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Na.D�e.mo(ra(· 'lO é Quem Deci,de
diz Cand TI

mocracía, -o povo é quem de:-I'
O ma�echal Lott deverá

I
ramento -dO- Congresso dos

�
cide..A�?ra, a palavra esta ir a �eClfe. nl? próximo r1i -

M?nicípios. cuja instalação
com ele ". -" 8, a f1m de asslstlr ao encer- fOl ontem. "
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OSVÀLDO MELO
EM FOCO NOVAMENTE O CASO DA CARNE __:_ Quan

do a populàção de Florianópolis estava quase convencida
de que o caso da carne fôra resolvido, eis que surge nova

mente o problema já com os preços aIterados para mais e

em desacordo com a tabela que havia sido aprovada.
Surpreendeu-se

_
a população mais uma' vez e muito

mais surpreendida ficou quando ontem pela imprensa,- to
U10U conhecimento da "NOTA À POPULAÇÃO", assinada
pelo sr. Norberto Serratine, presidente do Sindicato de'
Comércio Varegista da Carne Fresca de Florianópolis.

Aliás, aquele documento deixou de ser uma simples
"Nota", para- apresentar-se como uma denúncia e aliás,
dertúncía muito grave, a ser que fique devidamente prova
da a acusação clara, sem rebuços, díréta, feita pelo presi
dente do referido sindicato.

Acusa, assim, o sr. Serranite; como umco culpado de
mais essa alta, o sr. 'João Santos da Silva, acrescentando
que a Importância de Cr$ 10.000.000,00 para atender a in

tervenção que a, respeito foi feita, não tem aplicação certa
e mais, "que essa importância que deveria ser normulmen
te utilizada para garantir a população carne pelo preço ta
belado pela COAP, no entanto está financiando a compra
de gado que entregue ao sr. João Santos Silva para abater,
possibilita assim ao mesmo, explorar a população "CO-

Sr. Osvaldo Ma:chado, Prefeito;

BRANDO PREÇOS ACIMA DOS TABELADOS".
Dom Felício C. de Vasc�ncelos,

E, diz mais _ "Na data dê hoje no �ljfcadÇl Municipal Arcebispo Au:;r1l1fl.l'; MOU$enhor

O preçe de Cr$ 44,00, que já era ILEGAL \o'r aumentado-
Frederico Hobold, padre B!anchi.

discricionariamente para 01'$ 50,00 o kg. Isto sígníca que
ni; Barão Dletrich, dr. Splro DI.

essa carne depois de Beneficiada, somente poderá ser ven- matos, sr. Paulo Gljlmarães sr,

Bento A. Vieira sr. Gercino' Silvadída ao consumidor por preço superior a Cr$ 75,00. "

São acusações muito graves que necessitam ser verí-
sr, Mário Peíxoto Gaivão, sr.

ficadas. Mario F·el'reira, diretor do Serviço

Por outro lado tambem é verdade, que o preço de GO
'Naclonal de. Malária dr. Nelson

Amlm sr. Rodl Hlckel da SÓ�le.cruzeiros, tabelado, ficou apenas no papel, porque nenhum ,
'

,
'

consumídor depois da "coisa" resolvida pagou essa Impor-
dáde de Assistência ao pequeno

, .

TOR DE TR
-

NSITO
.

• . Jornálelro�' Antô,nlo de Pádua pe:
, .FOI j\" INS:PE, IA A . . . tãncía, neUl·.:em Açougue, nem nas Fiambrerias (príncí- ,

Está sendo mlütÓ discutido a' mudança dos pôntos palmentê""i1estas cinco da oídadej onde o preço sempre foi
rell'á.e Zoél1o valente, do Gabl.

ônibus entre as linhas de, oapoetres e Bom Allrigo,-feitl muito mais aIto. nete do Pfefelto, sr. Jobel Car_

l
'

d
- doso Madre'Olma Aquino Cassespe a LV.T.P., no sábado p.p.

.

"'"
.De f-arma que, po�to o problema co�o.. �,stá, ninguém

d,a FaCUl�ad,,e de S�.rVIÇ� Social deCapoeiras. não 'tínha o seu ponto nxo de parada, -",i°ft maís sape ..de nada, r
-

\
"cordão de Vãi e VI!;m". Vej1tm o quÉfaconteceu:,-A ins:' '" .

<, O q}ie. se sabê'-�, isto. não há dú\[i�a é'de que a carne' San}à ,Catarina; !IrMão -Lourde!l

á T• it t· t d B' 1'" '" b" T· t :' b t d id'
.,.

t ti'
, Apa�.ecldá� éacelll- profesorá daa o ra:r:s o, re Irou o P?n o e arr�lros e ç� � ..ou I'''u �u,

ou ra;·'·vez, em. ora o as as prQ��, enc�a:s
.

orna

'as., ,; -.,,'
/

lQ(3flrl, os ontb s da Empresa Bom Abl'lgo, e no W;c,al ."sabend.?, --se maIS ainda que,

en�anto
brigam uns ( Fac]ild!i?,e;- sra., Lidla :Qaux, 1>'re

-8----...,'.-----�-�,....1-· I
-

ti�lssimo nto '"ae-..c ueiros colocou os carros

t�- àü�ro�, pa�a o povo, que é sempre o óde expiatório, a ví- sldente da. Associação das Damafi
' ,

-5', C',I .e',I' D.' 'to re's...I1lIi1�Í!iI-�Dãstava tirar o de .,�" p.:.!.!Os e cOi�r .' tim�l\oJ.sacrifíc�do, ofiludido, o_en�an o'�pfeliz. pa�a�-
de Caridade; sras. Rosa Evange_

,

os ônibus de Capoeiras? zel'um um� trlpl �l te, por.que ele é que d o verdadeiro i.m, chante". l1sta e\ Ana ! soa�es, respectiva
f. d i h

' mente vice p Id t (contlnuâção da última Página) assim, ai!nhadast
, rejudicando justamente J'tuem na a t n a ''(; Ele sempre, s€mJ)re e S�l�pre e�e -_'k9 p�,:o, a eterno. - res en e e secre '

velha "h�a" dos .pontoi do ônibus ... isca. . .
'tárla da Associação das Damas de dente da R�públ1ca e, segunda de_; :__Env,f,? de'mlssôes con�erc�is aps

, .' I.."
-

, ,� J' I' Caridade', sra. Osvaldlna Medel. claraçõ'es do sr. Horácio Láfer, se_

I
dlvel's'os. países do mundo

�

capazesFizeram úma, desfeita para 'rvm 9S passageIros �:l.
.

Emprêsa Bom Abrigo,: e êstes vinhal]â' criticando ,a'Emprês" ros, da Ordem, Terceira, sra. Ade rá hoj,e mesmo encaminhado ao de consumir café principalmente

Florianópolis, como se fôsse a culpada pelo áeslocament.. ,

-

MINISTERIO DA] GUEltRA III,o' EXERCITO' lla Cherem A,�im, Soroptlmista. preSlJiente,
;�seeuno Kbltschek'j' os do Centro e d� Leste Europeu'

dos ônibus. Francàmente, julguei (iJ,ue estas manobras fôs- 5.a R: M. 5.a D. L Respondendo aos ea{elcultores, e do Leste da Asla desde que os ne

se feita pela' Prefeit.ura Municipal,'infelizmente, como aqui GUARNIÇÃO MILITAR DE FLORJANÓPOLIS CON'VITE em seu gabinete disse o sr. Ho. gócios p:opostos não prejudiquem

acontece de tudo, rião será surpref,:'it o que aconteceu. 'l.\4es- .'
.

,._ I ':'áCIO Láfer qUe' é preocupaçãO los tnteresses -naCionaiS para, pro_
mo assim, não acrditei na cousa,.'e perguntei ao fiscal d�t 16 a C"'-""'_"

'I

a"" 'd n 'f f
A Direção profesOl'!ls e, alunas constante do Govêrno a ampl1ação moverem a colocação dos exceden_

Emprêsa Florianópolis, de onde partiu esta medida infelis-
'

• 'lfCUnSCnç, O e �ecru amen o da Escola Profissional' F·emlnlna
I

dos mercados consumidores de por.
I tes d·e café brasileiro nesses mero

síssima? Respondeu ê:e: Foi t10rtaria da Inspetoria. Nesta PROORAMA PARA AS SOLENIDADES RELATITiÀs
)
"Dr. Jorge Lacerda" tem o prázer; dutos brasIleiros, eDi particular o: cactos, seja através da venda dlre_

ocasião a fila para os ôniJ:nís de Coqueiros era grande, '2 AO "DIA DO RESERVIST,A" d·e convidar o, povo de Florianó_
I café, ·e que por essa razão foi 01'_

I
ta seja por, melo de troca,s "In na_ '

um dos passageiros em voz alta gritou! Muito me admiro paus, para a Exposlçã9 de Tra_ ganizada uma miSSão econômica tura", por matérias p:'lma;s Indls.

que o nosso vizinho, nos tE'nha tirado o nosso confôrto. ' Dia 1.0 de dezembro - 3.3. Feira -
balhos ManuaiS, a reaUzar Se nos

i
aos países SOCial1stas, mlsão essa � pensáveis às nossas Indústrias de

As reclamaçõe'S--_em, geral por parte dos passageiros da -07,00 horas - Início do Concurso "'Dia do Reservista". dias 27, 28 e 29 de novembro que levará, no dizer do prop:lo base maqulnárla e Implementas

Emprêsa Bom Abrigo, é porque há um abrigo contra chuva pelo Programa "A HORA DC' DESPERTADOR" - Rádic pró;X:lmosdas 14 às 20 horas. II Ministro, das Relaçôes Exteriores, I
agríCOlas, elementos necessárlós à

e sol, agora êstes passageiros ficaram desabrigados. Há Café Matinal (Rádio "Diário da Manhã").
\

.

um excelente técnico em café,: f1Umentação, correção e recupera.

moradores do bairl:o de Coqueiros que se exaltaram cont,rs 12,30 horas - Instalação dos CENTROS 'DE APRE" I que é o sr. Renato da Costa Lima, ção dos soloS e lnstalaçôes Indus.

OS motoristas dos ônibus e ainda continuam reclamando 3ENTAÇÃO DE RESERVISTAS na Guarnição Militar de Casa
.

Aluga se I o MEMORIAL I Crlàis para a fO!'mação de um pa:_

pele tradicional ponto de parada de 'Coqueiro,s. 710rianópolis (16.a C.R. e 14.0 B.C.), pelos Cmt. do 14.0 ,- -, Após uma série de consldera_ que Industrial 'pesado verdadelr".

Por intermédio desta coluna, venho solicitar a Inspe,· 3. C. e Chefe da 16.� C.R. Aluga_se bôa residência à rua
I ções, em que os cafeicultores res_1 men,te :'13(;10nal; pa:ticlpação obr.!

torii O meu 'apêlo de dar a Emprêsá Bom Abrigó o seu DIA 14 de Dezembro - 2.a Feira _::_ :elo e AJvlm n, 9, Chácara D'
I saltam, entre outras COisas, ser .estória P com absoluta autonomia

velho ponto de parada. Basta invertir as linhas de Capoei- 07,00 horas _- ENCERRAMENTO do �ncurso "Dia do spanha. Chaves à rua Nereu Ra-
I
impossível cogitar_se de súbito

I
do presidente do IBC, sr

.. Renato

ras e Bom Abrigo. Tendo boa vontade, será fácil. Reservista". mos, 32 - Apto_ 2.

l'
lnéremento do consumo dos mer_

i
Ih Costa L,ma, nessas missões,

--:0:--:0:-- I 12,00 horas - Palestra na Rádio "GUARUJA'" pelo, cados tradicionalmente compra_ além de represetantes da lavoura

SOCIEDADE AMIGOS DE FLORIANÓPOLIS )ap. Andrélino Natividade da Costa, sôbre o Serviço Mi- T e r � e no" dores; que o Mercado comum: ,cafeelra- dos princI_pals Estados

Pl'éci!::amos fundar a SOCIEDADE AMIGOS DE !ítar e seu -Patrono. EUl'opeu não oferece posslb1lldade' p:odu�ores escolhidos excluslva_
Um terreno medindo 6 rn, de I' ,

FLORIANóPOLIS, com elementos de todas as classes DIA 15 de Dezembro - 3.'" Feira - '(ie penetração mais Intensa do mente dentre os membros da Jun_
frente por 30 m. de fundos na' , I

-
"cate braslleiro; que o pais tem

I'
ta Administrativa ,do Instituto

AV. 'Ma\1ra Ramos 203.
-

.

.

.

