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'I
figuras delicía o expectador que corríge as depressões' fí-

,
O LIDO com' execuções da música de sicas da cutis. Tal é a perícia

Um "show" de cinema, o Wagner, Chopin, ou Vila e rapidez que em apenas. 24
melhor entre os melhores de . l.Gbo. ótimo drvertímento .. . horas de hospitalização, os

São Paulo, Cem Cruzeiros o maneira símples de valoriza- pacientes de ambos os sexos,

ingresso, com direito a lugar' ção do cruzeiro.
-

se. livram de/ quaisquer de

numerado, Q....que preporcíona OPERAÇõES PLASTICAS· feitos que por ventura pos
ao público a racüídade de

-

Sempre imaginei que só as suam, ficando. com outro as

acomodar-se sem atropêlos, mulheres e nunca os ho- pecto.: mesmo os rerratãnos
em esplêndidas poltronas de mens, sentissem complexos. à beleâa, Ainda' que pareça
fino acabamento; Um "�aga:- de. um nariz maior ou menor, íncrível, essa é a verdade e

lume" à entrada, para con- ou de outros imperfeições tudo graças às. mãos aben-
_ sr. Lourival Ramos. Residência para', pequenà duzir o assistente ao lugar cutâneas. coadas do Dr. I_taul. Que Deus

-= srta. Ivone Ramos. família, situada à rua Duarte' exato. Espêssos tapetes aba- Pois caríssimos conterrâ- as conserve sempre :firmes,
_ sr, Jacó Ribeiro. . Schuten, 34. Preço - Cr$ fam o deslizar dos Passos. neos;" à Rua Xavier de Tolê- para alegria. e felicidade dos
_ sr. Pedro Germano Muel-14.000;00. Tratar no local Ar refrigerado. Comodidade .51.0 3Üj.:lÍA., um jóvem médí- que delas necess1tam.

ler.
, '1 .' N-llj69. perfeita. Nada que atrapa- 'co Dr. Raul Loeb é, no mo- . CACARltCO _:: 100.000' •

lhe a visão. ConfÔrto absolu- mento, a gra_nde� ."coquelu-I VOTOS Quase dois anos se passaram.
to. Antes do filll).e, uma '01:- che" da "Alta Soc1edade'" O f e n ôm e n o ele1toral E hoje, o mato já está tomando-a calçada daquela rua.
questra de .oltenta e tantas paulista, -pela perfeição com paulista, que alguns edís com Ali, pertinho da Praça ,15, em lUgrar bem central.

acento no cenáculo munící- A propósito, reecbemos uma carta chamando nossa

pal, tacharam de.Imaturída- atenção. Nós" heim?
de- politica, foi a nota de '

< Fomos e vimos, por amõr ao ofício. Vimos a floresta.
maior evidênc1a na vida pú- Está' pior do que 'antes.

rr_G U A R' U J. -j" bllca daquela, unidade fede- E renovamos o apêlo, já queA rativa nos últimos anos.
.

será mesmo atendido. capínacão
Teria a votação dada ao

ção, é certo que não será feita.

ONDAS MÉDIAS -' 1.42'0 Kcs - 5 KW Cacaréco êsse significado? VAI VOLTAR A Cíi:RQA - Trabalhadores estão colo-

ONDAS CURTAS _ 50 mts _ 10 K\V"·
OU será o protesto surdo do

cando estacas no terreno da Praça 15, pertencente á Cai-

tli
. A • povo contra os falsos eorí-

a Econômica Federal.
.

Ice-a-::ca'
.

.

prellll• 2.a feira: 13,05 horas -,- O PSD na ASSEM- feus dõ regimem, que usam Istó quer dizer que táboas vão ser ��olocadas nova-

.

"

"

..

'.' •
.

.., ,�H.II',,', I_lLÉIA - Na .palavra de Acy CabralTeive e abusam de métodos" repro- mente, ou recolocadas. Quer dizer também,�que absoluta-

a f
"

,-,. váv�i'; no ,afã de obter a
mente nada de positive sôbre a construça-o do 'pré,dio.

-'-- CARMELO FARACO· 3. . eira: 20,05 horas -. CELSO CONVERSA fi d
.

á
o;>

,.
con ança as ma.ssag.op�r -

Nova cêrca, novos anos de espera, ..
Estávamos satisfeitos, escutando o [ôgo do Flamengo,' COM VOCÊ _. Na, palavra do .candidato rias?

..

do RI'o', contr.:.a o: spartàk, de
.. Moscou, cFlamengo. 3 x O) -e-, _ •

Até quando, colega Osni? '�

.
..

d PSD"
� 19.60 dlrá�se o brasileiro

'V.ASSÓURA COM/FITA '-FRíi:TA - DE LUTO _:_ Os
quando a tran-smissã<;i -da pe.le:ia. fo,i .interrompiq,�, _,cQ.m,.. a O.". .. "'.', atíngíu ou n o lena matu .

o!{
_

' ...' .'1. a p' "",

.que 'primeiro transitaram ontem"bem cêdo pelo jardim
notícia estonteante .da renúncia do Sr. JâI).ió Quadros. -

.

",a feira: 20,05'. 110'�as" -_ NA" LI'NHA' DE' ld d lit!
'

'<!
- e

• :i... rr a e po ca. .

-Olíveíra Bélo, quando passavam por baíxo da frondosa fi-
com as riaturaís reservas de obscuros' rab!scadores "de FREN','TE' ",

N "I d D-
"

J". I De mínha paste acredito

�ovíncia, ficamos a xrelembrar a . situação, pol�tica"" do
'.

'
...

' '--; , a pa avra o ep.. ota na consciêl'lcià' cívica do guelra, paravam para vêr uma coísa inédita.

país, desde 1945, diante' dessa verdadeira "bomba" política. GOl
..
tçalves

.

nosso P9VO .e na sua capàêl'; De um dos grossos troncos da árvore, pendia, amarra-

No Primeiro pleito' presidencial, após a queda da Di- 6."a feira: 20,0.5 horas _ O Q',UE VOCE- PRE- 'd d
, -, '

'1'"
-r

t" de da, com uma faixa prêta, uma vassoura -já mutte .. usada.
_ LU'" da e e' l'�ag r. con, ra os.

. e� Fói fácil compreender o símbolo de uma 'renúncIa. '..

too.ura, a U.D.N. apresentou-se com o Brigadeiro. h d i f t m

Vibração.'"
., CISA SABER! - Na palavra do Deputado magogods ,qude�a�lft'l n, bes ai -: 0 ilhéu, apro�eitando o "caso", ti'aduziu-o, com uma

Orlando Bértoli I �� qp.a r�s ,a pO.J ,�It ,ras -, �pilhéria bem do seu' feitio. .'
'. ,

ILenco branco. S'b d '13 05 h PORQUE CE'LSO' eTla·d·· SAO PAULO
núrou muito pouco a brincadeira, pois, já antes das

.. a a o: ,. oras - . -

'. ,-
u o ISSO e .. .

t d h' - d 1 't h i l'd t· d
Abaixo a Ditadura. 'l'E:R,RA fiOA!' ',..

.'

se e a. man a, a vassoura .. e u o· av a s o re Ira ,a.
O prêço' d'a liberda�e é a eterna vigilância. Na palavra do Jórn. Rri.bens- A. Ràmos.

D" I""'":��:r�, ,eO'ov:.o.
/

-

S'an' fl·-n-e..Ia·.' TELEGRAMAS
.

,paI alUSIDI
Novas eleições.

� ';I
RETID'OS

Aluga-se pequeno. àparta- priQ para duas pessôas, à Av.

A U.D.N., após ter participado do Govêrno Dutra (co- MANUEL MARTINS I .•

.

.

_

menfoJ�téri'éo' independente, Mauro Ra!ll0s _85. lnforma-

mo participa agora da NOVACAp) resolveu correr nova- A�ha�_se r�tidos .nesta Es:ta:.. ,parcialmente mobiliado, p!.ó- ções pelo .fone 335l,!.
'

mente, com candidato próprio. OBRIGADO PELA VISITA -' Eram quase 9 hóras da
ção Séd� os seguintes telegra,màs:I.

-; N-lljDSj70

E desarquivou Ó B'rigadeirO.
-

m_;tnhã.,Como sempre, encontrava-me "dando duro" em'
Enelsi Barbosa de l\Iedelro� -

.

, '.' -,
..

'

.

Agora com a tonalidade verde dó Sr. Plínio Salgado. mell tr�b�l.hO, q�andO percebo algué� chegando_):o �alcão J sebastiãO' �;to-::__ Wifr #1111]' 'lADIO ; 6UARUfA. . . do escrlt�l'1.o, L.og� me v��o aos"-Ülhos a.<primelra figu�a." Vieira _ Nelson Fonsec!!, _ dr.. '., ,

Resultado: Um palmmho sorrIdente de um rost� feIl}lnino. Logo apos, I
Clovis 'Dias Lima" _ Admlr �!A U.D.N. foi reprovadoa em segund,a época. dois «:legantes. cavalh_eiros. Era. enfim um. trio maravilh.Q- ! Direto'r Orgamec _ J'osé .N-elson:

ONDAS MÉDiltS -' 1..420 KCS.'':__ 5.000 WATTS
..

.

l
;' ONDAS CURTAS - -50 MTS. - 10.000 WA'FÍ's

Getúlio venceu e começou a governar. soo (n�o .0 R�gma). Um tr�q.. formado .por gente bem" gen-l [i'onseca _ 'A,dulcemar Jaques _.

Que calamidade. te sOClal e dIgna de atençoes. A simpatica e elegante srta. ..

l\I I Walter Ra
'

. ,
,

Suicídio
I

de Getúlio. LEDA COTRIN o famoso colunista social ZURY MACHA-
Azor plll�a an�e �.

--I
PROGRAMAÇãO PARA O DIA 28 DE NOVEMBRO DE 1959

___
'

,

'
. . mos -' José Cardas pellense - - -

GoVêrllO udenista de Café Filho, DO e o jovem e dinâmico jornalista JOSÉ R. CAMARA da
. NII Shlfer _

.

-- SABADO --o
,

Jue - AurOla - za ,

Eleições, novamen,te,. conceituada revista Jóia. "B "

- .

glino!' Mutes - JOSe arr.os· -
.

- -. - .

A U.D.N., após relutar, brigar e discutir, resolve apOiar Os primeiros cumprimentos; apresentações dé praxe e .

. AS. 6,30 :...c ABERTURA.. ,.

pr:!'ta -Costarina Costa.
O candidato do P.D.C. e outros Partidos, General Juarez em seguida, um passeiozinho pelas instalações da f.ábi'ica AS 6,35. � RANCHO ALEGltE .

ou Ind�stria,Cerâmica Imbituba-Ltda. Tiveram os ilustres AS 7,05 � GRANDEcMATÚTIllIT(}-DOJ\;R .i _.-.'

viistantes, oportunidade de cQnhecer os modergos proces- AS" '7,35 .,..:.:_ MUSICA POÍl�AR. BRAI:Ú:LÊnia
sos adotados para a fabricação do azulejo. E de minha ....

' AS 7551- REPORTER 'CÂTARINENsE' ..

pãrte, senti também um "Q" de satisfação em acompanhar AS �OO;._ 'BRINDE DA .C:/llIIÂ CARNEIRO
os selétos hóspedes por diversas dependências do estabe-' AS' 8,05 - QUANDÚ CANTA O SERTAÔ_ r

'

lecimento. O meu particular aimog ZURY, sernpre atento AS 8,35 - AL QUINCAS, E-'s'UA ORQUESTRA
às' minhas modestas explicações enquanto que a LEDA e AS 9,00' _:._ INFORMA.A CASA\BRUSQUE ':" �,.

.

o JOSÉ davam mais atenção aos trabalhos executàdos si- AS 9,{)5 _:_ EM I1ITMO DE. S�BA
"

metricamente pelas gárôtas ceramistas;
,

( '- AS 9,35 - LONG-PLAYS .FAVORITOS
mais ingênuos. ,Mais alguns instantes e o elegante e, simpátiCO trio dei-

_

- ".� /, 'AS 10,QO _;_ .lNFORM� A CASA ..BR:USQUE
xava -a Cerâmica tomando nova rota turística. � a gente ti) L � AS 10,05 - MUSICAL �COPA.CÀ:eAN;A.c

.

aqui ficou bastante grata a9s visitantes . pela honrósa . _� .' AS 10,30 - A�TARCTICA NÓS ESPORTES
presença que nos fizeram. Muito" obrigado a vocês LEDA

.

