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SEM A N A
f·a n ç r e -d o H-,e y e s

"" A Convenção do Partido Soc(al, Democrático de

'I.

,Mimi.s Gerais sufragou Q nome do S1'. T�iJ.credo. N�-"
v�s indicando-o como candidato ,ao Governo mmel-. ''1'0 .naá próximas eleíções de 1960. Atrás dêste fato

,

'estão alguns episódios �a O,lais alt� significação pa- 't�:" r;t
a ,história política �o ,l?c?SSO pais

_

e a, eS�O\ha dOS, e
pessedístas mineiros nao traduz senao

um,
Ul1lCO vo -

.. ,'to: o de confiança-num hdmem que, mesmo dlan!8.. .

..'tia perspectiva incerta de fatos políticos que. pU-",e _

.. nham em risco a sua carreira, deu provas cabais de.. ,,'

'devotª.mento à causa pública 'e demissão voluntária" �

'd: se�s interêsses p�ssoais - de fid�lidade partida-,'
'

'na acima do carrerismo.
.

,�

'I
Na oatalhaquese travou esta-semana em 1vn:· "'nas, 'o .81'-' Tancredo Neves entrentou um o'p�nente, v

IIIIde grandes méritos, políticos do tipo caractel'lZada-;"i"mente mineiro, voltado de corpo e alma para os l1li
., problemas municipais, sem "maiorps, aspirações �o .. ii;Mque manter as tradições do �eu Estado. O Sr .. Rl-,��beiro Pena representa uma parte das aspíraçôes dO.,....eleitorado mineiro, más o Sr.,Tancredo Neves,-pe�as
'deinonstr ções que deu 'de interess� pelos. assuntos ',�.. do seu Estado à fren�e da SecretarIa de 1!'mança,� f 4
..quando mínístrõ da Justiça, no govêrrío Vargas, ce.: A
presenta um espírito d� renõvação que vem mrnan- JIIIII !

,do os tradicionalistas.
__

'

f '.'
Político de "carriel'e",' conhece tão .bem quanto,f'0 seu adversário, no seio do. partido majorttárío, os t�'problemas mais íntimos de Minas ..�er'ài�. Foi verea-' �

...dor e prefeito antes dê 1937" milit:ú:;do, sempre na;tJ'advocacia: Em 1945 foi constituinte junto' à _Assem- JIIIII_ ,

..bléia Legislativa do seu Estado �, em 1950, elev.ou",se'ic, JIIIIIdeputado 'federal. No momento, mais diJicil d'a l�-' •

',', gi�latura passada. foi convocado" a assu,mir ,á ,pasta.' f•mais difícil quando um país está na antevéspera ,i1e'
uma' convulsão, Após o 24 'de agôsto dedicou-se, à .. '

!'campanha' eleitoraÇsendO um dos principais artí- JIIIII�'
'C:Uladores da vitófia' JJ, partícularmente na bataíhà 'iI

'jurídica pela posse dos eleitos"
,

'

.'
.. Sua colaboração com a adrrünístração..federel
,JIIIIIprqlongou-se com a direção da Carteira de Redes-'_
contos até 'que o governador Bias Fortes �, requisi-,

,tou' par� a SecretarÍa ,das Finança�, cargo em que.se, empenhou para reestruturar o orçam�nto esta

'dual profunda:mente sobrecarregado de obrigaçõ�s"
• Sua atuação en�rgica mas praticada com a tra:-,
,dicional corduru_mineira, o reconhecirilénto dos di
reitos dos ádver�ários e a ,intransigênCia diante dOS'

,él'ros' que lesam o direito do po�o, levaram os mem-,bros da convenção do seu partIdo esttt sflmana c1

!rag\i:io ,candidato, consagraucto:-o como "9 H1!l;;:,,..o :

,SelYl;mu).", ,'", ,', " "a:
,

- ',,' o !rl;!i�:�O�c®� '- �.l��

estabelecerll;m-se
- entre algumas

fôi'ças que me apoiavam 'a m.,

compreensão � a desconfiança.
Não soe podendo responsabilizar -

.e nãO o faço - eu aceito as res,

ponsabllidades. por' certo as derí.,

ciências residem em mim, São ta_

lhas naturais de temperamento e

personalidade que não remedíareí.

I AcomPílnhar�me,ão até o túm�lo.
Efetivada, 'a minha deSistência,
que a ninguém pretendia ,alcançar
ou díminuir, quer<r advilrtlr, em

antecipação, á figuras respeltá_
'veis q\le ê§se se tia, ,meu procedi.
menta se não se estabelecesse II

concó;dia., Deixo a disputa suces.

sória sem um� palavra de crítica
ou ainargura,

,

Neste Instant� nãO falo allen_\Ls
àqueles que me, encorajaram, mas,'
també�, àquelés que" me comba_

escpnhe;.

Agora' concluo ',com um último
, .

apêlo aos meus amigos, desãe os

mais graduados até os anônimos:

respeitem minha resolução que é
Inabalável.

-

Nf!.da a modificará
Êsse apêlo que tormulo à ímpren:
sa e a todos os veícuIQg de publí.,
cidade' vai" támbém aos 'pposlt.ores.

Não .vejam neste ato a rarsa a

cov1trdia, a razão
...
ocuíta.ique íne.,

xistem. Sou.,' hoje alguém feliz,
qu� esgotou' os seus sacIlfíclos
procurando acertar seqlp:'e ,embo.
ra, erl'asse muitas v..ê�és.'!A1guém
cofu >a eonvlcção de <qu,e' não 'é
apenàs na presidêÍl'cià, q].l.e. »'6 dlg.
nifica a .pátria" ma�ti;lIn{béin �m
tôdas as atividades ainda as mais

,
humildes, ' 'Minha espôsa minha
filha' e eu apertamos as mãos da..:
queles que tiveram a ventura d,e

)j]le .sacrtrícou, assim, o bem-estar das,
coletividades, Tripudíou sôbre as êlasses
produtoras. Não procurou investigar e re
móvel' causas ' de carências ocorrentes.
Estas se nos apresentam dlrétãs e índí
rétas: imensas �'profundas, no que tan
ge á, ordem 'social, econômíca, financei-,
ra e jurídica.' Daí, as hesitações e' íncer
tezas da iniciativa privada, estrangula
da pelos' horrores de uma política tríbu-

, tária, .preocupada em denominações cap ..

'ciosas de sucessivos aumentos' de-Impos
-tos. Não propiciou sua mofina adminis-
tração o estabelecimento de clima, ca

paz de atrair investimentos, no reapare
lharnento- e expansão de nossas regiões
industriais.

Não estou tantasíarído causa alguma:
'

Nem se compadece com meu feitio con- ,

ciliador o prazer da acusação pela aeu

sação. Sabem as Classes Produtoras.c->
no litoral, no centro, no sul.ino .nerte, no
léste e 'no oéste: catarlnense t--, quanto
sofreram nas próprias carnes essa ad-.
ministração calamitosà, empenhada em

galas pernentes de publicidade e em es

fusiantes brílharécos ': de café-societu,
aqui no Rio. Conhecem, por outro lado, as
classes trabalhadoras o que representou,
e ainda representa, em uma época de ge
rals aperturas, a diminuição de horas
trabalho, com o, consequente reflexo no,
rendimento do salárío e a dramática in
capacidade aquisítíva de bens de' consu
mo, inafastáveis de um mínimo, exigido
pela natureza do Iabôr humano,

Apresentando-se, ao eleitorado, para
<atrair votos garantidores de sua volta ao

zovêmo, em 1960 o Irineu conta com um
, " 'fatôr, apenas, mas em cuja 'existência eu ,

Sua demagogia no govêrno retardou e confesso não acreditar: - no desmamo
impediu !j. completação de medidas ade- .ríamento. do nosso povo. A êste, precisa
quadas, que, encaradas com seriedade mos alertar, sem preocupações pessoais,
e verdadeiro espírito' público, teriam nem compromíssõs partidários, A tarera

,

abrandado as consequências da espiral proposta consiste no rerrescamento da
inflacionária, tanto'.'mais quanto vive- memória-das diferentes classes, sem pró-
,mos em uma unidade geo-econômica, em' ximos ou remótos càlculos políticos ,a se

qU,e o. tipo da pequena propriedade, or- rem pessoàlmente defendidÇls. De minha,
ganizada como se encontra, seria G_apaz boa ou má, ,- não há discutir -, possuo
de cçmcorrer, póderbsamente, na natural uma pena, já 'bastante experimentada.
reação aó" citado fenomeno. Enquanto ª Esta foi colocada ao serviço de uma cau
desordem lavrava, em tôdas as regiões sa. Do Sr. Celso Ràmos? Do PSD, a que
catarinenses, o Irineu dava um depte pa- êle preside em Sta. Catarina? ;Evidente-�
ra ler discursos vasios de conteúdo, mente, não. Resolvi, com decisão e desas-
'até literariamente, superados ... -, e sombro me colocar ao serviço de nossas
como os lia Wal, santo Deus!, escritos � ,coletividad-es, mostrándo aos' descreates
encomenda, fcom ares desfrutáveis de e oportunistas ,que" para' serví�las, são
quem posasse pa\'a as vicissitudes glorifi- dispensáveis. a tribuna parlamentar, ou o

ca'doras da posteridade. relevo partidário, porqu� a, da imprensa,
-

quando ho sta e permanentemente
ida, S ie �p.&n.8:�r

.
�
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Florianópolis, Terça-feira, 1.0 de Dezembro' de 1959 .......".•.• -.uI &II'D.II. D�.J. U lUTA
------�--�--------------------------------------

A"invERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

- sr. Tito Correia
\

EPITAL DE CITAÇÃO, COM O PRAZO DE TRINTA DIA!"
'
mais que, depois da justlllc'a"..íio, díaís de marinha. o que não é ? cidade de TljUCas, aos Vinte eDE INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCO-: ,ejam citados os atuais conrron, c.aso da .espécle. Sem custás. PRl seis dias. do mês de novembro deCIDOS. ' tantes do' ·Imóv.el Vicente JoãO Tljucas, 26 de novembro de 1959 ano .de mil novecentos e' clnquea,Q Doutor Manoel Carmona Gallego, Juiz de Direito dr Silveira, Timóteo Inácio Gome.s e (ass.) M. Carmona GaUego Juiz ta e nove. EU, (ass.) Gercy dOS. Comarca de Tiju<t�s, Estado de Santa'Catarina, na rorme Ildefonso Nicolau serpa, - bem 'de Direito. "E para que Chegue Anjos, J!.scrlvão, o datllogr.wetda lei, etc.... ",-

.

como. dos Interessados Incertos e ao conhecimento dos Interessados ,

FAZ SABER a todos quantos desconhecidos por editais de trín., e ntnguem posa alegar Ignorância conferi e·subscrev.!. Isento de seln.') presente edital de clta:ça'o de' de Sebastião Nicolau Serpa lhe'
d

'
....ta. dias - do sr Diretor do Pe- man ou expedir o presente edital por se t ratar de AssistênCia J•... ii. foi' apresentada uma petição do ,
_

- sr. Abelardo Eloy da Silva Interessados ausentes, If':ertos e trtmgnío da União, por precató_ que se:'á afixado na sede deste diciária. (ass.) M. Carmona G.',� teor seguinte: "Exmo sr. dr. Juiz ....Luz desconhecidos, co� o prazo de
de Direito da Comarca _ Sebas. ria, em Florianópolis e do sr. JUIZO, no lugar do costume, e, por lego - Juiz de Direito. Está co�_trinta dias virem' ou dele' conne; Representante do Ministério Pú- CóPia, publicado UMA VEZ no forme original afixado na sedecimento' tivere!ll; que por parte
tlão Nicolau serpa,. brasileiro, ta;

blíco nesta Cidade; todos para' piário da ,Jl!stlça e TRES VEZES deste Juizo no lugar do Costu.vrador, casado, residente no lu,
contestarem a presente ação den., no jornal "O ESTADO"; de Fio-I m.e, sobre � qual ine reporto egar Pereque munlclpio de porto

, tro do prazo de dez dias, de con, rlanópolls. Dado e passado nesta dou fé.Belo, des�a 'comarca, quer mover
formldade com o art. 455 do cs.,

a prese�te aÇão de usucapião em
digo d� processo Civil. sendo>'

que. expõ� .. e requer a V. Excla. afinal reconhecido o dO�inlo d�
o seguinte: I - Que o suplicante supltcarrte sobre o referido Imó.

sr. André Mail�ot
srta. Léa Regina Cardoso

-----------

mundo humano, procuram os
Lions Clubes centralizar a
sua ação em obras que me

Ihorem constantemente o .m

vistorias, se necesrul'io. Dá-Sle a. "vel ',da progresso material,
presente o valor de cr$ 3,OOO,(f0 social, moral e cultura). da;
para os' efeitos legais. O soltcíta, comunidade."

,
,

metros de frentes para -o no�te, e dor que esta assina tem sua re,
O' IDEAL, DE SERVI�

SOCIEDADE Al\UaOS DE FLORI�N6POLIS prosseguindo para os fundos com sldência nesta cldad� onde rece., Também lembrando sua
benefício da

mais 600 metros perfazendo o "'honrosa condíção de "11'0 .Precisamos fundar uma socíedade em ,be citação. Nestes termos, P. de;
-

, n, que aqui
nossa Cidade. total d2 107.500 metros quadra; ferimento. Tljucas 18. de novem,

O Prefeito Sá, Freire Alvlrn sncontrou f_êz oCr. Claren,dos fazendo frentes a leste em" d 1959 ( ') eis di C
teve ensêjo de afirmar, em ce L. Bturn Iígeíra dl'ssertaHá muitos-mêses escutei falar que já existia qualquer ,- oro

..
e . asso au o a.

coisa -a respeitá da Sociedade Amigos de Florianópolis, ten-as. de Vicente João Silveira e l'aínurú de Campos." Em dita pe ,

sua oração: :;ão sôbre as finalidades da
mas, até agora não apareceu esta sociedade. Será que -rne-

Timóteo, .1:Qáclo Gomes, e .fundos tição foi exarado o seguinte des.,
"E' O ideal superior de ser- snndada a que preside e 1 : '

,

? Precí
'. a Oeste, em -ditas lie Ildefonso NI- pacho : "A C D

vir aos seus semelhantes, sem �ongrega 14.527 clubes esp«,Leram o "raio" da politica na cousa.
.
reclsamos organlz::

.