',,'. grandes posslb1l1dades' industriais Brasileiro do Café eleitos' pelosnatar. no mesmo local ou pela '
"

\ ' mas que é carente de recursos, zatelcultores· criação de novos en_lone: 3860 com o Dr_ João Mom;.n , " .

capitais que não podem ser fácll-. trepostos de café no Exterior
,mente obtidos nos mercados finan_

I
principalmente no Leste da ÁSia'

VENDE - SE celros tradicionais face à atual' no Norte da Europa Central e n�
o, tim 24 d MI' conjuntura pOlítica' do mundo e

I

-O'lente Médio para suprlr,em osa casa ,na rua e a a, I
'

,

Tratar pelo telefone 2730 com

I'
que o surto de desenvolvimento ,_mercados locaiS, reconquistarem

DANIEL.
'econômico por que passamos tor_ antigos e abrir novos através de

, ,
na.nos excelente mercado para na_ ação simlla,r à do entreposto de

VIA'JA:NTE VALE
çÕ·es fornecedoras de ins!alação d'e

I
Trleste; fomentar a Indústria de

lndústrl� pesada de todos os tlpo,s café solúvel em tQdas as regiões

'ITAJAr
naçôes .essas ent�e as quais se 81. cafeelras da, País, preferel!cla!.
tuam aquelas cujas moedas sem mente ahavés das entidades re

grande cotação nos mercados' cam- pre·sntativas,_ da classe ou cÍ� coo_Laboratório Americano tem -�

blals, permitem aparações de troca perativas de cafeicultores a fim
curso secun- _,

_ Idade: 23
"In natura" indica o documento a de tornar p prOduto mais maneá
adoção; várias 'provldências, vel no que diz r.espelto ao preço

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 2 de Dezembro, de 1959

ANIVERSARIOS

. FAZEM ANOS HOJE
- srta, Astrld. T.. Carvalho
- srta, Edl Camisão
- sr. Ma,noe! Dias

Uma mal que se acentua nesta I

Capital foi, desta vez, discutido

com real1smo, no afã de encon_,
trarcse a solução adequada.

Outras reuníões não tiveram o

sentido da qué foi p'resldlda seXta.'
feira última pelo prefeito Osvaldo

• ,
' I

Machado, .l!0 Club_e 15 de, N'�vem-
bro cujos salões foram __g,entllmen.

,

te cedidos pelo seu presidente,
-

sr.

Osny Ferrari.

Apôs análise. da mendicância em

S9US vários ângulos, concíutucse pe

la necessidade do exame deis esta;

tutos das primeiras organizações

congêneres, do, recenseamento dos

mendigos desta Cidade· e da cola.

boraçgo efetiva dos órgãos a que

.está ereto o problema.

pode.se dizer que

sr. João Lourenço

jovem Ana Catarina pltr-o_

WS],y

TELHAS. TIJOLOS �

CAL E AREIA'
IRMAOS BITE'NCOURT
CAI� 8AOARÓ • IONf l807
ANTIGO DEPÓSITO OAMIAN.'

- '8;, Nery H;amllton de. OUvelrR
jovem :V'.Il·a -Lócia Sch.1éfIer
-;. .

sr. Vitor Jason.- CoelllO

OS PRESENTES

sr. Avhal Alves
- )Ir. Luiz Galne1;

DR. FA,RA[OB I A S E
Doenças de Senhoras: Infertilidade Frigidez:
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.

_.

Exan-e pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -
Alergia _- Afecções da pele.

Consultas dasLd às 18 horas; 'exceto aos

sábados.
Rua Felipe Schmidt, 46 sob. _'

auspíctosa.,
,

mente, a questão fOI equscíona.,

ga em bases certas, com a possí,
b1l1dade da adoÇão da �rà.Ílêutlca
que as círcunstgncíaa exigem.

A medícgncta será assim tra_
, -

tada como fenômeno social e
, "

I

econômico, sem o desprêzo de de.

talh� mfnlmos que poderão com.,
,

duzír a dímtnuíçgo de uma prá-
tica que se avoluma a olhos vis;

tos.

prédio à rua Trajano
Vende-se o .de ns. 13, 15 e 17, de dois pav-imentos,

com quatro amplos salões, edificado em terreno de

11,68 de frente por' 45,00 de fundos. Tratar à rua

São Jorge, 32

20,00 horas - Retreta na Praça "15 de Novembro"
(Jardim '''Oliveira Belo"), pela Banda de Música da Po
licia Militar.
DIA 15.de Dezembro - 4.a Feira - "DIA DO RESERVISTA"

07,00 homs, - Resultado do Concurso "DIA DO RE

SERVISTA", sôbre o Serviço Militar Qbrigatóri.o, instituidc
pela 16.a C.R. com a colaboração do Radialista Dakir Po

lidoro do Programa "A HORA DO D:{l:SPERTADOR", da

Rádio Diário da Manhã.
08,00 horas - Hasteamento da Bandeira Nacional na;,'.

Unidades; Repartição e Estabelecimento' da Guarnição
Militar.

08,30 horas - Jogos Esportivos (à, r-argo do 14.0 B.C,;
no Estádio .ICel. Nilo Chaves').

09,00 horas -Homenagem' da 16,a C.R. à QLAVO BILAC

junto ao seu busto, no jardim "Olivio Amorim", nesta Ca

pital. - Colocação de uma "corbeille" de flôres - Conti ..

nência.

12,ÕO horas - Palestra do Dr. Othon da Gama d'Eça,
Presidente- da Academia Catarinense de Letras, sôbre o

Serviço Militar e Olavo BLilac, pela Rádio "Diário da Ma

nhã".
20,00 hora,s _:_ Retreta na Praça 15 de Novembro, no

Jardim' Oliveira Belo, pela Banda de Música do 14.0 B.C.

DIA 17 de Dezemb'ro - 5.a Feira -

07,00 horas - Na ,Rádio "Diário da Manhã", Progra
ma "A HORA DO DESPERTApOR" - Entrega dõ� Prêmios
aOG vencedores (1.0 e 2'.0 lugares) do'Concurso ':DIA DO

RESERVI�TA".
'

Guarnição Mili-tar ,de Florianópolis, 16.a CircunsC:.ri

.ção de Recrutamento, 21 de novembro de ,1959.
(a) ALVARO VEIGA LIMA

sociais.
O nosso companheiro Osvaldo Melo, sempre foi um

idealizador na organização de uma sociedade de classe em

benefício do nos!':o Município. Infelizmente, ,começaram e

não acabaram:,
-,--' :0:----:0:----

, AS DEZ MAIS ELEGANTES VITRINES DA CIDADE :CE 1959

Aviso aos senhores 10jistas e vitrinistas, consegui as

dez m�dalhas HONRA AO MÉRITO, para AS DEZ MAIS

ELEGANTES VITRINÊS -DA CIDADE DE 1959. O Prefeito

C:,Naldo -Machaao animado com a minha campanha, cedeu
e entregará as MEDALHAS ...

-:0:----:0:-
_ COQUEIROS É DESPROTEGIDO

Coqueiros, é um bairro desprotegido. Há poucos dias

acabaram com o confôrto dos passageiros, no ponto de pa

rada dos ônibus.

Coqueiros é um bairro que não recebe leite a domicílio,
e as pobres crianças são que pagam pelos erros dos nossos

chefes.
,

Coqueiros é um bairro que não tem luz na rua.

Coqueiros é um b'airl'o onde os "pintacudas andam a

jato com as suas fubicas e cadilacs.

Coqueiros é o, bairro onde tem muita poeira.
Enfim, Coqueiros, é um bairr(,il desprotegido.

-:0:-:0:

QUEREMOS ôNIBUS ATÉ AS 24 HORAS

'j,nssft C9.pltal está 'aumentando cada vez mail>; há

necef�idade de que ônibus trafeguem até às 24 horas.

!\o� sábades e domingo, queremos ir a um cinema nas

secções das 21 ou 21,30 horas, e não podemos, porque
(uando termina as secções não há mais ônibus l}a praça

.uIha:í5rovâ·de�trâ�o.J2,aJat nu'Ça i
i��%}l

'., ' ."

â;�;;�:4 l:lEiJ��"
'

va.ga. Exige-se
dário completo
':l. 30 anos.

Idoneidade comprovada.
Cartas _ com fotografia . p�ra
CAixa Postal !íl. 894 - CURI
TIBA. N-ll/61

Sôbre a Renúncia
-------._------- -----

Está aí: gasta-se tempo e saliva tentando conven-

cer ao povo que o homem é esquizofrênico, que nunca

Iígou aos' partidos, e que a UD�, aos seus olhos, não era

muito díterente de um cachorro magro, quando, de uma

assentada só, êle próprio confirma tudo, isso - e mais
. alguma coisa também.

,

Pouco e mal -entendo de política, j;í. disse, e não
me arrisco a dar OI meu palpite. Se Jânio não quer mais
ser candidato, pior para a UDN e melhor para nós, às
lotistas - pelej aremos à sombra.

Agora, que me perdôe o meu amigo Carmelo. Fara
co, a insídia de Jânio é tão grande e de tal maneira,
grave, que, caso houvesse um tribunal que julgasse as

atitudes e atos políticos, à sua' controvertida personali
dade estaria reservada a pena de morte para, a vida

pública, sem nenhuma protelação ou condescendência.
Arínal, a UDN sempre foi um partído sério e forte, e

à sombra de sua bandeira estão e estiveram nomes dos
mais respeitados no país e no estrangeiro; .sôbre isso,
na mais memorável de tõdas as convenções de quais
quer partidos políticos brasíleíros .. é que for escolhido o

seu nome, em detrimento de- um udenísta "de tradição e

convicção; e mais que issO;'srià_mística candídatura é

que iria salvar a pátria sotrída, mobilizando, para isso,
a opinião do povo inteiro; d-e norte ao sul .do país, fa
zendo com que todos o discutissem e o interpretassem
--' para que num gesto que só pode ser levado à conta
de desüluilibrio mental ou interê�ses subalternos, man
dasse um bilhete a essa gente tôda-- UDN, udenístas,
e à parcela dos brasíleíres que nêle confiava e esperava
- dizendo simplesmente que "não queria mais".

, Não tenho lido os -jo�nais que o apoiam; mas fácil
é adívínnarõ' que dizem:, "O 'Povo exige a volta de Jã.

nío"). "Tutu irá apelar hoje": '100 _ 000 assinaturas de

donas de' casa e de operárias exigem a volta de Jânio",
etc. Jânio, entretanto, numa contradição aos seus prín
cípios de "valentia acima de tudo', continuará, tal ve
deta de teatro "rebolado", no recesso de um endereço
desconhecido e nas profunde_zas do segrêdo que o levou
a deixar a UDN a pé e na chuva; e quem sabe até con

tando uma piada sôbre a' careca do Magalhães Pinto,
tal é o .seu cinismo e deSÍ'açatez;,

'

E eu é que não me qtleiKo, que.fíque o profetà com.
a sua renúneía e não a r.,etjÍ·e, pets se me apavorava a

ídéía de tê-lo. no Alvorada, no caso de .um mal-entêndí
do eleitoral, mais tenebrosa ainda-era a perspectiva dê

ter a Tutu como primeira senhorita do país.
Q que seria o principio do fim, se nãorôsse o próprio.

e ao transporte Internacionais e
, ,

fac1l1tar sua difUsão nos mercados

a conquistar. .

Finalmente, estudar uma fór.
mula para reduzir ou eliminar os

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'

-, Para ca�a com�ra �superior . a' eH 2.0�O,OO 'tanto �. vista como p81�

,c ,

Estabele�lmeDtos .

r
� � v-Ó'

OUÇA,· PELA
-

" G,U A R U J 'Á rr

'[

,

ALUGA-SE

.

Reforma �ara n fortalecimento do Parlmô:
t ti � I

-

.
'

'�ta
também de maneira 'que não I do assunto pelos jornais hoje de

o· -

-�, 'e -�� e'DO 'a�,','DA 'r'"'-, O",
ve�ha a prl�ar a União dos mêio� manhã, de �od� que 'n�a p�so

_, -:- ,Indispensáveis à manutenção e ao declarar.

fortalecimento da .untdade nacíonal •

e os, interesses' do país no quadre O Marechal Teixeira Lott re,

internacional. gressarâ hoje ao lUa, díretamen.,

RiO, 31 (V. A.) - Estou de, tem conversado, nests últimos me., te, de petrópolis para o Ministé.

/

CASA -- ALUGA-SE P R O G R A M ,j\ S P O L Í T I CO S

Bôa residência - Três quar
_ tos '\ 'A Vila 'Lopes Vieira"

n. 15. A tratar: �ua Nerêu
Ramos, n. 46. Tefone 33-42.

,

N-ll/76

, Otlmo aparta�ento no centro

_
: da cidade.

Tratar na CASA VENEZA.

4.3 feira: 20,05 horas - NA LINHA DE
FRENTE - Na palavra do Dep. Jota

Gonçalves
'6.á feira: 20,05 horas _' O QUE VOCÊ PRE

CISA SABER! - Na palavra do Deputado
Orlando Bértoli

'

Sábado: 13,05 horas - PORQUE CE�SO! -,
Na palavra do Jorn. Rubens A. Ramos.