ÀS 10,45 _:_ TRIO L03 CÁN'aR:Ê';JOS"'" ...:

hon-. ZURY e JOSE' RODOLFO, apare�am sempre; Aquí esta�' AS 11,00 - INFORMA A CASA B)i'O'sQUE'; �.

mos sempre às ordens. AS 11,05 ...::"'SUCESSOS INTERNACIONAIS ,

._._,- :_AS 11,35 - PARADA MUSICAL CHANTECLER

f A'l-'A�"( O"
-

ÀS 12,00 - INFORMA A CASA,BR'uS�UE

AL'UGA SE 'AS� 12,05 - A VOZ DO DÜ\: ''\
. -

.

AS 12JO - O QUE VOCE OUVIU NO CINEMA____"-

: Otlmo apartamento no centrn AS 12,25 - REPORTER 'ÓATARINENSE'
da cidade. AS 12',30 - CARNET SOCIAL MONT BLANCHE
Tratar na· CASA VENEZA. AS 12,40 - ALMOÇANDO ÇOM 'MUSICA

AS 13,00 - INFORMA A CASA'BRUSQUE
ÀS 13,05 - PORQUE CELSO

/

-

AS 13,35 _: JóIAS MUS!CAIS
.
AS 14,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 1'4,05 - A MUSlCA LlO OUVINTE.
·AS 15,00 -,INFORMA" A CASA.BRP$QUE

�

ÀS 15,05 - EM RITMO DE CARNAVAL:
AS 15,35 _:__ MELODIAS DANÇANTES
AS 16,00 - INFORMA A CASA BRiJSQriE'
AS 16,05 - MUSICA DOS EE. UU;;--
AS 16,-35·....:..:: ESCALA ��SICAL

-

COLUMBIA
AS 17,ÔO - INFORMA�:A CASA BRUSQUE
ÁS 17,05 -::__ ONDAS DE ESPERANÇA'

-

AS 17.,15 ,- �NQON'PRO CpM SUA FÃM�LIA
AS 17,35 -:";.. VARIEDADES. .

,

AS 17;45 ,-'- CONVITE PARA OuyIR MAYSA
AS ·17,55 - INFORMA k CASA BRUSQUE
AS 18,00 - O INSTANTE "::)A PRECÉ
AS 18,10 - RESENHA :'-7
AS 13-,.35 - VERDADES QUE á O S TAMOS DE

,

CONTAR,"
. '.

.

AS 18,5S - REPORTER CATARINENSE

'ABJY;OO -'MOMENTO E�PORTIVO BRAHMA
AS 19,30 - A VOZ pO BRASIL

AS'20,G5 - TÉRÇQ EM Louvoli 'A N. SENHORA
AS 20:35--. TELEFONE. PARA OUVIR
AS 21,05 - RADIO TEATRO "'

--' .....:..'

AS 21,35 - REPORTER CATA.RINENSE
AS 21,40 - MUSÚJAL ,'PAC-CRUZEIRO DO SUL
AS 22,05 � GRANDE �NFORMATIVO PHlLIPS
As" 2,35 -;-" TANGOS EM DESFILE
AS 23,30 :'_'ENCERRAMEÍho
�' .�.

.

- sr. eFrnando l.uz.
- sr. Alfredo' Almeida Neves.
-/sr. AntôniQ J... �imão.

ANIVERSÁRIOS
j

FA�M ANOS HOJE
,

sr; Dárío . Rodrigues .de

Carvalho.
___ sra. Maria R. de Senna'. AtUGA-SE

\

P ti R 11 C I'P A..C lO
. ,

Gualberto Santos benna e Sonhara, Ari Mafra e se

nhora, têm 'a ,sati�faç[lO 03 participar o noivado de seus

filhos ">
-

AI,DENOR e MARILEN-A- "

Florianópolis, 21" de� novembro' de 1959. x-ri/ee

'rávora.
Grande candidato, sem dúvida.
Teria feito um excelente govêrno.
Mas. o Sr. PÚnio Salgado, desta vez, 'resolveu ser can

didato também.

Mesmo para perder.
SômEmté para saÚsfazer sua vaidade política, segun-

do uns.,
,

Ou .t?star o Partido, segundo outros,
Resultado: -

_-�

Mais uma derrota pará a "eterna vigilância".
Situação atual.

_

.

O P.S.D. -obrigado á correr com um candidato

,rado, sem ·dúvida, mas duro de carregar.
-

E-levando o ônus de ser candidato do Govêrno.
_ Enquanto isso; o 'Sr: J'ânio Quadros aQarece como

candidato ideal de oposição:
.

austero, popular, messiânico,
,�om eX0elent� :PliLssado administrativa; ótimo oradot dis

posto, atilado, etc. etc. etc.
E com cenário sob medida, para sua candidatura.

� � .

.
.

Inflação, fome e descontentamento.
Custa a U.D.N. a se éonvencel" de que o Sr�uracy Míf

galhães seria inapelàvelmente derrotado nas urnas.

E havia ainda brIosos udenistas acreditando 'na "sin

ceridade" do P.S.D. (os inimigos não mandam flôres) que,

Hlªtreiro, fomentava éssi candidatura suicida.

Prevaleceu o bom senso.
'

"

z '-

Jânio venceu na Convenção do Partido do Brigadeiro.
Mas alguns udenistas baterà� o pé renitentes, exi-

gindo que Jânio fizesse campanha com o Leandro, só CC'ln

IJ Le:1ndro e nada mais cio que-c0!U o Leandro.
.

Nada de bigamia política. -:
�...

, ,

Orâ,- a U.D.N., ao inyé� de sOlhár, dividiu.
Esqu,eceu,"se,. ;Por ,éêrtoL dac liçãO' ido Qass;:tqo.

. .

Aqui nieSi110 em g, ,Cata;hna, ie\W-U:,D.N. tivess.!'l Jlpmll:l,- .. : ...

do um �denista de lenço bránco ê ,não õ tÚmdidato do

P.R.P., lànçadopelo P.P,.C., :qr., Jorge Lacerda, a derrota

seria inevitável, apesár' de toda a máquina eleitoral em

funcionamento. ,

É só verificar a votação dJ Sr. Heribérto Hülse, como

vice-goveni-ado�, antes da'quela renovação que custou aI·

guns milhares de cruzeiros.

Voltemos à renúncia de Jânio.
A U,D,N. insiste, vesga como· sempre, em que, o Povo

vol;e nmll' udenista de-Fuz na testa.

E O' Povo já está cansado das mancadas da U.:Ç>.N.
A:e;ora, queria. obrigaI' o S1,'. Jânio Q]J�tlros a embar ..

cal' numa canôa furada, incompatibilizando-o com ou-·

tras agremiações' que o apoiam.
Com a renúncia do Jânio, a U.D.N. mar�hará airosa'

......."".I.');':or a sua qual'ta àcl'l'Q,ta,... consecutiva.
Depóis' <;tissq, poderá, sem r�cei(J; 'requerer ao

à mefecida licénça,-prêmio a que faz_jus.
•

.

'!Y'

--São Paulo...

PROGRAMAS P OU tr I C O S,

PELA

DR.· B I A -S ,E
, �

Ooe..nças de Senhoras: Infertilidade' Frigidei.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.·
ExalT',e pré-nupcial. Tratamento pré-natal. --

Alergia - Afecções da pele.
.

€o�lsuítas das 14 às ÍS horas, exéeto aos

, sábados.
'

Rua Felipe Schmidt, 46 sob. -,.

---, ------

�

CONVITE
A_ .DIreção profesoras é alunas

da Escola profissional F,eminina

"pr. J01'g� Lacerda" tem o prazer

Q!E�:;;_:II!iÇl�_::'Ii:::j-=-'=-CliI::_;::'I::l-==-�-=-==-' '. de' convidar o povo ,de Florlanó-

" poJiS.; para a Expõslção de �ra� t
balhos Manuais a realizar se nos

, .

dias 27 28 e 29 de novembro
" -

'
�

próximosdas 14 às 20 horas.

Terreno
,

Um ten�no, .wedlpdo:· I; 01,. de

. frente por 30 01; de fundos, na

AV. MatlJ'o' Ramos 203.

··_,Úatl),r. no mesm� local OU ..pelo
.' ,

fone:-3.860 com.o· Dr. João M.om:.r

��_..,.-.o,�__.__�

:< �:V.[hdÁNTE - VALE
:·ITAJAf

Labpr!tt9r10.Americ�0 tem
-,.

'.

","" ,.,' "vàga: Exige�se curso secun

:' ,

;:-. :a'ário completo � Idade: 23
'" �:. a:"30'.anos .. "'-;

-

Idoneidade comprovada .

"Cartas com fotogr.afia l!ara
(' [Lixa postá.1.' n, 394 - CU..RI
TIBA. N;11/61

-=---c: OSVALDO MELO
,

. MATAGAL ANTIGO AMEAÇA TOMAR CONT� DA
RUA - Bem à vista, ali, na rua Saldanha Màrinho, .n. 11.

Um vasto terreno, todo ,",óberto de mato, 'cheio de la

tanas' velhas e lixo, oferecendo um espetáculo qU; 'irrita
a qualquer dos que .passam por aquêle local.

Já faz tempo, por esta colúna, na administração pas
sada, fizemos caloroso apêlo no sentido de que fôsse cha
mado o responsável ou responsáveis

-

pelo terreno abando->
nado e bem assim, que seu proprietário de acôrdo com a

lei, mandasse amurar aquilo. -

'

Começou pela procura do proprtetárío, que ninguém
sabia quem era! Depois, o dono do

'

terreno, descoberto,
sem que fôsse molestado pela fiscalização, prócedeu a uma

capinação Iíjeíra, fazendo uma barba de quem tem .pressa
de sair da cadeira do barbeiro.

sabemos, que desta vêz
e muro.: porque edifica-

'c'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOTA
Jeép Willys - tipo 1950 - montagem americana, mo
recentemen� retificado.

tor
Bem corno ura balcão com utilidade para bar OQ co

'reio em geral de material pau-marfim, com diversosJIle •

OJJlpartlmentos.c
A tratar na rua Marechal Guilherme, 1

nópoJis,
I ,_..-----------

A Câmara Municipal de
Florianópolis, por proposi
ção do vereador Nereu do
Vale Pereira, vem de público,
em nome do Povo de nossa

cídade, traduzir sua alegria
Floria- pelo belo e inédito espetácu

lo musical, ,realizado a 22N-ll/68 p.p. no estádio da Policia
----------- • Militar do Estado de Santa

Catarina, no qual tomaram
parte tôdas as bandas de
musicas e orquestras de Flo
rianópolis bem como os com
ponentes de coros orfeônicos
da Catedral. Metropolitana
Matriz de Nossa Senhora d�
Fátírna, Estreito, Colégio Co
raçao de Jesus e Colégio Ca
tarinense. Felicita a todos os
músicos e cantores não só
pelo espetácuío que marcou
época em nossa Capitál co
mo também, pelo transc�rso
em 22 p.p, de seu dia festivo:

w Em: especial leva seu apôío
: e estimulo, aos organizado
• res da festa destacando as

.= figuras do Maestro P. Agos-
tinho Staeling e comandan

e te da Policia Militar do EsS tado,
.

Coronel Euclides Si
Z mões de Almeida, esperando
• que o espetáculo, de domín

I,' go passado, seja o inicio de
• nova fase no terreno artís-

- 1.0 andar - FONE 2831. N-ll/44 • tico de nossa querida Capl-
iIH : tal.

,

- Paço Municipal aos 23 de
novembro de 1959.

(Ass.) Julio Paulino da
Silva - Presidente, Nereu do
Vale Pereira, Hilton Prazeres
- 20 Secretário. 10 Secreta-
rio

•

Vende-se Prédio à Rua
'

Trajano
vende-se o prédio de n.os 13, 15 e 17, com quatro' am

ias salões, sendo dois térreos, construído em terreno de

il,70 de frente por 45,00 de fundos. Tratar à rua São Jor

ge, n.o
32. N-ll/50

ALUGAM-SE
A preços especiais, no SUPER MERCADO DA

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

'

Estão já funciona;ndo Padaria, Açougue, Pei-,
"aria, Venda de Leite, etc ..