.
-

. omo requer. e.
.

"\
'.'

colau Se:pa extremando ao Sul I qualquer restrição ou prec- 'nados em 101 países. Ac».1 quanto antes, uma associação de. proteção à nossa oa- .
s grio o dia 2� do corrente, às dez

_

I

d
.

t dí t t b 11
.

t
em terras. de herdeiros, ignorados horas no Forum para a juatin, cupaçao com a raça, côr, a uou que os "Iíons" são, emJ)itat.. Tanto- faz com u erns as, pesse IS as, ra a 118 as,
de Izoltna Vitorina Batista e ao' , religião ou !l credo pol't.�tc., deve haver um conjunto de hOmens e mulheres que cação requerida, feitas as necessá_

'. _I ICO, todo O mundo, 600 mil, ent'e
Je interessam pela organização do nosso município. Con- norte elll ditas do requerente. II rias Intimações. TÚUCliS, 20-11-59.

que reune, no Lions Clube, os quais
. personalidades "I;'4� , os homens de bôa vontade,A

'

-rt I tem comigo. --::- Qu� o dIto terreno fof' adqul_ (ass.) M. Carmona. "Feita a jUs. renome internacional, com')Pa amen O ---000-,,'-- rido pelo suplicante há mais de tlflcação foi proferida a segUinte
para quem li vida não é '1.1;)"- o Presidente Eisenhower � o. nas o interêsse imediato 0'.1-

Aluga-se' pequeno 'aparta- AS DEZ MAIS ELEGANTES VITRINES DE 1959 vinte e alto anos, por comp�a de sentença: - "VI�tos, etc
... Jul_ Vice-Presidente Nixon, nosO sucesso mOdJentâneo, m"',:smento te'rreo l·.ndependente, Nossas vitrines estão cada' vêz mais bonitas. Diària- Adellrro Marcos Batista, Alfredo go por sentença, para que produ_ E.U.A.. Os clubes gozam GI!_I a vitória prcifunda que cC) '-'parcfalmente �obiliado, pró--' mente observo o colorido que estas :recebem nas decor!;l José llatlsta e Fulgênclo Francls_ za seus legais e jurídicos efeitos, siste em triu�l.lgr, sôbre 'c. autonomia e para . perten-

prto. para qual) pessô�s; à._Av. ções. Estou satisfeito com quase tôdas as vitrines da Cida- co Batista, cuja posse sempre

fOI!
a Justificação retro, procedida egoismo." cer a seus quadros. basta qu')

Mauro Ramos 85. Informa- de, que vem dando um aspecto todo especial para a çurio- e"erclda ,!-e modo paCífico, con_ nestes termos autos de AÇão de O cidadão\seja honesto e de-.<

J j Em seguida foi cantado.�õe's:pelo fone 3'358. sidade turística. :tínup e Ininterrupto, pelo\supll_ sucap ão a ,requerimento de Se- ��je trabalhar pelo bem da"

d h HONRA 'AO
' .

b por todos os presentes o hi-N-lljDS!70 PossÍvelmente conseguirei dez me aI as
,

. 'cante, e co� ânimo de donos. astlão Nicolau Serpa. Citem-se comunidade a que perte, \,:MÉRITO, para AS ·DEZ MAIS ELEÇlANTES VITRINES DA III - Que em. vista do exposto por mandado os confrontantes c�_ no à bandeirá: disse. E lembrou que a orga-Ml\l�EIR�S PARA

'-'-lC1DADE
DE 1(159.

.'

quer o supl�cante ·regularlzar a nhecldos do Imóvel; por edlt'als, ENTREVISTA A IMPRENSA nização f�i criada em 1917,-

sua: posse sobre o referido linó· com o prazo de trinta dias na O presidente do Lions ln
..

· com o' obJ'etivo de levar a'CON�T;� lícr.O ,

I R M A,() <) 'HI!UK("UlH TEAT'RO vel, de confoánidade com o dls. forma do ·art. 455, § 1.0, do C. P. ternacional concedeu, na frente os mais sãos princí
( A' 's fJ /.( ••• " ,'_ , O,. I '" 6) ,posto na -Iel.Jred.eral 2.437 de 7 de CI, os Interessados Incertos; pesso_ tarde· dêsse dia, uma

ent.re-j
pios de solidariedade huma-

AHil tl;c>l'()""�") (l"' ..... ,A.'< março-de 1955 - que modificou aimente, o dr. Representante do vistá à imprensa ria séqfil UF' na,.-

..' ,.:.: .�, ....

ALV'ARO:.DE CARVA'>HO I:l �rt. i'50-�Ó'Códlgo Civil. E para M. PÚbllco" nesta Comarca. Dls- A.B�.. _ '�.' (':
. :0 Sr ..Sturn foi saudado pe-

_ ,'.':'.' .r ,.�-'.;...:.. " f • "t,' L
..
0 Ilito fim r�quer" a designação',!!,!;) ,lenso a ,cltaçãq, do' Re'prese�tanté O <,pre&,idente_�da, CàSa"� .,\ " ,ttu,Í'. ,Herbert Moses../: ,.

A V I S O" , , , :'.,' ,
( '"

'ii
'

'.
,.

. � . "
. (' "'. ') ",'./ -' --�'

..> .". '_' .�.Ó-·.:._:,_·"_ A'.·,::;"'.'Cl,ETRl\� ..-"2{,DE'�.I?·EZ�M'B.-R'·'O·'__ .,JI\S·, 8.,3'0,•. HORAS' ,'l!�.,".",'J"',�.PM. "�,"- "E,.'""'""' d� P'ki"''''j"::: UW-
., r .

Jã
- a' 'r� '''''�� '. 'i

I_.

:i'�o�:�:�:::í;';';�:::�' '�ê-�. \-'UiVá�AL�APN'4ç�·, .

'\ "I\,l.,.,J.;,�:�,�,�,,;�.?t;:\����J?�::�l:�:�a;=:; \,l: �'._"ltII l\{achado �_o 21. (' :.. ,;.;" . I' � \(, ."C A:::Z)Y P -

S Q ti A M B' d:R'!f1...,E_" '," i..!!:""'� �ven:�,�r-!��,:· , resldent� e bem' dei 'Tribuli� de JUstiça does_)' \'1-". n/a" ','r:,�'!;U\".''::.···I�S�
.

'-\1',.�:o·'r Iaa'
"1

I Fone 26·7l'i -" N. 11/10 {
.. � _ �"\' !;lQ�lCtl!��l! _Ii? 1 l' do Imovel, te Estado. Trata.se de terras in_

• ,
- - -- - - _ _

"

os� quatJj comparecerão 1l1depen_ terloranaa II a cautela recomenda,UM MAGNíFICO ""SHOW" DE RITM01DE CALYPSQ " I
, r dentemente,: dEI: citação. Requer da diz. respeito aos terrenos aló_ . .

·.ALUGA-SE COM \ . -
"

MARIO SALLES VICTOR
DANÇAS �E CANçõES DAS ANTILHAS I; AGR'ADECIM'EM'TO (Do-Sind. Jornalistas. Prof. de S. Paulo)

Otlmo apartamento no centro NOTÁVEL APRESENTAÇÃO DE RUTHS HENR� - RE:-
'

__'., Li ontem, na últim'a página de "A Gazeta", um tópi-
.

da cidade.' CORDISTA MUNDIAL DO "LIMBO"
.

L A
'

B it f '1' f d t
. C!O intitulado "Jânio", no qual o seu signatáriO após tecerucas.. o eux e aml la, pro un amen e comOVI-

úLTIMO ESPETÁCULO - PREÇO ÚNICO CR$ 50,00 dos pelo passamento de sua idolatrada espôsa, mãe, sógra, .:-asgados encôIílÍos ao senhor JQ, disse ,por fim: - "Jâ-
-_:_-----:------:-------------

--

avó e bisavó, Diamantina (Princesa),' agradecem, muito c'110 slli,.u-s,e lJem na hora precisa ,par.,a ficar na história."
de coração, aos generosos parentes, amigos e patríCiOS as

Em que pese o meu respeito ás convicções alheias, n9.o

condolências enviadas. N-1l178 posso calar-me ante essa 'grande; ,"verdade" que põe á
mostra os pendôres partidários -do brilhante articulistâ!.

Creio entretanto que o Signatário de tal notícia está
um tanto atrasado; JQ já está na história há muito tem

.')0 .. , Que o diga a Imprensa corajosa de São Paulo, prin
Cipalmente aqueles que eram acreditados no Palácio!
'Ele, á testa do Govêrno paulista tomou a forma de ou

tros como bem frizoU o comentarista; tomou, por exemplo
a forma de Landru, a de Gomez, a, de Rigolê)io, à de Mister
",AI Cap e até mesmo 'a, forma de '·Centauro ...

Se os rapazes da imprensa acreditada nos Campos Ely
:eos quisessem dizer a verdade e se desta �ão .se envergo
nhassem por 'ferirem frontalmente as tradições daquele la
:Jorioso e nobre povo, JQ já estaria "endeusado" há mui

to, como o "Messias;' travestido de "Casanova" e 'de "Fu
here'r" ...

Mas - convenhamos .:_ o ilustre confrade está con

tudo um tanto atrasado pois que JQ está de fa'to na his
t.ória pelas suas "inegáveis" virtúdes e que aqui vão enu

meradas em capítulos distiI;ttos:
I 1.0 porque "jamais" se aproveitára da desdita de po
bres senhoras para poder forçá-las;

.

2.0 porque "nunca" propôs, como Vereador, que se re

tirasse a imag.em de Cristo do plenário;
3.0 porque "sendo contra" o jôgo, nunca recebia dois

.aHhões mensais do joquei. Clube;
4.0 porque "sempre cumpriu" sua palavra com o Se

nador Auro de .Moura Andrade;
5.0 porque "nunca foi" contra a Petrobrás,;. embor:t

aquela notícia de 5 de abril �a imprensa bandeirante, no

"Correio Pàulist�no";
6.0 porque '''jamais'' fêz cen�ura .de telefones, conspur-

cando os lares de terceiros; ,_

7.0 porque '"'não fêz" demissões injMst"as como as d::ls""
médicos do Hospital das 'Clínicas;

8.0 porque jamais se "dirigiu" �o ,nortista brasileiro

com o humilhante epíteto de "pau de arara";
9.0 porque "sempre" soube éumprir, a p,rDmessa, prin.-

cipalmente com próceres da UDN, e,
'

10.0 porque "nãÓ teve" a excomunhã,p' ?e seu própria
pai, pública e abertamente.

"

I

Como se isto não bastasse, JQ está de fato na hiêtó-
ria porquanto'é de uma '!educação. primorosa", haja vis

ta a sua retirada da sala ·onde se achava 'momentos antes

de sua renúncia com cavalheiros' e .

homeI1s de cúpula da

UDN, com a "elegância" .
de petronio. e a "arrancada" de

\,('ro - (não confundir aquí com ,aqúelas Citadas no Ji�

vr� "Crônica Escandaloza dQS Doze Cezares") ...
.

Sim _ tem razão o prezadO colega - o Sl'� JQ está na

história, �enos como sibilino, como temperamental, como

nevropata ou maqlliavelico, pelo menos com um autêntico
.

,aninho, .mortô! .�

CASA ,-- ALUGA-SE I
Bôa residênci� - Três qua:-Itos - 'A Vila Lopes Vieira,

. n: 15. A tratar: Rua Nerêu
'

·Ramos n. 46. Tefone 33;-42 .:
�.

.

... N-Uj76
gístro de Imóveis. Proeestacse pro .

var o alegado com testemunhas �'

1)oatam JMonumenfo

- srta. Bônía Maria de Oar
valho

é posseírq há
cinco' anos de

,-o

_fi �o t;lo,' l�$ar perequê; munícipío
.

de porto Belo" com 19 metros de

frentes e 1300 ditos de fundos,
al!lrgando 'no fim desta metra..

gem -

\ de fundos - mais 119

um terreno sttua.,
lo hábli -para a Insc:';ção no Re-

mais de vinte e

vel, cuja sentença servirá de tttu.,

(Oont, da últ. pág.) Jornalista, Sr. Herbert Mr;.
ses, e o presidente do Lioll!.
Clube do Rio, Sr. Antorllo
Polak, assessoraram o vlsí,
cante, que se exprimiu ela

Inglês.
Após salientar sua satiMa,

tão em se encontrar nest�
cídads e de revelar o seu rn,

tusíasmo pelas atividades
los Lions ClubesrtNStNO

- fIIIII'

A. VENDA NAS

'BlNCAS'
'

,DE I()RNlll
. "'- E' REVISUS:

"

r

Tratar na CASA' V!:j:NEZA.

lren te por 30 m. de fundos
,

. Realmente, cada ano que passa, pode-se apreciar. ()

contínuo progresso do en�ino de tôdas as artes aplicadas.
como o que diz respeito' á especfalização de outros misté

res atinentes á profissão, principalmente doméstica n"

que há de mais' caprichoso e esm'erado em suas confecções.,
. Em cada uma ,das sala§ sente-:se o valôr artístico das

almas expositoras; através de trab,alhos que bem ,diZe!T
não somente da finalidade daquela Escola como demons

tram a capacidade :e proficiência do prOfessorado a qu

está entregue aquêle instituto de artes.

Durante o tempo em que estêve aberta á visitação pú
blica, grande foi o número de pessôas que foi api:eciar ;

excelente mostra ..