------(------------------------------�------��----------

DEPARTAMENTO DE SAO�E PÚ'Bll'(A
. "f'--------...:_-...------------------:----:--"--

PLANTÕES DE'FARMACrA'

ONDAS MÉDIAS - 1.420 J}:cs - -5 KW
ONDAS CURTAS - 50 mts - 10 KW

2.a feira: 13,05 horas _ O PSD na-ASSEM-
�

Aparlamento' BLÉIA - Na palavra de -AcyCabral Teive
3.a feira: 20,05 horas - CELSO CONVERSA

Aluga-se pequeno aparta-
mento térreo 'independente, COM VOCÊ - Na' palavra do candidato
parcialmente mobiliado, prõ-]: do PSD'<, •••

prío para duas pessôas, ,à Av.

lIiauro Ramos 85. Informa.
ções pelo fone 3358,

N-ll/DS/70

na.

trata da redistribuição .....das- rendas Pi t te U
-

,
n o, preslden da DN, o MI. ,rá no fim da semana, comparece;

de modo que fique assegurado aos 'nistro da Guerra informou: rá ao seu- escritório eleitoral na
__

-
� J

lVIutiioipios e Estados o necessário _ Quando sai do- Ria, sex�a_ Rua São José, como do costume
ao desenvolvimento econômico des, feira à �o1te, não tinha havido a fim de ,:receber parla�entares é

, sas células da Federaç'a-o e ao t 1 t C Hdencon 1'0 II gum ,e_!! re o oman, 1 eres diversos, Integrados na

bemc.estar das suas coletividades. dante do I Exército e o presíden., sua campanha.
Mas a redistribuição d�ve ser reí., te da- UDN. Tomei conhecimento

\ I
-

Em Casa ou no Trabalho V. S. Poderá Ter a Brisa do
Mar e Clima de Montanha ao Alcà-nce de Seus
Dedos Com um

Condiciona.dor de ar

pleno acordo com a reforma cons,

tttucíonal suger�da pelo deputado'

Etelvina Lins e aceita em prm.,
-

,

etpío pelas partldo� situacionistas

e elementos destacados dã oposí.,

Ção, declarou o Mar�chal Teixeira

Lott, que se encontr.ava em p,e.

tropoles pasando. o Um de sema,

.ses: p,erl'untado, também, se ele es., rio da Guerã, onde chegará àe

�precisa,mos, sem perda de tava ciente do
--

assunto tratado 11 horas para o inicio do expe.,

t.empo, dar novas características num encontro entre, o Marechal díente À' tarde já rest;:b'eieCido
, , .

aos dispositivo constitucional que, Odylio Denys e o sr.- MagalhãSls do forte resfriado que o acomete.

-----��--------------�----

Naturalmente baseado nos ,úl_
J '

timos ácóntecimentos embora sem

I se' referir a eles'; Ministro da
,

Guerra defende a reforma constí., .

, tucíonal prevista achando porém
, '

que "prf!cisa de mais alguma coisa,

_a nossa Carta Magna, para que

venha a tornar mais forte ore.

gime democrático e mais estáv,eis

as tnstrtuíções".

,sobre a distribuição de rendas,

12 - Sábado (ta.rde)
13 -'- Domingo

Farmácia CATARINENSE

Farmácia CA'FARINENSE-

Rua Trajano

Rua Traja�o
AVISO' «AOM IRAL»

5 - Sábado' (ta.rde

6, - Dom�ngo

Dl:ZEM;BRO
Farmácia sto. ANTONIO
Farmácia 'sto. ANTONIO .

Rua Fel1pe Schmldt

Rua Fel1pe ,Schmidt

constante de um itelp> da reforma

proposta, disse ainda o Marechal

Lott fepet�ndo aliás seu ponto
, "

de.vísta., várias vezes exposto a

prefeitos e vereadores que com ele
I. �-

,.-

19 � Sábado (tarde)
20 - D�mlngo

Farmácia NOTURNA
, -/

Farmácia, NOTURNA

Rua Trajano

Rua TrajanO

-�--------

25 � Sexta feira (NATAL) Farmácia VITõRIA, praça 15 de Novembro

I Dr. Júlio Doln Vieira mudou I
1'0 Consultório para, Rua Nunes I

I
Machado n.O \ 21. \�'one 26.75

-:- '.

J

N. 11/10
ar puro e filtrado, , .

ar sêco e renovado, , ,

ar resfriàdo
na temperatura do seu agrado
venha ver o novíssimo condicionador

;'ADMIRAl nas vitrines de
Comercio e Indústria

GERMIIO STEIN S.I.
,H:U� , :00NSEEHEIRQ�,d\1AÊl"{A:, "14J
�i,·.;"'<;·":,\,,}

.. ",

>":<';;,:_, ,::�:'}-'.�·:;;i�,:�. >�!..:·f.,;\�::: r.," :

26 � Sábado (tarde)
27 - Domingo

Farmácia MODERNA
_ Farmácia ,MODERNA

Rua JoãO pinto

Rua JoãO pinto

,--�--------------------------�--------------�--.----�-
O serViço, noturno será etetuauo pelas farmácias Noturna, ,Sto. Antônio e, Vitória, situadas às

ruas '�rajano, Feljpe Schm1dt e praça 15 de Novembro.
O Plantão diúrllJO compreendido entre 12 e 12,30 horas. ser� efétua d� pela farmácia Vitória.,

E S TR E I T'O
Farmácia .do CANTO ......

Farmácia INDIANA

Farmácia CATA�INENSE
Fármácia do CANTO

Farmácia 'INDIANA

, Rua 24 de Mala

Rua pedro BelllOro.
Rua, Pé9r9 _Demo�o,
Rua 24, de Mala

-Rua Pedro. Demoro

<' 6 - Domingo
13 - Domingo
'20 - pomlngO
,25 - Sexta feira (NATAL)
27 - Domingo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA"O ESTADO" L'fDA. ,---- ------�-------------- ••

O 84tadc9.· �Indicadur Profissional;
E s- T A D O"

No empenho de incrementar e-elevar
o seu número de -assinantes, Q 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.

I

<,

'

Pagarão a assinatura de 1 ano e rece
berão jórnais 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, pla manhã já o te
rão m suas rsidências, pois a entrega será
feita de madrugada.

Pará essa campanha são nOS80& corre

tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan
des - Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frut�oso.

V I A J E M E L B O B_
PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA

'ÔNIBUS ULTIMO, TIPO
s U -p E R ., P U L L M A N

Rua Cons_elheiro Mafra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço telegráfico EStADO ORA. EBE B.' BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

DR. LAURO DAURA -

CLINICA GERAL
Especialista em moléstias de Se
nhoras e vias urlnátlas, Cura ra_

dical das Infecções agudas e crô

nicas, do aparêlho ,g!l,nlto-urlnárlo
em ambos os sexos. Doenças do

�parêmo Digestivo e do sistema
nervoso. Horário: 10 'h às 12 e

21A, às 5 horas _ Consultório:

Rua Tiradentes. 12 _ 1.0 andar

_ Fone 3246, Residência: Rua
- L.acerda Coutinho. 13 (CháéaFa do

Espanha --'- Fone 3248.

DIHETOR
f{ u bens de Arruda Ramos

(_;oosultóMo e R_cai.'"

A', BercWo LU' 1nA apt<! ,

Coo.ult..

lieioada • 6,a-felra

daa 16 •• 17 bora.

Tel, -, 2U4
G E R E-N T E-

Dom i ngos Fernandes de Aq u ino
FLORIANOPOLlS

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER'
CUNICA DE'SENHORAS E CRIANÇ-AS

Especialista em m,oléS-tiaa de anua e recto,
Tratamento de hemorroidas, fiatulaa, etc.

mrúrl'ia ana]
CONSULTÓRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1535

Estreito"-

REDAfORES
Osvalúo Mello - Flávio Alberto de Amorim André

Nilo Tàdasco - Pedro Paulo Machado Zur�' Macha

da Costa Ramos.

COLA130RADORES
DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL -

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrtgue, Cabral
_ Dr. Alcideg Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.

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

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

.,
�

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

. .

.

' 4

Doralée io Soares - Dr, -Fontoura Rey ---,- Ilrnar Carvalho
-,- Fernando Souto Maior.

.

.'

Doenças de Sen,horas _- procto-

Iogta _ Eletricidade Médica

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

Consultas: Das 16 horas em diante.

Residência: Fone. 8:423· Rua' Blu
menau. a. 71,

COMU'N"ICA(ÃO
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

v I rim'•. de aos clientes, ampliou 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. Catarina

PUBLICIDAoa
Osmar A. Schllndwe1m - A'lde l"e.DllndH

"

DIas, - Walter LtJib�r..
N B P H }I 8 I: N' T A N T •

I�preaentaçõe. A. B. Lua Uda
, ttlO: _:__ Itua Se�óor Daat.. til _ 6. ABd." -

Tel. Z25924
�. I'.ul., Nua Vitória 157 ...:- e.IU li -,

Tel. 34-8949

�rvlço Telejtrá(!co da UNITElJ PHE88 \ U -pi
AGENTES E COHRESPOllDENTIi:�

".-TGdOll 08 mu'nlcipjo8 de �ANTA CA'fAIUNA
ANUNCI08

Mt41aatfli contrato, de acordo cu. a tabela e. Virei ,

DR. HOLDEMAR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SE�ORAS
_ PARTOS __; CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de

Med1icina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETe.
AteÍlld'e- provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte da manhã .

,r

_. JANELAS PANORAMICAS- POLTRONAS RECLINAVEIS
VIAGENS D I R E T A B

PARTIDA
CHEfiADA

COMUNICAÇÃO. AOS MÉDICOS E
�ARMACÊUTICOS

FLORIANOPOLIB
CURITmA

SUL � BRASILEIRO

-5,45
J2,45 '

LTDA.
,

RAP1DO
_

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aLI!

:Iusy,,·' Médicos e
-

F'armacêutícos o lançamento do novo

,Jroduto do- INSTITUTO BIOCHIlI4ICO MARAGLIANÓ.
GERIPIAM - H3

"

base de NOvACAINA sob fOrIH9. altamente estabU!�a1à,
para o especial emprêgo em GCl�latria, no tratamento aali

diversas manifestações orgânicas do eaveínecrmento e da

.enílídade, precoces ou não.

!\:i,ú8tras e informações á uísposíçào dos sennures

.\O{édlcc�� a Rua: Conselheiro Mafra - 90 com

"Z L. S-teiner _&, Oi,a::,,,,,- 'A:gent.e'S

.
VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
'

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172'ASSINATURA :\:-';UAL CR$ 600,00

A· direção não se respousabiliza pelo!
conceitos emitidos nos artigos assinado». João Morilz S.. ,0.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho_ respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL;'
MõE8 _ CIRURGIA DO TORAX

DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENR{QU� PRIS'CO Formado pela Faculdade Nacional

ARAGÃO PARAISO de Medicina Tlslologlsta e T181a-
_. ME'DICO cirurgião da' Hospital Nerêu Ra-

CIRURGIA TREUMATOLOG·IA Ope:açõe� _ Doenças de Senho_ 'mos, Curso de especialização pela
/ ORTOPEDIA,

.

raá _ Clínica de Adult08 ,8.' N T" E�lnterno e EX,_asslsten_
consulto'rlo: João pinto 14 _

.,

.

·C! I d P i U
.

G ICurso ele Especialização no ['l)Spl- te de r'urg a o· ro. go u -

,�onsulta: das 16_às 17 hO;as, dlá- 11 S htal cios Servidores do Estsdo, marães (RIO) Cons.: Fe pe c-

lamente. ,Meno,!! aos sábados. Re- (Serviço do piór. Mariano de �n_ mídt, _ ..fone \3801. 'Atende com

<ld1êncla: Bocaluva 135, Fone 2714 R E t
,

' drade j . Consu,ltas: pela manhã no hora marcada. Res,: U!, /8 eves

Rospl_tal d'; C�ldade( 'A 1l8i'de d&!l, Junl<o�, 80. Fone: 2294.
16.30 horas em drante . no consul-

tório. à Rua Nunes Machado, 17, .

DR. AYRTON DE OLI-
<,

VEIRA

-RAUL�- PEREIRA, (AtDAS -----�---------------------------.----�---

P��$·· . COJ
,,1/ fIl!A'S. _ ..�

�-� .

. 0UIINfTE ,,.,... , ...

/1" -c- nos "MiJOS <

.b.�'t�
"A SOBERANA" PRAC>\ 15· DIl: NOVEMBRO - ESQUINA

"

IlUA FELII>E SCHMIDT

Ji'ILlM;- "A SABERANA" DIStRITO '00 &S'l'aEITO - CANTO

A D'V 06 A DO
"Questões Trabalhistas"

Escritório: Rua João PintQ n. 18 sobO

t elefone n. 2.467 - Caixa PostaJ n. 21

,t.ORARlO: Das 15 às \7 noras.
/

, esquina da TIradentes - Tele!,
'_ DOENÇAS DO PULMÃO _

_ TUBERCULOSE -

Consultório - Rua 'FeliPe
Schmldt, 38 _ Tel. 8801.

Horário: das 14 às 16 horal.

lte"ldêncla _ Felipe Schmldt,
Q.O 127.

2766. Resldên'cla _ Rua Mare-
. I-
chal Gama D'Eça n.o 141. _ TeL
3120,

DR. WALMOR ZOMEK
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Naclo

,nal de Medicina da 'Unlv"'l'sldade
do BrasH

Ex_Interno por concurso da Mater_

nidade_Escola. (SerViço do prof,
Octávio Rodrigues Lima). Ex

I� terno "dO �,ervlço de Cirurgia do
,

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

Ja�elro, MédlC� dO/HOSPital de

Caridade e da Maternidade Dt.

Carlos COJ'rêa.

DOENÇAS DE SENHORAS _

PARTOS _ OPERAÇÕES _

PARTO SEM' _DOR pelo método

pstco.prorüattco
Consu1tórlo�,Rua-João pinto n"lO.
das 16.00 àS 18.00 baras. Atende
com horas marcadas. Telefone
3035 _ Residência: Rua Géneral
Blttenéourt n. 101.

DR. �HURI uGOMES
"

MEBDOI.ÇA.
MÍ!:mCO

"ré-Natal . Psrto. .

Úperàçõ't!s' .::_ CUDlé� Geral
Jtesi4êncla: .

Rua Gal. Bittencourt 11. 12}.
Telefone: 2651.'
Consultório:.

'

Rua' Fe,J.i,pe Sch,mldt 8. ,87

Esq. Alvaro de Carvalho
Horário:

. Flás 16,00 às }8.00•.
Sábado:
Das, 11,00 As 1,2,00.

� é linda ... mas ,

'8 o
- CONFORTO?

