÇAT
ss<*sssssssssss*s.ssssssssssssss:

Quc'o admitir que você, na qualidade de ex-futebolis

ta do passado, haja tornado conhecímento de minhas re

portagens esportivas, publicadas sob o título "O PASSA

o OE', O LIMITE", em edições dêsse conceituado matutino.

SU.Jonho que o mesmo tenha .ocorrído, com os ex-tute-

U
•

t'
í" d Q'I

.. d K' II'
·

I' I ��iS;��l!� �as;:ct;� �:�aça:�i�aC�l���d��;O�!:��s ?:ss��

,I o r I a u a d I, e � '3 o u DIu H
"

num J o g o
.

fia c o :::�:��:;:;�v��;�;;;o;;:,�;;;::;:;,�;;;'�
Decepcionou bastante o "onze" do Norte que merecia tombar por escore maior De, futebol �o:�����t!�� ��s d�:��h:�r:�iiá;:!ie��o;�e se refere a mi-

.

Aliás, aproveitando o ensêjo, quero retificar tópíco re-

muito pouco se viu -- 1 x 1, no primesc te.mpo, com qo Is de Valéria e Osmar e 2 x 1 no final, com ferente ao craque Leônidas, contido entre os díversos que
abordára a seu respeito. O avante' "colored' não atua pe-

tento de Ivo contra) - Na preliminar vitorioso o Iamandaré (amador) sobre . l;�m�ã�e���:ood:IU��r��a�:�a�o��::�aoci�:��r�c;d�a��=:
Deixou multo a .desejar o �.

d P I R nhoj Otacíllo (paraná), Didi, :<'ica aí, pois, a retificação devida.
lDatch de domingo, quando pela! um misto o au a amos osm;r (Otacilio) e depois Ifoppe) \' Cite-se, por exemplo, o fato .dos detalhes concernentes

f t e Zeztnho (Otacíllo e depois La_
íd '1 d dsegunda vez estiveram ren e a

te quer conjuntiva quer índtvi. ando multo �quem de suas aptt, QUADROS • tquelas reportagens, não �erem Sl o compl a os os ar-
frente os conjuntos' que repre·1 dualmente, dQes reais. A julgar pelo que ví., As duas formações: ranjtnna j .

I quivos da F.C.F., quiçá, idealizados sôbre a interferência
sentavam o futebol do sul e

dO,' mos na tarde de antecontem no SELEÇÃO SUL Nllson PRELIMINAR
de terceiros.

norte do Estado. par,a sermos exa, para 9uem está Imcumbldo de
estádio da pi'ala de Fora, o time (Gaynete); Picolé, Cláudio (Re- Disputada entre os conjuntos

Em consequência, o autor dos trabalhos esbarrou nu"
tos um futebol bem pobretão o selecionar vinte, e dois elementos

, do Tamandaré
-

(amador) e 1'aula "

d b tá 1 tendo norteado semelhantes Tíní' sulino pode ser considerado como to) e Manéca; Zllton e Nellnho; .na sene e o s acu os, _

qu� apresentaram as duas e5_: para os pr�parati�os finais do e�� base da seleção, pois revelou mats Galego, Sombra (Bracinnoj ,
Idé- Ramos, aspirante com alguns re,

eíatívas mediante a ação da amíssissíma RECORDAÇãO.
quadras notadamente a seleção I crete,

a tarefa nao será nada fa_
preparo físico e técnico meUÍDr sío Valérlo e Almerindo. rorços do time titular, a partida Assim, quando aquela lhe haja, falhado, em, conse-

nortista' que decepcionou bastan., cU, de vez que a peleja foi en.,
entrosamento maior V�locidade.

'
prellminar terminou favorável ao

quêncía de eventuais detalhes, duvidosos por excelência,I contar quase todos os valores ·atu.
Quatm o� �Inco elementos do SELEÇÁO NORTE - puccini primeiro pelo escore mínimo.

J remédío foi mesmo 'apelar para a bondade do amigo
(Jorge); 'I'íão (Bianchini e de., RENDA

t
'

norte poderão' ser aproveitados
pois QUica.), Ivo e Ibrahin (Gun. Cr'" 3326000 eis quanto apura

Nize a.
" >�,

h d t t N'no caso do zagueiro Ivo os mé. " .

, ,
-

Atencioso, evídeneíando peculiar I aneza e ra o, 1-

dios 'Brllndão' e Amerlc�no e 08
ga); G;unga (Americano) e Ame. ram as bilheterias na tarde de

seta, tão logo 'ciente das perguntas rormuladas, pô-las as

avantes Paraná e Osmar. Dos va.
rícano (Bra,ndão); 'Mllton (Zezl_ domingo. devidas respostas à mesa,�ivi�ndo dessarte o trabalho da

lares acima, pelas qualldades téc_

A I b ,reportagem.nicas de que são dotados, Ivo e tenção, cu es varzeanos .. Belo gesto o' de voeê, caro Nizeta, mormente porque,
Brandão multo dlflcllmente per., om relacão a meía dúzía de datas : solícítadas, estas ti-
derão seus postos na seleção mui.

o BOTAFOGO F. C. de José Mendes, vai promover em
iham sido sugeridas a outros desportistas credenciados,

, , Dezembro próximo uma festa esportiva pela passagem do
orn resultado ínteíramente negativo, diga-se de passagem.to embora Cláudio e ZUton este.