'A diretora sra. Jurema Gonzaga e ás professôras qu'

ali exercem suas atividades profissionais,. registro aqui
,ninha admiràção pelo grande êxito ,que alcançaram.

na
tO NATAL VEM Al" - E vem, quer nos parecer, ra,

zendo o Vôvô meio desanimado com o sorriso mais de pie
dade do que. de alegria contagl.ante, até mesmo com ·som·

bras nos seus olhinhos azuis... Olhos que vêem multe

maior a miséria crescer em tôrno de si, falando mesmo pe

lo tom de tristeza das crianças realmente pobres e sem

"mimo -mal 'alimentadas, vítimas da ganância desenfrea-

da do� que para enriquecerem nababescamente, reduzem"

nas á condição de pedintes, filhas de lares sem pão, sem

luz, sem, escola porque não podem frequentá-las e que nês

�e dia, surgem diante de'Papai Noel com uma esperança de

!11.elhoria durante apenas dois ou três dias, para continua

.lem depois no estágio prolongado de seus sofrimentos.
Também o conlércio se recente

I
da falta daquela pro

'Ul'a que já signHicárã em outras épocas, dias muitos me- I

[hores e fartos.
,

Hoje, nem mesmo a relativa fartura· existe, porque es··

ta se' há, não está na casa do pobre e do desertado;

Papai Noél vem aí...
"

E já vem igualmente meio pobre, cansado e desilu-

dido, ..

CONVITE
A Direção profesoras e alunas

da Escola proflsi!o'nal Feminina

"Dr. Jorge Lacerda" tem o prazer

de convidar o povo de Florlanó

paUs, para a Exposlçã o de Tra

balhos Manuais a realizar se nos
, '

d.las 27, 28 e 29 de novembro

OSVALDO MELO
ESCOLA PROFISSIONAL FEMININA "JORGE LA

CERDA'" - Encerrou-se domingo, a grande mostra de tra

balhos realizada pela Escola Profissional Feminina desta

,Capital, á rua General Bittencourt.

Convidado, lá estive demoradamente, visitando tôdas

as salas da excelente exposição, onde muito houve que ver

e admirar .

próxlmosdas 14 às 20 horas.

HE.VAUEP
Terreno

Um terreno
,
medindo 6 m. de DR. BIASE .F A 'R A C O"

Ooenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
ExalT'.e pré-nupcial. Tratamento pre-natal. -

Alergia - AfecçÕes da pele ..

Consultas das 14 �s 18' horas, exceto aos

sábados.
Rua Felipe Schmidt. 46 sob.

AV. Mauro Ramos 203,.
,

rratar no mesn.o local, ou pelo

tone: 3860 r.om o Dr. João Mom;,r

VIAJA'NTE - VALE
, ITAJAf

MARA e GETULIO

Laboratório Americano tem

vag'a. Exige-se' curso secun

dário completo - Idade: 23

a 30 anos.

Idôneidade comprovada.
Cartas com fotografia para
CRixa Postal n. 894 - CURI

'fIBA. N-11/61

ALBERTO BECK
.E �ÉNH9�A

"

JOSÉ EMIL,IANO UBA
E SENHORA

VENDE-SE
I participam o noivado de .seus filhos·

na rua 24 de Maio.

telefone 2730, com

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RUA CONSELHEIRO MAFRA, 47

Florianópolis, Terça-feira, 1.0 de Dezembro de 1959

TODA
I

o aveptal coiorido é o seu braséio: .ia é a
"rainha do lar", sempre ativa e eficiente I:, ... Para
o confôrto duradouro dos seus, ela conhece - e

.

exige - o máximo em qualidade. Seu lema
é: "Pc-o o meu lar ..• o que há de melhor I"

Por isso, ela exige um BIIASTEMPI

• Espaço integral
Aproveit"m.nto total da esp�so
interno: os prateleiras da porta_nio
penetram no interior do gabinete

• Z�nas-de.fria diferentes para
os mais diversos tipas de alimento i

• .r<mpl,o ca'ngeladõr horizontal
• Internamente colorido
li Materiais do maiá alJa qualidade
• Acabamento super·fino

.._

/ ,

"';�
O� � � >��

------------------------------------�-----

G E· R
.

A l 10', P'REFEITO OSVALDO MACHADO VISI ..
I·

TA A POLICIA MILITAR DO ESTADO
-S'ECRETARIA

.E D I T A L

II

Recebido e apresentado à (ofi_ ela se repetlsse várias vezes a fim
- '.

cíalrdade pelo comandante Eucli -e
, de que a autoridade recepcionadaf

A f'ECRETARIA GERAL DA CAIXA ECONÔMICA FE

DE'HAL DE SANTA CA�A, de ordem superior, pelo
presente "Edital", com prazo de dez uo: dias li partir
desta data, solicita o comparecimento, na Matriz -da CEI" ..

à rua Conselheiro Mafra 60-62; do senhor mutuário DO

RIVAL DA SILVA LINO, para tratar de assunto de seu

exclusivo interêsse.
. Seen·taria Geral da Caixa Econômica Federal de San

ta Catarina. em FlorianóPQlis, 28 de novembro de 1.959:
.

ARY SILVA,
Secretário Geral Substituto.

N-l1:"I1

d es Simões, esteve em visita à po_

lícia Militar do Estado o pr·efeito

Osvaldo Machado,

conhecesse melhor a Fôrça pública.

A,gradecendo, o visitante louvou

o espírito de organização 'e díscí,

Saudando.o o coronel Euclides plrna do ilustra e jovem coman.,
,

dante.Simões disse da satisfação de re�
cener a honrosa visita do Gov,erna.

dor de FIo. ianópolis expressando.,
,

ihe o sincero desejo de colaborar
_
Ifeferiu.se, ainda, ao r�speito_

que a policia Militar merece dos

catartnenses
-

e à tradição do seu.com. a. prefeitura.

/.

Movimento da, Tesouraria, em 27 de novembro de 1_959

. Saldo do dia 26 .rem caixa) Cr$ 1.357.357,30

RECEBIMENT O S PliGAMENTOS
iJESPlJ;SA ORÇAMENTARIA

1:xação e Fisc: Financeira Cr$
Seg./ Pública e Assíst. Social

Educação Pública

,Saúde Pública
Servo de Utilidade Pública

Encargos Diversos

Lei 398 Dec. 42

BALANÇO

RECEITA ORÇAl\iENTARIA
Arrecadação Cr$' 124.596,90
Depositantes de dinheiro 1.�i2,OO

3.300,00
33.165,00
1.600,00
3.100,00
74.000,00

400,00
5.400,00

Gr$ 1:�62.601,20

Cr$ 1.483.566,20 Cr$ L483.5.66,20

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

Na Tesouraria ..............................••.........

Em Bancos ......................•.....................

..1 Cr$ 1.362.601,20
18.146,00

Cr$ 1.380.747,20
'\

Prefeitura do Muníeipío.vde Florianópolis, em 27 de Novembro d� 1959.

��
-

M. C. DE FREITAS
Chefe Sp"v. Contrôle

V 1ST O

FRE"DERICO BOTELlIO
Diretor

MARIO LOBO

Tesoureiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-feira, 1.0 de Dezembro de 1959•

�' S I A,. D O""OEDITORA "0 ESTADO". LIDA,

O �.dtúdct No empenho de incrementar e elevar
o seu número de assinantes, O ESTADO
deu inicio à campanha do NOVO ASSI
NANTE, nesta Capital.

,

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

jornal.
.

Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais correspondentes a 14 meses.

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

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

VIAJE MELHOB
PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA
ÔNIBUS ULTIMO TIPO
s U P E R - P U L L M À N,

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

f<�nderêço Telegráfico ESTADO ORA. EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS
Real.ilDeIa COIl&1lJtu

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Especlallsta em moléstias de Se
nhoras e _vias urinárias. Cura ra.

dlcal das Infecções agudas e crõ

nicas, do aparêlho genlto_úrlnárlo
em ambol 08 sexos. Doenças do

aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 101h àS 12 e

2'h àS fi horas - Consultório:
Rua Tiradentes. 12. � 1.0 andar

-'- Fone 3246. Residência: Rua

Lacerda Coutinho. 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

ConauJtór1o •/

A'· BerclUo Lu 155A apto • �e,unda , 6.&-Ie1,.

da. 15 " 11 borao

reI. - nuG E R E-N T E I rLORlANOPOLI8
l iotn i ng os Fernandes de Aquino,

ORA. fVA B. SCHWEIDSON _BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anu! e recto

Tratamento de hemorroidas, !istulaa. etc.,
Cl.rurl�a anal

Ccr iuníca a mudança de seu Consultório junto á sua

r.saidênc ia na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

HEDAfORES
Osvaldo Mello -

-

Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zu ry :\Iacha

do' - Paulo da Costa Ramos,

COL.-\UVHADOHES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodr igue , Ca b ra l

,

- Dr ...Úl ides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pere ira -

Prof. Othon d'Eça - Majo r Ildefonso Juvena] -+ Prof.

Manoel ito dr Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

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

Doraléc io Soares - Dr. Fontoura l1ey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior.

DI{. NEWTON D'AVILA
CiRURGIA GERAL

.
.

Doenças de senhoras' - procto-

logla - Eletricidade Médica

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

Consultas: Das 16 horas em diante.

Re.sldêncla: Fone. 8·423· Rua Blu

menau, n. 71.

COMU'NICAÇÃO
O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA 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, ampliqu suas instalações, mudando-se pa-
ra o seguinte enâerêço:

'

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.0 andar
salas 9 e 10 - Edifício João Alfredo
Florianópolis :- Santa Catarin.a

PU B 1.-1 C I V A n I
Osmar A. Schllndwe1m - Aldo Fernand ..... - Vlr.-tll.

DI� - Walter Ltn}li\rN
H X P R X· g, Il N T A N T .'

j{�pruentaçõe. A. S. LÁra Ltda..

lHO:- !{Uill' Senador Daotu 4" - 6 .• Anda,

Te!. Z25U4 "

�- V' ui" Hua Vitória /857 _.-

>

e•• l &I _.

"

.

Tel. 34 -8949

Mr\"tço Teleicáfico da UNITEI) PRIl:88 (V-PJ

AGEN:rES E COImESPO!lDENTE�'
"-IM T6doll OIJ DIunicipio. de �ANTA CAl'ARIN A

ANUNCI08.
H ..�jantf! contrato, � acordo co•• tabela e. vi•••

DR. HOLDEMAR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO-,

ENÇAS DE SENHORAS
- PAUTOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de

Med'ic ina do Rio de Janei

ro Ex-Interno da. Materni
dada Clara Basbaum, da

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
til do Hospital do IAPETC.
A tende provisóriamente
no Hospital de Caridade

..::;_ Parte da manhã

-

POLTRONAS RECLINAVEIS
VIAGENcS O I R E T A B

PARTIDA
CHEGADA

- JANELAS PANORANUCAS

COMU�I(AÇAO AOS MÉDICOS, E
FARMACÊUTICOS

FLORIANÓPOLIS
CURITIBA

SUL· BRASILEIRO,

5,4b
12,45

LTDA.RÁPIDOA PIAM tem' a honra e satlstação de comunicar aúl!

.Iustre s Médicos e Farmacêut1C;l.� o lançamento do novo

.iroduto do INSTITlJTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.
GERIPIAM - H3

, base de NOVACAINA sob forma altamente establlí sada,
para o especial emprêgo em Ger!atria, no tratamento Q111>
diversas manifestações orgânicas do envelheeímento e da
.enílíuade, precoces ou não.

.

A:ú(,&�ras e informações á aisposlção dos'

l\1édi('o!� .Il. Rua:' Oonselheíro Malra- -' 90 com

Z L. Steiner & Cia. - Agentea

VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENCIA 'FLORIANÓPOLIS' - RUA DEODGRO
ESQUINA TENENTE SILV11:IRA - TEL.:' 2172-

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabiliza . pelos
conceitos emitidos DOS artigos assínados. João Môrilz S. O.

DR. I. LOBATO FILHO
sennares Doenças do aparêlho respiratório

I rUBERCULOSE - RADIOGRA-
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL;..

xoas - CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Nacional
re Medicina Tlslologlsta e TlslG
ctrurgtão dO' Hospital' Nerêu Ra
mos. Curso de especialização pela

S. N .T .. Exlnterno e Ex_assisten_
te de Cirurgia do pro!. use Gui_

marães (�lo.}....conS) Felipe ·Sc�
míut, - Fone 3801. Atende' com

nora marcada. Res.: Rua Esteves

Junior, 80: l"one: 2294.

RAUL PÉREIRA CALDASl

DR. ANTONIO MUNIZ DE "DR.
ARAGÃO

H�NRIQUE PRISCO
PARAISOADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
ME'DICO

CIRURGIA TREUMATOLOGIA Operações _. Doenças de Senho_
ORTOPEDIA

ras _ Clínica de' Adultos
Consul�lo: João Pinto, ')4 -

Consul ta: das 15 às 11 horas. dlá
-tamente, M.tnos ao�. sá_bados. Re
'Idêncla: �ocaluva, 135. l"one 2714

Curso de ESP'�clallzação no 1_''>Bpi.
tal �os ser�140�es 90 �staqo.
.(serVlço do Prot. MarIano de �n.
drade j . Consultas. pela manhã no

Hospital de Oarldade. 'A tarde das

'Escrltório: Rua, João Pinto n. 18 BObO

• "lefóne 'no 2.467 - Caixa Postal ,D. :ao

�ORARIO: Das 15 às \7 horas. I'

15,30 horas em diante no consul

tório, à Rua Nunes Machado. 17.
- esquina da Tlraden.tes - Tele!

2766. Resldêncll' - Rua Mare
chal (}'ama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120-
.'

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diiilomado pela Faculdade Nacio_
na) de Medicina da Unlv"'l'sldade

DR. AYRTON DE OLl
VE-IRA

- DOENÇAS DO PULMAO -

- TUBERCULOSE -

Consultório - Rua Felipe

Schmldt. 38 - Tel. 3801.