- "
"

/

f: (o�duçiio jndepen��nte ... !
rí�:k�� M'

.," ,--' n'
-'

a'" ·h' I
,:

.

1'-;/2 :�,::
: ." r. �...oq

.f, :;"

r:
�" APEN'AS CR·.

, ;: ',' . \to conta com estas vantagens

í .

no suo Monark:
• Garantia contra qualquer

t/0- - defeito de fabricação 1,
�

.
�� ';: �::�

• faciljdad� 'em encontror peças
originais de repOSição, com
c:ontrôle de qualidade Monork I

"'0$ 'AIA HQMENS, MU1H.EiiS li CIIAN"A$

Ao comprar Itlóveis e�tofQdo$, ve'riflque s. o

molejo é feito com' as legítimas MOLA-S NQ-SAG
• muii6 muior' confôrto

.

• exce:pcional durabilidade
• nunca cedem - nunLQ sollam

• móveis moi's leves ,
- i

• dispensam o_ u.o de cordj"ha� e percinlcn oe paF,lO
• cons.�r\(Qm '0 estofamento 'ob�oiutamenta indflfofllló".

CR$ 7.490,00 A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
HEVENDEUORES M,OLAS�� DO BRASIL S. A.

'--

;'bI • bcI.1 lua SID Jorge. fI� - T'" ,-451, ';' ta. "oltal 875 - End. leI., "NO.SAO· � S&. flaui.
>,FORRO

HOE�CKEMAGAZINE
IRMAO-S BITfNCOURT

'I· (��
__ �,.I,S.',r,oB Á�O_�"'I'.�"��' .. I�'. ,._....

'

°D.��,�f.'�'IJ .S�" ,f,
� UV!NDEDOlfS, MElE R & CI A. . -, ,� -

Mnn'4 J<" �,� r" t_ Fel:'" ScUlidl. :n • Rua CpnselheiroMofro. :2 _:_ 'T�L '2576 - C. Podal �8,- FlORIANÓPOÜS
i

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

CO'M SABAO

Virgem as' eciali'dade
�a lia. WETIEl JUQUS'TRlAt JolI,Ule (Mar'i-Ieglslladal

-te. n. ",Jla-se e,Bl1'9 ,�- dinheiro
..

:;;�:�'

-."

Hua Felipe Schmidt, -

FpoJis - o - Sta. Catarina

l.AVANDO, \\,

\ '

.r .,
. .,.
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,TEATRO
ALVARO DE CARVALHO

FErR:\ -- 2 DE DEZEMBRO - 'AS 8,30 HORAS
4,a- m::TI.. __ ::nú_.AL APRESENTAÇÃO

DE

"e A L Y P S o J,A M 1;1 o R E E"

ord MAGNíFICO "'SHOW" DE RITMO .DE CALYPSO
COM

DANÇAS E CANÇÕES DAS ANTILHAS

OTáVEL APRESENTAÇÃO ·DE RUTHS HENRY - RE-
N' CORDISTA MUNDIAL DO "LIMBO"

áLTI�C) E�PE�ACULO - PREÇ9 ÚNI_CO CR$ 50,00
--

P A R , I c I P A· ç Ã OI
/

ALBERTO BECK

E SENHORA
JOSÉ EMILIANO UBA

E SENHORA

participam o noivado de seus filhos

MARA e GETULIO

Florianópolis, 25-11-59

P'A R T I C I P A ç Ã o-
Gllalberto\ Santos benna' e Sonhara, ArClIdafra' e se

nhora, têm a satístação na participar o noivado de seus

filhos

, ALDENOR e MARILENA
Florianópolis, 21 de novembro de 1959. N-llj65
-

CONSULADO ALEMÃO
Comunica às pessôas interessadas que os Srs. Erícn

perI e M. Ramseger, respectivamente Chanceler e secre

tário do Consuulado da República Federal da Alemanha
em Curitiba, estarão nesta oapíta! nos dias 4 e 5 de de

zembro do corrente ano.

Receberão tõdas as pessôas que quiserem consultá-los

sôbre assuntos do' seu ínterêsse no ,QUER:Il:�C:rA PÁLACE
HOTEL, Rua Jerônimo Coelho.

no dia 4 de dezembro (sexta-feira) das 9 às '12 horas' e
das 14Y2 às 17 horas:
no dia 5 de dezembro (sábado) das 9 às 12 horas.

N-ll/75

Irmandade N. Sêllhora da Conceicão
.. ,

Festa da Imatutada Conceição
A irmandade de Nr S. da Conceição, tem o prazer dr

convidar V. Excia. e Exma. Família para assistirem u:;

estívídades que "�m, lom\.o� .de sua padl'o�.lra N. S., da 'COI1=.
eeíção, se reaUI1.fl'rãó. e.-in.:+;Süa ig.reja, �no ",próxillu:"d�a>,::3, ,,:;,
obedecendo ao" programa: seguínte. '\, �'�:'

Novenas à começar do dia- 29, às 19,30 horàs. No
8, às 7 horas, Missa .de ,Comunhão Geral, às 9 horas, Missa
Solene com sermão ao Evangelho e a tarde Procissão.

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

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

íamílía pelo seu comparecíniento a estas festividades. Du
rante as novenas o irmão Tesoureiro estará na Sacristia

para o recebimento dos anuais.
A ADMINISTRAÇÃO

AGRADECIMfNTO
Lucas A. Boiteux e família, profundamente comovi

dos pelo passamento de sua idolatrada espôsa, mãe, sógra
avó e bisavó, Diamantina (Princesa), agradecem, multe

de coração, aos generosos parentes, amigos e patrícíos a:

condolências enviadas. ' N-1l178

EDJTAL
Pelo presente convido os credores desta Polícia MiU

.tar, pessôa física ou jurídica, para se habilitar no prazo de

trinta dias, ao recebimento de suas contas, referentes ao

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

NEROCY NUNES NEVES

Major Inspetor Adm, Into.

"A COLUMBIA COMPANHIA NACIONAL DE

SEGUROS DE VIDA Jil RAMOS ELEMENTARES,
tendo tido eonhecímento 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 rornecerem va documentação necessária,
para receberem a respectiva indenização, no valôr

de Cr$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) "',
�SSSSS�SSSS$�<S� �ssssSSS�ISSSSS

;ssssssssssssssssssttssss'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSJ

AGRADfCIMENTO E CONVITE'
. W I L S O N,' V A l E N T E

Jerônimo (N�nen) Valente e família-;-' Esila valente e

Filho, Delson Valente e famUia, Orlando Carioni e família

Júiio Cesar Corrêa e Família, agradecem a todos que

ar ompanharam e as manÚ'esta-ções de pesar' recebidas por

nca�,iãL do falecimento de seu querido filho, espôso, pai:
irmr"o, cunhado e tio WILSON, e convidam pará àssístírem
a m.ssa de sétimo dia, que por sua alma, mandarão cele

brar na QUARTA-FEIRA, dia 2, às 7 horas, na' Igreja de

8.'\0 LUIZ..' , ...,.a'.1
Antecípadamente agradecem a todos que' comparece-

,rem a,Aste ato de' Fé Cristã. N-ll/n

!
,

----... '!
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a vista • • ti

,_

e você se Sente elegãnté; de f�t'O:;�uando está -usando>
a camisa social EPSOM.

Seu colarinho "impecável, seu corte anatômico

e seu esmerado acabamento, garantido por
.

uma experiência de 25 anos, fazem de

EPSOM a camisa talhada especialmente para você.,

Siga o exemplo dos homens de bom gôsto :

use a I camisa social EPSOM e fique
certo de que a sua 'elegância salta à vista,1

. (

BPSOJlf
Uma linha ac artiqo: fino,s paro homens

CAMISAS - Pj.jA;,�A.5 g CUECAS - SHORTS

I � ...�I_i< : <-t\\._

-==,==--� À VENDA NAS MELHORES CASAS DO RAMO DESTA CIDADE

V
ÂI

I" b 1. oce se em .ra ....

� r

-, A cena que vemos acima, da revista musical "South Pa

f'ifi'c', estreada na Broadway em abril de 1949, mostra Ezio
Pinza (no alto, à esquerda), príneípal baixo, do Metropoli
tan durante mais de 20 anos, e Mary Martin, à direita, nos
papéis que criaram. A quarta revista musical de grande
.'1'ucesso_ feita em colaboração por Richard Rodgers e Oscar
'F.Iammerstein II, "South Pacific" foi encenada na Broad-:

way durante mais de cinco anos. Pinza, que fazia sua es-
-r-;

tréia na Broadway, grangeou novos' admiradores e a repu
tação de atar romântico com o papel que desempenhou
passando depois a atuar em Hollywood até falecer em 1957:

, "

por uma turbina utilizando vapor produzido pelo calor d \
fissão nuclear. O programa de 'energia atômica para fins
pacíficos foi acelerado por esta experiência e resultou na

proposta de "Atemos para a Paz", feita em 1953 pelo Pre
sidente Eisenhower, para que se "descubra o meio pelo
qual o milagroso gênío inventivo do homem não será dedi
cado à sua mort.e, mas consagrado à sua vida" .

Quando as tropas comunistas chinesas invadiram o Tibé
em seguida à captura da cidade-fortaleza de Chambo, no

dia 19 de outubro de 1950, trouxeram ruína econômica a01

tibetanos, que se viram forçados. a sustentar um exército
estrangeíro" que tot!(lJizava' 100 mil homens. Muitos planta
dores de lã fugiram para o eentro comercial de Kalímpong,
na índia, tentando salvar tôda a 'lã que podiam carregar.

" Em 1951, os comunistas confiscaram a colheita da lã para

-I fornecer uniformes . .de inverno a suas tropas e dizimaram
I VT,stOS reb3:nhos de íaques e ovelhas, para sua alimentação.

� ,

I'Il:stras quatro lâmpadas elétrícas, acesas no dia 20 de de
,

zembro de 1951, marcaram o primeiroc uso da energia elé
tríca derivadas da energia nuclear, em experíêncía levada
a efeito no reatar de Idaho Falls, perto de Arco, estado de

Idaho, estação de testes da Oomíssâo de Energia Atômica
dos Estados Unidos. As lâmpadas foram acesas por eletri
cidade do gerador .que se vê à direita, e que foi acíonado

r

.

i;i"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8
/

FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 2 de Dezembro de 1959

. Revistas' 'PN' e' 'VV' .

homenagem do's logistas
Com um almôço realizáao no restau- -

Iojístas cariocas pela eficiente colabora-
rante Mesbla, o Clube de Diretores Lojís- ção dessas revistas na La Convenção do

tas, que reune em seu quadro social as ,Comércio 'Lojista no Rio de Janeiro, ro-
30 principais firmas comerciais do Rio' ram convidados especíalmente- os srs.

dé Janeiro, homenageou as revistas PN e José Augusto Bezerra 'de Medeiros e Je-
VV nas pessoas de seus .díretores srs. suíno Lourenço, presidentes respectiva-
Genival Rabêlo e Manuel. de Vasconce- mente da Associação Comercial e dó

CURSO DE ADMISSÃO AO' GINÁSIO _.<�:��:��� :��iV�or:en���:d!��:��� ��� '���:i���o do Comércio Lojista do Rio de

AGORA VOC:G: PODE PREPARAR SEU FILHO PARA I ii Foi o-ador oficial do clube nes.,
; mércio sadio e progressista. "publicações, srs. Genival Rabê-

O GINAE!IO, MANDANDO-O ASSISTIR ÀULAS DE MATE- "a homenagem o sr, José Cândido

I
Tomaram ainda a jlalavra os ars, lo e' Manuel de vasvoncelos, s�.

MATlieA, PORTÚGUÊS, LATIM, NA RUA _ SOUZA FRAN- M9rel�� de s�uza, dietor da nu, José Augusto B'ez,erra de Medei: blinhando que a bandeira de -PN

ÇA, N.o 20, Tll':LEFONE 35-30. PRÇ:G:ÇOS MÓDICOS. �al, que iniciou, seu discurso de ros e Jesuino 'Lourenço, que a. e de VV é a da livre iniciativa.
____.,,_ --.-- .___ saudação a PN e a VV, fazendc plaudíram as p!.llvras do_sr. J�Sé Essas publicações SãO, por i�sO,

AGRADECIMEN_10 E CONV'I'rE um retrospecto do desenvolvímen, Cândido Mor,eira de Souza e so, porta.voz das li�as aspirações
;- • .0 econgmtco em nosso pais desda associavam jubilosamente à' no , das classes produtoras arejadas eA família de A�no�do Souza, penhoradamente, agrade v advento da República até oa menagem. \- evolutdas empenhadas na eman.,ce ao Dr.; Arthur 'Pereira e Oliveira, irmãs e sérvíçao du ' �

nossos dias. Agradeceram. os 'diretores dali ctpação econômica de nosso pais.Hospital de Caridade, pela dedicação e cuidado que o dís
O orador salientou com smgulaz

pensaram no pertódo de internamento naquele nosocômío,
bem como 'àquêles que levaram seu confôrto em tão do
loroso transe e. em especial ao Vigário' da Paróquia d'O
São José.