Os Interessados devem aproveitar essa oportu
nidade para obterem um aluguel bastante convi':' .

dativo, procurando o Consórcio de Desenvolvimen
to Econômico S. A., à Rua Conselheiro Mafra, 72

EDITAL
Pelo presente convido os credores desta Polícia Mili

tar, pessôa.rísíca ou juridica, para se habilitar no prazo de:
trinta dias, ,ao recebimento de suas contas, referentes ao

corrente exercício �inanceiro.
Quartel em Florianópolis, 21 de novembro de 1959.

NEROCY NUNES NEVES
Major Inspetor Adm. In�O.

,

FRANCES PA.RA O GINASIO
Seu filho sente dificuldade em FRANCES,?
Mande-o a esta Redação falar com FLAVIO
AMORIM.

--�--XXX
X

XXX,----
X
X VERÃO! ... BAl\lHO DE MAR! ... SOMBR4... X

X e água fresca... X

V E ·N DE· S E
Ou aluga-se
Por motivo de mudança

para outra cidade, uma' casa I�ce!u_"'&D-���-�-, "'-"1W'-- -... \
'Juaquim C�stl( n. sã, Ãgro- i
nômíca, com uma área de I

1.90 ms.2, contendo três quar
tos, sala de visita, de jantar,
cozinha, banheiro e porão,
habitável com dependências
"de empregada. Parte finan-lciada pela Caixa Econômica.
Ver e tratar na mesma, no

'

horário das 8 às 11.

X
X As famílias .de Florianópolis' e visita�tes es- X

X tão de parabéns com a abertura da Sorveteria- X

X. Restaurante-Bar BOM ABRIGO, estabelecímen-' X

X to moderno dirigido e servido por familiares, dos X
.....,..---- � -

- -

- .'

X proprietarios _ ��,,,,,v.,""'.""",ç"".,�,.,-,,���, x

X Ambient� c�nio;tã;el"'e êie'9'ado! �o maiib'e- X

X lo recanto de Florianópolis - Praia de Bom X

I -X' Abrigo! Servido per ótimos ôníaus da" Emprêsa. X

X Bom Abrigo. N-11/67 X

X X
_____XXX

,

...

MAf)[lHAS llARÀ

-J'CONSTRUCÃO
IRMAO') BITE�CC;URt
(AI'; OA�f)..\1I6 . fONf tflO?

�tJr!C0 (.JtPÓStlf} DÂ���I

·XXX-----

M O' V E 'S E M G E R A l

R O S SOM A R K
Y# 1St T E A

-

N O � SI A l O lA

Rua Deod�ro. n. o � 5 - leI. 3820

N-11/60'

, ...

"'-"""'*""'''''''=-:''-==-'''========='.I ; r -�"".-��--..-�� I "
i i C.uSE RECREATIVO
\ I r: r-', C- J A N E R O! 'C) l.JL�_

' I
ESTREITO

,

e

,

PRoC!RAMA DO Mf:S DE NOVEMBRO

28 - sábado - Grandiosa
CHIO.

soirée

Nota: Nas festas do Club será rigorosa
mente exiigda � carteira social e
° talão do mês.

MIGUEL AIHERINOS - Missa de 40 dias
_ Irmãos, filhos, espôsa, noras, netos e sobrinhos convi

dam os parentes' e pessôas amigas para assistirem à mis
sa de 40 dias que mandam celebrar em sutrágío da alma
do seu inesquecível irmão, pai, espôso, sõgro, . avô e tio
MIGUEL' ATHERINOS, na Igréja Ortodoxo São Nicolau no

�.

di:i 29 do corrente' (domíngo) , às 10 horas.
Antecipadaménte, agradecem a todos os que compa-

recerem a êsse ato de fé. N-ll/56.

Ministério da Viacão e Obras Públicas
, I

Departamento dos Correios e
Ieléqrsfos

, I

o Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dos Cor-

I'
reios e Telégrafos torna

� púbííco, para conhecimento dos
, , interessados, que as provas do Concurso para preenchi-

I·
\

I
mento de vâgas na Classe inicial da Carreira de Postalis-

I
ta serão Identífícadas no dia 30 do corrente, públicamen

I te, na séde da Escola de Aperfeiçoamento, na, rua Conde
I de Bonfim n.o 2'90 - Tijuca - Distrito Federal, e que os

I interessados poderão recorrer do resultado por si ou por

II!' ,seus
procuradores, de.sd� que o façam em têrmos e no pra

zo de dez dias a contar do dia 2 de Dezembro vindouro.
Florianópolis, 23 de Novembro de 1959

'111'1 ANTONIO TAULOIS DE MESQUITA
Delegado da Escola de Aperfeiçoa-

. mento dos Correios e Telégrafos

I I N-ll/63

1 A � � S �
�

� .. I Casa - Aluga-seII Dr. Júlio Doln VLalra munou I Aluga_se bôa residência à. rua
Rua Nunes I Melo e, AlVim. n, 9, Chácara D'

I Espanha. Chaves à' rua N'ereu Ra_'
N. 11/10 I mos 32 _ Apto. 2.

,
.

I o Consultório para,

I
Machado ll.o 21.

Fone 26.75 -

Saldo do dia 23 (em caixa) Cr$ 1.293.830,10

Movimento da Tesouraria, em 24 fie novembro de 1959

,

RECEBIMENT OS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação
Depositantes de dínheíro

.-

/

/

Cr$ 68.605,30
1.244,00

,
',.
cO

....

PAGAMENTOS
iJESPli:SA ORÇAMENTARIA

Sego Pública e Assist. Social
Educação Pública "

Encargos Diversos
Credo Es!? Dec. n.o 4
Lei 398 Dee, n.o 42

-

Credo Esp. Dec. n.o 41
BALANÇO

.,Cf$ 15.400,00
3.720,00

, 600,00
8.000,00
1.500,00
750,00

1.333.709,40

I

DISCRIMINA?AO DOS SALDOS

Na Tesouraria _
, ..

'

, .

Em Bancos :., - . . . ..

'

, ;.

•

Cr$ 1.333.709,40
18.146,00

Cr$ 1.351.855,40

. Prefeitura do Município de Florianópolis, em 24 de N6vembro de 1959.

M. C. DE FREITAS
Chefe Sl"l'V. Çontrôle FREDERICO BOTELHO

Dir"!tor

MARIO LOBO
Tesoureiro

\
.

V 1ST O

CURSO DE ADMISSAO AO GlNASIO :õÊPAliiMENTÕ-irJiU'DE-PÔBLicÃ--.
AGORA 'VOCli: PODE PREPARAR SEU FILHO PARA • PLANTÕES DE FARMACIA

--

•
O GINASIO, MANDANDO-O ASSISTIR A'�LAS DE MATE-

• •;

MATIOA PORTUGU:a:S, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN-
I11III

.....-- _'--

Me"s de, Novembro
ÇA N0' 20 TELEFONE 35-30. PRÇEÇOS MóDICOS., l1li •

, . ,
,

• praça 15 de Novemb,ro
'

..25 - Quarta Feira (feriado) FARMÁCIA VITõRIA
l1li

d FARMÁCIA MODERNA RUa João pinto

SS'<S4!;'SSsssss$iiiSSSSSSSSsssssa III 2298 '= DS!����o (tar e)
(i'ARMÁCIA MODERNA

. Rua_ J_DãO P1n.t�_. _ •SSSS'?íASSSCSOSLUMBIA COMPANHIA NACIONAL DE l1li - .

t d
-

S dO serviço' noturno será efetuado pelas farmácias Noturna, seo. AntoD1O e V1tona, SI ua as as
I11III

SEGUROS DE ViDA E RAMOS ELEMENTARE ,

I "ruas Trajano Felipe 8chmidt e praça 15 de Novembro. l1li

I t do tido conhecimento da morte do seu segura- ;0 plantão d1Jirno compreendido entre 12 e 12,30 noras será efetuado pela farmácia. Vitória. •
r' d�npela Apólice de Seguro �e Vida n.o

. 9,_787 /S�. ES� .• E S T R E ITO'I

meraldino Antonio. SampaIO" que. restdía em ,Tu

b
- nêste Estado, convida os nínos do mesmoo, � ,.

R 2 :l M I
-

..
ara0, , ,... d refendo !III 22 - Domhigo FARMÁCIA DO CANTO ua 4; e a o l1li
na qualidade que são de beneflclarlos o

,. I11III 25 _ Quarta Feira (feriado) FARMÁCIA INDIANA, ,Rua pedro Demoro, ..
.

a fornecerem a documentação necessan�, l1li '<l9 _ Domingo .' FÀRMÁCIA CATARINEN8E l:ua pedro Demoro l1li

segur��ceberem a respectiva indenização, no valor '0 Serviço' Noturno será efetuado pelas, farmácias do Canto, ,In_dia ,n.� e Catarlnense. .,para
s 2000000 (VINTE MIL CRUZEIROS) "�o .A..:.:e:t�a�..:o..::�; ::r.; ..;m�;a�u;z;o,:; :;:;� .... ., ..de Cr .

'� "SSSSSSSSSSSSSSSSSSl ___

SISSJS9'nS$' ..cs.s»>2t.JIb
,...

EXCELENTESVENDE-SE J

ótima casa .na rua 24 de Maia,

Tr�tar pelO· telefone 2730, com

,

ARMARIOS
EMBUTIDOSMARMITAS

Informamos que o fornecimen

to. de marmitas, churrascos e

galetos do RestaUl'ante no' Clube

dos Atiradores reabrirá, a partir

de 1 'de dezembro. Rua MilUro
n.o 216. .Fone 3297

N-ll/64 ,

É simples aproveitar uma parede ... qURATEX
é o material adequodo poro fazer ormórios

embutidos, ràpidamente, com rnoior econo

mia e os melhores resultados!

• DURATEX é.muito mais barato que qual
quer outro material!
.1 Fácil de trabalhar - muito leve - muito.
durável I
• Mesmo sem pintura tem bonito aspecto I

• É o material ideal para armários. porque
5ua superfície' lisa não apresenta farpas.

êJn
(ONflWOIIA-ll OUlUIUfI OPO

DHHlVf

RUi: flllldlCO �Glenlin� n.' 2;

PRONTA ENTREGAI·

PREÇOS DE SE

tIRAR O CHAPÉU I

A V 'I S O
JUIZO �E DI�EITO DA la: VARA

De ordem do M.M. Dr. Juiz de Direito da la. Vara/des
.
ta Comarca, comunico a quem interessar possa que, não
se tendo efetivado 'na data marcada, por motivo justo, o

leilão de que trata o edital respectivo, publicado no "niá�
rio Oficial" dó Estado, de 5 de outubro _de 1959 (pag. 15 a

16), e relativo aos bens da Massa Falida JOÃO COMI

CriOLI, foi designado o dia 30 de novembro corrente, às 15

horas; à por�a do Edifício onde funciona êste Juízo (Praça
Pereira Oliveira, na 10'), para a' realização do referido .lei
Ião.

Florianópolis, 6 de novembro de' 1959.

Carlos Saldanha
Escrivão

ax
FAZ MELHOR E MAIS SARA TO I

DURATEX é três vêzes mais resistente' que a

madeira comum. Não racha. é mais durável e

menos atacável pelo cupim.
,

Tcmenhoe, de �,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3.00 �, nos tipot

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

aUA - Felipe Schmidt, 33 - Fone 3270

Conserh,�iro ,Ma:fta, 2 :"� Fone 3280

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópol�s, Sábado, 28 de novembro' de 1959
--------��------�--���--�------------

ORA. EBE B. BARROS
,

CLlNICA DE CRIANÇAS

Rua Conselheiro Mafra 160
,

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

EnderêçÓ. Telegráfico ESTADO

FLORi.ANOPOl.�S .

/
"

8elunda • '.a-retra

4a. ,lã •• 17 ·IlQra.·

fel. - 2914

DIRETOR
I�ubens de Arruda Ramos'

CQnsultórto •

A'· HeretuQ LUI UõA apto •

G E R E-N T E

Uorn ingus Fernandes de Aquino

R E D A 'f O R E S l

Osvaldo Mello Flávio Alberto de Arnor im - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo .Machado Zury :\lacha

do - Paulo dá' 'Costa Ramos.

.,.

é O L A 8 O R A 'D O R � S
. Prof. Barreiros Filho - Dr. ,ós.waldo Rodr iguej, iCabral
_ Dr. Ale ides Abre u - Prof Carlos da Costa Peréira _..!..