Horário: das 14 às 16 hor.u.

He"ldêncla - Felipe Schmldt.

0.0 127.

"A SOBERANA" PRAC4 15 DE NOVEMBRO
. IlUA FELIPE -SCHMIDT

FILIAL "A SABERANA" DISTRITO DO UTREITO

ESQUINA
-

CANTO

do Brasil

/ Ex-Interno por concurso da Mater_
ntdade.,Escola. ( Serviço do prot.
Octávio Rodrigues Lima). Éx
Intetno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Médlc() do Hospital de

Caridade e da Maternidade Dr.
('arlos Corrêa.

DOENÇAS. DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelo método

, .

/

psíco.prortlattco
ConSUltório: Rua JOão pinto' n. 10.
das 16,00 às 18.00 horas. Atende
com horas .marcadas, 'Telefone
3035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

r
,.
.g

DR, RURI GOMES
MENDONÇA

MItDICO
Pré-Natal Puto.
Operações - CUnlca Geral
Residência:

Rua Gal. Bíttencourt n. 121
Telefone: 2651.
Consu) tório:

Rua Felipe Schmldt li. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho
Horário:'

nas 16.00 às 18.00 .

Sábado:
Das 11,00 As 12.00.

- é linda ... mas

e o CONFORTO?'ir

��. condução independente ... !
/ov"

M � I��[;�::>: I nar '.-
.

t é.:'� j

•
-

f.

f
r, APENAS
e

. V'. conta com estas vantagens
t na sua Monark:
•
t\::!. �;

/

Ao eempror móveis estofados, verifique s. o

molejo é feito com as legítimos MOLAS NO-SAO
-

• muito muior confôrto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem _ nvnce soltolll

• móveis mais leve s

• dispensam o uso de cordiuho s a' percinlos oe pano,
• conservam o estofamento absülutameiítA! ind.darmável.

,-

MOLAS� 00- BRASil S. A.
c: ,

eRS

CR$ 7.490.00 A VISTÃ ou.

Cr$ 623.00 M�NSAIS
HEVENDEDORES

• Garontia contro quolquer
defeito de fabricoção I·

FORRO
IRMAOS BIlENCOURT

'!(AIS 8"0 ... '0 . IONf lHt

,
AN11GO DI.PQSITv OAMIANI

• Focilidode em encontror peça$
originois de repOSIção, com
c"ontrOle d� quolidade Monark I

.,.05 'AIA IiOM.ENS. MULHUES E ClIANÇAS

..." • &a .• lua .. .eor..,.. J1� - T"'�' - c... roatal 875 - End. T eL I "NO·SAG· - SlIo 'aUt.HOEPCKEMAGAZINE
Rua Felipe Schmidt. -

Fpolis - o - Sta. Catarina
.. UVfNDEoom. MEYER & elA.

.... Fel.. Sct.idl. 13. • Rua Conselheiro Mofro. 2 - Tel. 2516 - c." f'otial 4B - FlORIANÓPOU,

t, A V A N D O ( '0 M S A B A O
--

Virgem Especialidade
1i Ua. WfTZEl IHDUSTRIAL Joln,llle - (Marca Rellstráda)

�p}J!!'!:OJJOm_ll' InnMIXl -��...���"",-"""""",,�
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Os ambientes técnicos es- bra�ileira �a Mi�sãQ Técnica I cada a' não poder aceitar j,
pecíalízados do Rio de Janei- lt_aha.�at RIP, .POt'to . Alegre, 1

convite que lhe foi feito pelo
ro, de Pôrto Alegre e de São 3ao Paulo. Nessas duas últí- govêrno de" São Paulo, pala
Paulo, tiveram - sua atenção mas cidades, realizaram dois visitar a Usina Lucas Noguel
voltada nêstes últímos quinze dos integrantes da Missão, ra Garcez, e a de Jurumi
dias para a Missão Técnica os engenheiros semenaa e rím.. em construção. Visitou,
rtaliana, que, desembarcada Finzi, importantes conrerên- entretanto, a- séde de São
nos primeiros dias do mês no cias técnicas assistidas pelos .Paulo da "'Uselpa" (Usina-;
Rio de Janeiro, após estabe- maiores expoentes da classe, Eletricas do Paranapanema)
lecer contactos com as altas que lotaram as sédes da So- e da "Cherp" (Ola. Hidrelé
autoridades e com os prín- cíedude de Engenharia do triCá .do Rio Pardo), onde d rcípaís especialistas brasíleí- Rio Grande do Sul e do Ins viva vos de seu presídent= ,

.ros da Capital do' país, dírí- tituto de Engenharia de São dr. Mario Lopes Leão, que

gíu-se para o Rlo Grande do Paulo. Em Pôrtg Alegre ro .ambém lhes forneceu copio
�ul '; e elll seguida para São ram 'os engenheiros ítalían so material ilustrado, roí pos
::Oau o. Os componentes d; recebidos pessoalmente pei, ta a par -etos (}.'ilfórços que vem

'�issão, engenheiros' Carlos governador .1,eon'61 Brtselá ,
c realizando nos últimos- anos

'ell).enz�( DaritéFínzí e Caro aitas autQrJdac;!es. do Estado o govêfrió blindet-rànt-e, -l'\.'_):'
los Berghínz, desfrutam ge e na capital 'b�-Rdei�ânte, 'nõ,,' campo h1dl'elétrlco.. I

'

projeção em sua atividade Campos- llll!seos, pelo secreta- suOltS",té"c��Cn'�t�i-dda!!td'e"n:aleICtatrnolce'Onnte-.lt-�·····"'·S··E""·N·�·H···O·"R···E··S·"'··_·"internacional de alt'1l, espe- rio do GovêrngjC Mareio Ri. ... " 1
eialização, e são dírígentes],beiro p.Ô�:tf:}, que se entreteve especializada criada na Itá-Itécnícos do comitê e�ecllt�vq Iongameata cem aquêles té �ia POl� tr�s orga,ni21ações d� i (O M E R ('1 A N T E S ,
da "ElectroconsuW', entíd r- nicas, abordando principal- Importância mundial a'

•

de sediada em Milão, na Itá- mente Q tema das possibili "�dl'l3,tic!\ dto. Eletricltà", !1 I C O N SUL T E,M
lia, renomada ínternactonaí- dades brasileiras no campo Flat e a "Mcntecatlnj" - I
mente l1G campo da enge- hidrelétrico, tleftnida3' pelos deixaram e levaram a melhor • NOS SOS P R Ê ç O S
nharía civil, hidráulica e ele- ilustres visitantes como pra- das impressões, e promete- I

, I ���I��i�E l��tl�nDI�ltrotécnica, pelos planeja- ticamente infinitl:\s, posto ram voltar o mais breve pos- I 11,
mentos e estuqos que tem que um aprQvettamento des-· sivel, com um roteiro mai, a

presidido, d� centrais hidre- ,as possibilidades por exem- mfOalgradcOo'nqtaUcetoÍhemSaPi6-SrmClilteagatct°)'1 �lT'�I��_��E �T'lIj,'létricas, barragens de 00):1- piã, nas propOrçÕes em que ,

"

.

ereto e de terra, obras sub- é feito na ItáHa, de mats de cóm a nossa terra e com as •

terrâneas e grandes estrutu- setenta por cento, reprel:\en� tmensas possibiUdade� que iras em geral. Além de inú- taria em nosso país; uma nela existem, no campo d�t V E N D E'meras iniciativas na Itália,: r:Jbra ciclopica qe s�culos! 613peclalização a. que se dedi· I .

.r "Electroconsult" tem seu no· Viu-se' a Missão, p.or &eus cam, e a serviço da qual per- I Papel de embrulho, Higiên;co, .Almaço, HD
me ligado a importantes pla- ·�ompromts�os-ina(Uá.vels, for- lustram. continentes� Cadernos Escolares, lápIs, goma arábica

nejamentos realizados em I Soda Cáustica, Desinfetantes
outros países: Japão, �Paquis- I Sardinhas Rubi e Coqueiro
tão, Iraque, Gr'ecla, México, CURSO DE ADMISSÃO AO' GINÃSIO .

.' Salsichas·

Nicaragua, Venezuela eagoe:1
•

Leite em pó e condensado_
.:t tambS'm no Brasil. No AGORA vocÊi PODE PREPARAR SEU FILHO PARA. -Maizena

..arasil, desde 1957, foi-lhe O GINÁSIO, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MATE- "sacos de papel
ALDENOR e MARlLENA confiado planejamento. no I MÁTIC�, PORTUGU:E:S, LATIM, NA RUA' SOUZA F-RAN- I Sabonetes � perfumarias,
Florianópolis, 21 de novembro de 1959. N-ll/65 Rio Grande do Sul, para am- ÇA, N. 20, TELEFONE 35-30. PRÇ:E:ÇOS MÓDICOS.. -Velas

pliação da utilização da ca·
�-,---

II" Cordas

pacidade hidrelétrica do Es� A V I S O Sabões

tado sulino, bem como os es- Pen�es .. _."

tudos,' em colaboração com a
JUIZO DE DIREITO DA la. VARA , Cêra para assoalho

E
De ordem do M,M. Dr, Juiz de Direito da la. Vara des- •C, ,E.E., e o completo dr.· • Chiclets, balas e chocolates

senvolvimento dos
-

projétu:;
ta Comarca, comunico' a quem interessar possa que, não • Condimentos dfversos

Para o aproveitamento das
se tendo efetivado na data marcada, por motivo justo, o ;. 1- d B b '1

.

-'h t
leilão de que trata o edital respectivo, publicada no ."Diá-.

fie' e aço, om rI , esponjas, C apa Pra a

bacias fluviais dos rios Passo Pedra para fogão e Saponáceo Rádium

Fundo e das Antas.' Ess�
rio Oficial" do Estado, de 5 de outubro dê 1959 (pag. 15. a

I

I .Lâminas p/barbear
'.proveitam'ento pr'e"e" a crl·a.. 16), e relativo aos bens da Massa Falida JOAO COMI- ,

al
_ v • Pitas nacionais e purtuguêses
cão de duas een,trals hidrelé.. CHOLI, foi designado o dia 30 de novembro corrente às 15 I S 1 'd 3 k

'

_ horas, à porta do Edifício onde funciona êste Juizo (Praça a mO! o O gs., e refinado 60 kgs.
tricas com capacidáde prr. • Extrato de tomates

v.ista de aproximadamente
Pereira.Oliveira, nO 10), para a real-ização do referido lei- • Vermute e bebidas

.600.000 BP, que poderia se!
Ião. J Fermentos ROYAL e FLEISCHMANN

duplicada numa segunda eta- Flbrianópg_lis, 6 de novembro de 1959. I . ,
.

I Marmeladas e goiabadas t
pa, em que alcançaria'mais Carlos Saldanha :. Geléias I
de 1.000,000 de HP. A viagem Escrivão

.1.
Gelatina e Pudim "ROYAL" •

atual dos conhecidos esp3cin- ,Azeitonas LAREIRA e MOURARIA :
listas italianos, ell!bora for- i. Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI IIçosamente muito rápida por

AGRA ,.: Conservas diversas

sua necessidade de cumprÍl' 'DECIMENTO E (OlllVITE •
.

T dd I
outros compromissos inter-'

ft, I ;sPi�ais Detefon: ex. c/24 - Cr$ 350,OJ I/Major Inspetor Adm. lnto. nacionais, foi contudo pro· W 1l- S O N V- A L E N T E I ex. c/100 -:- Cr$ '1.350,00.. .

•
missara para os resultados

: AÇÚCAR "TIJUCAS": MOmO 58 KGS. E CRISTAL I
prátiéos que dela hão de ad- Jerônimo' (Nenen) Valente e 'família, Esila Valentfj' e 60 KGS. _ TRIGO, FARELO, SEMOLINA E ARRO,� •

vir pa·ra a promoção de Filho, Delson Valente e família, Orlando Càrioni � família I "MALBURG" - AÇÚCAR REFINADO "TAMOYO',·
maior 'intercâmbiQ entre Júbu Cesar. Corrêa e F'amília, agradecem à todos· qU� I- E", ÇENTENAS DE OUTROS ARTIGOS: I
Brasil e Italia no campo da' a�Ol�panlÍarª,m e as manifestações de pesar recebidas por

I A MAIS, SORTIDA CASA, NOeletrotécnica. Faz' ·chegar a ocal>iáL do falecimento de seu queridO fÍlho, espõso, cai.

Firma atacadista no Rio de �anerro, procura represen- êsses prognósticos favorávei', �'_'lULo, cunhado e tio WILSON, -e convidam. para .assistÍl�ej'n·
a impressão recíproca, das a :n;�sa de sétimo dia, que por sua alma, mandarão cele- GENERO 'DESTA C A P I T A L
altas autoridades' visitadas ,'_

��� ��,I��ART.;\:FEI�A, tlia 2, às 7 horà;, na Igreja de i
[ ,

,

.

-----XXX"xX
s
:l( VERAO!." BANHO DE, MAR!... SOMBRA ...

X
e- água rresca ...

'"
X
x
X
X
X
X
x
X
x
X
X-XX-----:':;:

As fumnL1S de Florianópolis e visitantes es- X

tão de paraoens com a abertura da Sorveteria- X

.Restaurar;te-Bar BOM ABRIGO, estabelecimen- X

to moderno dirigido e servido por ramníares. dos, X

proprietâ.rios. .

:x:
Ambiente confôrtável e elevado! No mais be- X

lo recanto de Florianópolis - Praia de Bom

AbrigO! Servido por ótimos ôníbus da Emprêsa
Bom Abrigo.

.

N-ll/67

X

X
X
X

.... ----XXX

Irmandade N,.. Senhera da tOllceicão
Festa da Imaculada Conceição'

A Irmandade de N. S. da donceição, tem o prazer de

convidar V. Excia. e_ Exma. Família para assistirem a'

festividades que em louvor de sua padroeira N. S. da con

'ceição, se realizarão em sua igreja, �o próximo dia 8, e

obedecendo ao programa seguinte.
.