<,

Convida aos parentes e amigos para assistirem a mis
sa de 7° dia que se realizará no dia 10 de dezembro às'
7,30 horas, na Igreja Matriz de São J_osé. so país foi rud'ement�, prejudíca.,

lo por uma onda devastadora de

1 tl�charéls que deformavam a opí__

�!Ii��.=--=_c::::JE=-I::J-=--=JIiI:::JI.:::�CI-=-1 nião pública com suas bravatas, de

,pirotecnia jurtdíca. Foi a época

da «bacnarelíce" tristemente fa.
, .

mosa. Atualmente' - continuou

o oradcr - a "bacharelice deU

ACAD'EMIA DE .cOMÉRCIO: DE-"
SANTA (ATARINA.-

TÉCNICA DE COMÉltcIOESCOLA

Reconneciâa pelo Govêrno Federal

EXAMES DE ADMISSAO AO CURSO COMERCIAL BASICO
INSCRIÇAO: de i.o-a 15 de dezembro:
INíCIO: dia 16 às 18 horas.
INFORMAÇÕES: diàriamente das 17 às 19 hs ..

N-llj7'l

APED ITlVOS.
';� ÁQ PlA�·

�US/C'ADos CHARLES
DlAIMM'I:NTE DAS /9�6paN8. HÊVAU[Q'

Jeep wmys _. tipo 1950 _ montagem americana, mo
tor rec:cJ:l�e,nente retificado.

Bem, como um balcão com

mércio em ger�l çle .-material
compartimentos.

A tratar na rua Marechal UuUherme, 1 _ Floria

N-llj68

utilidade para bar ou CG

pau-marfim, com diverso"

nópolis. -

�� A R- A 6 E M
PROCURA-SE EM ZONA CENTRÀL COM ENTRADA IN
DEPENDENTE; TRATAR NA '''WALTER LINHARES PU ..

l3LIClDADE"-- RUA FERNANDO. MACHADO, 6 - 1.0
ANDAR. N-llj72

XXX XXX
X X
X VERAO!.,. BANHO DE MAR! ... SOMBRA .. ,. X
X e água fresca... X
X X
X As famílias de Florianópolis e visitantes es- X
X tão de parabéns COnF-a abertura da Sorveteria-

.

X
X Restaurante-Bar BOM ABRIGO, estabelecimen-' X
X to moderno dirigido e servido por famHiares dos X
X proprietários. X
X Ambiente -confertável e elevado! No mais be- X
X lo recanto de Florianópolis _ Praia de Bom X
X Abrigo! Servido por ótimos ônibus da Empfêsa :x
X Bom Abrigo. � N-�lj67 X
X X
XXX----- �----XXX

GER A L

R O S S Mi, A ·H K
VIS(l( LOJAA

Rua 'Deodoro, n. o �5 -;·'lel .. llll
",

S E C R. E T A R I A . G E R
I

A l
E D� T A, L

A PECRETARIA GERAL DA CAIXA ECONÓMICA FE

D77tAL DE SANTA CATARINA, de -ordem §_uperior,. P'�Jo
I

p:;';:ente "Edita!", com prazo de dez (lO) dias a partir
desta tirito., solicita o comparecimento, na Matriz da CE!",
ft -rua Conselheiro Mafra 60-62, do senhor mutuário DO�

RIVAL nA SILVA LINO, para tratar de assunto de :::e11

exc;',' iv,) interêsse.
f-:t�ud:-tri3. Geral da Caixa Econômica Federal de S::n

ta C:.Larina. em Florianópolis, 28 de novem,bro de 1.959.

A,RY SILVA,'
Secretário Geral Substituto.

1':&11,.:1:

'In�stado pela Netinha, ecabe ganhando
um DKW no

'

6� C. R.

O sri José Brasil' de Freitas é um tradicional constru
tor de Fortaleza, onde reside à avenida Bezerra doe Mene
zes, 306. Para correr as suas construções, o sr. I1'réitas pas
me uma antiga camínhcneto, que vem heroicamente con
duzíndo seu proprietário nas frequentes caminhadas pelas
ruas da capital cearense. ...

Mas, o sr. José de Freitas possue também uma prec ío
sídade: uma linda e inteligente netinha, que tantas ale
erías lhe proporciona, um verdadeiro oasis entre as suas
horas de intenso trabalho.

Pejo rádio, pelos jornais e' pelas revistas, a netinha' do
sr. Freitas teve conhecimento do lançamento do 2.0 Gran
de Concurso Real e dos prêmios valiosos que está dístrí
bUiedO. Dêsses prêmios, o que ma� lhe fasein?u, ro! ,�, sériede carros DKW - Vemag, todos novinhos li "'0:6

,
úttímo tipo .:

O vovô bem que -podería tírar
.

UIn_ étêsses- carros .ti levá-ta,
aos passeios pelos inúmeros e pítoresoos recantos da éfda
de, ao mesmo tempo em' que. podería" '''apos'e'ritir'''l-a -sua:
.. " ,·,·x-· -

antiga cammhonete., - .

. "- cj �:> ': '

Viajante assíduo dá Real, mais esta ra;zã� tel�i'�()" sr.
:Freitas para continuar preferindo 'a· "companhia do: cor�
zundínha' a de' atender os apêlos da sua netinha .para
icumular cupões do G.G.R., possibilitando, assim, maiores
oportunidades por ocasião do' sorteio:' '. )- .:

Com grande é�peétativa a famíli�.c.-i�teira: àguânl_o:u'-é
resultado do prtmeírosertsío do 2':°_Qr'âMe, COllGUrso :{leal.
E para,jalegriar d�od{)s, um dos -cupõés do sr. José de">
Freitas �foi contemplapo· ju_stam-ent.e com' O' prêrni._Ó' m';'is,
llmejado pela sua netihha: um belo ·carro DKW:ttemag,'
.notor 1.000, isto é, dO 'ul,timo tipo como ela desejara!

Feliz e emocion�do o sr·. José Brasil de Freitas recebe:"
:) seu prêmio. Não de�orou-se muito, estava com prés-sa.
.)esejava ir imediataménte ao encontro de sua netÍnha
para pr�porcionar-Ihe:. o sonhado passeio no belo carro-

gostosamente conquistadl':l no 2.0 Grande Concurso Real.

eloquência que, quando ,o regí.,

me republicano se estabeleceu no,

Bra.sil allcerçado na filosofia con_. Sentinela
,

tista, na época já superada, o, de.

senvolvimento econômico em nos.

MANUEL MARTINS
Céleres e agitados caminhamos para o pleito de 60. É

mais uma.marcha que empreendemos rumo às urnas, cum
prindo um dever que nos sagra altivos cidadãos e ordeiros
patrícios. Os candidatos maquinam; em

.

seus cérebros, as

táticas mais diversas para suplantarem os adversários ..
Todos surgem perante as massas como lídimos salvadores
da' situação do momento e marcos de esperança para o

futuro. O eleitorado por sua vez, cansado e oprimido mas

�acrado pelas advergêncías e pelo combate que lhe dá} a

carestía econômica, olha para o futuro com certo desâni
mo e demonstrando rrío interêsse para com os futuros go
vernantes. E as cónsequêncías dessa frieza, não se fará

tardar, pois os fatos aí estão comprovando e desafiando.

vejamos o caso das recentes eleições paulista. O' avanta
jado e "fís(co" rinoceronte oacaréco, surpreendendo a tu
do e' a todos, desponta em meio à intranquilidade política
de 'então com inesperada votação. E a preferência pelo
animal foi simplesmente notória, dada apreciável votação
recebida.

Enquanto isso deixou paulistas e brasileiros enfim,
�01l1 barbas de molho, movimentam-se em Pôrto Alegre, a,

turbas trabalhadoras, no sentido de sufragar para Prefeito

Municipal, o nome de CHICA II ---r- uma cabrita "c?lorada'
(mascóte) . Aí então, se tal acontecer, podemos pôr os fer

ros n'água e aguardamos inimagináveis surpresas em nos-

lugar à onda do que ele chamou

por analogia, de "economia". Ca,

. ricaturou assim com profunda
, ,

relutância, a proliferação atual,
nos meios da Informação pública,
de pseudo_e�nomJistas que, nllo

VOlúpia de exibiconismo ou. por
sstutcta surgem nos cenários da

inflrmaÇão - sem contrOVérsia,
, .

citando': cifras ditando doutamen.,
,

te 'regraa.ímbecís mascaradas de

sabedoria e cettando soluções en,

ganesas para problemas que exí.,

gem estudo criterioso. Ressaltou

"ntão, o orador, que era exa.ta.

mente criteriosa análise dos tatOl!
sas convívêncías.na Informação o idealismo crie..

dor e a serenidade no estudo dali Eis" amigos, à quanto chegou a -porítíca do Brasil. Ao

ponto frío de desmoralização social. O homem hodíerncassuntos focalizadOS, que ele edmt.
rem, com isso, menos valôr que os animais. E se às coisasrava em PN e em VV. por outro _

continuarem, em Outubro de 60" veremos então pelas ruaslado aproveitava a oportunidade
'd - _

d i f cabras bois, porcos, cavalos e outros congêneres puchadospa�a sa.u ar esses orgaos e nor_" .

,

f
-

d f
_

t' i I por seus patrões, e trazendo Em seus lombos, os cartazes de
aÇao e e crmaçao ecn ca pe os

,

1 t d suas publicidades políticas. E triste da gente se isso chegargranctes serv 90S pres a os ao co_ -
.

, .. _

_____________ J à realidade. Triste, sim, :porq�e aI os anll�als, passarao .

a_

R F F.;.. ocupar nossos lares e' nos, passaremos a VIver como am-

'. -. .: nuvo mais. E não etamos longe disso porque hoje em dia, carne
e feijão ,já não mais se fazem presentes na me�a do pobre.

presidenl:e Daí, ..
-

iW7T5?fii5

Em

dinária
,

Assembléia_Geral E,xtraor.

a Rêde Ferroviária Fede_ Cerra fila
I

Quem tem divisas deve ter, profissionf!-lmente,
maiores conhecimentos e mais valor; o cerra

fila que mais as tem no pelotão marcha

atrás.
Assim a polícia Militar valorosa e mar-

chando atás.
_

polícia sem dono, largado, atirado. Vive "se virando':

porque o soldo e a etapa não dão ,p'ra comer. Família a

eres2er quer bóia, quer roupa, tem doença e precisa de es·

�ola. Quem é que tem o "têrço 'de risco de vida"? Polícia
soldado? ah! ... êsse não tem; mas quem que a vida ver-

raI elegeu seu novo presidente o

engenheiro Rosalvo Gomes de Me ..

lo Lei_tãO. Estava presente toda a

diretoria da RFF além do dr:
,

Generoso ponce de Arruda, pro.

curador da Fazenda Nacional que.
SEJA' SINCERO!

Quaisquel�. que sejam as suas preferências comerCiaIS,
ju simpatias péssoais ou ainda razões particulares, poderá
você ter dlÍvi_dà.i,sôl;>re a, liderança 'comercial em nossa

capital?
'

S?j a Sincero! Ponha·a mão na conciênc}a e diga, pelo
nenos .para si próprio, se em todos os setores que compõem
Ima casa comercial há algum dêles em que A Modelar não
3ejf!. a "maior".

Sortimento, eXPQslçoes, preços, condições de cre(;iiáriQ,
assistência ,técnica, relações públicas, püblicidade, enfim
em todo e qualquer setor "ela" é realmente a insuperável!

representou o governo da
,

União.

o novo titular completará o

mandado- do engenheiro Renato
de Azevedo Feio, que renunciou

ao ca'rgo por motivo de sàúde.
A escolha recai ,em elemento

ind-entif1cado com os problemas dadeiramente arrisca?
fel'l'oviários do país e com qu�l1da_ "OS deserdados da sorte". Eu lí. Você leu? Um quadre
des para o difícil posto, dar con.

real, verdade be!ll triste, tragé'dia meqonha. Com uma
tinuidade a'O esforço de recupera_ bala no coração o soldado morreu; ele que 'não tinha, por·
ção de um sistema que incorpora

que a UDN assim entendeu, -:- _0 "têrço de risco de vida".
18 ferroviárias. Polícia! leia e medite. �,;::;>;", ,'.

'No ponto do ônibus. A:tm-.;(;j;'essora, revoltá transpare
• r:endo na voz, irada verberà:::�",

_ É um. a�surdo! Três contos. e quatrocentos, onde �'
que se viu tal pouce caso?

A outra moça, ao que parece funcionária do Departa
mento de Edurcª,ção, esboçou uma defesa. A professora ata·

Ihou� Govêrho? êsse govêrno de tubarões? de ricaços bem
Por motivo de mudança de vida que n�Írl querem saber da luta do pobre? Hoje vou

para outra cidade, úma casa
à reunião e vou dizer que o que nós devemos fazer é sus

cecém-con&truída, sita à rua
pender as aulas, agora, bem em cima dos exames!'

.Joaquim Costa, n. 30, Agro- Observe, polícial A professora se rebela e tem arma fiã"
nômica, com u'ma área de

mão. Você? Não! A disciplina é um respeito que deve'
190 ms.2, contendo três quar- cultuar. Sagrada dever que deves cumprir. Professorado;.,
tos, sala de' visita, de jantar, outra classe sofredora que acintosamente, a UDN abando- ,

cozinha, banheiro.e porão
na .até vésperas de eleições, como faz com você. Mas �les

habitável com dependêncIas têm o recurso da greve e se não os atendem, as aulas sus
::le ,empreg(l.da., 'Parte finan-

pendem. Você, não! Um princípio de ordem que tens a ze
ciada pela Caixa Econômica.

lar.' Um ,I:egulamento a cumprir. A disciplina a defender,
Ver e tratar na mesma, no Por' isso, não me ésqueça, eu que luto por você. Tudo quan·
L:lOrário das 8 às 11.

to aqui tenho dito, é que os teus companheiros tem, man-
N-llj60

, dada p'ra' mim. Éxtravasa as· máguas a raiva a revolta, lu-
------------

tatei por você. A Caixa Po�al 139 p'ra Cerra-Fila, trará
teus clamôres. Até que te dêm o .que bem mereces, aqui es

taremos lutando por ti. Policia, medite!
L s.""1P:""'tSi::li"fJ?>ii'V,,"'iiiiMõii'iiiiiili5S%iliiiiiii'iiiEiiiI-__Ziii7ii1i1f.