_

[am
seu 10.0 aniversário de fundação. 'Ja-o há 'de ser nada'.se empenhando para superá_

Entre as provas externas que serão disputadas, consta Dê qualquer maneira, r,eferidas reportagens Q foram
de uma prova de bícícleta, uma prova corrida de resístên-

iJUblicadas., pàra satisfação do grande público ilhéu, para
,cia e duas provas de natação., .nteíra alegria dos "azes" do pebol d'outros tempos.Para m�jor engT8ndecim�nto _0 BOTAFC!GO ,F/U:E- A você, ·prezadi�.simo."N,:i2ietª'... �gp�:!i!!am consignados,

t:BOL C!;>Y,�B"J1:'Tf1gU!!]l� ,a· : ç09pel'�,çap tl,-: s�us � co.'-irma:os ':+,)'aVPf"W'.:iCY :ESTAD,O," osji'ncerõs ·agrade6imp.nt.o,s�, bem .
,·"'r�e�..:i1...:....a�-'::!"�·�-��'-i�§�·��·-tf'�-":�":'"'4·� -...(�\'�. -- }oo'- -.-C.%l� ...�._ ��·"fd'.���-"'e! :-..�.t"""'_�"l ....-�.---.;rC-�.. r",j�'� .t--,.."",........��v.. '" al��.:re� �� '''''j'':''é-�''''', "0mo grande abraço,

.

',$o •
'

das duas extremas. Até agora '. A DIJ!,E'I'O"fUA. do serilpre amigo:nãO encontramos quem supere

Valérlo em classe e objetividade

para a posiÇão de meia eSqu�Í'da.
A meia direita não tem dono

ainda Teixelrinha novamente fi, Grave a crise do abastecimento

cou �p. fora, machucado como stI I de clLrnes. pecuária de leite e pe.

encontra. 'Sombra não aprovou ,8 cuária de corte: Melhora' a qua.

Bl'acinho é "ponta.de_lança", 'lidade do leite. É pr,eciso abando.

Inadaptado portanto para o sis. i nar a práticlL da economia dlri.

tema do q�adr� que é a diagonal gida em um Só sentido. A Entre

pela sequerdl'lo. Néllnho até agd:3 vlS,ta do mês: O V Concurso ln.

tem sido absoluto na posição teramericano de pastagens. Eco.

assim ebmo Picolé e Manoel na� I nomla _ Argentina e Brasil.

iaterals na zaga. Olhos postos nas gerações futuras,

CARO NIZETA:

RINA

los.

ESPORTES EM GERAL'
v. S. ENCONTRARÁ NA

Casa' Carneiro
,

'

A MAIS COMPLETA' 'EM' ARTIGOS'"

O ataque da seleçã,! parece;:'nos

quase definido. Idésio muito �i.
ricnmente perderá o comando.

(l.:ilegQ e, Alme,�1ppo J Íl,..iã,p
,

. qo�o�

ARA0 TITO DE SOUZA
\

ESPORTIVOS

Rua Tenente Silveira, n.o 25 - Fone 2859 REVISTA DOS CRIADORES - Sumário
de tres tipos de leite de excelente

qualidade; agora, é preciso Incre_

mentar o seu consumo. A fazen.

da mágica de Ma:ryland, Métodos

U'MA EXPlICAÇAO

zinho.
TUBARÃO - Ràto e Galego
CRICIUMA _i Afmerindo
BLUMENAU - Brandão
ITAJAI .:__ Picolé e Ipésio
'BRUSQUE ...--: Tet1teirinha.
Destes c.onv.ocados, sairão bnze titulares.

--111--
,

MEU PALPITE ' ,

'Os jogadores q�e tem a sua posição segura como titu

lares da seleção, são os. seguintes Í'
,Ivo, Back central; Galego, ponta-direita; Idésio, cen

tro-avan1Je; 'I'eixeirinha, meia díreita; Almerindo. ponta
,esQUerd2; Nelinho, Valêrlo, Brandão, êstes, garanto que

serão el..:alados na seleção titular, vamos �guardar. A de

fesa é um problema mais difícil, a linha já está p:�àtica
mente escalada., No arco é que vai ser ·'duro" os tres con

Vocados são Dons. Sai dessa, Saul. E' êste o meu palpite.
--III-

VENCEU A SELEÇAO SUL

Na tarde de domingo, no Estádio Dr. "AdoUo Konder",

defrontaram-se as seleções Norte e Sul, vencendo a se

gunda por 2x1. Foi uma bôa partida, não poderia ser me

lhor porque jogos de seleções em gerai, é necesságo haver

'muitos treinos em conjunto; de um m.odo ,geral agradoU o,
bom públic.o presente. Ambas as equipes jogaram, de igual
para igual.

para o a-rco ainda deverão lutar o governo de SãO paulo empreen_ dendo sobre Zootecnica .e Vete.