Novenas a começar do dia 29, às 19,30 -horas. No dia

8, às 7 horas, Missa de Comunhão Geral, às 9 horas, Missa
Boiene com sermão áo Evangelho e a tarde Procissão.

,

Nas noites de 5 a 8 de dezembro haverá barraquinhas
eJIl frente a capela.

-

, A Irmandade, desde já agradece a V. Excia. e Exma.
.

,_ família pelo seu comparecimento a estas festividades. Du ..

rante as novenas o irmão Tesoureiro estará na Sacristia

para o recebimento dos anuais.
A, ADMINISTRAÇAO

A preços' especiais, no SUPER MERCADO DA :
AVENIDA MAURO RAMOS: Lojas Externas, Boxes ,

Internos e Bancas. f
- Estão já funcionando Padaria, Açougue, Pei- I

xaría, Venda de Leite, etc.. I,·OS interessados devem aproveítar éssa oportu
nidade para obterem um aluguel bastante convi

dativo, procurando o oonsórcío de Desenvolvimen- .1to Económi,co S. A., à Rua Conselheiro Mafra, 72
- 1,0 andar - FONE 2831; N-ll/44 I
..................................... 1

AGRADECIMENTO E EONVI,TE
A ramílía de Arnoldo SOl.!2óIl, penhoradamente agrade

ce ao Dr. Arthur Pe�etra e Oliveira, irmãs e serviçais do

Hospital de Caridade, pela decticl'tção e cuidado que o dis

pensaram no período de' internamento naquele nosocômio,
bem como àquêles que levãram seu conrôrto em tão do

loroso transe e em especíal ao Vigário da J;?aróqúia dr

São José.
' �

"..;.,. �·'!t;l,r·
Conviàa aDI! parentes e amigos para assístírem a mís-'

.aa de 7° dia que se reãiljzal'á no dia: 1 ° de dezembro à
'7.30 ,horas, na 19rejll: M�IitJ'j� À� São ,JQll,é. ",

",__",���"","".-=.. eeeeee.. �,.. �-_.. --_-_..:.._......_.._.; ...

Jeep Wlllys' - tipo 1950 - montagem americana, mo
tor recentemente retificado.

'

Bem como um balcão com utilidade para- bar ou co

mércio em geral de material pau-marfim, com diversos
compartimentos.

A tratar na rua
.

Marechal Guilherme, 1 _:_ Floria-
nópolis. N-ll/68

PROCURA-SE EM-ZONA CENTRAL COM ENTRADA IN

DEPENDENTE. TRATAR 'NA '''WALTER LINHARES PU ..

13LWlDADE" RUA FERNANDO MACHADO, 6 - 1.0

ANDAR. N-ll/'l2

Gl1alberto Santos Isenna e Sonhara, Ari Mafra e se

nijora, têm a sati.�fação da participar o noivado de seus

filhos
-

'S\ssssssssssssss;;ssss:ssssssssssssssssssss"
"A COLUMBIA COMPANHIA NACIONAL DE

SEGUROS DE. VIDA E RAMOS ELEMENTARES,
tendo tido conhecimento da morte do seu segura
do pela Apólice de Seguro de Vida n.o 9.787/Sr. Es
meraldino Antonio Sampaio, que residia em Tu

barão, nêste Estado, convida os filhos do mesmo,
na qualidade que são de beneficiários do referido

,seguro, a fornecerem a documentação necessária,
para receberem a respectiva indimização, no valôr
de Cr$ 20:000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS)".

SU3;:w 'S'SSij'ssssss-s,,� .uSSSSSS$'SSSS%SSSSS '

EDITAL
Pelo presente convicto os -credores desta Policia Mili

tar, pessôa física ou jurídica, para se hab1litar no prazo de

trinta dias, ao recebime�to de suas contas, referentes ao

corrente exercício financeiro.
Quartel em Florianópolis, 21 de novembro de 1959.

NEROCY NUNES NEVES

Vendedor de;,�eça:s 'Para Automóveis

tante exclusivo no ramo, para todo o Estado, com íl�ma
re

.

r�da, Exigem,;,s�' -referên�las..

I

FlorIanópolis, Terça-feira, 1.0 de Dezembro de 1959 •

X
X

X

X

impermeável
à base

de cimento

VISITOU
..

O BRASIL

Missão Tecniccl Italiana "parede que
absorve água
precisa deEsteve l�O �io, 'em Pôrto Alegre e em São Paulo _. Promoção

P?ra maior mtercambio entre Brasil e Italia no campo eletrotêc
ruco -.

- Os técnicos da "Electroconsult" voltarão ao Brasil para
ampliar, estendendo-a a outros Estados, a colaboração. já em an-

damento no Rio Grande do Sul CONSERVADO - tinta

,/

Se eis Içchcdos de sua

cása 'ou edlflclo sõo
muito castigadas, pela chuva.

evite a infiltraçõo e

melhore a sua aparência com

a tinta Conservado P,
que impermeabiliza embelezando,

sem necessidade de
mudar o rebôco I

11071

, .

ConservadO' P é pr6prio para
. f�chadas de concreto, arga
massa, tijolo ou pedra.

Os técnicos italianos recebidos pelo secretârto dos negócios do Govêrno de São
PauZD, Mareio Ribeiro Põrio, _transmit�m impressõeft aos jornalistas,

'

Um produto da

ajudand,?
a çonstruir
o Brasil

SIKA S.A. <"'-
l· ",

Representantes em todo o Brasil

, ,

Representan'es em Florlàn6polls:

'TOM T. WILDI & CIA�
Rua Dom 'Jclme Câmara o Esq. Avenida Rio Branco

Co-Distribuidores: MEYER & elA.
Rua Felipe Schmidt, 33

A vencia nas boas casas cio ramo

•

/

BARA.TO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 1.0 de Dezembro de 1959

� Siderú'rgica ou melhor, a criação da Siderúrgica em

Santa Catarina contínúa na ordem do dia no seio das
massas trabalhadoras do sul. Já muito se tem falado sô
brê' o assunto, sem que até o momento tenha circulado
uma notíela concreta à respeito. Prfmeíro, falou-se na ere
ção dessa siderurgía, e mterrdas crtcíumenses. Depois veio
a idéia de "plantá-la" em sólo tubaronense, Agóra, o mu

nicípio de Imbituba desponta como p�ováv'él bêrço. - Em

palestra com determinado' cidadão de prestígio na capital
catarinense, 'soube que realmente "os entendimentos fluem

últimamente, alvíçareíros, e que o local indicado é mesmo
o município de' Imbítuba, devido à· abundância de água.
Mas, como e quando' terá lugar o início dessa obra menu

·1IIIiIIii"��'-�·mental, não se sabe nada de concreto. Apenas circulam
boatos de

_

que estão sendo esperados técnicos para a de-
Bobby Hill menino nortecame,

1 Embora' os diamantes se sí.,

tnomniação oficial do terreno onde será' instalada a $ide-
rlcano de 13'anos de idade, natu, O Departamento de Engenla do tuem entre as s�bstânclas mais rúrgíca Catarinense. E enquanto isso o catarinense con-
ral de w-s==, na Geórgia,' foi (nstltuto car�e.gie, de wa'�lngton : duras e imper�cíceis, êles são I

tinúa apreensivo com a Crise do Carvão, cuja. situação �o chefe - honorário de um safarl, estimou que cêrca de 3'0 bilhões, constltuldos de carVãO, afirmando desalentadora ao extremo. Mormente agóra, quando Pi
transportado via aér,ea que deixou

I
de pessoas )á viveram na Terrp., os técnicos que se Incendiarão se ratininga acaba de dar seu veredictum de que não é pos

NáPoles, lecentemente, com ;00 I
desde o Início de nossa e:a, ,há I

suficientemente aquecidos em ple., sível que suas usinas consumam o carvão cat�rinense por
m11 dólares de suprimentos

medi-I'
sete mil anos.

I
no ar. motivos econômícos. ªesta ainda; ao desesperado traba-

ccs para o hcspltal do Dr. Albert
Ihdor sul barriga-verde aguardar os planos que se efetuam

SChweitzer,' localizado em plena ataualmente para salvar 'o posso ouro negro.
selva, na Africa Equatorial Fran_ P R O G R A MAS P O L Í T I C O S Quant9 a Siderúrgica Catarinense, <esperamos que tal
cêsa. Boqby foi escolhido por ter

ourA PELA rr G U A R U J A", se realize com brevídade não venhamos ainda a ser deno-
doado vários remédios para a ex, .,. minados: OS FLAGELADOS DO SUL. '

.\
pedição.

ONDAS MÉDIAS 1 .420 Kcs 5 KW '

fO,NDAS _
CURTAS - 50 mts - 10 KW Prefeitura,Municipal de lorianópolis

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

A partir de hoje, dia 1.° de da; audiências, PÚ'blicas, às terças rei,

-3.a feira: 20,05 horas _ CELSO CONVERSA :z;embro, estará �igoran!iO, ,na, pre_1
ras e ,Clulnta.tel,as, no horário das

COM yOCÊ 'Na palavra do candidato feltu:a, o horário único, que se 9 às 11 horas da manhã.

S estenderá das 12 às 18 horas. O Os assuntos levados ao connecí.,

do�. .D.
, expediente externo, para atendi.,.' menta do Chefe do Elxec� são

4.a feira: 20,05 horas _._ NA LINHA DE menta das partes com mtergsses a todos encaminhados lUIs órliãos e

I FRENTE _ Na palavra, do Dep. Jota

I
tratar j':lnto "à Municipalidade, repartições competente da pretel_

G I
' funcionará das 12 àS 16 horas. tura,

, onça ves _

6.a feira: 20,05 horas - O QUE VOCÊ PRE- o preteito Osvaldo Machado O Mercado Publico MUnicipal e

CISA SABER! _ Na palavra do Deputado
Orlando Bértoli

"

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

OCÊ SABIÂ QUE • • •

'� , I

JÁ SE, PREVÊ QS, CAMPEÕES
,DE· t959

ALUGA-SE'Ou aluga-se
Por motivo de mudança

nara outra cidade; uma casa

�ecém-construída, sita à rua

JJoaquim Costa, n. 30, Agro
nôrníca, com uma área de

-190 ms.2, contendo �rês quar
tos, sala de visita, de jant�r,
cozinha, banheiro e porao

habitável côm depep.!iências
de er;:tl;,·�gJ.da. Parte 'finan

ciada p�la� Caixa Ec�ômica..

Ver fl< tratar na� mesma, no Ao contrário dos anos ,anteriores o- cmppeonto cario-

horário das' 8 às 11., '.

ca de:' futebol êste ano, ao que pai:ece, não será decididc
_N-ll/60 na última peleja. Com antecipação �e põde indicar o Flu

---------:----- I miI}.ense cOUJ,o dono dêste amQicionado título. Aliás, o "'Pó
de Arroz" fêz· pôr merecer pois foi a equipe mais coesa e

l'eg�lar dêste� certa�e. .

,
,

Na competição do comércio Flotianopolitano os cam

peões dêste ano são os' mesmos dos anos anteriores. Pele

seu estoque api:imorado, pelos seus preços, pelas suas con

dições de pagaménto, pela sua maneira de procurar sem

pre bem servir seus clientes, pelas suas vitrines, o título
, de caqlpeão permanecerá com os Estabelecimeptos A MO

DELAR

Residência para
.

pequena
família, situada: à rua Duarte

Schutell, 34. Preço - Cr$
4.000,00. Tratar no local

,

, N-ll/69

/
. (OHffeClOlll-Sf OUAlOUfl '"

DI CH4Yf
, RUi:' frllldKe TÍltntirlo, n.· lt

M O' v" E,-' S EM 61 RA l

ROSSMARK\

Casa - Aluga-se Lil j AY'I S t 1 E' A

PLA.NTÕES DE FARMACIA_
_---.--- -r. DEZEMBRO

Fa.rmácla Stb. ANTôNIO
Farmácia sto. ANTôNIO

Ru� Felipe Schmldt,

RU3 F,ellpe Schmldt
5 - Sábado (ta.rda
6 - Domingo

Rua TraJano

Rua Trajano
12 - Sábado (ta.rde)
13 - DomlngQ

Farmácia CATARINENSE

Farmácia CATARINENSE

)
Farmácia NOTURNA

Farmácia NOTlIRNA

Rua Tl'e.lano

Rua Traja.no
. 19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo

- ,

25 - se�ta feira (NATAL) Farmácia VITóRIA praça 15 de N0,vembro

Farmácia MODERNA

Farmácia. MODERNA

Rua JoãO plntÇ)

Ru� João pinto
26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

��--·�'f--t--d-o---p-e�la-s--�ta-r-m-a�·C�1·a-s-:N7o�t=u=rn-a�,,--�S=to:-�A�n�t:ô:n�io�:e-'�V�it�ó'r:i:a��S:it�u:adas às
O serviço noturno sera e e ua "

,

ruas Trajano, Felipe Schmidt e praça 15 dtt_ Novembro.

O plantão diúrn.o compreendido entre 12 e 12,30 noras será efetua dõ pe]� {ar�ácia Vitória.

----, --p.----E-S-T-R-=E::-:I:-:T::-:::-O---�-
Fa,rmácla

.

do CANTO

Farmácia INDIAN4-
Fa:'mácia CATARINENSE

Rua 24 de Maio

Demoro
6 - Domingo'

.13 - Domingo

20 - Domingo

25 - Sexta feira (NATAL)

Rua

Rua

Rua

Rua

pedro

pedro Demoro
24 de -MaioFarmácia

Farmácia pedro Demoro

Manuel Martin�
SIDERÚRGICA

está apelando aos co�trlbulntes em Super-Mercado estão

débito com o município para que desde 26 do corrente,
saldem seus éompromlllioa, sob pe. horário (de verão):
na da adoção de medidas ju'di_ Abertura: às 5 horas

o seguinte

cl!!!s cabíveis. Fechamento: às 19,horas.