,
-' ALUGAM-SE

VENDE-SE' AUXILIAR DE ESCRITÓ'RIO
ÃDMITIMOS UM FUNCIONARIO QUE TENHA

PRÁTICA DE SERVICO DE ESCRITÓRW E QUE SE
JA DATILÓGRAFO _:_ TRATAR: SATMA -,' EDIFICIO
IPASE - 3.0 ANDAR. N-llj79

Ou aluga-..se .

-Aliança da Bahia Capitalização .� A.

PfRDA DE ,TíTULO
t.

Extraviou-se um título da AlIança da 'Bahia Capita
�zação S. A., do'valôr de seis mil cru�eiros, de número de

1rdem 84.367 e número de sorteio 00'.736, emitidos pela
!\gência EI'9issora do Rio de Janeiro em Julho de 1938, per
"encente a Snra. Da. Olga Garofalis'Campos, residente

nesta cidade, com os paga;mentos efetuados até Novembro

de 1059, o qual declaí'a n,ulo.e vai requerer a respectiva
segunda vía.

Florianópolis (SC),
_ �.,,_

de 'Ndvembro de i959
N-llj80

'

-

7-

i A preços especi�is, Ifo SUPER MERCADO DA •

•1 AVENIDA MAURO RAMOS: Lojas Externas, ,Boxes :
.

Internos e Bancas. .1.':·1
Estão já funcionando Padaria, Açougue, Pei-

xaria, Venda de Leite, etc.. t
Os interessados dévem aproveitar essa oportu- I,

nldade para obterem um aluguel bastante convi- e

dativo, procurandO o consórcIo de Desenvolvimen- I·I to Econômico S. A., à Rua Conselheiro Mafra, 72

!; _ 1.0 andar - FONE 2831. N-lljM
,.. .....0.... _ ••.. �..... oe _ ••&8

\ /
�

IRINEU JOÃO DE ESPINDOLA in SRA.

participam aos parentes e pessoas amigas, o nas

cimento de seu filho Maurilio, ocorrÍdo dia 27, do

corre�te; na Maternidade Dr. Carlos Corrê:l.

Florianópolis 27-XI-S9 N-llj81

.. $"
.

.
-
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,

pespedem-se, esta noite, do T�rneio "Dr., Heitor Ferrari" - Aimoré e .Samdútambém se' despedem, mas do Tor�eio Varzeano "Dr. Saul
,

"

Oliveira'" ,

.

/

Defrontam-se, na noite de hoje, fazendo suas despedidas do Torneio "Dr. Heitor Ferrari", os conjuntos do Guaraní e Bocaiuva, os

Quais prometem uma disputa renhida e sensacional, dado o equilíbrio de fôrças, muito embora o "Buqre" esteja em. siíueçêe mais priv
ijegiada, ocupando o 1.0 posto. A prelmlner. pelo Torneio Varzeano "Dr. Saul Oliveira" � marcará as despedida s do Samdú e Aif!1oré

que lufarão para evitar o último pôsto.
-;

Retira-se· das Atividadés Esporti
vas o sr; Henrique ,Moritz JuniOI

Integra dos 'ofícios dirigidos ao vice- presidente do Riachuelo, e ao, nosso redator
Do esportista Henrique Morltz Clube Náutiqo Riachuelo com minha permanência à frente dos ções com qu e ruí distinguido pelos' Valho-me do ensejo para rearír.,

, I 'I' I
.

Junior, recebeu o nosso redator o séde nesta Capital, àestlnos do "Azul e Branco" ou COlegas de Diretovla, associados e mar a Vossa Senho:la a segurança

l'clo que abaixo vai transcrftu: I No momento em que me re no exercício de outros cargos que atletas do nosso aguerrido Clube e de meu real apreço e distinta con.,
o I ,..

1 I

Florlanópol1s 28 de novembro tli'o, das atividades esportivas' em tive a honra de ocupar, cotocc.me 'à vossa inteira dísposí; sldaração,

de 1959,' I raZãO, dos motiv.os apontadds na; Ao Int;!lP dispor desse vibrante cão no que puder ser útiL Henrique Moritz Junior

Junto ao presente estou enca. menctonada míssíva cumprecme- pêr� coloco os meus francos ,

'I 'I .' TREINARAM OS PARANAENSES - Treinaram sexta-
mlnhando a Vossa Senhoria có- agradecer a Vossa Senhoria as 'presttmos é apresento a Vossa Se-

pia do ofício que, nesta data, dt,
l
atenções e gentilezas que me ro, � nhorla as expressões de.' minha

rlgl ao Senhor Roberto Muller, I ram dispensadas 'por êsse brtlhan , estima e distinta consideração.

Multo Digno 1, vícecpresídente do te orgão de Impre�, durante a .Henrique Moritz Junior

Um ocidente•.• mos noo

se pllocupe... é Qvink Lavóv,ell
" '

Um pouco de água e sabão ••• e pronto I Quink'
Azul Real lavável não mancha a roupa nem os

mãos. Poro suo segurança, ose sempre PARKER

QUINK LAVÁVELI - o única finfa que confém SO/V-Xi
limpo e protege a caneta· q medida que escr.ev7.

PREÇ(), ,-

59 cm3 �'t
Cr$.' 30,��473 cm3 \
Cr$ 130.0,f\946 cm3 ,,)Cr$ 210,00

'"

l'

---------------�---�-�-
Di,fribuidore, e' xdu,' i'��, paro fada o Brofi(./
COSTA PORTELA INDÚSTRIA E COMo(-$. A.

Av. Presidente Vargos.435 .
8.· andor a\ Rio

Catoriria • MACHADO ,& elA. S/A.
,

I
• Flarian6 'oJis

feira última os paranaenses, sem ·os [ogadores do Coritiba.

�ci "Sparring" do escréte o Agua Verde e o, resultado foi

de um tento para cada lado. "-.

A Integra do oficio ao sr. Ro

berto Muller é a seguinte:

FlorlanóPolis,28 de novembro

de 1959 '

CLÁSSICO GAUCHO - O Grêmio foi o vencedor do

Clássico do futebol gaucao, domingo, ao derrotar o Inter

nacional pelo escore de 4x1, dando assim, um grande passo

para conquistar o título pela quarta vez consecutiva.

Senhor 1.' vtce.prestdente
N"ésta' data passo 'às mãos de

, ,

Vessa Senhoria o cargo de pre ,

,

sidente do Clube Náutico Rlachue-

Números do Campeonato Carioca de
Futebol

Efetuada a roda número alto co empates e cinco derrotas; 23
I

do returno a situação do Cam- pontos ganhos e 15 perdidos; 43

pe�nato c�rloca' de Futebol �e: tentos pró e 24 contra _ saYIo '19.
1959 pasou 'a ser a' seguinte: I 7,0 lugar _ MADUREIR�, com

1.0 !Ugik' _ FLUMINENSE eom dezenove jogos sete vitórias" dois
, .. 'I '

.

aezellGve' jOgOS, dezesseis vItórias
I
empates e dez, derrotus- 16 pontos

<!9�S 1mlpat,*_'e 'ilm�··dtli··rei",,::,""M·- gaupos, � ·22. �t:dldoS ,;�23 tentos

pontos ganhos e 4 perdidos; 401 pcó e 31i contl;,a'�, Lie!iclt, 13.

tentos pró.c 6 co�tra -'saldC:, 34.' 8,u lugar ..:._ OLARIA, com' de.,

cm-ater Irrevogável, ao põsto, em 2.0 lugar =: BOT,\:FOGO, com

I"zonove jOgOS, quatro vitórias,
. que fui colocado por bondade dos dezc�0ve_ j�os, quatorze VI:_órlas, '{ua�ro empates � onze derr�tas; 12

.amigos e associados do nosso neste, um �'mpate e quatro de:'I'otas; 291 P�lltOS .:anhos.e 26 perdidos; 19

rnído Clube. pontos ganhos e 9 perdidos; 54 tontos pro e 87 centra - deficit 18

tentos pró � .21 cont-a _ saldo 33. 9,0 lugar _ CANTO DO RIO,

COMÓ FORMOU A SELEÇÃO EM CRICIUMA - Todos

.ão unânimes em elogiar o desempenho da Seleção no jogo
contra o Atlético Operário, domingo passado em Criciuma.

Realmente o "onze" orientado por sautsínhõ fez uma bela
com dezenove jogos, tres �tórlas,

partida, demonstrando os progressos que vai obtendo. O
vltó Ias, quatro empates e doze ' _ .,

quadro obedeceu à formação que segue: Nilson; Picolé,
cer.otas. 10 pontos ganhos e 28 /

34
ívo (Rato)' e Gunga; Brandão (Zilton) e Nelinho; Galego

(Helio), Teixeirinha (Sombra), Idésio (Brácinho), Valério

êom (Cláudio) e Almerindo. Os dois tentos do escreto foram con

, signados por Teixeirinha e Bracinho, êste noiamente con-
dezenove jogos quatro vitórias ' .

luta é ardúa e exige timoneiro de nove jogos onze vitórias cinco , , vocado. O ponto único dos criciumenses foi obtido de. penal.
,I

' 'dois empates e treze derotas; 10
,mão firme e de cuidados per�a_ empates e cinco derrotas; 24 pon_ __ * * >I< __

nentes. E�contro.me com a saúde tos ganhos e 11· perdidos; 33 ten_ pontos ganhos e 28 p�r<;lldos; 21 ,

C. T. NATA,ÇÃO: REUNIÃO HOJE .l A fim de organi'- ,

t�ntos pró e 50 contra _ deficit
abalada e com excesso de trabàlho tos pró e 19 contra _ saldo 14. zar O Calendário de natação, saltos e polo Aquático da tem-

50 1 AMERICA' d
29.

I d" h" 19 h C', ugar _

"" ,com e_ "

porada 59-60, evera reunIr-se, oJe, as- oras, a omIS-

zenQve jogoS, dez vitórias, quatro
10.° lugar _ SÃO.CRISTOVÃO, são Técnica de Natacão da Fedúação Aquática de santa

com dezenove jogos quat:·o vltó_ ..•
empate� e cinco derotas; ,24 pon_

" , Catarina.
tos ganhas e 14 perdidos; 31 ten_ rias, zero' emapte e quinze

dero_'I' * '" * __

tos pró � 21 cont:'a _ saldo 10, tas; 8 pontos ganhos e 30 perdl_
CONTRA O PARAGUAI A ESTRÉIA DO BRASIL _

dos· 22 tentos pró � 48 contra _ . � .

6,0 lugar _ FLAMENGO, com.
'

I Guaiaquil,
1 (V, A.) - A Federaçao EsportIva do Equa-

deficit 26. .

"

d' d C t S I,1gradecer a confiança ,e as a.ten_. dezenove jOgOS, nov.e vitórias, cln_' I dor aprovou o calendano os Jogos o ampeona o u-
11.° lugar _ PORTUGUESA,

I
Americano Extra de Futebol a começar dia 5 terminando

com dezenove jogos ,tres vitórias ... .

I '> em 29. Dia 5 BraSIl e ParaguaI; 6, Argentma e UruguaI; 9,
e um empate e qUinze derotas; 7

Equador e Paraguai; 12, Paraguai e Argentina; 13, Brasil
pontos ganhos e 31 perdidOS; 121 e Uruguai; 16, Colômbia e Uruguai Equador e Brasil; 19,
tel1tos' pró � 47 contra. _ def1:lt Colômbia e Argentina, Equador, e Uruguai; 23, Colômbia e
35.

,

,
Brasil, Equador e Argentina; 26, Colômbia e Paraguai, 'Ar-

Quarentlnha, do Botafogo, e gentilÍa e Brasil; 29, Colômbia e Equador, Uruguai e Para-
"Inda o al'tllh{liro principal, tendo

próximc
até agora assinalado 21 tentos.

Seguem_no: Pinga' do Vasco com
, '

19; Paul1nho, do BQtafogo e Val_

dO, do' Fluminense, com 12 e' Dé,

cio Est�ves do Bangú e 'Bàbá
,

lo, para o qual, tive a honra de

se: reeleito .em sessão de assem.,

b!élo geral ordinária realtzada a

6 de junho do ano em. curso.

Servindo modestamente ao' nos,
, I

59 quertdo. "Azul e Br�n�o(!, 411

cêrca de trinta anos, vejo chega.,

do o momento de renunciar em

Fortes motivos me obrigam a da.,

sísttr . de continuar à frente dos 8.° lugar _ VASCO,com deze.,

"Vet�rano Aquátl-destinos do nove jogos
,

treze vl1;ór1as
,

dois

t,ent9s pró � 25 contra _ saldo 29,

4.° luga'" _ BANG'U com deze_
. ,

co" ao qual não poderei dar os empates e quatro derrotas; 28
, ,

perdidos; 16 tentos pró e
esforços indispensáveis par.a o yontos ganhos e 10 perdidos; 54

contra _ d�flclt 18.

9.° lugar BONSUCESSO
prosSegUlm�nto das atividades da

nossa Associação espo� tlva, cUja

Ã O

profissional e, ficareI. mais sobre_

calTegado a partir do próximo

mês quando terei que viajar cons_

,

tant,emente para fora do Estado ,e

para o interior catarlnense.