Prof. Otho� d'Eça' - Major' Ildefonso JuV�nal - Prof.

lVIanoelito rie Ornel las ___:;, Dr. Milton ,Leite da Costa -,

Dr. Ruben Costa, - Prof. A. Seixas Netto - .Walter
Lang e - Dr. Acyr Pintb na Luz - Acy' Cabral 'I'eive -

Doraléc io Soares - 0,1". Fontoura Rev - limar Carvalho
Fernando Souto .Ma ior ,

CQnaultu

CO M U 'H I C A ( Ã O
, . -,.

O ,ESCRITóRIO 1)E ADVOCAPIA E PROCURADORIA,
por seus advogados, ANTONIO GRILLO, AUGUSTO WOLF,
EMANOEL CAMPOS e MARCIO COLLAÇO; comunica que,
na intenção de atender melhor e oferecer mais comodida
de' aos clientes, ampliou suas instalações, mudando-se'pa-
ra o seguinte 'enâerêço: .

Rua Jerônimo Coelho, 1 _ 1.° andar
salas.9 e 10 _;, EdifíCio João Alfredo
'Florianópolis' _ Santa cãtarma

DR.IHO,LDEMAR
�-MBREZES'

ESPECIALIDADE: • DO

ENÇAS DE SENHORAS
._ PARTOS - CIRUR-

(OMU�I(AÇÃO AOS MÉDI,COS E FormadoGI!I� Escala 'de
.

'\,�éiFARMA(ÊUTI(OS' .' �e:����tedr�:�Oa d��:�:!
A piAivl�tl a honra e satisfação de comunicar aos dade Clara Basbaum, da

.lustre- Mé�i.ç().s"é' Farmacêutlc\l<l o lançamento do novo Maternidade Pró-Matre,
,Jrod'uto do:INSTI'l'lJTO BIOCHIMICO MARAGLIANO. do Hospital da .Gambõa

'GERIPIAM _ H3 e do Hospital do IAPETC.
" base de NOVACAINA sob .torma altamente estabíít sada, Atendle provisóriamente .

para o especial emprêgo em Gcríatría, no tratamento as.o no Hospital de Caridade 10a-O {Mor,·'z S 'fJdiversas manifestações orgânicas' do eaveíneéímento e da .

- Parte da manhã
t'\' • \

.enílíuade, precoces ou não.
'..'.

"

.

.'.

A:úlJ:;;tras e informações � uíspoàtção dos senneres
DR. 1. LOBATO FIL�O

RAUL 'PEREIRA CALDAS
Doenças <lo aparêlho respiratório .

.

.

. I.'.
;\1édiccf. �. Rua: Conselheiro Malra ...:.. 90 com TUBERCUL0SE - RADIOGRA- __;;�_. .

-

I
. Z L. Steiner & Cla. - {'\gent.es FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL":..

�.t4...S.'·'fIl., .... , ...,'.'l<�"� ... ·.·.c'. O''.�
.

J
.. i

.' A"D V O·
" G. A: D. O'

DR. ANTONIO MUNI� DE nn. : HENRIQUE PRISCO �10�!!d� ��:UF����a��\:�!!! � til . -- S'I (1. ARAGÃO PARA ISO· de l'4edlclna TIslologlsta e TlslO- III!

E,,,,�:�u..��t?�p!!a�:I��las" :::::::::�RT�:'!�!�:�L�.G�, ::::�:�E;;Jft�:�����: fo�:17i;�:�:t.�·g ;
I

/_�,..,,5-�,' 71»0. ;........':.)�.',::.;... :�e.iefone n. 2.467 _ C!llxa P_P8tal D. 2D
Consulta. das 15 as 17,horas. d!á-, tal <los Servidores.' do" Est�o. marães (RIO) Cons.: Felipe SOh! r . ..,.

rlamen te Menos aos sab!laos. Re� (ServIço do prof Mariano ae .o\n� km. ldt.,
- :�De !::80:;1:....�A�t;:en::.:d;,;.e.....c_,.0_m+....._,.:....I_....7......�'>C·,l\Wt ,,-.

"

.:_�:_-==t:.�O�R�.�A�RjI�O�::D�as�1�5�àBi;1;7;b=or�as;;.����n;n��,�·ld�ê�n�cliai:�Bo�c�al�u�va�'ilr35i·�Fio;n:e�27_�li4�a,r�a,�d.. e�)�····fz;Pn�s;u,�t.:Q.:::,�.��:·�.����� •.
- .-' - - •

.. .t'
.

"

.
L._:,W_' �"�VC;)'rKt:)'Aç��t�lNSAII'�:,' ;��tnrE:E�!:;�� D:.:;J���:L::- .��,

..

:.:. '�.'•. ':: .. ·

...

�.i.�"��I � ...1 .). ( _;;.r �hal Gama D'Eça n.o 141 - 'rel. - TUBERCULOSE - �
,

."':\'-"\1\ � v- • I� 3120.'
.

'.

consultó;IO., RUa Fellpe

•••••
/ -r

"'! I
.

'.

DR. WALMOR ZOMER Schmldt. 38 _ Tel. 8801.
"A S08-ERA�A" I'RAC4 1,6 DE NOVEMBRO - Ea91JINA

GARCIA Horá.rl,o: das 14 àS 16 horas. . .' IlUA FELIPE SCH;MIDT
Dlplomaao pela Faculdaae Naclo_ r(e�ldêncla Fellpe Schmlat. t'IL1AL "A SABERANA" DISTRITO DO I.S'1'ilEl'ff) � é.<\.NTO
nal de Medicina da Unlv4J'sldade

u.o 127.

do BrBsll
EX�ln1:erÍlo�por �o�curso .da Mater_
nldaae':'Escola. (SerViço do prof.
Octávio Roarlgues Llm'a); EJÇ' I

Inter�o ao Serviço ae Cirurgia do

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

Janeiro. Médico do. Hospital de

'Carlaade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

,DOENÇAS .oE SENHORAS-:
PARTOS - OpERAÇõES'
PARTO SoEM DõR pelo métodó

psico·profllatlco
. Consultório: Rua João pinto n. 10.
das 16.00 .às 18.00

I

horas A�nde
com horas' marcada3.

.

Telefone
3035 � Residência: RJa General
Bllte�court Di 1�1,.

.

.�

.r,.
P ,11 ii L I C.I D A D II

Osmar A.- SC911ndwelm � Àldo Ji'(>;,nllndf'tt

;.!-)fas - Wltlter Lmbar..

U/'Ji1PR·.ES&NTANT.
Ikpreseri"taçõH A. S. Lar. LUla

"-U'Ú:--/ ftua Senaóor Daat.. 4b -,·ó�,Alld.r

TeJ. 2259�4

s. li�ul .. Ru .. V!tl,rh 157 -.' e•• i " .-.

.'

Tel, 34-8949

�r\·tço Telei'rá!lc@ da UNITEIJ PUItSS t U - .;,
-

AGENTES E ,C()RRESPOllDENTI:�
/1..• Todo. ()(J BlUllic.iploe de �ANTA CATARINA.

. 'ANUNCIO!
.

Ah'4'antoll contrato, de acordo c�. II ta"l. e. ViaG1

"'Irrtlh

ASSINATURA i\l'\UAL CR$' 60Ô.OO
A direção não se responsabiliza pelos

conceitos emitidos nos artigos assínado=.

I
"

t;, (ond�çõo 'independente ... !
���:�;:} M'"Ooa",',L ., �,

:L'" nli
9. COO'Q com estas vantagens
na sua Monark:

APENAS CRS

• Gar.antia contra qualquer
defeito �e fabricação I·

CR$ 7.490,00 A VISTA ou

Cr$· 623,00 MENSAIS
r{ E V E N ·D E D O R E S

• facilidade em 'encontrar peças

"".., originajs de repPSIÇaO, com
contrOle de qualidade Monarl, I

IIOáaos 'AIA HÓMENS• .wlHWS E CIWICAS

':MAÇAZINE HOEPCK.E'
Rua Felipe' Schmidt -

Fpólis - o - 'Sta. C�tariiia
....

,

, OLINICA
.

GER,AL
Espeplallsta em. moléstias .de Se
nhoras e, vias urinárias; Cura

'.
ra_

dic.al das IDfe�ções 'agúlias e crô

nicas. do aparêlho genlto,-urlnárlo
em ambp" 08 sexos. DoeIl.ças ao

meuau.r'n:' 71.

5,46
12,45

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

AGENCIA, FLÓRÍANO.POLIS s: RUA DEODORO
ESQUINA' TENENTE SILVEIRA - TEL.:· 2172

•

DR. BUBi GOMES'

,MENDO'IÇA
'M'&DlCO

Pré-Na.tal Ps'ttO.
Operações _ Clinlca' Geral
Residência':

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651.

"

C�niJ�)tórlo:
Rua' Félipe 8chmldt n. 87
ESQ. Á.)v�ro de parvalbo
Horário:

Das 16,00 ai! U!.OO.
,Sábado:.
Das 11,00 Ai! 12,00.

.�
. ,'.'

.

Fi-' .' <t.

I �MA tJ.'s·{ BI-T('�COUIH
í ;: A: I S' 6 A O ... p (') . '11.) N f J5/j,

. A",I:GO LHI'O�IT';) OAMl .•. Nl
�,-,

'.

.

\

, I

- é linda... mas

e o CONF6:RTO?
!'

Ao C?mfHa� móveis estofados,. verifique S. G

molelo e fe.to com as Ie-gítimos MOLAS No-sAo
• muito maior con,forto
• eiXcep,c.ional dlirobilidod6
• AUnCa cedem _.' nunca solto....
.0 móveis móis leves _.

.._ dispensam Ó uia de cordit,'I\os e percintos ,0"& pano
• conservam o estofamento obsolutprnent.,

-

ind.,f6)rmóvel
. \. "-

MOLAS�1\0� DO ,BRASIL S. A.

,
C. "

Hbi • &a.• lua SID Jorgi 11. - Tã !J..(l51' ..: ex: 'oltol 875 - fnd. T .i. I ""'O:sÁG" - sâo' "aul.
� � .' �. I •

.,
ItVlNDEOOUS. M EYE li &. CI A •
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Atenção, clubes varzeanos ,
o BOTAFOGO F. C. de José Mendes, vai promover em

Dezembro próximo uma festa esportiva pela passagem do
seu 10.0 aniversário de fundação.

Êntre as provas externas que serão disputadas, consta
ele uma prova de 'bici�leta, uma' prova corrida de resistên
cia e duas provas de natação.,

Para maior engrandecimento o BOTAFOGO FUTE- do copgreso, devidamente creden_

BOL CLUBE, aguarda a' cooperação de seus co-irmãos cludos terão direito a um voto

varzeanos.
'

I cada �m ;xCéto o' 'pr.esldente do

A DIRETORIA. Congress� que sÓ)1len�e votará em

�iii:c�ã;3�;';�Si�D�;i��i�������ij;ii� caso de e1npate.

VARiÃÓõ"�ôflTt1tÊiJTô"DE:?'$� § 3:0 -"NO con�eso de Aber_

" tUl'a : será éonstituldQ um Tr'lbu.
.

ART.IGOS ',PARA \, nal Especial, com o fim .de julgar

todas as 'faltas -dIsciplinares e re.

Brasileiro de Remo
t

� �_� :�_.
� � �Tlr'�'_I_IWII

�

.�
__or_i_an_o_·po__li_S,_/_S_áb_a_d_o_,_2_8__d_e__no_v_e_mbro �d:e_1�9�5�9 � ..�

i
___

1 .�

'�··"ti�.,:;j;· )
>,��>..J

As primeiras horas' da tarde de hoje, em ônibus .especíal, deixara esta Capital, rumo a (rlciuma, a' delegação 'da seleção Cata�inense
em organização que, 'na íerrs do carvão, .amanhã à farde, dará combate ao forte esquadrão do t\Héfico Operári� que po�sivelmente
atuará reforçado com valores de euíms.dubes locais, Espera-se uma boa exibição dos pupilos de Seul Oliveira naouele.. préspere COm

muna da região mine ira.

Segue para Cric-iuma o Escréte
y � -

�

�" )�. '" ,. -t-

r
.

....,
.. ",.

r- ....

r

)( CAMPANHA DO SóCIO )(

) ( )(

) ( A Diretoria do Fluminense Futebol Clube, ) (.