Espe:a-se que o gesto do Gover_
nadar. de Florianópolis seja com. Estão sendo pUblicadOS, dlá.rla

mente nas páginas dêste matutino
, ,

os documentos do movimento de

manter o' llú,bllco bem informado

RAD.I-O G'UA�,UJÁ
ONDAS MÉDIAS - 1.420 kcs.--+ 5.000 watts t

ONDAS CURTÀS
.

50 nits.:,_ 10.000 watts'

PROGR�ÁÇãO PARA O DIA 1.0 DE DEZEMBRO DE 1959
,

'.', TERÇA-FEIRÁ
<

� , ,

AS 6,30 - ABERTURA
AS

'

6,35 - RANCHO ALEGRE
AS 7,05 - GRANDE MATUTINO DO AR
AS

.

7,35 - MÚSICA POPULAR BRASILEIRA
AS 7,55 - REPóRTER CATARINENSE
_AS 8,00 - BRINDE DA CASA CARNEI_!tO
'AS 8,05 - SAUDADES DO MEU SERTãO
AS 8,35 - PAT BOONE·
AS-. 9,00 - INFORMA A CASA BIWSQUE
AS 9,05 - EM RITMO DE SAMBA

AS 9,35 - LONG-PLAYS FAVORITOS
AS 10,00 - INFORMA A CASA ERUSQUE
AS 10,05 - MUSICÁL COPACABANA
AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES

AS 10,45 - PÉREZ PRADO E SUA ORQUE3T�11l
#.�S '1'1,00 - INFORMA A CASA BRU6.QUE '

"As '11;05 - SUCESSOS INTERNACIONAIS

AS \1',35 - PARADA MUSICAL CHANTECLER
AS '12;00 - INFORMA 'A CASA BRUSQUE
AS 12,05 - A VOZ DO DIA

AS 12,10 - O QUE VOCl!; OUVIU NO CINEM4-
AS 12,25 - REPÓRTER CATARINENSE

AS 12,30 - CARNET SOCIAL "MON1: BLANCHE"
AS 12,40 - ALMOÇANDO COM MÚSICA
,AS 13,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 13,05 � FESTIVAL PARA PIANO
AS 13,35 - JÓIAS MUSICAIS
AS 14,00 - ÍNFORMA A CASA/BRUSQUE
AS 14,05 - MUSICAL COPACABANA
AS 14,35 - GRAVAçõES
AS 15,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 15,05 - EM RITMO DE CARNAVAL

AS 15,35 - RÁDIO MATINÉE
>

AS 16,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS f6,05 - MÚSICA DOS EE.UU.
AS 16,31) - ESCALA MUSICAL COLUMBIA

AS 17,00 -INFORMA A CASA BRUSQUE,
AS 17,05 -; A MÚSICA QUE VOCÊ GOSTA

AS 17,35 - MUSICAL VARIADO
AS 17/45 - CONVITE PARA OUVIR MAYSA

AS17,55 .:_ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 18,00 - ü INSTANTE DA PRÉCE

AS 18,�0 :_ RESENHA J-7
AS 18,35 - GLÓRIA 'A MARINHA

AS 1855 -. REPóRTER CATARINENSE

AS' i9:00 - MOMENTO 'ESPORTIVO BRAHMA

AS 19,30 - A VOZ DO BRASIL

AS 20,05' - CELSO CONVERSA COM VOC:tl:
"-. AS 20,35 - TELEFONE- PARA OUVIR

,AS 21,05 - RADIO TEATRO
.

AS 21,35 - REPóRTER CATARINENSE

AS 21,40 - MÚSICA NA PENUMBRA

AS 2205. - GRANDE INFORMATIVO PHILIPS
,i >AS,22'.35 - TANGOS EM DESFILE

'

�'i ;As' 23'05 :�, MúsréA 'DE BOITE ,�:,.,:ç,,: ... ':.ó.y..... / .. ,"
," ,

.

..':�
'. f;? �ASu23 ,3 ,.i:-.' 'EN.cERRAME1'l'TO ....

. ,,;, .. :�j.;':,::'/ .. ,,,,:"'�.>;

, 0:':

"
,. ,

CATARINENSE REPRESENTOU O BRASIL
....
.' .... ,ç. -

j

Retornou a nossa capital, yla� I
convídados pelo gõverno d,OS Es_

jando pelo "CONVAIR" TAC- tados Unidos a fazer _ uma visita

CRUZ'EIRO, procedente do RiO, o àqUele país. a tlm_ de apedelçollJ
Dr. Roberto Waldyr schmldt que seus conhecimentos sôbre os as;

representou ",Brasil no "1.° Se- suntos debatidos no "1.0 Semanâ:.
manárlo Latino A m e r I c s, n_o rio.,Latino Americano de Comuní.,
de . ComuIlidade" realizado em dade=. Ao regístrarmos o grato

pôrto Rico' de 16 ele Setembr,o a' even,to, q_uel'*mos endereçar ao

16 'de ·Outubro..- N's, cerimônia de' DI:., Roberto .Waldyr Schmldt noa,

encehamen�o '

•

n�ssó 1Iúlltre eon, sas, sinceras cqngratulações pela

terrãneo usou. da p!llavra em nome brilhante participação emprestada, ,

dos 'visitantes proterlndo expres., engrandecendo o trabalho da de�
, ,

alva oração, Após o tér.mlno do legação brasILeira e honrando as'
'

I
,

�onclave alguns d� seus' partlcl- t'radlções de cultura de nosso Es.

pantes foram convidados,' ínclust, tado,

ve qs del�gado's brasileiros, toram

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

Cerra, Fila

adotando
,

Não há dúvida meu caro cerra-fila' das razões que
animam, par� a disposição ao bom combate Ienítívando a

dôr de mísérfa do esquecido ou mal lembrado miliciano.
.Sua invejável posição na linha de frente num combate

sem tréguas é dígna, por todos os ângulos, dos melhores �

encômios e expressão de respeito ao altruísmo de senti- ,

mente- cristão de que .és dotado.
:Mas você precisa; meu caro cerra-rua, encarar as coi

sas .com �a naturalidade tangível que elas se impõe consí

derá.rido o meio vic�so' compatível com os dias/que correm

em que o necessitado - .no caso Q miliciano -, só anda

para frente quando tropeça e só tem direito um lugar ao

sol nos dias de chuva.
A situação financeira do, Estado nunca atingiu a um

nível tão elevado, com seus depósitos errípílhados a trans

bordar de tanto dinheiro.

Também, pudera! a única obra de vulto em constru

ção é o )nstituto de Educação e mesmo assim .custeada

pelo "plano. de obras e investimento".

Arrecadação sem compromisso-de despêsa que é bom,
isso não fa,lta para o crescimento do bôlo.

:Enquanto o 'miliciano e suas famílias vivem como por

milagre divino, os integrantes dos poderes Judiciário e Le

gislativo desfrutam a vida nababescamente. de tripa forra.
·Deslavada parcimônia dos gastos em prejuízo do pe

queno funcionário. em pról dos sangue-sugas.
No Cr$ Cruzeiro do uzurárío, acredite meu caro cerra

fila, o diabo tem um mil reis.

Mas, mesmo assim, não pare cerra-fila, prossiga na

sua árdua mas honrosa missão em fav.ôr dos que carecem

da sua ajuda para um meio de subsistência compatível.
Porta-Bandeira do Corpo.

(Que vontade eu tenho deassínar. A mão chega a tre

mer de raiva dos 'pulhas).

PRIMEIRO CONTACTO OFICIAL DO PRE
FEITO COM A POPUlA;ÇAO DO

INTERIOR DA ILHA-
O s�. Osvaldo Mac�ado

InCIUll1l'COrreu
dois .impOi'tantes dlstrlto3

em suas atividades visitas perló_ do muniCÍPio, C5 de Santo Antônio

dicas 'ao Interior do munlclpio, f, de Lisboa e Cachoell·a.
fim de co�statar no próprio local A reunião que Sua Excelência,

as necessidades d,e seus' gabinetes. tev,e, recentemente, com os In-

O Governador de Florianópolis, l1;e�dentes Distritais fol o ponto

com êsse contacto direto poderá' de partida. para um conjunto de
,

, I
aquilatar com mais preciSão da,s providências cujos efeitos benéfi_

, 'I" '

·convenlênclas de medidas que pre_ cos cedo se ,farão sentir.

tende pôr em prática seja no Iatendimento médlco_san;tário, se� O sr. Osvaldo Machado deseja
I '

ja na asslstênclà_ escolar, ou na. especialmente trabalhar à base de

melhoria do sistema rodovlál'lo. I eqUipes eSP�clalizadas que em

OS PRIMEIROS DISTRITOS I cada seta:· possam com a�Pla3
VISITADOS POsslbilida�es produzir o Illilxlmo

\

Aproveitando o feriado do die. em proveito da população Interlo-

de Sant� G_atarlna o prefeito per _ r'lna.
,

'(,ONSULADO' A tEM AO
Comunica às pessôas interessadas que os Srs. Erich

Perl e M. Ramseger, respectivamente Chanceler e Secrp

tário do Consuulado da República Federal da Alemanha,
'3m Curtiba, estarão nesta Capital nos di5l-s 5 e 5 de' de
zembro do co�rente ano.

Receberão tôd_as as pessôas que quiserem consultá-los'
sôbre assuntos do seu interêsse no QUERí!:NCIA PALACE

HOTEL, Rua Jerônimo Coelho.
-

no dia 4 de dezembro (sexta-feira) das 9 às 12 horas e

das 14% às 17 horas;
no dia 5 de dezembro (sábado) das 9 às 12 horas.

N-ll/T5

G A B I N E T E D O· P R E F É J T O
AUDIÊ'NCIA

O sr. Osvaldo Machado recebeu

a visita em seu gabinete de des_

paahos, na última qUinta_feira,
das seguintas pessoas:

Contra_almirante Augusto Ha

�an Rademaker Grunewald co_
,

mandante do 5.° Distrito Naval;

i'os de Vida;
Sras. Vanda Rlguelra e Carmem

Gonzaga Novog:Od, da Escola Pro
llssional Feminina "Dr. Jo:'ge La.

cerda'\_
REp.}mSENTAçÃO

O prefeito OsvàJdo Machado foi

Capitão de corveta. píndaro Car- representado na cerimônia de

abe'rtura da ExposiçãO de Traba.

lhos Manuais na Escola P. F. "Dr.
,

Jorge Lacerda", pelo dr. Alamir

Cab:al Fària melnbro de seu glr_
,

dim de Alencar Osório;
Oficial de Marinha Amaury A.

do Nascimento;
�. Mario 'petrelll, vlce.diretor

da Boavista Companhia de segu- blnete.
-------------------------, -_.,",-----

ACADEMIA DE, COMÉRCIO· DE
SANTA (ATARIN.A

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
Reeonhecida pelo Govêrno Federal

EXAMES DE ADMISSãO AO CURSO COMERCIAL BÁSICO

lNSCRIÇA.O: de 1.0.a 15 de dezembro.
INÍCIO: dia 16 às 18 1101':;l.s, .

'INFORMACÕES: diàriamén te
��<;i

. .....

.}*',

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,
Florianópolis, T.erça-feira, 1.0 de Dezembro de 1959

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

A eção vitoriosa· e
�...
_-------------- .. • �wi ...__ .. D" t d

.

Atl't' o
r 'I

d".

... .

.

.

". lan e
-

e um e ICO perano.ar o-�

,
__ froso e lutador, conquistou a Seleção

• Catarinense em formação, anteontem,
: em Çritiuma, um triúnfo bastante sua
'. dar' pelo escore de dois tentos a um, A

.: "performance" do escréíe. segundo
: os que presenciaramo jogo, foi muito
.• boa, tendo mesmo revelado' cresceu

: tes progressos e já nos próximso lo
• gps preparatórios estará rendendo o

: que espera o técnico Saul Oliveira.
.... .. -- -,.

.

:_ Fluminense F. C.--:.-
)( CAMPANHA DO s_óCIO )(

)( r I )(

) ( A Diretoria do Flqminense Futebol Clube, ) (

) ( no desêjo de aumentar o seu quadro social, hou-· ) (

) (. ve por bem, em resoluçãd tomáda na sessão
•

do ) (

) ( dia 9 do corrente, aceitar novos -assocíaâos.. �o
. ,

) (

) ( período de 15 de novembro a 15 de dezembro do ) (

) ( corrente ano, com ISENQAO ,DE JÓI�! ,x"'"
r" ) (

) ( Os interessados poderão pegar. suas propos- ) (

) ( tas, diàriamente, na S�r�taria do Clube, d,as ) (

) ( 19,00 às 22,00 horas. _..\" ) (

) ( Florianópolis, novembro' de 195s}., ," .,�) (

) (
.

A DfflETOR1.A " ) (

)()()( "')(",)()(.