Nilson e Gaynete podendo SUl'· de !>rade plano de ação . Expansão 'l'inária. A criação de gado va.

preender Jorge, s,e o mesmo vier agrícola A.P.C.B.: Fala o pr.esl. cum na Bolívia. G'randes perspec_

a ser convoclldo. dente da A.P.C.B. sobre o prbble. tlvas para a indústria leiteira

/ O JOGO ma do leite. Bateu_se a A.P.C.B. mundial. O armazenamento �,Ii
O jogo pertenceu em setenta pela decretação de pr,eçb minimo conservação dos produtos 'agríco.

por cento ao selecionado do sul, I para o produtor cfe leite. A ex- las. Controle de tiri:rica e da tra.

oro'anizado por Saul Olivel.ra. O I
pensão da l'aça Santa Gertrudes poeraba. Notícias do Rio - De

:' I
escore de modo algum disse o que, no Brasil. Farinha e óleo de ger. grão em grão. A esplramicina. na

foram os noventa �inutos de par_I me de amendoim são fortes ricas clinlca veterinária de pequenos

tida que foi das mais fracas que! de vitaminas. podem os CQncur. animais domésticos. AviculturaI
,

já presenciamos, com to\los os jO.; sos de bois gordos representar o Ciscando noticias _ Informativo

gadores culpandO o v,ento sul que grosso do mercado? A raça equ!_ de intereses avícola. Trocando em
,

. I ,

soprou forte de sábado para do, na portuguesa Alter, ancestral da miúdos _ Ultimas da ciência.

mingo. Os, visitantes tiveram dua�
I raça,

JI:l'rasilelra Mangalrg. As va. Você Sabe? _ Informações úteis

bolas na trave anemessadas por, dedades polled·Durham polled. paar avicultores. Cozlnh.a avícq-': I
' ,

Nellnho, aos 38 minutos do pri_! Hereforci, polled_Devon e os Ca- la, .. Receita do �ês - Torta de

melro' tempo e Idéslo aos 36 mi_' banh�ros Ingleses, Secção Jurí· gaUnha Americana. Mercados de

uutos dilo �talla comPlementar.l dica - D1ferênça de sisa ,em

Várias ve"'es a cidadela nortista compromissos de compra e venda.
�on'eu o risco de tombar, dada a' Combate à tristeza do gado.
falta de chance dOS dianteiros lo. I

XXIII Exposição Regional de Leo_

de aumento da prodúção de car.

transcrita:
na n03 cUmas quentes. O surto

da pecuária no Brasil Central.

A,vicultura no Rio de Janeiro -

A C.N.A. é contrária ao tabela_

Do dr. Saul Oliveira, recebemos a carta que abai;,ç.o val

MI_STER K.

"Florianópolis, 20 de N.ovembro de 1959.

Meu prezado Pedro Paulo.
Não POSS.o acreditar que os conceitos que emitiste no

'Meu Bom Dia", em "O Estad.o" de hoje, sejam efetiva

mente, os reflexos do que pensas dêste teu modesto cola
borador e dos demais componentes da Comissão do noss,)

eelecionad.o.
Não é verélade� o que te informou o Maury Borges, que

houve tramas" para Silenciá-lo, em "A GAZETA", com

ieferência à� críticas que o mesmo tecia contra mim, per-
t.inente ao ielecionado. •

Diz, é verdade, o claro comentário supra mencionado,
de 'tua auto'ria, que a trama foi feita porque o Maury cri
ticava .o modo porque foi constituido o selecionado e ou

trossim a sua Comissão Organizadora. Mas, o que realmen

te vinha sucedendo, era que o Mau�y não criticava a C.o

missão,' nem a Federaçã'o, nem ao Osni, nem ao Lauro;
nem ao Libório, nem ao dr. Fernando, nem ao dr. Eros,
nem ao dr. Cúneo, mas sim, exclusivamente a mim.

Mas, mesmo assim, nel)l eu, hem as pessôas acimà re

feridas, teria o desplante, m:�sm.o porque nã.o havia ne

cessidade de urdir o afastamento do Maury de' "A Gazeta".
/

Confess.o-te qU� até h.oje ainda desconheço os moti
vos pelos quais o Maury não é mais o diretor esportivo da

quele jornal.
Esclareç.o-te, outrossim, que jamais pr.ocuraria tirar o

pão da bôca -de alguém. Quando tive conhecimento que o

Lauro seria o novo diretor esp.ortivo em substituição ao

Maury, ponderei ao Laur.o que me havia!l1 informado que

DIA DO R'ESER"lrlA 1 Maury não possuia outro emprêgo e que .o de diretor de
'li �" 'A GAZETA" lhe faria,.· falta.' O Lauro, por sua vêz, não"é

urna ma::mífica cabeçada aprovei_ A"n.fa"entaç,a-o rico, e· também faz fonte de renda - tem' familia nume·,
tando um escanteio cobrado.< com t' "Ml ros� _ da crôriica eSDortiva. Relutou em aceltár o convi-
pericla por Ga!!'go. Aos 27 minu. DEVERAO -SE APRESENTA� ENTRE Lo E 16 DE DE- I;e, mas aceitou e niss.o, penso, não houve mal algum.