Aprov.elto a oportunidade para

Clube de Regatas Aldo Luz
C o N V o C A ç

De ordem dq Sr. Presidente, convoco aos Srs. Associa

dos do Clube de Regatas Aldo Luz, para se reunirem ely.

Assembléia Geral, a fim de alegarem o Diretório do refe,
rido 'Clube, para' o próximo período de 1959-1960.

A Assembléia terá lugar na séde do Clube, no
domingo, dia 6 (seis) d e dezembro, às 9 horas'

Não havendo número legal em primeira convocação, fl

mesma será realizada uma hora após.
.

MENOTTI DIGIACOMO
Secretário

.3S%S%SSSS)XSSSSSSSSSSSSSSSSSSSiSSSSSSSSSSS

4 VARIADO SORTIMENTO DE

ARTIGOS PARA

ESPORTES ,EM 6E,RAL
V. S. ENOONTRARA NA

Casa . taraeiro
A MAIS COMPLETA EM ARTJGOS

- ESPORTIVOS

Rua" T�ente Silveira, n.o 25 - Fone 2859

do Flamengo com 11 � outroa
.

, ,

com menor número de tentós,

Os guardiões mais vasados

�
são JOão Reis, da portuguêsa e

Zé Maria do Bansuceso cada
, ,

11m com 47 tentos; Ar! Jório, do

Canto do Rio, com 37 � A.ntonlnho

i do Olaria, com 32 e outros me_

� nos Vt:lZ�dOS.
Eunáplo de Queiroz, com. 17

atuações e 4ntônio Vlug e' José

Gomes Sobrinho, com dezesseis·
, ,

são os juizes mais empenhados no

certame.

.0 Fluminense' con"tlnua l1de"

rando. o Taça EfiCiência, c,?m' 289

pontos, vllldo em 2.1' o Vasco, com
,265 e em terceiro· o Botafogo em

,

260;

'-Jluminense F. c
) ( C AMP A N H A DOS Ó C 10'

,

) (

) ( ) (

) ( A Diretoria do Fluminense Futebol Clube, ) (

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

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

) ( dia 9 do corrente, aceitar 'novos associados, no ) (

) ( período de J5 de novembro a 15 de dezembro do )-(

) ( corrente ano, com ISENÇÃO DE JÓIA! ) (

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

) ( tas diàriamente, na Secretaria do Clube, .das ) (

) ( 19,00 às 22,00 horas.' ) (

) ( Florianópolis, novembro de 1959. ) r
) ( A DIRETORIA· ) (

)()()(. )()�)(
a ........� .. - .. __ .. ,. ...._ .. -- _,

--***--

REINICIADA A REMODELAÇÃO DO ESTÁDIO DA

F.C.F. - Quem passa pela rua Bocaíuva' póde observar ti

trabalho de um grupo de operários contratado pela Fede

ração Catarinense de Futebol, na remodelação da praça

de esporte pertencente à entidade que' controla' o futebol
no Estado. E' que a entidade 'resolveu reínícíar a remede ..

lação do estádio, dando-lhe aspécto novo, com vistas ao,

Campeonato Brasileiro de Futebol que p_e aproxima. As
arquibancadas terão tratamento especial,' visto ·duas delas;

por sinal as mais antiga.s,' não ofer;f-em muita segurança,

ainda mais para abrigar um- público ruidoso, como sempre

acontece por ocasião das grandes disputas.
--*"'*--

AMANHÃ CONTRA O OLIMPICO E DOMINOO CON

'.::'RA A SELEÇÃO DE TUBARÃO - AO que soubemos, a se

leção Catartnense, que domingo venceu o Atlético Operária'
por 2 x 1 .jogará provavelmente amanhã em Blumcnru

contra o Olímpico e domingo centra a 'Seleção tubaronen

se, .em Tubarão. Dia 9 provavelmente o ,Scratch -realízará

'leu último treino em terras Catarinenses, visto que, em

bárcará" para Curitiba no dia seguinte, "aprontando'" dia
11 no estádio "'Durival de Brito" local do jogo contra os

paranaenses.
* '" *--

guai.
O Congresso de Futebol será inaugurado no dia 5.

--- * * f,:' r-- ....

ESTRELA DA NATAÇÃO PAULISTA BATE RECORDE
SUL-AMERICANO � São Paulo, 1 (V.A.) - A-atleta Vera

Trezoiko, do Pinheiros, participando domingo, da' competü
ção comemorativa do aniversário do Floresta, superou, fi-:
,nalmente, o recorde sul-americano da prova de arremêsso

,

do pêso, assinalando o excelente resultado de 12,7.3 m. li

antiga marca pentencia à argentin'a Ingeborg Mello de

Preiss com 12,69 m. Já no segundo lançamEnto de sua

série. Vera havia igualado a marca recorde de Ingebo�'g.,
Após a tentativa vitoriosa de Vera Trezoiko, suas compa

nheiras, em regozijo pela quebra do recorde q'ue a atletJ.

do, Pinhiros vinha perseguiI\do há tempos, atiraram-na de

Jniforme na p'iscina do Floresta.
-'

- !, '-- * '" * --

SPARTAK REABILITOU-SE EM BELO HORIZONTE

Belo Horizonte, 1 (V.A.) � O esquadrão russo do Spartak,
que na Semana passada fora. vencido, pelo Flamengo, con

seguiu reabilitar-se domingo, nesta Capítal,· suplantando o

atlético Mineiro, campeão das Alterosas, pela contagem
de 2xl, após um primeiro tempo desfavorável.

--*",*--

° Campenato r�ndeu a té '�gO_ JUNTOS AGORA SANTOS E PALMEIRAS - Com

ra cr$ 41.765.935,OOi a, gOleada de áx1 que o Palmeiras impôs ao Santos, o cer-

Botafogo e Vasco São os liàer�s lame paulista passou a ter dois líderes que sãú o clube

do ce:tame de aSPirantes, o cer santista e o grêmio do Parque Antartica que, assim des ..

JI,t'Y:��IS .t�i:n•.c9JllP; Pan- ,,f.ol'r,QJJ.-, e !l!:l,queles 1:l{3 90 prj�enJ'Q, turno .

.
" .. "

:��>Y.�::�:��: -.0 .. -,_.:: ,_ .• _.,.

:;.?
- :,;t,--:o;";'�;;.-;,{.�/.·L)�;E��:t�';�::::�·<�/H,;-é;.:�';:;:'. -:f. .---Í'1� *: �.(
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rio� para o sub.dtstrtto do Estrel_

O Centro Acadêmico "XI' DE 'FEVEREIRO", órgão de'
to. POl' estarem mais em eontac.

corpo discente da Faculdade de Direito de Santa Catari-
to com o povo local, serram apro., 1II;;"'lIIilllllltltllllttl';"'tlltltlIIU'-' -l.U"'IIII11i1"mlllllllllnllllllllll'''''!
veltados, de' pl'éferêncla !Í!emén_ ª O Prefeito Osvaldo Machado, despachou]

na, sempre voltado para a solução dos graves problemas tos ali resldení-es, 9 que' redunda; iS
' �,

' ::

/
_ que atingem a pqpulação, não

'

poderia calar-se ante ,,' cá em maior eficiência para o Uavoràvelmente O memorandum encaminhade §
sítuagãe desesperadora em que se ,encontra uma das viga.' servíço, �-_pela Associação Comercial de .Florianópolis, __

�
t d· d'f'

.
.

,"
ABASTECIMENTO .

�O:nll�C:SO.�as .

o. e I lCIO social catarinense:-o ,magistério pá·. r . A Qonstrução d_o Super-Merc�_ �sôbre O funcionamento das casas comerciais�
do " a transferência provisória das - ,-

Contra o descasõ das autoridades, para tão impol'- casinholas do �mercadlnho para o � nOs, períodos natalino e de fim de ano� ��
t 't bl

terreno das f,elras_lIvres' Incluem- = � =

an 'e, pro ema, se insurgem os. Acadêmicos de Direito, ª_
.

O hora'do a vigorar é o seguin,te:. �_'_'se· nas preocupações govername�_ -

solidarizando-se com ,o movimento encetado em favor dos
-,

-

profess6res primários e secundários de Santa Catarina :��to�OE:�:ôr s!��aqodl:a�=::dl� ê Dias 15 a 18: das 8 às 12 e das' 14 àsê
Clljos salarios não condizem _çom a reaÍidade do ele�ad�' fim de que' a batalha contra a 'i 22 hqras; i
_çusto de' vida. elevaçãR do custo de vida sé tra- = r , b d' d 8' 12 d 14'

�

ve �m novos "fronts". ª "
Dia 19, sa a o:· ,as as e as asê

Aqui fica o protesto dos Estudantes de Direito • .!i,e 'CENTBALI'ZAÇ_ÃO
.

I � #;'8 horas' , �Canta'Catarina, coptfa o menospiêzo c�m que vem sendl) ,A Instala,liãç: num único. edlfl_ "E i .' . ,,!._ , ª
tratado o magistério catarinerrse pelas autorl�actes com-' 'll0 de todos os serviços da �re._ .� :' DIas.21 a 24:-das 8 às 12 e da§, 14, as�
petentés; consequentemente queremos externar nossa, so- feltma, no Estreitp,' i'az parte do i 2-'; h. .

' \ ;
proJllto de centralização. Alé� = � oras,. �

Udariedade, aquêles cuja difícil tarefa de ensinar, pr.epa-
-_. ,

rando homens'para o futuro, exige uma remuneração quo ::di::�e�íC�:efei!:·e:��esn: d:�� r Dia 26 sábado: não háverá expediente,§
os permita viver decente e hónradamente; da conta o fato' da Munldlpalida- �dando-se folga aos empregados; !

F1Qrianópolis, 30 de novemlJro ,de' 1959.
' de carecer no Estreito de insta_;;- D

.

8 3 d 8' '12 .I. d 14'-laçõ"s à _-altura das �eceSSidadeS ii
-

ias 2 a 1: ,as as
.

e as aSE'
JOSÉ MATUSALÉM COMELLI < . -

-

Pre�dente.
do m\lmento:ESGôTO I 18>horas. ' �

fI,"r"l·-n-C"u-
-

e�a -li.if.�l.-'0-ca--:o'
--

� tand�:et�:;:�� e:��e:aa;::.á
. expediente,II 0:?��
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�ffATO BARBOSA ��Cs�\�ra�r1����',e�r�P�:��a� ��y�����: � -Os� Calel·cullo'res d'u 'P'arana' . pedem.
Quando govêrno, o Irineu não, logrou do. Retendo os depósitos, para empregá- III'

.
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COm- "Pa' 17�Se's' 'So''c' I-a II·sla"5III çao, a� solIclts:ç�es. do nosso desenvolvi- . in�er�ssante e cU,l'ioSO de prioridade: - a ...
' . ..' .'
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" .' .'.iii' mento e as eXlgenC.las do nosso progres- prIOrIdade financeira, que serve ao par- III'
,

.

.
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III SO, Exagêro? Demagogia? Politicagem?, ticular, aos ricos, aos endi:Qheirados, aU:- IIIIII' Recorda-se, por exemplo, o drama da mentando-lhes dividendos mas désserve III' R' t d
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• falta,-ou �n,s�ficiênci�; de energia em' to- ao Estado, pelo S��PI�s f�to de'/tobrepôr'" "epresen an O �S ssoclaçoes urais O' or e' o ,arana,' uma e egaçao
.ir do o �err!torlO catarI.l!ens,e, nota.dam.ente os termos da polItica financeira de bens III'

III' em Jomvllle e na reglao em que esse par- de consum'O aos termos' da política. eco-, 'd � f
I

It t emor" "1 O M"n"s,·t d E ti'
. (

.

d que se reflét,e. Irineu ilúdiu o Ki�o'watt, nômica dos b�ns de prodq,çao. Eis a an'o-
I11III el, 'La elc,u ores'len regou m

, lia ,a· I I r.ol ° x,eflor para. ser anca·
"para a engQrda do INCO ... , ExplIco: =- malia do efernera, matando o defini- III'

.

• ��n��PÓ�!��a�flciâ�s d�o::������çt�p�� tivo .. '.
.'

.

'. mlRhado ao PreSidente da Republlrca - A conquista de Mercado nos países
• ����'r��n����?�e�tS;���;I�!tó/��e���:r: pes���, e�s�� J���esrOe��!� �� .a��l����' Socl"al"lstas absorverl"a o e)(cedenfe ae nossa produca-o• Debilitava-se a econômia geral. Modor- eu, como o venho fazendo, ha mUlto tem- ... _.' , .' ,

.

,

I

rava a i:Q1ciativa privada. A massa ope- po, e com absoluta seglJ,rarrça, que o go- III' Repr,esentando. as Associações ma de çolocar tôda a nossi pro_ de Londrina Sílvio Aldlghlerl de gUelras, de M9,l'ingá, 'e Thlrso SIl.

