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i·.IDA ·PELA RÁDIO .JARAGUA DIA, 22 DO COIRR'ENTE, AO ARTIGO .�.U·Bll-, �I::��:� MaCI�I, para Vlcé.�re_ �_'ecrelo de 20 de oulubro de 1959
); . � , �m�ro�r::��t�o�O�!�:f�!�i:�l::: O GOVERNADOR RESOLVE

O PELO JOR;��L LOÇAL "CORREIO DO POVO" E TRA'NSCRI10 PELO JOR- :��o:�s��an!:�oM��::�I:t::r��!;� Con'ceder .a.posenladoria:
NAL ftE JOINVILl'E'

nosso Município". J.:\ "
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. Jãnio 'Quadros, a sua

irrestrlta..J>o_1 ao nome do escolhido pela UNIÃO R E.S P O S T A .ue aeor o com o art. -240, alínea a, da
.

:::
Iídaríedade e incondicional apóio DEMOCRÁTICA NACIONAL, pa., (Conclue. na 2 ..... Página). -"--'

aNElO DO POV�, que se

I n�cipal, eleito pelo PSD. além de lei 198 d 18 d d hrod 1954
na cidade de Jaragua do Sul proceres de Influência 'no Dire_ 4NO XLVI - O MAIS ANTI ao DIARIO DE SANTA .CA 'TARINA NO. 1 3 7 6 O

. el n . .L' , e e ez-em ro e :

u elll uma de suas UltimaB� tório e nas esferas do Pessedísmo ] A I bIS I
.

o seguinte: local. sa e . i veira Batschauer, na

prefeito' waldfbar Grubba Percebemos, e, bem de perto, função ,de 'Professor Eomplementarísía, re-solldartedad.e a. JÁNFO com que eufo:'la foi saudado o --

jÜ!ROS. LEANDRO' MAOIEL Senador Irineu Bornhausen' pelo!
' c:

JNEU BORNHAUSEN".' ��:�ç::�;m:�e�;��b�i:o��a���t: l �
ferência VII, com 'exercícío no Grupo Esco-

::§���:�;:;= ���I��{n?;��!��I ",,·:...:�.:..
·
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e o grande número ,de cordial';e expressivo abraço troca.,·

.
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que campal'eceram à pra_ do entre ambos, ..

'D1FETOR: o. O .adícíonal de 12% correspondente' a 25
eira a Gare Ferroviiirla, Muita, amabllldade euforia e .

RUBENS DE A'BRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINQOS F. DEAQUIN6' •

clonar o Ex.Governador SOrrisos.
' ',EDIÇÃO' DE· flOJE 8 PÁGINAS -- Cr$ 300 - 'FLORIANÔPOLIS uE DEZÊlI-lBRO .DE 1959 anos de serviços prestadOSI ao Estado:,

,paulO, e Candidate' da
'
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presidência da Eepúbllca
Nésta ·ocaslão teve o Snr. pre_ ----'---:-:-- .....;......,...-----..;..------------- ----
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seu primo residente em Jaraguáe'
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stenela me lei acompanhava o "homem ;lá ,vás.

dias, veio a falecer, ontem,
.

I soura" o Snr. Waldemar Grubba �Nas hastes governistas do nos. Iitica e saciar a sêde IneSgotável', bom e que erradamente o iu- 1111 pelo bafeje maldoso e ação neras.,
a veneranda senhora Maria

.J: ""',' ipe, d.e facultatívôs que d� ha multo já'havia hlPote� so Estado _ para vergonha ds d h' d di h I
\', ' I' Klettemberg- Couto, ,Jhiva do

p __
e

. ouras, po er e n e ro, não. cargos de mandato ou de contían., ta desses "cacarecos" ind'esejá, saudoso coestaduané sr. Jal'-
ft.·nlclpalldade, sob a 'cado sua solidariedade. ao Senador t d ti' I"

o

.u o o o ea ar nense que se 'prez:'I se envergonham de/desempenhal' ça agindo 'Impulsionados., e. veis que ,não tendo capacidade me Couto.
te direção do Dr.

.

Irlneu Bornhausen candidato' da
e dá valor a' honra e 'a' decencía .'

.". "
A tí t� D T,..·' i

. Valéria de Assis . UDN ao Govê�no do Estaà� tor.,
os mais. tristes papéis! Tudo ra,

I nas,.
pelo desejo único de .". r:I para enxergar nem sentir a no. ex ln a, ona ;vLanqu-

do assístênclâ aos )WU na manhã ensolarada dll do, - ínrütraramcse certas críatu., zem, contanto que .satisfaçam o '. os seus' interesses deveríam SP.I breza não a' admitem' nos outrcs" nha, como era 'conhecida, de'-

se' baírro desta'Ca- mingo a reafirmar seus sentrmén.;' ras' que desejando clnlcam;nte ·1· , .
,

- saparece aos
,
82 arios. -'São

t d d
-' . ."

ego mesquínno e vII: adUlam, per•. MARCÃDOS! Na Idiota !lnt�n� E pava Vingar_se, movem perse., seus filhos' os srs. Erico, Dé-
a en ·en o e oríen- tos e íntensaes .