) ( no desejo de aumentar o seu quadro 'social, hou- ) (

) ( ve por bem, em resolução tomada na sessão do ) (

) ( dia 9 do corrente, aceitar novos ��ciados, no ') (

) ( período de 15 de novembro a 15 de_®zembro do ) (

) ( corrente ano, com ISENÇ.í}.P DE JóIA! ) (

, 5· e i o Campeonató Catul'inmo �e, CicUsmo ii )���:�tÊE�:�:::::t:��:�:��:�:�::( �
Jotnville, séde do importa'nte certame que a FAC premeverá com a colabo raçêe da LA,NC - Co· .r.,. P I R dPerde o "aO a amos um

-

os seus
mo está -organizado o regulamento 1 :ero::rt=:�:sl::enc:�:otões para a

• batarhadores
Nos dias 5 e 6 de dezembro atletas concorrentea" serão :r�l1ras

j
�no transcurso do Campeonato

I'
malOreS'

I I \ bit o G I decídírá em Os circulas polít'cos sociais 6 quístar o' Campeonato Regional
vindouro a Federação Atlética pelos respectivos clubes obedeci•. o seu Ar r era � a •

,
, I t I OI" 1 sobre os de ti 'os de São Jose' e desta invicto nas tl'ês categorias. Con.

Catarlnense fará realtzar na eí., .

das as seguIntes formalidades: carac er :-rec nve - espor ,
,

, , -' I II t' I' ti d C It 1 f preendtdos 'ter 'vidado para novo período à freno
d.(tde de Jolnvllle com a colabo., a) relação dos atletas Inscritos na' ta .ies ecn cos ques ona os; ap a oram sur ' ,., . .

ração da Liga A;létlca N'orte Ca. prova de velocld�de;- h) sóme�te viaturas oficializadas
.

ça feira última, com a noticia do
I
te d:O clube da "�st!'e}'a SOlitária",

Inscritos no pela FAC poderÃo
-

permanecer no falecimento do sr Arnoldo Souza declmou do mesmo, visto os seus

tarlnense, o Campeonáto Catarl. b) relação dos atl�tás.,..... .. "

local das competiçõJs. ex_prefeito daquela cídade ,onde afazer,:s tõniarem todo à seu tem.,
nense de Ciclismo, ao _que deve., prova de resistência;' I/-'

° A f
'

era também chefe político. do par_
.

po. Todavia, não deixou, de
rão concorrer lOS mais expertmen , c) decla:'ação de que os atletas, Art._ 7· - FAC ornecera me ,

�

Inscritos possuem mais de dezoí., I dalhas para os Ciclistas, classifica. cooperar moral e financeiramente

to (18) anos de Idade. Sómente I dos n.os 'prlmel1'os, segundos e ter. tido Social Democrátlcp. gumcum.,
1
para o êxito do paula Ramos em

bíu Arnoldo Souza ainda moço' 59 .de 'forma que toda.a f.amllla
constará de corrida de 1.000 me, poderão participar atletas meno ,

cei ;OS lugares das duas provas,. • " '

tros contra l'e!óglo e 'de resís, res de dezoito quando ma{�res de r bem como para toda' a equipe vítima de um mal súbito. Nos es, paulajna chorou a perda de seu

•

d s Is (16/ ano mediante 1'1_ campeã (prova de resistência), portes teve papel preponderante
.

grande baluarte. E a Imprensa es.,
eze se· s, .

como grande Incentlvador do Ipi.
I
portlva que teve em Ar'll�ldo Sou.

presentação de autorização assí, que- receberá também o diplome ,

I
.

alusivo. ranga . local e do paula Ramos za um amigo incondicional não
, "1

' ,

Art. 8.0 _ A- Liga patrocíana., desta Capital. Foi sob a presí., 'pode deixa", de lamentar o desa.

-----_,.------- ---------------------_._-----"----- -----'�---_._-
------

- Fluminense F. C.

.���wmTI��
--------_I

,

A SURPR:mSA DO ANO: VASCO ELIMINADO DA TA

ÇA BRASIL PELO E. C. BAHIA - Ante-ontem, em Salva

dor, o campeão baiano�� campeão carioca ,voltaram -a se

defrontar visando a. cl_ass!ficaç�o para as finais da Taça
"Br.asil". O [ôgo, dos mais empolgantes, finalizou favorá
vel ao E. C. Bahia pelo escore mínimo, de forma que o clu

be da "Bôa Terra;-; conseguiu a eliminação do grêmio
. �

.

cruz-maltino e e� consequêncía classificou-se para deci-

dir o título com o Santos. ,

REGULAMENTO dica declarando cada um dos cí , .
dora do Certame providenciará:

Art. 1.0 _ O Campeonatô Es_ I cllstas apto para participar do .a) pista plana para a prova 1.000

tadual de
•.
ciclismo de 1959. será Campeonato; met-es contra relógio;

realizado nos dias 5 e 6 dj! dezem., !') pagamento da taxa, de 'vinte b) circuito para a prova de resta;

bro na cidade de Jolnvl1Je sob' cruzeiros (cr$' 20,00) par atleta. têncla, com, noventa (90) quilo.

I I I --- o patroclnl0 da Liga. Atlética' Nor. § 1.0 - Cada atleta inscrito metros;
CAMPEONATO'CÂR,IOCA __: A oitava rodada' do re- te Catarlnense. numa prova será reserva cios atte., c) policiamento para proteção dos

turno do certame carioda' de' futebol 'marca os [ogos que Art. 2.0 _ poderá tomar parte tas Inscritos na outra, concorrentes;
seguem:' Fluminense x

�

Bànsuces�o ,(hejeY, Amédca x Bo- no Campeonato. um clube .repre. §. 2.0 _ Sóm�nte pode:'ão ser d) d'�svlo do trãnslto de velculos

tafogo, Vasco x Olaria, Portuguêsa x Bangú, Flamengo x sentante de cada Liga clube da Inscritos atletas devidamente :re.� fiG local das provas-;
são �Opist9vfi.Q7:e'"-Ma.d�J.,,º�.� :��J,�R�O" Capital devendo as Inscrições da. gistrados na FAC. õ) hospedagem pa.ra seis (6) peso

... , '",
',.«. '

-:;;:- I I 1""---:::"
. -,

:- -""', '''-�. _ .• -" _

,iõIii e:ü ada. nar- -s�c�etlõrÍa. .da Art. _(l;O _ As competições pelo soas· de cada delegação visitante.

VEN:CEU A ELFFA :::0 esqU'à:drâõ erã ElTta; -b,á:'poueô '. ��C até o uta'2' de- deze·mbro. I cam�eonat� se "reg';ão -

P�IÕS j,ê. ".,-t 1i' �- Os��gro� das del_e_
�undade: nesta Ct:J;plt'al, fêz.; suª -p�rtida de estr�ia )rá'" vár": ,.

"
.. '

u exc 'de' _. n 'ti1e''tl

zea florianÓpolltanã, levarido a melhór sôbre o ,esquadrão In;::::'V!l�,o: C::XI�:�b:o�ed�;� I :�I�l::IO: detalhi}s técnlcos,_elll
I �:c::;s �6� serãOe.al:;:do: p�. S�R

do Energiª, �létriêa pelo escore de 3x1. atletas na prOVa de I id d propl'la conta e risco.

'I
'

I I I --_
quatro (4) aÚletas�: 0pc1'0:1'1

e

d: ia) ajuda mecânica: livre;
§ 2.0 As despesas' com

'CAMPEONATO BRAÉULEIRO _ Quart.a-feira, em Ma- b) abastecimento: livre;
resistência. C) proibido o uso de r�clpientes' de ,transporte correrão por conta dos

náus, estrearam no Campeonato Brasileiro de Futebol os .

,clubes partlcipantep.§ único Sómente poderão vidro para o t. ansporte d
�

IIseleci�mados' dos Territórios do Acre e do Guaporé, ven- e a

-I -A"t. 9.° - A Federação Atlé-participar das provas os atletas ln.entos
cendo aquêle por 1xO.

que !f!l apre3<!ntarem devidamen_
-

tlca Catarinense com1,lnicará por
--- IlI. te unlformlzr.dos com as cor�s dos d) ser� desclassificado- o atlfllia, telegrama as Ligas que tenham

EM JUNHO: JÓIÍANSSON X PATTERSON - GOTEM-
qu,e errar o percm'"o I clubes Inscritos na forma do art .

BURGO, Suécia _:_ 26 (t}Pt _ lngemar Johansson( cam.-
respectivos clubes a que tenham 'o

às costas os númer-os de indentl_ e) a FAC e a LANC não sit res_'1'2'P, a hora da realização do c_,on.Peão mundial dos pesos..!pesado, declarou, hoje, em entre-
f1cação forn�cldos pela LANC. ponsablllzarão por· qanos materiais,' gresso de Abertura do Campeo_

vista à imprensa, que sua revanche com o ex-campeão "

'IArt. 4.0 _ O Congresso do
I
ou pessoais, "

ocorldos �m vlrtud·e' nato.

Floyd Patterson será realizada em Nova Iorque, em junho
Campeonato será o

pOd.er
que

tra.1
de .acidente.s d,uralilte as provas,; �Ioria.nópons, S. C" em 24 de

próximo. .
,

tará das questões ref�rentes ,ao f) o J:10ra1"1O em que -cada concor. noveml;l.'o de 1959.
A entrevista efetuO';"'se depois de uma reunião de

perfeito andamento das co�etl_ repte participará da prova de ve.

Johanson com seu assessor Edwin Ahqvist e com· o pro- Ições que receberá as inscrfÇ1)es locldad·e será Indicado ,por sorteio ICA,RO PASSOS - presidénte
motor Joe Tepper.. " I· ' ,

Individuais dos atletas que deslg_. no Cong,'eso de Abei·tura quandO ODY VARELLA - preslg. C. T·
"De qualquer forma, a revanche será

.

'realizà'da em ' ,..

I
'

nará as al:lto�·ldades, e que trata.
Nova Iorque" - disse Ingemar. "Essa e a mil'!-!la' deçisãó.

'. rá ,das questõ·es té�nicas -!l gE!l'alsE meu próximo adversário será Floyd Patterson,' embora
eu não tenha obrigação àlgum� de dar-lhe a reVánc!le". omissas neste Regulamento.
,. § 1.° _

- O Campeonato seráJohànsson disse que a data exata e o local da luta se- -

�ão dados .a conhecer mais tarde.
oficialmente iniciado com o Con.

-..o-...��)�,....(}__.()...,. gresso de A,bertura, f1nal,lzando
com o Congr.eso lie Encerramen_

assím organizado:

nada pelos pais ou responsáveis;
cf) apresentação d(!_ atestado mé.

reconquistou seu tísta enviando à famllla enlutada
,

-

lugar de relevo, no futebol maior as expresões multo sinceras do
I

da, cidade e do Estado, ao con_. seu prorundo-pesar.

tados. "azes" do pedal espalhadOS

por todo o Est�o. O certame

-têncla.

O regulamento do Campeonato
..

j á foi expedido as filiadas ,e está

--III--
GRANDE ATUÂÇAO _:_Foi como noticiaram os jor

nais a vitória do Flamengo sôbre o Spartak, de r:,foscou,
quarta-feíra .últíma, no .Maro,canã" pelo escore de. 3xO.

dêncla de Arnoldo Souza que o pareclmento do benquisto despor.,

paUla Ramos

Centro de Criadores de.Csnérios de
Santa Cafarinà

Recebemos e agradecemos:

Florianópolis, agôsto de 1959

IImo. senhor,'

Secretá;<io Ge:'al

Richarcf
2;0 Secretário

AgUiãr

Lamartlne

patroclnlo

.

Aprá�Z':::m.e;·levar· ao V.osso •.cPtlW:

I
1.0 Tesoureiro - Altair pires'

�imen·to q': .:�- S;��ã; de Assem.'
-

,

2.�
<

T��O�;cl� G��ter -Stroesch
bléla Ge.al Ordinária..

efetuada! Sec.letário Técnico - João Ma-
)

pela Centro d� Criadores de Caná- chado
.

rios de Santa Catarina foi eleita' Oi'ador - MOIisenhor pascoal
,

'
1

para dirigir os destinos desta So-
I

Gomes Librelotto

ciedade durante o periodo de procurador - Humberto Ma.