• rária na indústria:se via a braços com a vê,rno do, Irineu' concorreu, espantosa-'
' , /

I11III diminuição das horas de 'trabalho. 'Se o mente, ,para a agravação da conjuntura
Ruràls do Norte do paraná, uma duÇã.o. Centenário do SUl, Leo�OlçlO peres va G�mes, de Rela Vista do pa-

.. gavêrno estadual, ao invês de congelar .. inflaciono ria em sta. eatarma.' Candi- • ,delegação' de. cafeicultores daque- O documento, que está assl_ de Qllv,ell'a, de pal'anavaí e stO, 'raíso, está endér,eçado ao pres!,

... depósitos em estabelecimento bancário datando-se,-.ou· candidato ao govêrno, não I11III le Estado entregou ontem ao MI- nado pelos srs. Aristides MOI'las, A_ntonlo' de Platina, Alb_!lrto FIl-, (Contin'Ua na 2.á pá'glna)

"privado (INCO), que os empregava, co- p�d�rá êl� esc.apa�· á crítica. de sua, ad-\ III' nlstro das R,elações Exterlol'es, sr,

". mo natural, dada a condição de depósi-' mInlstraçao anterIOr, para SIncero e ho- I11III
III' tos a prazo fixo, em oper,ações mercan- nest'P ese-Iarecimento do eleitor não-par-'III' Herác10 Láfer, um memorial em

.... Ms, _os, tivesse'.in_v�stido em' bens de pro- ,tidário.. perderia eu, potventura,.algumas • que expõem seu pensamento _em
.. Çiuçao e maqumal'lo, pelos' termos de ele- horas noturnas de estudo, exigindo redo- relação à conquista de novos· mer_

, vada 'política econômica, de energia elé- 'brada atenção, porque o assunto eséapa • pensamentQ

... trica, alem de suavisar os horrores da á especial�dade a que me 'dedico, apenas ...

cados para o café,

III' conjuntura; aumE)Jltaria,- (!onsequente- para destruir, inconsciêntemente, conío � que coincide com as Intenções cio

IIIÍII mente, ,percentagem de riqueza per ca- um 'possesso, ou insano? Teria eu a tô- ... Gov,erno de penetrar nos países

III' pitá e desenvolveria, pelo investimento, o la vaidade de pretender que O ele�tor par-, III' socialistas' e com o programa do

... patrimônio público. r
tidário ,mudasse de opinião? Claro que III presidente 'do Instituto Bl'asllelro

III' . não. Daí, os dialogas que mantenho COlTI ..

• Certa vêz, ao fJ�ssar alguns dias em o eleitorado independeilté, através do de- ..
do Café, sr. Renato da Costa Ll-

Joinville; fiquei impressi0I?.ado com o es,; sembaraço deêta éoluna. "

• petácul_o' angus�iante: - a restrição do lIIit ELFFA tem novo Di-
horário· das fáb�:icas" em face da carên- A época tenta comparações. Tome o

�

• ci_a de energia elétrica, O referido racio- homem consciênte pe seu voto meus es- •
... namento, durante várias horas do dia, tudos como roteiro, ComnaTe a ampla
III' imprii:nJa ao di,riamismo habitual do qua- concepção do Sr. ,Celso Ramos, através'
... d�o' urbano triste sensação de abando- do Banco de Desenvolvimento Econômi- l1li

.

111' 'no. E, ,ainda qüe pareça ,incrível, justa- co, por êle lançado, nos termos de sua III'

• mente áquela época, o govêrfio do Estado platafórma de candidato, com a acanha- I11III

I11III possuia depósitos, CONGELA,DOS,NO JN- da concepção, mercantil e primária, de 'III'

III' CO, no valor de quase 300 milhões. É de transformar em Caixa Arreéadàdora UIll,'
.......fácil compreensao tudo isso: - o Banco

.
banco particular (INÇO), -, novidade

III' mercantil em apreço não se preocupa, ,e inaugurada pelo Irineu, a partir do pri-,_'
I11III não poderá se preocui;>áí', com investi- meiro.. exercido financeir,o de govêrno, e ...
I!I' mentos� -Investir implica em produzir, tambem crimiríosámente cóntinuada até III'

• ECONõMICAMENTE. Trata-sé, pois, de aqlli. Reflita o eleitQr polit!zado, na se- ..
um tipo de atividade, incondizente e in- le,cao do voto, e que lie nao subordina III'

• cOI'lciliável_com os I::i�ncos mercantis, que R?S ânseios partidários, nem' é imposi- l1li

operam, NAO ECONOMICA, MAS FINAN- çao de legendas, p'ara concluir, irrecor- III'

OEIR.'AMElNllE. -ELg .pürqué. o .. "lNCG,. 1)0 riMeL e �napelavelmel1t�, pela.$.ereua afir-

',pr\'VilMiq outo_rgad.o p,eló/ ?st_ado, s_e tOl'- ,nlat!:va .de (jtre, e_rn 1960, ·p.l'ec�ari:Jo-"q, co- ..

it
nau grande cal>amrdaae ,publica, nao por. �stllltQ. de defesa coJ:et,lva, mudar por

lp'a sua, mas pela 'JíÍ�Tsistênci{t rde gra- j ,
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Acaba de ser nomeado pal'a o •
cargo de

_

diretor_comercial.' da ...
ELFFA o sr. JuPy UlIsséa concel_ I11III
tuado, negticlante e� noSsa pra_ •
ça e vereado� pela,União Demo_
ei'útlca N'F.r:Jç,nal. pessôa larga_.
mente' C(,nlHCida por seu ·cavalheÍ..;' \..
rismo e prcverblal honestidade

toma::"3e \i"sim o sr. JUPY UllSSé� _
uma esp(,tlmçá para' nós, que

...
que_se tod';s os, dias pagamos na ..
prwü'l, cante 'Os desc"labros da_ '

....
quela companhia, e que e�pera_ III'
mos vlyamente In,teressados melho_

ri!' 'o ,. atüa!' estado de coisas da
_: "_ ;'-: :.11"""--" : _.;_

"i,
•

e)1:tidá'de' �u,e ·'rros·,�,ev.ende ,a lUz: 'A;
"

"JuP 'issé;a:! poís
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CONVOCAÇÃO
'Na fórma do arligo 281 § único, dGS ',Estal,úlos parli�á

rios� Convoco o Diretório R,egional para reunir,-se, nesJa ea-,
pilat na Séde à �raça Pereira e Oliveira nO 12� às 17.hor_a�·
do dia 5 de dezembro pióximo vindouro, ·CO� a seguinle'
Ordem do Dia: f. ,

a) ,credenciar, deIacôrdo c;ín a lelra '''i'' do -arllgo 19
I '

. dos Eslatulos, delegados à Conve'nção Retional;
b) Ira,lar� de outros'\�ssunlos d!_ inléresse parljdá�io.
Florhmópolis, 30 de ru,yemlfro de, 1959' "
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Osvaldo Machado no fstreitu: duas -horas de
delrales inlormais 'sObre os prOblemas - do
CO�for::'e�e::�e:ra r:r��a��!�!�:! sub d-Islr·llo· d'o' COI'I'I·nenle r�o::��:�t�Il��O 14.�i�,�.,d�0��rZá
:�or�:, a�a:�;:M:S l�:!:!t�dm ��:

'

, ,�=::�t��:tll������ê�C�ã:ee f:a:�
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' tra_mão, no Úáfego de vejculoà.
soas com e as amüíartzadas, 'A. reunião que ali se r!lallZou I O Chefe do Executivo Munlcl- Esclareceu o sr. Osvaldo Ma-

A medida está n!,- dependência do
Segunda_feira última, o sr. Os- compareceram �pessôas representa, 'pai, com a palavra, expôs a sit,ua_ chado que, quando esteve no RI-t ta.nefas de
I f I

. .

d b prosseguimento das
va do Machado esteve no Estreito, tlvas de várias classes e prorís., çi,'i.o da pre e tura seus recursos soube da constgnação a ver a

abertura de um dos acessoa da
o populoso sub.distrito do contl_1 sões de tôdas as tendências par- 'e possíbílfdades aut'als. O admmís, orçamentária de 70 'milhões de

t'
•

J
'

,

t ad II d' i I t laç-o da BR-59, nas proximidades da pon_

���i�!:�!�::e::!;�::::!:!::: I ����:ê�::::E�::����.:�s:e a��� �:�!:::::::�;'q����;�: :�;�:::: ���Ti�::�:��:�d: ;:;:::�e��::: �e !;����: DE LONGO

tdôa' a energia.
/

ÉXPOSlÇÃO FRANCA l do poder público são examinados pela solução o maior .interêsse. ALCANCE

;;;_.;:,_ '- _.---,_ à luz dos fatos. OUTRO'S ASSU�TOS , Da visita 'que o sr. Osvaldo
Concluiu por dizer que tudo- 'A mesa_redonda em que, sê Machado realizou ao Estr!l1to, se-

rarla, na medida do pos§ível, Pas_ transformou o encontro do prefel- gunda_feira última deduz_se que

so a passo com planificação. to 'com presttgfosos 'estr!'\!tfrnses Sua .Excelêncla não somente tra.,

PROBLEMAS EM fÓCOC:, não escapou nenhum dos pontos çou diretrizes para problemas que
A seguir o prefeito e as de., "que tanto preocupam a popula., se acham na ordem dó dia, -com!ll

maís �essôâs presentes abordaram ção de além_ponte, também, pretende dar., sol�Ção, de

!\S reívíndtcaçãea que o desenvol., O inconveniente dos antmats à longo alcance, a q'U�stões. que,
vímento do Estreito, mais recla., sol�a num espetáculo deprimente cêdo ou tarde se farão sentir com

má, não "poderia passar despercebido, tôda à-Intensidade, em face d�
O sr. Osvaldo Machado a tudo O governante municipal anuncícu, maneira acelerada e, às vêzes, d��'

respondeu, sendo, pela [mportgn., então que a partir do dia 1.0 de Bordenada, como se desenvolve o

cía êstes os assuntos rocãlízados: dezen{b!'O a fiscalização recrudes_. Estreito. ,
,

VIADUTO certa, Os animais que perambu,
Informou o Governador de FIo: Iam pelas, ruas serão, apreendidos

rianópolls 'ter sido liberada a ver , e seus proprietários multados em V.
ba de 10 milhões de cruzetros pa., Cr- 100,00. para êsse mister, se_,
ta a conttnuação das obras: EP.- rão designados dois funcionários

tendia, porém oportuno nomear municipais que terão 'a colaborai,
comissão de I'ngenheiros para çã-o da Deiegacla Regh;mal de po_
aquilatar' a melhor forma d� con., 'lícía.

cluí-las, em 1.960. TRÂNSITO EQUACIONADO

APROVADO FUNCIONAMENTO EX-
-. �, -

TRAOR:DINÁRIO 'DO C-OMÉRCIO. D\E
FlORIAN·óPOUS

fLOR-l-ANÓPOLIS; Quarta Feira, 2 de Dezembro de 1959

,,' \,

Congresso Nacional
dos MuniCípios

Dele[lações de quase I
todos os

cantos do país Já estão se mo.,

vlmentando en{ d,lreção do Reci
fe a fim de parbíctparem do V
CONGRESSO NA:CIONAL DOS

MUN,ICIP,IOS, a realízars.se na

quela Capital de 1,0 a 8 do pró-

p a r t .i c i p' a r á de seu

NATAL!"
Dos entendtmencos que o. sr. Os

valdo Machado manterá com o

nesponsgvel pela Diretoria de Veí
'culos e Trânsito P@l!co e com

'. AMBULATóRIO
Também, no pl'óximo ano. se.,

rá estudada a posaíbítídade da

in;s)talação .de um ambulatório

médico, que o aumento popula.,
cíonal do Estreito está a exigir
.cada vêz com mais urgência.,

OPERARIOS PRÓPRIO,S
E;' propósito de Sua Excelência

criar equipe autônoma de operá_

xímo mês.

Aguardem Dezembro!

'ES-IUDANTES COM P.ROFESSORES
NOTA OFICIAL

retor Comercial:
JUPY ULISSÉA

�Realizar-se-á no próximo mês de
zembro, em Curitiba, o, enconlro eDl

superintendência da Viaçãó Férrea
.

Rio Grande do -Sul, e o. alio çGmando
eslrad.s > de ferifo, Paraná-Sanla C
na e Sorocaliaga. Também lomará

programada reamae, o direlor
da ,Rêde Ferroviárià . r

na

operações
ral S: A.

/ Umã das razies que 'levar,am a

reções daquelas .férroviJs' a pladej'
o rêferid� encoQ�ro na capital para

"

(S8,
prende-se à .:onslanle s�licUa�ão

jJr�..�ulores que ·desejam colocar
lI1:ercadori�s áo mercado· paulida ..

'

.. ,'sssss

Pois O palpiteiro já está arrependido:
muito recuado.

J.ânio, levemente eontrangído, dentro 'de dois
ou três d�as, segundo os últimos prognósticos, rev'
rá o irrevogável, renunciando à renúncia.

.

O senador Bornhausen levará o apêlo do gover
dor Heriberto Hulse, ou, se vier a pelo, levará o p
prio governador, para, a duas bocas, ajo$);ni�dOS a

pés de Jânio, rezarem o mect culpa, mea culpa, m

maximã culpa. '. ----, .

,

E a, paz será feita. Ú�ndr,o �ontinuàrá para
ter as aparências. MiascFerrarC também, para ser;íj
to, se a vitória gender. para lá.

x x x

E tudo ficará bem. Mesmo porque sem Jânio
havia mais ninguem na UDN. Ele era o único e o

timó. 4prés lui, le" débuge!' Na "verdade' êle' nune:a
da UDN. Foi do l'DC. Agora é deputada-da PTB.'
se· não voltar, para õndé nunca esteve, ã UDN ca

do galho, dará três suspiros e depojs.,. nem o Írin
seri candidato... Será o entupimento- das voltas.
Se ninguem- não voltar, ninguern quérerá qu.e
guem volte. E enquanto uns voltam e outros se re

voltam· - Jânio espera que a UDN se aplnche. Se
casamento...

.
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