.

tos, Osmar empatou, éom um ar. ZEMBRO, OS' SEGUINTES !ELE�ENTOS DA Esclareço, também, que se houvesse necessidade de
remesso viol,.ento de fora da área. RESERVA 'DO EXÉRCITO:' silenciar a crônica esportiva, houvesse necessidade dêsse.
Ambo's os tentos podem ser consi_

_ Todos os Oficiais e aspirantes R/2 com ínenos de expediente execrante,' usaria a amizade que deV.otO ao

derados como ind,efensáveís.

0'130 anos de idade.
.

_', pessoal \ de "O ES�ADO", ao' dr. Rubens Arruda Ramos, ao

tento da vitória surgiu aos 20 '

_ Todos os Sargentos da Reserva não remunerada, Paulinho, a.o Domingos' de Aquino e a ti próprio" para im
minutos da fase flnal quando de' :icenciados ou formados nos últimos 5 anos. . pedir que saisse a célebre "Fôlha Sêca" do Daltir Cordeiru
uma forte ofensiva 'dOS sUlinos, I' '- Todos os Cabos e soldados de 1.a cate�oria aptos a que foi, aO meú ver, o pronunciamento de jornal màis
tendo Almerllldo atirado a-o arco

[Pl.omoção
a graduação superior e licenciados nos

Últimos., violento; contra a- entidade da qual eu· sou o Vice-Presi
e Ivo ao 'procurar aliviar a pres_ !i anos.·' dente que até hoje já se publi-cou. Informo-te. para govêr
são ao arco, marcou contra suas'

_ Tod.oS os Cabos e "soldados de 1.ã categoria licencia:' �o, que .,muit.os dias antes de o artigo d.o Daltir ter sido

proprias redes. dos nos últim.os 3 anps. publicado, 'eu já c.onhecia o seu teôr.
,

ARBITRAGEM - Todos os reservistas da.;; Policias Militares ou Corpo Como vês, meu c.aro Pedro Paulo" usaste informação
Fraco o trabalho de Gilberto Na de Bombeiros que tenham menos� 35 anos de idade. inexata no teu "Meu Bom Dia" de hoje.

ha-s na direção ,do jogo. Falhou - Todos os reservistas de 2.a e 3.a categoria portad.o- Um abra�o do

muito, sem, no entanto, influ1r res de diplomas das Faculdaões de Medicina, Odontologia
no escore. e Farmácia e que tenham, rp.enos de 30 anos de idade.

ment0 de aves e ovos. Respon_

\'

laJiclnios carnes' aves ,e ovos. No.
vos Pl'eç�s de l�ite. Relatório n.o

176 do Serviço de Gôntrole, Lei.

cals. poldina. V Exposição

telro da Associação paullsti de

de Anl. Criadores de Bovinos. .

OS TENTOS mais 'Cle Br.urú. São paUlo dispõe

O, tento inicial foi de autoria

de Valério, quando eram decorrI·

dap 11 minutos.' Marcou_o com

SAUL OLIVEIRA"

(Reproduzido por ter saíd.o com incorreções).
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ÓDIO E fALTA DE ÉTICA SEBASTIAO PROJETO ISENTANDO MAGISTÉRIO DE IMPÕSTO GOVÊRNO SE REPETE SENDO CONTRA PROFESSO!'RADO ,,- TUPY: CATILlNÁRIA 'CONTRA MINISTROS E GE�'ERAIS DE PIJAMA... - COBERTURA-PARLAMENTA'R DESAGRADÁ BANCA'DA
VERNISTA ... � .ENALTECIDA- A BANDEIRA NACIONAL - ANTONIO ALMEIDA: ARQUIVO PÚBLICO,; FONTE E E,MPREGO.

Neves não se oonformava, pois Nota.se que o líder governista faz
alegava o fato de o herdeiro ser essa defesa· sem grande fôlego,.
mil�onário. O líder da opOSiÇãO, presstonado, consciente de que

entao, pergunta ao seu colega go.. entra numa roda viva, num tre,
vernista se, eom os ínfimos salá_ medal· arriscado II· traiçoeiro. E
rios que percebe o professorado de nêste estado de espírito o parta;
Santa Ca.tarina, poderia deixar mentar udenista tenta confirmar
herdeiros IIliJionários.,. a "demagogia" do projeto Jota
A ingrata missão de defender o Gonçalves perguntando se Q mes.,

mo na-o s�bia que a mensagem go •govêrno do E�taeLo impõe ao sr.