1959 a' 1�61 a s.eg�lnte Diretoria I chado
, 'I

a qual foi empossada em solenl.
i CONSELHO FISCAL - 4,nlbal •

.!Iade realizada ná data de '2'0/8 do Clímaco Fllh Zanzibar Lihs' e
,

"

co�,'e�te ano, !i_cando assim cons. Tenente Ozlr Moreira da Cruz.

tltulda':
•. � ..._ . -<

I_:'SÜP'LÉNTES: Maurlllo de Sal.

les COimQ,la Jorge Joswlaski e
,

presidentes de Honra" dr. Aqutno SI!va.
_

Celso Ivan "da Cesta - deputadO;' Pi'evaleço_me do ensêJo, para

Mário Orestes Brusa e Ahíbal aprCilelltar_vos aS expressões de

Clímaco Filho'" I meu real aprêço e distinta con_

pr.esidente - Walter Moritz I elderação ..

Vice_presidente -

Lopes ,de Aguiar I

Fernando LAMARTINE RICHARD

Secretário Ge,ra!

to. Em reuniãO recente do

conse-I que foram 1.0 � 2.° colocadoS, !:oes.

§ 2.0 _ No Congresso do Cam_ lho .Técnlco de Remo, da CBD, peativamente, no último Gertame.

peona!o tomarão parte um repre. deter�inou as cotas de come· Santa Catarina e SãO paula, com

sentante de cada clube partlcl;j/nentes de delegação por Estado, 25 pesoas cada, ,uma vez que fo.

pante e um membr'o do Conselho para a disputa do '�caml.onMo ram respectlvam�nte.....3.0 e 4.0 co_

Téci:lIco dll·_FAC, sendo preSidido' B.lasHelro de. Remo de 196Q. Se locados, E'spírlto Santo e BahlB
. 'I

pelo preSidente da FAC ou lleu' gundo o artigo 5. do Código do]

substituto legal. 'Esses membros' Campeonatos Brasileiros de Re�

(otãs pa.ra- Q. Campeonato

S.

cureo êlo Campeonato reunlndo_
,

se sómente quando convocado pe. gação, sendo a quantidade de re.

lo seu p:'esldente, que será tam. madores da alçada exclusiva de

bém o presidente do Congref!O. cada. entidade, podendo Vir,' va_

§ 4.0 _ No COngreso d� Encer_ mos supor Santa Catarina com
,

ramento, qUE' .se r�unlrã após o 24 remadores 'e 1 chefe ou com 20

termino das competições pelo :'emador�s e completar a cota de

24�mb;:os com técnicos e dlrl_
,

·gentes. Distrito Fedet::al e. R\O

Prefeitura

Florianópolis,
de 1959.
DIB CHEREM - Prefeito

..Municipal

Municipal de
1.0 de outubrO'

posto no art: 1.320, .;.

,item I, da Lei n.o 246,
de _15-11-1,955, \

LUCIO NÊLSON MARTINS
para exercer o cargo de Au
xiliar de L�ador, padrão P,_
do Quadro trnico do Municí
pio, cOm 'exercício no Depar
tall}.e�to da Fazenda.
Prefeitura Municipal de

Flori!!n�polis. 1.0 de outubro
de 1959� .

DIB CHEREM - Prefeito

Municipal

DECRETO

mo essas cotas (cotas que serã(\

da responsabilidade da CBD, po�

dendo entretanto, as F�deraçõe�
trazerem quantos remadores en.

tender.em arcanllo porém com as
,- -

despesas) pai'a o certame brasl.

lelro· fOI'f:m baseadas no resultado

do último Campeonato, 'sendo a9

'segulnte distribuiçãO, observando-

5e que nestas cotas e'St'�0 con_slde_
rados todos os meIl1:bros da dele�

O Prefeito' Municipal
de Florianópolis, no

1 5pesoas, Já -que se claslflcaram uso de Suas atribui-
em 5.0 e 6.0 lugar., pe:nambuco ções, resolve:
com 10 pessoas, por ,·ter consegul- NOMEAR:
do o 7.0 lugar no êertame naclo.

f de' 'acôrdo com o dis-

nal de 58. pará e Estado "* RI� i ppstõ no al;'t. 1320,
com 6 pesoas por terem obtido

I item I, da Lei n.o 246

os .8.0 e 9.° lugares. Outros

Esta., de 15-11-55,
dos poderão concorer ao campeo_

nato entr�tanto o Código éstl_: JOAO DESTRI, para exercer
" I

pula "aqueles que não tenham
I
O cargo de Amanuense, Pa-

pa:.tlclpado dos 2 últimos campe. drão F, do Quadro único
onatos ('!ló terão dlr�to à diária

I
do Municipio de provimento.

I
'

(que deve ser de cr$ 300,00), efetivo, com exercicio no De-
I ' "( ,

>corendo, as despesas de tran:?or.j partamento de Administra-
tes por excluslca responsabilidade ção.. .\]>t !

de cada participante.

curiJOs acaso verificadas no trans_

DECRETOESPORTES EM GERAL
-

'''0 Prefeito Municipal
de , Florianópolis, no

uso �de suas' atribui
ções, resolve:

E�ONERA�:
NI-LTQi.r GOULART do cargo,
de -Au;xiliar de Lançador, ,pa
tlrão'P, 'C0lll, exercício no De

partamento da Fazenda, por
ter sido nomeado' parà OU:tr9
cargo públlco.

.

Prefeitura Municipal, de

Flo,rian,ó.pólis, 1.0 de outubro
de 1959.
Dm "CHEREM - Prefeito

Municipal

ENCONTRARA NA

�··-Cll"··im
i A' MAIS

. ,

COMPLETA EM ARTIGOS
'.

,ESPORTIVOS

ç:ampeonato, serãO apro'Vad08 os

vesultados, . organizados a.s classl.

flcações dos concor"e�tes," procl'a:
mações dôS campeões' e ··declsões

:Unals. Sámente 'em' carct;r extrlt_
". j � • •

l!.ordlnárlo de -absoluta necessidade

o .presldente do Co�g�esso o .con.

VpCAl'á. para ,se .reunir du-rante Q

: t�anscurso do Campeonato.

Art, 5.° - As Inscrições dos

DECRETO
O, Pt��eito Municipal

, de Florianópolis, no

uso de suas· atribui
ções, resolve:
NOMEAR....;
de acÔrdo com o dis-

r'
�

,_

Rua r�n�hte Silveira, D.o 25 - Fone 2859

�,

-,�,
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OSHY RECiI$: Mensagem do Cigvêrno
Aumentando Magisté',io 'ê· B·lefe

IVO. SILVEI'RA �XALT�SEMANA RURALISTA OPERA(AO SUL 'EM, CURITIBA OUTROS ,ASSUNTOS
Na sessão de 23 do 'corrente o Ivo Silvélr.a, falal'a� os srs. pedro DERR6TÁDO NA CASA pelo fato' do sr.: Fernando Viegas

deputado Ivo Silveira requereu te_. Zlinermann Ademar Ghlsl .e 'Tupy Na sessão de .23 do corrente o não lhe ter dado conhecimento da

Iegrama de congratuleçõea a' d. Barreto."
.

/
.Iíder da oposição sr. Estlvalet PI_ matéria relativa ao ,horárl� .únlco,

Fellcio da Cunha vas��)lic�ios, OSNY REGIS: MENSAGEM DO res-> malilfesta_'8é contra ,requ�rl_ quando a praxe comezlnha manda'

arcebíspo.coadlutor da capital, pe, GÕV�RNO AUMENTANDO MA- menta do sr. sebástlão Neves, so, a que o parlamentar, na Gasa,
lo êxito da Semana Rurallsta. Re_ GISTÊRIO E ,BLEFE. liclj.ando urgência ' dispensa de, consulte e mantenha ,entendlmen_

feriu_se à,·I:llagn.lflca organização O sr. ósny Régis critica Jilrogra- pareceu para projetos governamen.r tos com o dirigente da bancada a

do oertame que reuniu numero, ma de rádio onciardo govêrno ém tais 'elevando salárlq dé familla e pi:Opóslto do que' I1iprêse�tar no

sos técnicos e organismos muníci, emissôrlit da capital sollcittmdO transrormando duas escolas agrt., plenário. Requer entãO aprecía.,

Pais' estaduaís e federais mciu; apôlo do magistério � projeto go., colas em ,Centro de preparação Ção da Comissão' de petlção. O sr.
,. , , dislye a Acal·es,.c, alUdindo, também, ve;'namental, pois o professorado Agr!cola ,sob a alegação de que a Fernando, V_legas. se justlHca, -

ao alto espírtto prático da Sema- desconhece o conteúdo da propo, 'prax,e seria seu 'encaminhamento zendo, que �á havia .talado sôbre o

do produção agrícola animal mí,

ne�al industrial tr�nsporte' co;
,. , ,

munícaçaes energia elétrica sllos
e armazens, política Imigratória,
terras e COlonização, política' a

para audiência das comissões. assunto, com seu Iíd\)r, anteríor., ,SegUir com o govêrno federai etc,
Ademais a vigência seria a partIr mente, Mas' taruto não cabe a jus_ Adiantou o orador que t�ls .tê·
de janel�o> de 1960 não se justl_ tlflcação que o sr. Sebastião Ne- mas deverão ser estudados pelos

I1cando, pois. a urgência. Pôsto o ves, por ,t.abela, fez seníbr "a im, membros da Comissão .C�)("rdena_
.equertmento em 'v_atação, é re, propriedade da atitude de seu 11_ dora para uma reurríão posterior,
,jeltadó.

•
derado; Crise Interna aflorante no ped� ao presidente da Mesa :para

DIB CHEREM: PREFRITURA plenáMo?,.
'

convocar os líderes de bancada

POlL\ EM EXECUÇÃO PEDRO ZIMERMANN: OPERA- paI'a uma exposição detalhada e

HO�ÁRIO úNICO' 'çÃO'SUL 'E OUTROS lê ata dos trabaihos realrzados 'em

O sr, -AntoniO Alm.elda, apae , ASSUNTOS Curitiba.

teando o sr. Fernando' Vlegp.s que O sr Pedro Zlmermann dlscor_ Na sessão de 26 do .corrente, o

requer telegrama ao sr:' goverría, re na '-sessão" de 2:3 'do cor,r,ente, S!', Pedro Zimermann fala sôbre a

dor do Estado. sugerlndo(á adoção sôbr,e a figura dó poeta Cruz e realízaçgo do 5,0 Congr,esso 'Ba<ll- A''GR"-ADfCIM'ENTO E (ONVIT"E-d h I 'I' -'i f d letro dos Munlc'Iplos 'e le' traba_, '

'

, • c .',e ol'ár o un co, ... rma que a Souza exaltando' a Igura o

maté�ia já fô,ra objeto de Interês_ 'g"and� simbolista na data de seu lho que entre'ga ' à. Mesa como ,-
,

,,'

subSídío da Casa ao conclS:ve 1'e_' A familia dê Arnoldo Souza, penhoradamente agrad
�:v:a C:\O��:�I�:r:::t�o e c���: ,�l:s:�:::�à �on:::�a�:�:r aGph::� lativo à Asslstê'néla RuiaI Muhici._ I ao Dr, �rlhur Per�ira.e <?liv'eíta, irmãs e serviçais do 1I�
!ló Executivo; não tendo solução. sla Ir.romJilj no plenário. Na ses_ ,paL Discorre a seguir sôlu,e' a data ,pital de Caridade, pela dedicilção e cuidado que o dispen..
O

'

o R Is
.

t
' '

t t magna do Estado verificada rio' : :
d d

' J "

sr. sny, g
,
em apar e, ma_ são de 24, '() represen an e pesse-

dia anteri f 'd 'b'l f
saram no peno o e internamento naquele mosocomioo

nifesta que já fez idêntIco -iPêlo dista de Blumenau discorr,e sô",re' ar azen o a ogra Ia "',,
,,'

,
".

da padroeirà e historiando o mo-
bem \ com,o aq,ueles que, levar:1m .seu 'confôrto em -tão do,aos então governador,es IrIneu S1:la atúação em 'Curltlba como

Bornhausen e Jorge -Lacerda; es_ enviado da Assembléia de' Santa tivo de seu nome' para deSIgn"ar lor8s0 trans,e e em especial ao VigáriO da Paróquia d
perando que 6 representante ude- 'Catar.ln& par� juntamente com esta; unidade da Federação Flnal_ Sã'9: José. :'
nlsta da capital seja maIs feliz. O .. seu colega do Rio Grande do sul,

mente o o�!\dor faz referênclã ao C 'd ,,/'
an1ver�a'rio do papa JOa-o XXIII

. onvl a aos parentes'e amlgolS ..pa,ra
deputado Dib ChEH"em informa à t.·atarem junto aos parlamentares .

d '7 d'• e' o 'significado do evento para o' mIssa ê o, la que se realizará no dia 10
'Casa que o pref.elto Osva�do Ma- do Paraná, a respeito da opera-_
chado adotará o horário único no ção SuL primeiramente, refere_se o mundo catóUco. 'àS ,7,30 horas, na, 19r'eja,M!atriz de Sãó José.

paço Municipal a partir de 1.0 de orador à constituição: de uma Co;.. VÁRIAS �._-�----------_'_-,_;_------��._-'-

dezembro próximo. missão Coordenadora composta do

ADMOESTkÇÃO POR TABELA m.esmo 'do represer{tante �aúch'()
E RESSENTIMENTO 'DEl e do deputado V'ltáÍ V!l-!nchone, a

SEBASTIÃO fim de elaborarem temáriO' e estu_

O líder do govêrno na. tribuna, do de finanças, análise de orça_
se surpreende, e a C'asa também, m,entos federais, receita e despesa

------------------------------------------------------------------------------

Papel da Escola de S·agres
Evolução. da Cartogra"fia"

UMA CONFEIR'ÊNCIA DO MAJOR DR. SEBASTIÃO DA SILVA FURTADO,' NOSSO
ILUSTRE,' CONTE'RRÂN:EO,

Há poucos dias o' nosso c,onterrâneo Major portugal assim estava constituida: comelidador� .