Coriliba, Campeão paranàense. de 59
Com nova vitória sôbre

'Ise,
anteontem, ,campdo iJi}'

Ferroviário na ,série, de três r�n.aen�e de 59. O resultado

partidas, o Coritiba sagrou· fmal fOI de 2x1.

nflét�o e Alai elJlllataram
linda invicto 'o t,kolor do Estreito :que deverá decidir' o Torneio "Dr. Heitor Ferrari"· com o Fi

gueirense que agora está distanciado dois pOntos - -Boa·.;.;_ disputa 'entre o "Tigre" e o "Leão
da lha" - Esle por 'iuas veles 'hão soube :ti1apter a ,vantagem 'de um lenlo - Itamar e Vadinho'
IIIIrcaram ara o alvi-celeste e llair para os tricolores - O (ut1lfbabos vitorioso sÔ'bre o Inler..
nacional na partida preliminar peloJO'rrrelo "Dr. Saul Oliveira"

àilético e Avaí foram os gueirense. No jôgo de. domin-I o centro da cancha e foi ar

protagonistas da pugna que go quase que o alví-eeleste ataque mais vêzes. Porém o

na tarde de domingo deu se- logrou seu intento. Chegou I Atlético soube defender-sr

quência ao Torneio "Dr. Hei- mesmo a estar em vantagem melhor e sempre Que incur

tor Ferrari". no marcador por duas, vêzes. I sionava no arco ad·versário o

O Avaí, com quatro pontos, Soube o Atlético reagir bem, I fazia com muita segurança

negativos e dois positivos, I chegando ao empate duas calma. Daí considerarmos 0:\

tentou quebrar a ínvencíbí- vêzes. 2x2 com fiel reflexo dos 90

lidade do tricolor do Estrei-I O' resultado de dois tentos minutos de movímentação na

to, vice-líder separado por para. cada lado pareceu-nos cancha.
um ponto do líder que é o Fi- I justo. O Avaí dominou bem A peleja deve ter agradado

pela fartura de lances técni
cos e muita movimentação,
apesar do forte calor domi

nante. Amorim, Gercino, Cé
lio, Itamar e Bínha, de um

lado e Ciro, Alcides, Alair,
Ramos e Alípio, de outro, fo
ram os que mais, se destaca-

-mm na renhida peleja. tuguesa O, Flamengo 4 x bá,)

A ordem dos tentos foi es- Cristóvão O, Canto do Rio (, x

ta: "Itamar, aos 32; Alair, �'I::.dureira O, América 3 x B-.).

aos 33'; Vadínho, aos 41' do ta rogo 1 e Vasco 2 x Olaria O.

primeiro período, e Alair, aos Os resultados acima dão ,)

11' da etapa complementar. Fluminense como virtual

Final: 2x2. campeão, de 59, conforme se

Aos 31 minutos do período póde ver pela classificação I

final, Valdo e Itamar· troca- abaixo: Iram ponta-pés .e. ,
..

f.oram. eX-:-"I1.o
- Fl_umlnense, 4 p.p.

pulsos do campo. � "'" 2.Q
.

- Botafogo, 9 I

Números do Torneio "Dr. Heitor
\

Ferrari"
JOGOS REALIZADOS

Àtlético 5· X' Tamandaré O

ouaraníz x Avai 1

Figueirense 3 x Boeaíuva O'
.

Atlétíco 3 x Guarani 2

Figueirense 5 x Tamandaré 1
.

Avaí 2 x Bocaiuva 1

Guarani 2 x Tamandaré O

Figueirens� 1 -x Avaí O
Atlético 1 j( Bocaíuva 1

Fi�ueirense 3 X ouaraní 1
.BbCllhiva 1 x Tl;ílnandaré 1

,\,
... '; - .

Atlétlcp"� x' AV!l-;fL2 ", - .�,,�_,_, �.�X:",-·,
COLOCAÇÃ(j

1.0 - Figueirense, O p.p,
2.q - Atlético, 2

3.0 - Guarani, 4

4.0 - Avaí, 5
5.0 - Bocaiuva, 6
6.0 - Tamandaré, 7

MOVIMENTO DE TENTOS
favor

12Figueirense .

Atlético . 11

5

7
Avaí .

Guarani .

Bocaiuva . 3

Tamandaré .

ARTII,.HEIROS
2

Alair (Atlético) 5 \

Wilmar (Figueirense) 4

Ramos. (Atlético) . i' 3
Lomeyer (Guarani) 3

Wilmar (Guarani) 3

Jóquinha (AtlétÍco) 2

Wilson (Figueirense) 2

Lalão (Figueirense) : : 2

Itamar (AvaÍ) � .. .. .. . 2

Amorinr (AvaÍ) ,. í
Fernando (Figueirense) ,

1

Osni (Figueirense) 1

Ney (T,amandaré) 1

Zélia (Figueirense) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Ivo (Avaí) : 1

Apory (Bocaiuva) 1

Ceará (Bocaiuva) '.' ..
1

Tazinho (Tamandaré) 1

Vadinho (AvaÍ) 1·

ARQUEIROS VASADOS
Dilson, (Tamandaré) ':-.., . . . .. 7

Paulo (Bocaiuva) ','
6

Pedro (Tamandaré) 5
Aldo (Guaraní) "": 5

Altamiro (Atlético) 5

4

2
Wilson f-Avaí) '.1 ••••••••••••

Polli (Guaraní) ',' .

Tatú (Figueirense) 2

LeIo (Avai) 2

Walter (Tamandaré) ; 1

1·Castellaine (Bocaiuva) .

,
ARQUEIRO'

Djalma (Figueirense)
APITADORES

INVICTO!

José Silva, Osmar de. Olivéira, Newton

Monguilhot e Nelson Santos, 2 vêzes; Vir-
gílio Jorge, Silvano 'Alves, Gilberto Nahas

e Ernani SUva,.l vêz. , ,

TORNEIO "DR. SAUL' OLIVEIRA"
E' a seguinte a colqc!j.çãp; por pontos pe,:dldos dos dis

Dutantes do Torneio Varzeano "Dr. Saul Oliveira" cujos
/ iogas se efetuam' como preliminar daS partidas do Torneie,
"Dr. Heitor Ferrari": .

1.0 lugar - Cruz e Souza e Gazeta, 1. p.p.
2.0 lugal' - Curitibanos e Internacional, 4

3.0·lugar - Samdú, 6
4.0 lugar Aimoré, 8.

..
�';

FAUSTO NtW;fON :tM�kF'A1f�(PGRACIC':. -':v����_ i,
�'\

.

�m busca �e 'um (ugar a o Sõrõô��aleéiüDa�o-�atariBenSI
Convocação tambem chega-a emocionar - Comporando as seleções Sul e Norte- Expressões do Sul e do Norte

_ Acidente já é coisa do passado - Início de eatreira.v-« Nova fôrça do nosso futebol- Campanha alvi-negra-
A� direções técnicas - "aíaire" Maury Borges X Saul Oliveira e sua" participação - .•

.(Conclusão do número anterior) que me dispensasse da excursão, O I PICOLÉ, NELINHO, ZILTON, tremasse de late,al esquerdo. Con.
I �endimento colettvo de uma equt,

Dr. Celsc deu_me a dispensa. e, não GALEGO, EDÉSIO E ALMERIN- cordet porque me sinto bem em pe? .

S'ÃO CONCORDA COM A VER- sei se por esquecimento seu, Çl DO COM LUGAR CERTO! qualquer posição da defesa. Você _ 'sincéramente .
eu acho que

�ÃO DE MAURY' BORGES SÔ. técnico não foi avisado. Não com., sabe que,. como lateral esquerdo, II nãO, Todos os que eu tive até hoje

pareci ao embarque pais estava li.. Volta a ser focalizado o proble. seleção tem Manoel. Acho.o um não fue obrigaram a jogar num

<,

em �ois tentos
.

.

contra
2

5
6

7

cides, Valdo e Ciro; Ramos e

Vadinho; Roperto, Alípio,
rormações foram Hamilton, Alair e Speck.As duas

veíra",
Renda: Cr$ 2.320,00..

o Curitibanos venceu ao

Internacional por 5x1, na

partida . preliminar que deu I
continuação ao Torneio Var

/�eanO Oficial "Dr. Baul ou-

estas: ,

'I·.:..

AVAl - LeIo; Binha, Wal
dir (Cecatto) e Mirinho;
Gercino e Célio; Guará (Re
nê)" Amorim, Itamar, Vadi
nho e Betinho.
ATLÉTICO - Alamiro; AI- I

flUMINENSE, VIRTUAL· CAMPEÃO
CARIOCA DE 1959

A ôitava rodada do Ca .1-
•

3.0 - Vasco da Gama, 10

4.0 - Bangú, 11

6,0 - Flamengo, 15
7.0 - Madureira, 22

Bo - Olaria, 26

9.0 - Bonsucesso e Canto do

Rio, 28 \

'10.0 - São Cristóvão, 30
11.0 - Portuguesa, 31.

peonato Carioca de FutebOl
.de 59, efetuada sábado e 10:'

C.AFÉZITO

mingo, acusou os resultados

Que seguem: Fluminense 5 'x

Bonsuce�so O, Bangú 3 x Por-

:"GC,ªA COM NOVA
El',!BAL\.GEM

Criciuma'
, I

CONFfCCIONHf QUALQUER TIPO
Df CHAVI

Rua: Frlnclsco Tolenllno. n." 10

pondi que não fui porque não
bons jogadores. Acho mesmo que

qUis. Não dei satisfação a êle. para. vêr se conSigo um !'lugar ao mente,. uma extruturação ao. time.

C;onsidel'ou Saulo meu gesto como
é um problema para o técnico

sol". Mas acho que não infl\l-e nem no

Saul escaiar U1pa equip,e base -

jogador nem no rendimento de

7

Rua Tenente Silveira, n.o 25 - ·fone 2859
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cehcíado. De regresso o técnico ma da seleção catartnense.

me perguntou o po 'qU� da minha I cracj, a sua impressão:
. I

.lusência, jmpensadamente res.,

BRE SEU CASO COM

SAUL OLIVEIRA!

Fausto Newton foi alvo, pelo

.nenos como exemplo das polêmi.

cas entre o nosso c�:npanIieil)o de

. / BJrônica .esportiva, Maury orges e

J técnico Saul o'liveira.. Focaiíza_

moS o assunto junto ao crack,
"'-

3em entra!' em particular algum,
jef.endendo ou atacando "A" ou

·'É". Mas, como foi êle um exem_

;lIa para MaUl'Y, reportando.se '8

um caso sUl'gido entre o crack e o

.- Todos os convocados são

'.ndisciplina - o que não deixa de ,acho eu qu'e êle ainda não ,tenha
ear lógicamente _ eu o reconhe.

, ,

ço e êle então barrou_me no ti.
,

me. Considero que a. minha subs_

tituiÇãO, em jôgo posterior, por

Bolão êste um jogador do ataque
,

'

tenha sido est:'itamente como me.

uma idéia concreta da equipe que

possa. ser titular. A,lguns elemen.

tos, contUdo, �em lugar certo; _o

Picolé Nelinho Zilton Galego
, ' , ,

Edésio Almerindo sendo o galei.
, ., �

,

ro um p,oblema para o técnico

pois Gainete e Nilson estão à 11.1_técnico anôs atrás no Avai soU.
, '. dida de ordem disciplinar Mesmo

dtamos que focalisasse o assunto .

, ,
• que a medida tivesse sido de ar. tura.

,nteiramente à vontade! Auim . I
"

dem técnica - fazem já uns· cin_' _ E quanto a você? Não acre.

nos expressa.mos: ,

' .

I
.

_ Fausto Newton gostariamos
co ou seis anos _ e acho que não dita que possa lutar pela condição

, regredi no 1uteboI. Logo podia eu de "titular"?
que focalisass�' êste particular.dôa'. 'I

.

.

' ' 'não servi� a uns cinco ou seis anos, _ Irei fRzer fôrça. Atuo no Fi.
a quem doe:' porque s� Fealmente ' :

, '. . atrás mas atúalmente o técnico gueirense como "quarto_zagueiro"
70cê agir assim e com toda a sin_ ' ',' •

considerou de' outra forma! Agora, o técnico solicitou_me qt!c
ceridade pode, talvez pres:t.r maio

:es escla ,'ecimentos e definir mes_

real' de como se l'SSSSS%\rARiÀ%DÕSsôilTiMÊNTõSBtSS%%S�.

I

ARTIGOS PARA

.no a s:tuação

'lerlficoU!

_ Sôbre a crônica de Maury

/

Borges no Jornal "A Gazet.aH, di.
lendo que, se eu não se:via para o

técnico no Avaí e sim para a se.

leção, num sentido de ataque ao

�écnico Saul Oliveira, nãO con_

cordo com êle. O exemplo tomado

por Maury, verificou-se há mui.

tos anos e foi·_ sou franco em

falar _ mais por um gesto de in.

disciplina meu que Saul _ na_·

quela oportunidade, me barràu no

Aval colocando Bolão no meu
,

higar de alf.marcador!

_ E o que realmente houve na_

quela ocasião?

_ O Avai iria pal'ticipar de uma

excursão a Tijucas. Eu estava com

um famiUar doente e pedi ao Dr.
r

Celso - então presidente A,zurra

ESPORTES EM· GERAL
v. S. ENCONTRARÁ NA

I Casa Carneiro
A MAIS COMPLETA EM ARTIGOS

ESPORTIVOS

NÓS E O PARANÁ

_ Quer dizer que você consi.

dera que técnico nãO ganha jôgo

e sim cola.bora!
,

_ As vezes, uma substituição

bem feita influi muito. POSSl'
,

citar um caso por exemplo oco1'1'i_
,

dO no último campeonato brasi.

Dá o grande marcador de ponta, um ststema rígido; deixam, prattca.,

grande jogador, de uma regulart., mente, o jogador à vontade para

dade espantasa, Te,na_se pois di. jogar o que sabe. Agora. êles de-

!íci! mas farei todo o passivei vem dar uma instrução natural-

Fausto Newton conhece o fute.
uma equipe!

boi paranaense. Aliás, como uni_

versitário que é, foi um dos que

conseguiu, com 'muito 'brilho, o

título de trl.campeão sul_brasilei.

ro universitár�o. 'Já teve cbntato

jogadore.s do :paraná.di:eto com

respeito ao técnico

ao seu trabalho na

Eis a sua impressão sôbre o novo

e próximo combate entre Barriga_ leiro univerSitário, quando, o téc_

Verde e Araucarianos: nico Waldir Mafra, contra a sele.

_ Esta eu acho que vai ser 9,

única vez' capaz de vencermos 03

paranaenses. Se não aproveitacmos
,

acho que nunca ma,is. Assisti di.