Sebastião Neves situações terrr; vernamental dera entrada antes

veis .come esta ile ficar contra um na Assembléia·. Q repiesentante
projllt� 'humano em sua essência. joinvillense esclarece que sua pro.

zendo não aceitar bilhetes assina.
dos por ministros eLo Tribunal de

Contas e generais de pijama, ãese,

jando inculpar a Mesa da Assem.
bléia pelo fato de n�o 'I1ota1' leis
que não são de sua alçada, Refe.
re.se o parlamentar ao uunete

que ·profess.ores mandaram publt,
car na imprensa local, há dias. O
representante udenista de Joinvil.
le afirl!la que para os subscrltores
do bilhete, e por êle citados, o

magistério é bico pois io os
,

príncipes da pátria.
O sr. Antonio Almeida, em apar

te manifesta não estar de acôrdo
.eom o pensamento do orador, afir�
mando que. o magistério não é
bico e os generais de pijama mui..

to fizeram em sua vida na ativa
, ,

pelo país. O representante do PSD
lembra que o sr. TUPY Barreto
investe seguidamente contra os

militares _ professores que Iecío,

nam tornandocse. assim novamen.,
,

te úteis à coletividade, uma vez

que o g,ovêrno da UDN não quer
dar venciJllI'!Uto, dr.centes ao ·'inlÍ.
gistêr1o. O trêfego i'cLamatal·.
udenista apenas responde para R:..

petir que o bilhe'te dos professores
veio com enderêço errado uma

vez que a presidência da Casa nã.o
pode propor aumentos de venci.'
mentos ao funcionalismo estadual.

Na sessão 'de 19 de novembro o

sr. Seba�tião Neves, líder do go.
vêrno recusa o apôio de (ua bano

cada ao requerimento do sr. Jota

Gonçalves, para que o projeto do

partamerrtar joinvillense, ísentan.,
do (I. magistério catarinense do

impõsto de transIllissão, seja apre.,
ciado s-ob o regime dI! urgência.

.,pega"i o representante go_

vernista que já se encontra na

Casa um projeto que concede van,

tagens ao professorado, e que o

sr, Jota G,(lnçalves estava apenas

aproveitando a oportunidade para
fazer demagogia. ...0 parla.mentar
joinviUensc em aparte devolve a

aeusação ao govêrno 'afirmando
-

,

que se fazer demagogia era apre ,

sentar projetos que facilitassem a

existência de uma classe tão mal
.. vista pelo governo, ele desejaria,

em tôúo decurso de seu mand�to,
fazer demagogia. Disse ainda; o

sr. Jota Gonçalves que as queixas
daquela classe eram justas, porém
não encontravam apôl.o algum da

administração estadual, e o sr,
Antônio Almeida, em aparte, ma ,

nifesta que o projeto é humano e
,

vai, ao encontro das necessidades
40s proressores

Um dos artigos do projeto Isenta
os herdeiros da gravação em rere,
rência. e sôbre isto o sr. Sebastião

posição é anterior a do govêrno,
eonrtrmandecse inteiramente a

falsa posição dô sr. Sebastião Ne
ves ante os professores de Santa
Catarina.
GOVERNISTAS _

NÃO ,sIMPATI·
SAM COM A CRONIGA ...

\

�'INQUÉRITO DO FEIJÃO
(Do "Diário Carioca" di! o Diário Carioca ressaltou em edi_

.23·11-59) tortat recentemente vai ser mi., ,
A ESCANDALOSA importação nuciosamente apurada por ordem

de feijãO, cujos terríveis aspectos do presidente da República e
,

atendendo sugestão da COFAP,
A esta altura como não se po,

,

deria deixar de esperar, surge o

deputado Tupy Barreto. Desta
vez derramando sua bile contra a

,

crônica�parlamentar desta fôlha,
alegando que por mais que o PSD

que determinou ao ministro do

Trabalho instituir comissões de

inquerito para esclarecer "com a

mas..r precisão de dados e ínror, perca na Assembléia, o reporter
parlamentar saberá eom habâlída.,

mações todos os aspectos da tran,
de transformar a ·derrota em vi_

sação em aprêço, desde as nego., tó;ia... Ora, é o caso de se per.
ciações de compra até o desem. guntar se valem a pena as vátó.

barque do produto no Rio de Ja. rias de pirro. Ve:ql, aí, muito a

neiro, tendo em vista a adoção de propósito, o aparte 00 líder da

oposição quando afirma em apar;
medidas que acautelem os ínte, te que õ PSD tem conseguido vi_
rêsses da Administr�ção e do Te- tórias e maãs vitórias no poder
souro Nacional". Judiciárlo dlf Estado e do pais.
'Congratulamo.nos com o presí," Diante disso e depois disto, nada

mais resta comentar e esta erõní;
dente da República pela presteza ca registra, a contra�ôsto, por não
com que provide�ciou a defesa dos serem do fettio de seu, autor os

, .

elogfns que lhe foram feitos da
tribuna da Casa, pelo sr. Jota
Gonçalves. Registra, outrossim, os

do sr, TUPy Barreto, muito ·embora
prescinda dos mesmos, poi! ore.
porter parlamentar cumpre com

suas obrigações simplesmente, e

as erítieas ou imeômios da repre ,

sentação govllrnista não lhe irão
alterar o procedimento profissional.
TUPY: CATILINAiuA A MINIS
TROS DO TRIBUNAL DE CON-

TAS E GENEltAIS DE

.