Dr. Sebastião da sn?a Fartado, natural de !:-ajes, ,José Moreno BodidO, representa�do o presideute
um dos mais ,ilustres técnillos do Serviço de Le. do Lyceu" c·omeudador José Raimbo da Silv
vantamento Geodesicos do Ministério da Guerra Carneiro general Jaguaribe de Matos almirante

atualmente seI'vindo' uo Rio de Janeiro,' proferi� Frazão Milanez e Mario Flanco professor Rer_
uma interessante Conferência técnica intitulada: �ani Cidak, conde de Galiveias, Comandante,
O 'p�pel da Escola de

- Sagres na Ev!>Iução da ·Braz da Silvíl, ·Antonio Olivl!iI'a Junior, assessor

Catt.�grafill", 'pioferida no
-

instituto de Estudo� ,da �Divisã<o Cultmal do Instituto Brasileiro' de
portugueses'Afranio p'eixoto do Lyceu' Literário Geografâ e Estatistica dr, Hermano Rebordão
português. • adido CU,ltural à Embaixada dê portugal e pro�

A mesa de honra, sob a presidência do, Dr. fessor, dr. Octacilío Raimbo coordenador Cultu_
. ilia cartográfica SObl'e. os de�alsManuel Rocheta, muito ilustre Embaixador de ral do Lyceu.

FSSSSSSSSSSSSHSSSSSSSS� U; .....S%S;C;s:SSSSs;:SS ...ss,..sssm
páIses durante mais de século e

, Id t n 11 1 G 'meio". Concluindo diz o orador:Aberta a sessao,.. o pres en e La Cl1UZ Cano y Olmedi a, Gu - n dade. Nê e �e encarnam e sln_ ,_

general Jaguaribe de Mattos f·ez 'laune DeUse e o nosso pe. M. Dlo- t,etizam então teda a secular vo- "Sagres pois, r,epre�enta o inicio

'a apresentação do conferencista go Soares S. J. Referindo-lie' ao .

cação marítima de portugal toda da cartogra!l.a clentífi�a mOderná,

que, sob vIbrante aplausos subiu 2,0 Visconde de Santarém dísse: � sua reHglosidàtie e todos 0'8,SeUS' ..Daf pode1'mos' dividir a hlstó�ra da

à tribuna. "Até a 'inovação oportuna' e feliz .estjmulo� Ela exp,ax"isão- POl't�gue_ cal'.tógrapn. em dois grand'es pe_

Antes de iniciar a sua aula pu_ de Santarém '" ineldstla' é óbVi� �!' Narra minucIosamep'te toda II' riodos _ aIjltes e depois' do ln,

bHca á Voz de portUgal, 'q,& se a �alavr� , �ártografia: EXistia.: obra dó Infante d� Sag�e 'UlIe,
fante D . ..Henrique". Bem hajam,

edita. no Rio de Janeiro, ampla isto sim a palàvra latina '''charta'' "reunindo à sua volta brllhante poiS, 'os que se dedicam a home_

reportagem' com o cllché do ma_ adotada' para os mapas náuticos- escol' ,de nav.egadores; Pilotos,' ca1'_, nag·eaI·-lhe a· memória e o� altís_

jor 'dr. \Seb'�tlão Furtada, <:ia qual. portulanos e cartas de ma:'ear por_ tógra�os e astrônomos, criou uma slmos feitos".

extrálmos os seguintes, CQmentá- tuguessas." cartografia em bases científicas Is,

rios: agradeceu as amáveis palp,_ pan.orama Cartográfico Anterior to é, as cartas .de ma:rcar, po�tu_' renovou

vras do sr., gen. J:aguarlbe de Mat- Ao Infante ._ O major F)urtado, guêsas flslon_omicamente pal'ecl_ seus agradecimentos ao major Fur_

tos à g,entileza da Diretoria do conhecedor profundo da matéria, das aos portulanos mas fundameu_ ,t!\do e dá a palavra ao prof, Ot!l

Llc'eu ,e do diretor do Instituto, dis que a história da Ca:tografia talmente diferente's", Muito eínbo_ cílio Rainho' que, após breves e

pela feliz oportunidade de poder s'e I'esume na d,etermlnaç'ão cada 1'a tenham fltlngido no ,século se_ expre�sivas palavras sobre a figura
do' prof Jaques RaLmundo re_
.,.... ."

centement� él-esaparecI!lo, propõe
um minuto de silêncio estando

illllninados e cl'isografia, todos de pé em homenag,�m à· me_
elas eram, ao ,menos, no século

mó ria do grande colabôiador docação do ponto, confundlndo_5e XV
.

1 m I bj
d

'

di ,SImp es, as prec sas, o e_'
Inst'tuto d.e E'stu'dOS

_ Começou o mestre a tarde - pois com o esforço humano para, f
'

Lzendo quo. "Cartografia e' deAncia, tlvas, uncionais·e ú�, refIetin_
Aftãnio peixoto.o aumento da precisão na, deter_ do muito bem o caráter da ciên-

ar,te e técnipa de medir a �uperfl_ mlnação destes ratares. Cita vá- cia portuguêsa daquela' ép06a.
ele' tel'restl'e e, da; a representar' pe�tos da sua v luc-o e

'

TermInada 'a cerimônia, d b� nos as � ,e O.a "Car'áter acentuadamente técnico ,go,es para transporte e ananas

Iluma supl'fícle plana ou esférl.ca progresso, dividindo a história da t'llt'
"

dente dlrlge"se ao sr, ,Embaixador para Ne:'eu 'Ramos Jaraguá do
. eu, ano, o que se, compreende, h '

qualquer. As raIzes da cartografi:., cartografia em dois periodos lógi", visto .ter nascido das necessidades �oc eta'd pre�ldente de Honta em Sul e Guaramirlm, afirma não ser

pois mergulham fundo num Imen_ cos distinto: antes e depois da
práticas da 'expansão". "Os gregos

êrmos e a ll\lração e agradeci_ técnico nq assunto, e que velo a

so pasado, Se a ci'êncl,a e a arte descoberta ou melhor do aperfei. menta agradece a' cada um dos conhecer, pe' de banana so'mente
, Unham usado merIdianos ,e' para_ '

so �assado. Se a ciência e a arte çoamento da grav'ação e da im_
leias nas suas cartas mas erall\ componentes, da mllsa, aos assis_ quando mudou_se para Jaraguá do

eie da Terra é Ilintiga, a,ntlquissl- p:·es�ão. Um, o dos ma,pas manus_
arbitrá"iamente traçadas Ao con_

tentes em geral e encerra a sessão, ,Sul.,,- ChamaJio' à órdem pela
ma mesmo, não t,ôdavla. o VOCábU_1 cr�tos, raros e de .alto'custo, devl_ trál'iÓ nas portuguesas' sendo as Terminava a sessão no!' entre presidência quando se dispunha
lo que as engloga e designp, com do as naturais dlf1culdãdes de re_ cartas" ·traç'}das co mapoio astro_ aplausos ao llustl'e conferencista a. 1-er -'cornispondêncIa que receqe_
aqueles p,·oPósitos. COIIl os gregos, ,pl'oduÇãO;� o outro, C) dos mapas l1ômicO Só 'podIam situar_se num CatarInimse, o- major dr. ,sebas-

,'a a propósito de bananas" afi]::,
ela foi Geografia' A,stronô!ttica ou

I lmpr.essos, cada v�z' mais abundan- mesmo' paralelo os pontos. que ti_ tlij0:F,urtado.
mau que leria a carta mais tarde

Matemática ; confusa Astrolog'til,' t,es e baratos. à 'me�lida qU,e au_ em particular a cada pai'lamen�
na Idade Média: Cosmografia n.a mentava a capacidade de impres_ ,t9.f

'

Renr.sce,nchl' cl.ássica; 'ainda' COS_ são e reproUução.
I

_-, t
mografla ·e Geografia sob o impé- O Infante D. Henrique, o

HO_.�
_ O deputado DarIo Sanes ao

Irio da Academia: d·e Ciênci'ãs de mem E A�Obl"a _ Escla:'ece o ora-

.

'.

çongratula com f; ministro Mario
paris. Cita os títulos oficiais de dor o pap�l do Infantil D. Hem'i_ a. .,' Pinotti, presidente do coriselho

geógrafos, matemáticos, peritos que no aperfeIçoamento e na evo_ Nacionál do Ensino Superl� dr.

matemáticos astrônomos geógl'a- lução da ,Cartografia. Tece consi, Mario FerreIra titular no Estado
tos e cosmógrafos l'eais, r:ê'gistrados deraçôes �obl'e o panorama paU.. do Serviço Na'cional -

de Endemias
na abundântísslma prOdução car..: tico; SOCial, !éenlco e cl.entíflco

t'" d s' e u Rurais, pelo ê\lto a que chegaram
tográfica anterior aos meados do anterior à época do nascim,e}lto de P a r 1 c 1 ,p a r a

NeA' 'T A' L-!
{l.S dlligênclas e o interesse d·e_

século passado como por ex·emplo, D. Henrique e as consequências do lllonstrado por �ssas persimalld'a-
os cosmógrafos' Sebastlan lie Rues_ seu at'rofado cometllÍl.!mtó ·.Dlz qué des, e que resultou no funcICJJlp:-
ta, Thevet ,p.edro Nunes ,0 Insig_ "foi r·ealmente 'um eJ.eito,..-o· ho_ mentú no ano vindouro da 'Fa-
ne Sábio, autor do "Tr(!tado de mem pl"Ovidenclal ,para o .momen_ A g u a r d e m Dez e m b r.Q f culdade de Medicina (ie- Saáta
Sphera" ,e do nônio. D, Juan de to .llritlco da História da Huma� CatarIna .

,
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.. Cêrca de cinquenta nações, entre'elàs"a In-
, _(Correspondente Rzo�,

'ao au"", O ·er.ra' Oa
glaterra, os Estado�Unidos, Argentin�,�e)l1anha, �

• '

.,. �
,

, ,Portugal, Holanda é tantos outros, irm8inados p
· O ,viaja�,t�, m�smo o que retorna. da "Ciliade "

-

'. ...,..
"

.

c?m ::: nossa pátria! sem fronteiras'poUticas, és- ti,
• Mar�vll�o�a. ao pisar o"so�o ,dos antIgos campos quela gentec qUê vivé retocando as imperfeições procurou dar à suá' capital um sentido harmôni- tao all representados nu� m'Qndo de beleza e en... P
� de Plratmmga,. onde a audacla da gente paulista da natureza para' o deleite de milhões de habi- co de bele,za, que serve de recreio à vi�ta nas ma- can!a�ento qu� .nos .faz per<;ler dua�, três,h9r�, lJIII plantou �ma Cidade, se ,toma, d� encan�os, sem, tantes.