ção carioca, nos disse que, se nós

ga,rantíssemos o empate no pri_

meiro temllo êle ganharia o jôgo
,

no segundo. De fato terminamos o
"

,

primeiro tempo de zero a zero 'e noversos jogos lá pelo Campeonato
,

paranaense e considero o nosso segundo fez êle uma substitUição
, ,

futebol, atualmente, superior ao inclusive tirando.me de marcador

deles. Assisti -. por exemplo - de ponta e me colocando como

um Caramuru x -Corittba que me quarto_zagueiro e alcançamos o

deixou decepcionado. triunfo Sôbre a seleção carioca por

2 a. 1. 'Naquele dià 'o técnico ga.INFLUÊNCIAA DAS

DIREÇõES TÉCNICAS

Fausto Newton na sua carrei!'R
, '

esportiva',-teve vários técnicos e

tem uma Impressão própria sôbl'e
o devido pêso dos "comandantes"

nhou o jôgo mas
,

muitas \vezes
,

técnico perde astambém, um

parti fias.
-

_ E com

Saul O liveira

de equipes. Eis o diálogo que tro_ seleção?
_ Sôbre Saul Ol!v,eira devo di.

,

zer que como jogador foi êle o
, ,

_ Fui orientado por diversos, maior ponta esquerda que Já vi

técnicos. posso citar o v.elho Ni. I atuar em toda a minha vida es.
,

.

zeta (Carrada), o Tilodi (waldir: portiva. E' conhecedor pl'ofundo
., , I

Mafra), Saul Olivei,ra; Nelson Gar .. ,da fU�bOl ,e acho podel'á fazer

cia, New�on Ga:rcêz e talvez· um
'

muito .. Dá todo o apoio aos atle_

outro cujo nome me falhe ágora! tas é muito' amigo. Considero ter
./ I

_ E o técniCO, para vO,Cê, real. sido uma feliz escolha da Federa.

mente pesa. na produção lndlvl_ çã.o Catarinense de Futebol para

dual de um atleta e no sentido do dirigir o nosso selecionado!"

cou com a reportagem sôbre o

assunto:
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operar sinceramente eom a Pre
feitura.

RIO, 30 (V.A.) - Depois de
I
segunda as bases Já submetidas à

mais de 12 horas de exaustivos consideração dêste partido .e acet ,

debates a Convenção Regional do tas, em princípIo. pelo seu Dlre_

PTB i::'stalada anteontem na Ca. tório Estadual.

plta1' e présídída pelo Sr. Baeta 2) - Esse regístro depende,
Neves da Executiva Nacional do igualmente, de aceitação pelo PSD

partido, resolveu, .aprovando por. da candídatura a Vlc.e.governador,
unanimidade moção a respeito: lançada pela Convenção do PTB,
1) - A Comissão Executiva em caráter exclusivo ou em abso,

Regional Só promoverá o registro luta igualdade de condições com

da candidatura aprovada pela outras candidaturas aprovadas por

Conv,enção ao cargo de governador outros partidos coligados.'

(Sr. Tanc:edo Neves), depois de 3) - Caso a aliança se reduza

firmado com o partido Social De. ao PSD e ao PTB o aéôrdo ín.,

mocrj; tico o acardo interpartidário, te: partidário será ada{!tado a essa

Circunstância.

N
.

a., d 4) - A Convenção deIega po.,

. ovas '151 as o

',deres
à Comissão Executiva para

representar à seçgo d'l3 Minas G�.

P .,., d F I· raís na elaboração de qualquer
re el O e po IS.

I acôrdo. de âmbito nacional sôbre a

O Sr. Osvaldo. Machado esteve sucessao federal, que dependa de

na sede do 5.� Distrito Naval de.! consultas, às seções regionais em

morandocse em
.

cordial' -pal�stra I virtude de compensações no âm.

na sala de comando-com o contra: blto estadual.

almirante Augusto' Ha,nan Rade- A BAJ'ALHA DA VICE
O ponto alto da Convenção tra.,

balhista foi o debate em tôrno dã
índtcaçgo do candidato do partido
à viCe_governança, nos têrmos das
bases momentos antes aprovadas
pelo 'Plenário. Empenharam.se os
Srs -, San Tiago Dantas e Hernanl
Mala' apaladas por diferentes fôr .

ças partidária;. que há multo dí.,

versem, em um verdadefro duelo
de oratória, tendo o primeiro, na.,

turalmente levado nítida vanta,
,

maket Grune:wald.

XiNSlNO-
, '.",

A ,VENDA MAS

BANCAS ÓE IORNAIS
E REVISTAS

Os propósitos mútuos de cola.

borllção foram manifestados na

lJ,uhevista das ilustres personalt.,
dades.

O Pl;,efeito fez o elogia, do eSPÍ.
rito que preside a Marinlla res.,

. ,

ponsgvel pela sua grande ·organl.
zação em todo o país.

O Comandante da unidade naval
manifestou sua disposição de co.,

NO TRIBUNAL- DE JUSTIÇA
Recepcionado pelo desembarga.,

dor Osmundo 'W. da Nób:ega, pr,�.
síderrte dâ mais ai ta côrte de jus;
tiça do ES'bado o Prefeito

_

Osval.
, ,

do MaChado expressou sua con.,

flançn: fio regtme da Iega.lídade sob
.

, ,

cuj a' égide os brastleírcs vivem e

(levem progredir.
A personaltdade do desembarga ,

dor Osmundo W. da, Nóbrega foi
ressaltada, pela devoção com que
o eminente magistrado se faz

guardião das leis.

Rio de Janeiro, foi exaltada
uma circunstância: serem

"lions" as príncípaís autori

dades ali presentes. Veio .ela,
assim, singularizar a cerimô

nia e remarcá-la de expres
são e sentimento.

;':;:.'::; ..
"

'� ..

-NOVA LIMIIA
CONVAIR

Na Inauguração da Praça
Lions 'Clube, na Avenida

Brasil, no início .da variante
de Petrópolis, e' do monu

mento "Prevenção Contra
Acidentes do Tráfego", nela
erguido pelo Lions Clube do

"SEU TALÃO VALE UM, MILHÃO"
.

, ... .
�

Ao fazer suas compras, exija a NOTA FISCAL ou Ta

lão de Máquina Registradora.
Oolecíone- essas notas de suas compras, a partir do

dia 10• de dezembro.

Procure as COLETORIA� ESTADUAIS .no interior c,

em Florianópolis a repartição, onde está instalada a CO

MISSAO' ESPECIAL' SEU' TALAo VALE UM MILHÃO _

e

faça a troca das coleções de notas, com valor símbólíco de

Cr$ 3.000,00 cada uma, por CERTIFICADOS NUMERADOS.

O endereço, para as trocas é: RU� FELIPE SCHMIDT,
N°.36. •

,

Se não fôr atendido pelo comercíante" .ao solicitar a

"Nota Fiscal", faça sua reclamação no endereço acima,
ou ainda pelo telefone 3595.

A COMISSAO ESPECIAL "SEU TALA,'o VALE UM MI··

Lt!ÃO estará à disposição de todo cidadão que quiser fa
�r a troca das "Notas Fiscais" ou talões de máquinas re

gistradoras, a partir das 9 horas do dia 10 de dezembro.

SENJIOR COMERCIANTE:
.

Não espere que o consumidor solicite a "NOTA FIS

CAL" relatíva a compra que realizar. .

Tenha, na \presteza e' expontaneidade da entrega do

comprovante da compra, realizada em. seu estabelecí-;
menta, um grande elemento para o aumento de seus ne

gócios.
Exija, de seus empregados, o íornecímento da "Nóta

Fiscal" 'ao .clíente.
, 'Se pretende utilizar máquina registradora faça, hoje
mesmo, o requerimento para sua utíltzação ao Secretário

da Fazenda, pois os talões .romecídos, sem estar a máquí
na_devidamente Iícencíada, não jerão valor.

9.30Hs.
.-

DA MANHA
FLORIANOPOLIS

-TAMBÉM
DIRETO AS 16.30

E RIO

/

de seu' ,

-

NATAL!
-A. g,:U a r (l,e Dl <.'i'D�e z e m. b r o '!é

,

", ,,' " .!ililiCi." .' ." _C' " ". ,.1

p a r t i·c i p a r á

•

O MONUMENTO

O monumento é uma base

de concreto triangular enci

mada por uma tôrre e um

placar onde se lê:, "Campa
nha do Lions Clube '_ Cui

dado com o Trânsito!
Benvíndo'tao Rio!", vendo-se
à sua direita, o emblema da
organização, e, ao centro, um
carro acidentado.
A praça, de terra batida e

ensaibrada, com bancos de

pedra e árvores, foi construi
da, em vinte dias pelo Depar
tamento de Parques e Jar

dins, cuja diretora,- a erige
genheira Elsa Osborne, tam-

I bém presente, foi 'elogiada.

I A ENTREGA
I O sr. Antonín Polak, pre
sidente do Lions carioca, íní '

ciou a festividade, entregan
. do à Cidade, na pessôa de
seu Prefeito, o' monumento.
Falaram, a seguir, o Minis

tro da Viação e Obras Púbri

cas, Almirante Ernani do

Amaral Peixoto, o Verewor

Levi Neves, em nome da Câ
mara do Distríto Federal; G

Sr. .Olarence L:-Sturm, presi
dente do Lions Clube Inter

nacional _ que descerrou a

placa do _ monumento - ;)

Major Antônio João, dí-etor

do Serviço_'!e Tri\.nsHo e Q

Prefeito Sá Freire Alvim.

ESCOLA DF SOLID·\ ..UE"

DADE

En. seu discurso d�I=oi'E de

realçar sua condtcão de

"licn", acentuou:

"A famílta dos Lia.." .'" J

i,(;.f', Iamifi�ac!a po�' vastíssi

ma área geográf}ca, e �.lI11a

escola de solidariedade, um

"forum" par:;t 9' debate das

questões de interêsse. coleti·
vo, um centro de fOl'maçáo
e educação do espírito cí lo:!.o.
"En1 'sua gllnerosa do

2a."pág.J
.'.<

.
..

Florianópolis, Terça-feira, 1.0 de Dezembro de

'Para sua secção Fechando, mando-lhe alguns d
dos da minha vida de professora aposentada. Cas
me aos 20 anos. Enviuvei aos 56, sem a' alegria de
filhos. Filha única de niineiros sergipanos, que aq
faleceram, quando aínda era noiva, vítimas do m

mo desastre. Sou professora 'aposentada aos 30 e

tos anos de serviço. Terl'iyelmente rêumátíea e mui
míope, acho-me imprestável para qualquer servíç

, Begue-se meu orçamento, com a explicação de qu
viví até há pouco com as economíàs deixadas por mel!
esposo: 73.000,00 na Caixa. Agora, que meus, olhoS;
minhas mãos e meus braços aretaãos deixaram de
ser instrumentos de trabalho"e somente me ajuda
ram a gastar o pé-de-meia herdado, ém�médicos
remédios, venho expôr-Ihe minha sítuação financei
ra, como contribuição à luta que o professorado.
momento, sustenta' para a melhoria dos vencime�to
Não é uma queixa, mas uma demonstração.
não interessa quem eu seja tf onde more.

Meu orçamento mensal:
•

RECEITA : : '
.. .-.. 2.315,00

Despesa:
Verba a : .

Verba b .

Verba c � .

>

Verba ,d .

Verba e .

500,00
350,00
450,00
1l00jori
415,00

Discriminação: Verba a _ aluguel de um

onde vivo. Verba b _. farmácia: injeções, com apli
cação gratuita. Verba c _ vestiário, sapatos, dentifrí
cio, sabonetes e lavadeira (infelizmente não posso la

var). Verba d +: duas médias" 'diárias, à manhã e à.
noite, com pão seco, sendo a água do café esquentada/
por favor no fogão da casa onde 'moro:Verba d ._.

415,00 - para almoço, durante 30 dias, exceto nos me

ses de fevereiro, dos anos bt-sextos. Esta última dota-
" ção é que me levá a escrever-lhe. Com 13,8b por dia?
Das outras verbas não hã possibilidade de retirar um

centavo; uma vez que com elas eu 'atendo às necessídá
des de morar, -tratar da saúde, vestir e satisfazer o es

tômago às Ave-Marias matutinas e vespertinas.
'

Tomar
um onibus, não possO.' Ando a pé, o que me custa 2

sapatos e 3 meias-solas por' ano. Ir a um cinema não
vou -;- a miopia dos olhos e da bolsa não permite. Mi
nha díversão é ouvir rádio, com luz paga pelos donos
da casa, generosíssímos.

Mas, voltando ao caso:' 'como resolver o meu almô

ço, com treze cruzeiros e oitenta centavos por dia?
Nessa Capital, segundo sei, reside uma distinta ca-

, tarinense, senhorita Nice Farias, que é espécíalízads
em nutrição. Sendo nutricionista ou nutróloga, sabe

rá, por certo,' dar-me um conselho- certo da maneira-de
melhor ap-roveitar, em vitaminas baratas, -os meus 13,80.
De pão-banana, ando farta. Sei que não posso rejeitar
a necessidade. O organismo, entretanto, não pensa. De

ovos quentes, nem quero falar, pelas ânsias que me

provocam.
Dr .. Rubens: publique minha carta. Ela levará meu

apêlo à bondade da senhorita Nice, que conheço em
v, >

retrato das 10 mais ... Ela que me perdoe avisá-la de

que aqui a 'came custa 80,00. E que de Cenoura também

já estou enfarada. O menu que me mandar, se _!iver a

gentileza de ajudar-me, poderá ser de 27,.60 por dia,
isto é, duas vezes 13,30. Assim, [ejuaretum dia sim ou

tro não, mas em compensação banquetear-me-ei 15 ve
zes ao mês!

Se Dona Nice não- quiser atender-me, talvez outro

técnico o queira. Mas deve ser técnico do 'góverno, por
que êle é o responsável pelos nossos super-abundantes
vencimentos. últ�ma impertinência: o cardápio a ser

me sugerído não precisa preocupar-se com meu rígadc.
É ótimo. Gratíssima

I. C. D:'
__

._
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