PIJAMA....

)
.

F1or1anó:poli�, Terça-feira, 24 de Novembro de 1959

FERNANDO VIEGAS CHAMA O

.PRESID�NTE jK DE
PARANõICO

O sr. Volnei de Oliveira apro.,
veita<para criticar a pletora l1e

vantagens da classe mili�ar, -prtn;
eípalmente depois de guerras ou

revoluções oeasiões em que mais
assomam �s concessões de benefí.,
cios à classe que já é paga para
dar conta de sua missão preeípua,
que é a defesa do pais.
A esta altura o sr. Fernando

, ,

Viegas, a propó�ito 4e uma !lbser_
vação do líder dll sua bancada a

respeito do pagamento aos muni.
cípios da cota do impôsto, de ren.

da, afirma, fora de .si; que o pre.
sidente da república é um para.

nóico•
'

.

Tal declara·ção, como não podia
deixar de ser causa mal estar ,em

,

tôda a Casa e o sr. Walter Rous_
senq pede la preSidencia para es.

ooimar da taquigrafia o insulto,
pO?' anti_rec4mental. O sr. Fer.
nando Viegas alega, então que
pretendeu empregar' a palavra pa.
ranóico no bom sentiflo... o que

ninguénl entendeu na Casa. Aliás,
não é a primeira vez que o ex.

C·asara' ,

em
candidato a prefeito da capital é
acometido de mal súbito no ple_
nário da Assembléia. E a terapia

dezembro ::;;IIl�eus eolegas conmecem a do.

I
, : TEERÃ 23 (U.P.) _ O Xá

A seguir, ocupa a tribuna o sr.,

I OUQP I rpl� 'I " Dario salles, que d.á explicações a

J·a'cnlO.O�QOU·rea�dar�oãs� ,oa�silt�ueanhcioo_r ,. ::i�; ::,�=:z��:: f�:�:.���;:f:�i.;�Eª i
_

se soube ontem.
captara inelusive a elhissôra do

I nismo .catarinense não es. '.
O casamento será efetuado na dr. Jota Gonçalves, que se mani_-

I
semana do N t 1 festam honrado em contar oom• conde duplo aiarme: a ne.

a, a .

I O X· tão ilustre ouvinte.nhuma re�eptividade, do a Reza pahlevi tem 40 anos
DIA DA BANDEIRA:candidato no meio popular, de idade.

SESSÃO CIVICA
• em sua excursão por diver.

.:;.
..

..... ;.... _

I :�e:!!::::�:�:u !�!:::bl�::. f SABER E TRADiÇÕES 'EM CAIXOIES
: Em Itajaí, quando acusa. : s. SURI
• va o govêrno federal de não • A POLICIA MILITAR DO ESTADO esoo devendo aos

j•
rêconhecer contribuições aos :

• seus servidores e à S:mta Catarina, um monumento dediInstitutos, foi aparteaoo:, O
_ V. Exa., no govêrno de. cada aos soldados mori.:>s em campanha., O.terreno da

I.
São paulo, também não re. : praç�, onde se encontra o repuxo, já foi doado para tal
colhia! Tenho as provas no

I fim. Oficiais e pral;as, desde 1932, vêm contJ;'ibuindo.
bolso!

.

• A rea'çã'o do candidato

I
A POLICIA MILITAR ressente-se da falta de um ar-

: surpreendeu. Em vez de pe. quivo histórico. Na sua histól'ia existem
.

vitórias e der-
O dir a prova, de refutá.la, de rotas, glórias e decepções, mas, de qualquer forma, afir-
'aceitrur o debate, ficou fu� ma abnegações, bravuras, heroismos suficientes para in-

I
rioso e em crise de apoplexia t·

-

_·ttrovejou:
CU Ir nas geraçoes presentes ,ad�iraçao, respel o e, as-

_ Tirem êsse homem. da. sim, manter bem alto o espí:t:ito de corpo tão indispensá-
qui! ponham êsse comunis. vel para conservar elevado.a animo e o padrão moral des-
ta na rua! Mentiroso! Co_ sa corporação tão útil se ajustada nos seus verdadeiros
munista! CoOmunista! Rua, mi�teres.

,�n�! '

Dando de barato que o
A ·POLICIA MILITAR, gloriosa e sofredora, luta tenaz·,

aparteante fõsse mesmo co. mente pela evolução própria - tecnica, profissional, cul-
munista, e!'Sa, circunstânciá tural e social -. Não é justo, portanto, o rude abalo que.
não podia prevalecer sôbre

agora sofre com o ENCAIXOTAMENTO do museu e sala
uma acusação que se pro. I .

punha à prova. Todos os
d'armas- que colecionam e lembram pessoas e :fatos do

presentes compreenderam que I passado e enriquecem e embelezam a cultura e o patri-
o candidato com a cena ne. I mônio da Milícia.