'

� nhãs, ou nas noites de garôa. para ver e rever maIS e malsi' \ls téfas de ,Vap
• que o quei;l'a, pela vista panoramlCa de Sa� p,aulo. �

. São Paulo é um exemplo 'de capacidade co�- , Sãd'Paulo. '.. terra bôal Gogh, a pintura diferente e mística do Japão, do �
� Logo ,ao prim"eiro 'contato' a paulicéia penetra ,trutiva e um estímulo às demais ,cidades bras1.;.· " Ibil;apuera, Agua Btanca7. Butantam, Eldora;_ Vietnan e da Chi,na pouco connecida,c;; do nosso ta

III
-

, , leiras., do, são recantos que deixam saudades e renovam povo; os desenhos de traços firmes e revoluc1oná- �

�
de surprêsa nos olhos do visitaintteeto"ndl'CeoIXªJldO-O. / Os "magasins", as lojas corri as suas vitrines no espírito do turista o encanto e' a beleza;�da' rios nem sempre compreendidos no éentido artis- Jtt

III a,tôpito diante do arrôjo arqu. •
de su� _finamente decoradas, as floriculturas, as casas de vidá.

'

tico, mas de um efeito impressionante e profun- �
� flolredsta dde arran�t-céúsd'f' s,ua,s ampla.s aa"pénid�s , chá, bares" hotéis, restaurantes. "boites'o; tudo , 13 I E N A L

,
do pelo colorido, do no�so tão festejado Portinari, .-1.

III .01' a ,as e magm lepS e I ICIOS no mais ura, o onfim, dá-nos urna agradável sensação de arte e E' o encontro artístico que ,o paulista faz, de- encontram-se expostos no
. magnífico Museu de �

• estilo modernista, o colorido,dos' jardins em!hà:"
-

grarideza." ldoi� em dois anos, com as artes. plásticas de fóra Arte Moderna do ·parque lbirapuera. •
, ,meiadosde. árvores ,e. artlUstos, �nfeitando e satu- -

. AU, .porql!e a.natureza n\).o se> fê� p:t;esen�e, e:-de- den-trlil do país, Es:tà-, vecememente inaugu- "

. ,'"
'

-,
'

,
"

' ,,"�,
• ',' randoQ ambiente, revelal)'l";g censo artístico (iar o paulista ferido,ho, s(:lu,Qrgull,lo '"q)latt'ocêjilãd',�,::;�'rad1i, é;�a 5:a;· "
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sição. ContinuandO, afirma pensar

que os triênios seriam levados em

conta mas a mensagem suprí.,
,

mecos, No dtar segutnte o referido

na que foi prestigiada com a pre,

seriça de prelado de Pôrto Alegre

.
especialista .em assuntos agro-pe_'

cUárlos, ,Mais adiante, o .sr. Ivo'
Silveira fez referências ao esfôrço
e dedicação do capitão. pÍLulo AyL
li'- da dos ta, g.'ande, entusiasta dos

trabalhos realizados em palhoça,
além do prefeito daquela localida

de, que tudo fez vara que' II: II' Se
mana ,Ruralista viesse a se cons

tituir em um êxit'o retumbante.
O· representante pessedista e

"vic-e..l!der da bancada do PSD na

Assembléia reafirmou ,sua con_

tlança em reuniões do tipo das

que presenciou, ,e que vem t,'azer
novas lu.zes e alento� ao nosso ho_

mem estimulando-o aux11iando_o

orientando_e 'nas xriínlmas" ,coisas'
, -'

,

e 'tudO fazendó pela sua T,edenção. ocorre _ ,expressou o orador _

Estava' o' parlamentar bem '..à von_ quando o Rio !}rande do sul, cujo
tade para manifestar sua' sa'tl�fa� professorado já pevcebe saláriO su

ÇãÓ pelo q).le, wira, e sollcitar' à J1erior ae do de Santa Cata'l'ina o

Casa se associasse às' manlf.esta- gQvêrno decidiu encaminhar pro c

çõeS que expressava através de 'te_ Jeto à 'Assembléllj. com p.uní'ento
legrama' a d. Felício da Cunha de 100% ao passo qlJ,e, aqui o

Vasconcellos. T.edninou por ,enal_' govêmo �emetia"à Casá menságem
tecer a Inestimável, COl�boração'

dei!le
molde a que, se aprovp.Íia, o

todo� os 'órgã�S que

cO,ncol'<rer,
am 'magistério não receberá

au"lIi.entopara ,o bom transcorrer dp con_ durante três. anos;. "Càliffava, .em
clave e. 'em, espenlal, à, �ola,bora_ que tôdo o plen;írlo modificasse a

ção do clero .. Solidarlzando-se com proposição.
.0, conteúdo da oração do deputado ESTIVALET�· GOV:ll:RNQ

parlamentar teve�oéaslão de ma,

nírestar haver apresentado emen,

da, anteriormente I"elevando salá_
rio do professorado, exlstln�o ago.,
ra ,três projetos em tal sentido e

que Santa Catarina nêste pa;tl-
. , .

cular estava etn situação Inferior

a'múítos Estados da Federação.
Disse mais que o projeto gover ,

, '

namental é UJp. blefe, pois o au.,

mento nos triênios é de 8 a 10%'
havendo . parágrafo que lIqúlda
com majorações de salários, o que

lamentava, pois ,a p,roposição ain_

da chegava à Assembléia Inclusive

com êrros de pronomes.,
.
E Isto

"O

vessem a mesma latitud,e. Esta'era
,determinada pela Estrela polar e

da altu:a do Sol' ao' meio_dia,
usando_se para ese fim o astrolá

bio, o quadrante e a balestilha. 'Os
POl,tugueses praticavam pois, uma

navegação por altura astronômica

{}s continuadores da obra do Iljl·
tante continuaram as 'pesquisas
'estudos e observaçõés da suá "ES�
,ola de sagres", aperf.elçoa�o
gradatlvámente as 'suas cartas,
dando assI ma portugal �ege�o-

'0' general Jaguaribé

trazer o seu contrl.'buto às come_

morações
.

henl'lquiÍlas que, pai'

anteCipaçãO, o Liceu 'estava rea_

llzando,

vez mais prenlsa daS coordenadas guinte grande padrãO" de peleza
polares do ponto _ distância e .

enriq,iecidas com ornatos ele:
dir·eção -:' isto é, na d,etermlnação tl'eiros
dos ·�lementos fundamentais da 10_

dos últimos cinco anos nos 'Esta
dos do Paraná Rio Grande do SUl
e Santa catarIha poltttca de câm_
bio contribuição' de- cada Estado
por' produto política \ fiscal ' cré
dito ao pOd�r Público I!H�latlva

. ,

privada em execução e em estu.,

_ Na ,sessão de 26 do corre:t;lte
o deputado Dib Cherem ret:luer
'telegrama: ao Ministro Ãmaral Pei_
xoto

.

soUcitando o' relniélo dos ·es_
tudo's relativos à cQnstrução 'lID, pôr'
to de Fló:ianópolls em carllJter de

urgênCia, 'discorrer{do na Itrlbuna
sôbre 'o assunto realçando a ne_

cessidade de termos ancoradouros

aparelhada, prIncipalmente agora

para que possamos exportar café;
_ O deputada Jota Gonçalves

requer 60 dIas d� llcença para tra_
tamento de saúde, Assume seu su

plente, g,epu.tado Antonio Edú
Vieira;

_ O deputado Agostinho MiS.
nane reqHer te1-egrama, ao .presl_
d'ente dJt Repúbllca sollcl.tando

construção hospital do IAPETC �

para Caplnzal. O sr. Estlvalet PI_
"es 'pondeJ;a que a�tês da construo

Ção �e hOSPital, essa autarquia
de\'erla pagar as pensões devidas a

seus associados; .'

_ O s� .., Waldemar Sanes requer
·a transcrição nos anais' do d!s_

" ,

cur:so do deputado Joaquim Ra-
mos na Câmara ·Fed.er��' 'sôbre a

.<def�S3 dp carvão }na�lon·�l; �

.

fi deputado Ivo Montenegro re_

quer um voto de pesar pelo faleci_,

men�o do sr. Arnoldo Souza, ex-'
prefeito de São José;

_ A deputada Inge Colln re_

quer telegran,a. ao presidente 'da

R·epública, Jl1 a!s�1'o, do Tiabalho
·e vice-presidente, João Goulart so_

licitandó- nomeação de médlcos:,é
elltermeiros para que ,entre em

funcionamento o ambulatório do

IAPI de J<linVille, cujo material
se encontrá encaixotado há meses

llacruela cidade quando pOderi�
'estar servIndo 'a uma grande co:"
,letividade operária: O sr, Tupy
,Bar,reto, e.m apal'te; espera que ii

deputada Inge Colln eonslga seu

i�tento, uma v,ez que seus cole_

gas do "sexo forte assim chama_
,

,do. 'não lograram êxito" .. ,

':::__ O· deputado EsUvalet pires

reqver dlsp"ensa de Interstício ao

projeto qu,e declara de utllldade

pública' a Associação de Criadores

Ca:togl'afia _ Sua Conceituação
de Suinos, de Concórdia. Aprova,
do 'em p.rlmelra discussão;

por.tugiueses _ O deputada Alt,ir Weber ao

requerer da Casa telegrama ao di..,
.

retor da RVPSC sollcitando va_
0, pres_l

,.

O (ASO DOS PROf'ESSÔRES
• Hoje, às 13,O� horas, no ,programà
PORQUE CELSO RAMOS, na Guarujá, o
nosso diretor, ar. Rubens de Arruda Ramoi
abordará o movimento da classe dos proles,
sôres.

Floria�ópolisf Sábado, 28 de novembro de

LOTERIA DO ESTADO DE Sla� (ATARI
5,906
1.197
3.732
7.432
3,4ÚI

Cr$ . 500.000,00 Florianópolis
'Cr$ 59.000,00 Herval D'Oeste
Cr$ 30.000,00 .Joaçaba
Cr$ 20.000,00' _, 'pôrto 'u:nião

. Qr$ 10:000,00.' _' :FlorianofjoI1s
4: \ Cr$ 500�000,OO

11 Cr$ 500.000,00
18 Cr$ 1000,000,00
26 Cr$ 500.000,00

DIA

mA

DIA

DIA

EDGAR DA CUNHA CARNEIRO
Nos

.

processos mais intrincados, seu Edgar
tumava minutar, nas costas de um envelope, o

pacho a dar.' Depois manClava' que estl1dassemos n

(\aso, Quando terminávamos, ao Chaves Neto, a' mil�

011, posteriormente, ao Caldas, mostrava então o de,·

pacho que rascunhara,' com a d'eterminação:
_ Pelo bom senso o despacho será este! Quero

saber se está de acôrdo com a lei!'
.

Nós revirámos as leis para ver se conseguiamos
declarar a ,ilegalidade de: um âesses seus ciespa;h;�s.
Depois d� m�itas tentativas, desistimos.

A ponderação observadora do Caldas era çerta
,cem por cento:

_ Não adianta queimar pestanas}., Seu Edgar,
antes de minutar às' despachos, estuda til ,lei de cabo
a rabo, Ninguem o apanha nu,ma :fria!

E, por isso, acabavamos votando sempre com o

relator.
x * x

Encerrado o expediimte, seguia-se' diárlámente
um bate-papo informal na, Inspetoria. Unia espécie
de hora da camaradagem. I

,

Desses cordiali�simos momentos, guardamos todos
a mais grata memória. Seu Edgar, nessas ocasiões, era

o magister. Não admitia, nos moços que o cercavam, a

menor pitada de. pessfmismo. Usáva, seus, conceitos ii.

Il1genieros, np exaltar a juventude, no confiar nas

forças morais, no externar 'sua ilimitada fé no desen
volvimento do Brasil, no pregar a disciplina e o res

peito, no afirmar, com Ruy, a impotencia fatal dos

incompetentes e o valor insuprível das capacidades,
Admirável pela sua serimidaae, pela ,stia calma 110

enfrentar problemas, nílo o agradavam soluções de
contôrnos. Em vez do modus vivendi, a sua fórmula
era o modus faciendt.

x x x

Depois de aposentado, presentes seus velhos ami

gos Otávio -OliveIra, João Cunha o·sa'udoso Miguel
Atherinos, observando-lha a euforia, larguei a per
gunta:
_ Q senhor comprou algum automóvel?
A risâda foi geral. Todos sabíaIIlos da sua, páixã')

automobilísticá. E nesse dia, por coincidénGià, havia
coinpr'ado seu ,cal:ro, ambição, acalentada _por muitos
anos.

'x x x

Na repartição, como já recordei, a, todos tratava

_ com afeição paternal.
A sua morte enIJ.Itou-nos o coração" e matou um

pouco de cada um dos que se haviam devotado ao seu

nobre e generoso espírito.,
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