Avrótica, vis�ra a fugir do
: Sala d'armas Tenente Coronel Marinho e Museu Ma-

documento que o apartean_ jor Lara Ribas, foram criadas no comando do' Coronel Re-te anunciara possuir. I
I Apanhado em flagrante, a I gis e de todos os sucessores tiveram, com o reconhecimen-

.1
mansuetude demoerátlca gi

••10
to da sua utilidade, decidido apôio. O� ex-governadores Dr.

rou 180 graus no ,candidato AderJ:>al Ramos da Silva, Sr .. Irineu Bornhausen e Dr. Jorintolerante e totalttário.
ge Lacerda prestigialam-na fazendo-se presentes e lou

• A decepção foi unânime. a

........................ vandq e elogiando o fato de a sala perpetuar os simples

�s:nM%",,.,.S;,.,.%'1',.,.,.,.%'Q;s:s:$%S%%iSS,.SS,.. soldados anônimos e obscuros mUicianos sacrifica�os em

. yl'uBUu A.L REGIO'NAL 'ELEITORAL' holocausto ao, cumprimento do dever.
KI .1A O Coronel Guedes, ao que consta levado pelas intri-

-

�as e insinuações das mehnos que haje. conseguiram' oELEIÇÕF$ EM POMERODE intento, quase cometeu' essa gafe, mas alertado, percebeu
O Tribunal Regional Eleil.-ral 'na sessão do dia 20 do em tempo que o sentido da corporação era maior do que,

o do raivol'!ismo tolo' contra nomes e sombras e seria ames-

correnie, decidiu marcar as eleições de Prefeito, e vereado- quinh,ar-se o decepar patrimônio de elevada expressão

res. de Pomerode para o dia 3 de oulubro de 1.960, atenden- ��l:�:�� S:r:nf��t�o� r:�::rr�: f::�::i�. imaginários. Jus-
d·

,.,

d S
.

T·b I E'"I I I"d d' O Coronel Simões de Almeida, ,que ainda tenente
O Inslruçoes O uperlor ri una �el ora no sen 1 o a

aprendeu, praticou e participou de torneios e campeona-

c�igçidêrt�_cia com as eleiçges�gerais. :,c ",!i �: �o: '�e esg�ITha nessa sala, custa;l,Uos crer' se'ja ele o auto;,
�. "

��'f.:\���� ENCAIXOT�ENTO. �,fi�·,'·.·,'
l lIj.

"

r

pa r t i c i p a r
á interêsses do povo e da Unii!0 e,

nessa oportunidade é de justiça

préstimo na Caixa Econômica be.

neficiando taifeiros da Marinlta e

Aeronáutica. O sr. TUPY Barreto
conjJ'atula_se com seu colega, di_

de seu

NATAL!
Dezembro!

,
ressaltar que a atttuüe do govêr.

',;,

Aguardem
110 em especial a do presidente,

,
da República, situa.se em têrmos
absolutamente inatacáveis. Com

o� falsos amigoS,
casa· que infestam

,êsse ato, mais uma vez o sr. Jus.
celino Kubitschel< dá demonstra_

,

ção de lisura e cuida10 na :lIbra.
ção rigorosa da culpa e dos cul.
pados.LI\RIIA

CONVAIR
NOVA O que é preeiso agora é que a

comissã.o cumpra o seu dever
,

alarmada

Após a retir:t_da do projeto aei.
ma comentado da pauta, pelo seu

autor, o sr. Fernando Viegas apre_
senta telegrama ao deputado Wag_
ner Estelita, solicitando aprovação
projeto relativO' a obtenção de em.

pois a opinião pública
,

por acoJitecimimto. que a atingiu
em ponto tão sensível, não cessará
a vigilânCia. E' preciso que os

aproveitaeLores
,

os ratos da

qualquer govêrno sejam trazldos
,

'
,

à tona, ,cump,rindo.se a rigoro?&,
determi!1ação do presidente � Re.
pública e atende·ndo aos interês.
ses da adminiSÚaçji,o e do povo.

E RIO·g FLORIANÓPOLIS··

DIRETO AS, 115,30

A sessão noturna de, 19 do cor•. tréia de amparar o sexo f
rente foi realizada para a .oasa I que •

necessita de apõio goverrender sua homenagem ao Dia da mental expressando sua soU
Bandeira. Ocuparam a tribuna os dade à mensagem governam
srs. Romeu se�astiã<l. N�ves, . Dib que reduz as. custas dos cartó
Cherem, Volnel de Ohvell'a, Que. Quanto ao projeto criando o
rino Flackl. Bahia Bitte�court, ?uivo público, disse tratar_se
Ademar GhlSl e Walter Roussenq, llljunção para a criação de
todos exaltando o símbolo máxi. cargos polpudos para protegidos
mo da nacionalidade. govêrno. Rerezíu.se a seguU

inconveniêneia de ;e deslocar'
cumentos doO interior para a c

tal, em prejuizo dos municipl
Caracteri:r.a_se a criação de si
curas onerando o Estado tin
zando por afirmar que ir'ã à
buna protestar toda vez que
tenda que o governo envie PIll'IIj:Assembléia projetos contra os iii
teresses do povo.

ANTONIO ALMEIDA: ARQUIVO
PúBLICO É PRETEXTO
PARA MAIS CARGO.

Falando em seu nome pessoal o
,

sr. Antonio Almeida, na sessão de
20 do corrente retertucse à dispo.
sição 'da deputada Inge Colin de.
monstrada em seu discurso d� es;

.-

X
EDGAR DA CUNHA éARNEIRO

Essa moda de vestido curto, por cima do joelho, é
terrivelmente prejudícíal áo serviço público.
óbvias.

Se ela surgisse, ao nosso tempo da Inspetoria, e
se por lá existissem funcionárias, seu Edgar - estou
a vê-lo - teria uma conversinha 'partícular com elas:

- Minhas filhas, já que vocês encurtaram tanto
os vestidos, vamos encumpridar o juizo. De amanhã
em diante quero-as todas .de guarda-pó,
cinza, pela meia-canela.

x x x.

Outro dia, . enquanto esperava uma certidão, num

departamento estadual, uma funcionária, de saiote
holandês, cigarro à boca, entrou no gabinete do dire
tor, atirou O' documento sôbre a mesa e saiu rebo·
lando ...

,

N ii. Inllpetoria - aí está
confirmar - diante do seu

o dr. Raul Caldas para
Edgar nin�ueIn fu:mava.

xxx

Um telegrama urgente, do gabinete. do Ministro
Salgado Filho, determinava uin levantamentü com

pleto, analítico, das conc!lções
'

de trabalho e de vida
dos mineiros do Sul do Estado. Despacho do Inspetor,:
"Siga o·· funcionário Rubens Ramos, amanhã, para a

'região carbonífera e cumpra a determinação do Ga
binete. Ed. Carneiro".

Como as diárias e ajudas de cUsto fôssem, àquele
tempo, a posteriori, mal tomei conh�éiniento da ln ...

cumbência fui ao Chefe. Antes de abrir a boca, seu

Edgar entregçm-me . uma passagem no MAX e um
vale de 500.'mil reis, da sua carteira!

Em Laura Muller o engenheiro da Cia. emprega
dora, dr. Márcio Portela, recebeu-me cavalheirosa
mente. Mas essa recepção era pessoal. Da Cia., já
ciente da providênCia minrsterial, recebera ordens pa-

I
l'a congelar-me. Tud? me foi ne�ado., Até para arran-

jar um quarto e refeições, num hotelzinho vazio, tive
tlificuldades. Telegrafei ao Inspetor narrando as ocor

rências e consultando se devia fiscalizar a Cia, e la
vrar autos das infrações j·otais que observara. Respos
ta: Gabinete informa funcionário deve limitar-sé le
vantamento determinado",. Irritei·me e resolvi reagir,
prestigiado ainda, por outro tel�grama do seu Edgar.
ma'8 ou menos nestes term.os: Particularmente la
mento instru,ções superiores. Faça levantarnento C01n-.

pleto apontando todas in'fmções." FiqueI por lá máTh
um dez dias. E escrevi um romance sem ficções, H.J

qual caberia bem o título de Servidão. Humana. Os
salários eram pagos em vales; qne umá c.o�perativa
(sic), por�especial gentil(;)za, em casos de necessidade,
tocava por dinheiro, com 40% de abatimento!!! De
Criciuma levei um fotográfo para comprovar o tra
balho de crianças, de ambos os sexos, no interior das
minas! ,Horário de trabalho, férias, seguros, cOlltra
tos - nada vigorava. Comprei alguns vales - ao par
- para documen�ar o cooperativismo que ali tuba
roneava. Ao ar livre; à luz do ·sol ou das lanternas mi
neiras, tomei depoimentos dos mais corajosos. Sob
uma árvore, tendo um caixão de querosene Jacaré por
mesa, fundei um sindicato. E quando a Cia. ameaçou
paralisar os, serviços, por minha causa, abalei de re

gresso.
Meu relatório estarreceu seu Jj:dgar. �le o encami

nhou ao Rio, com um ofício . objetivamente violento,
reclamando mais funcionários para que a Inspetoria
garantisse a ,e?Cecução da lei e acabasse com a, escra;
vatura branca nas minas. Mas, desolado, confessou
me:

Cumprimos nosso dever, mas perdemos nosso

tempo! Os poderosos de Barro Branco são ainda mui
to poderosos! O seu relatório não lhft vai dar g�órias,
mas acarretar-lhe a pecha de comunista! II

No Ministério, êsse enorme Oliveira Viana, então

consultor) jurídico, fez mágnífico
.

parecer ,sôbre meu

levantamento, ·especificando as prOVidências que de
viam ·ser tomadas:

Foi a última notícia que tivemos do> assunto ...
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