com relação .ao fazer.se ,passar por' pOlíticos 'le s t I I
' , I '

M" E' K C t
Rop).llação pobre. Senador Candidato e tomado de

eguem, men em, ca l!n amo são de "ben.eficlar" o governo •.J guições Injustas único melo -de . CIO, ano e unco . ou o.

b-Mânci'a< da Pre.fei-' intenso �ntusiusmo' pela> receptt.,
classe e de com�ostur.a, nada:=mais Com o malar Cinismo, procu, partida, causam mais preJ'll.LOS expandir os' re:alqUeS de c�vai.. I Embora o estado de 'saúde

â.alguÍlS."tempo,s'recu- 'V1{;ta"'� qtle"vemten'do o nome de sãs que autênticos "cacarecos" ram justificar as atitudes mes"ui,' , I
da veneranda senhora, nes-

.."...
., que macaco em loja de louça! des.

,

�

"

tes' úl.timos dias, não permi-
, vç1n prestando, exco:!..., Jãnlo Quadros em todo o flrasil ,sem dignidade "moedas falsas'; h I d

'

hi i
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n a�, nvocan o a pocr ta dedl ...

l·
O ,prof.essor primário, que exer3e Os professores que se �mpenham tisse esperanças de -Testa-

. serVIçoS; ;;na' COlt UçítO·· e em es�eclal .em nossa Jaragúá
:

que entravam b mecanlsm'o da ad,

'

I
.

.

ntes. O"'''de me·dl· ...OSna
- cação ao governo e ao partido! dentro da coletividade trabalho com tanto ardor na luta pela me.

' be eClmento, Q seu pasi;amen�
. .... ", LJ

- âo Sul 'o .prefeito Waklemar'j ml'nlstra -o."
.

.
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"ssi�tl' los
.

nos pontos' G bb .
Ça Criaturas dessa eSPe'cle avessos u'til nobl·ll·tante e a.lt'ruista tem Ih I d I t d I O cons ernou nossa socle-

.. 1;"'" -" .. . ,ru a tambem, naquela oportu. i. .
,

I'
,

oe a os venc men os a Classe, dade, no seío da qu.al Dona'
distante do município. nldade t�ansmitiu ao Caridlda,to -' para garantir a pOSiÇão na po. a tudo quanto é 'dlgnO; no!lra tl

. sida, muitas vezes, "co�purc.ado" tem enco'ntrado e sentido, no seu ,Mariquinha usufruia _ geral
caminho a ação baixa deSSe!' estima.

.

'IDsla'la�o oeAsle' �sta�o o �'e-r ·�-o �
,\ _qtransvl�d�S" da politica, 'que: re�o�ep���:f���rá d�:a����:

,
.

VI e procuram, por todos os meioS,. en._· do hoje, às 16 horas, ·Saindo
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ara ta� mo�t;a qutl "Qo,rt,,· _. �ecebemos o.ntem a gn,)cta vldencla SOCIal, 9-UI). se en- ,n�sse. setor: de administra- 80 )mdar do EdifíciO do IAPC Bela maneira de colocar o pre.

I ciplinar na F-AB, cDln' a'
l;Ie l11als qe ,)a .cartazes':;l VISIta dos srs; drs. L!1uro. Ne,-' co?t�am nesta Cap�tal co- çao federal.

_, I nesta Capital, tengo ainda fessor sob o tacão de insetos que apreensão de aviões mifita-
e'torl.a de,

..CUlt.ura ,;con.\T.. i.d.a v.e.s;c.un
•.
9a., e �n:ton.lQ.•

R

..

Ibel-, mlsSlOm,W?S para.

mstab_j
Toda a arrecn.daçao

Ser':lr{SidO
designado Hara.Enear-, teimam em atingir ÊnUC Ires por parte dos oficiais su:

WS�o�s ·:e�:" gel'al>\79U� :el,i- 1'2: CQeI,2:0 <,;.m;�!���.tifl� do, De4 rem esse 1;1npottan,te,,:,D.ep_Q.�·- r�colNda 'ap, BaIlco do' Bra� ':r;_egado :ÇlElj?se novel &erviço
-'

. ADa-�1 blev.ados'. Amanhã élareínos
.
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fl1S, E�prezas Arrecadadoras. t-rar .

em franeo funcíon - t;ão, mais dois funcionários ".
.

. .

�

,

In5'tl'tuto de CuJtu ra-r_erm-Snl"Ca da Cota e' .está fil�ado dir�,· ,m�nto em janeiro
.

do an!)
I
dQ ÍAPr, sr�. Oscar Clas�n e� ,(RespostÇt 3,0 Ilustre jornalista' JahrÍe'· de An:,uda

.

,

.

.

. \J. u. tamente aos�!nstltutos de'l proxi-mo. ..

Amard Gorlcalv@s Xoneski e Ramos)

Avi�t\ que o "Oeffentlicheí' Ãbend" do dia .4 foi trans, Caça' e como· tal, obrigado El)cell1.tra-se a Serviço de mais um d:cí rAPe· sr. Tito Lemos'sua· brÚhânte defesa ao Oovêrno do
.

,

.
. " por -lei e proceder a respec- Fiscalização da Cota de P'l'e- TolenÜl1o de So�sa como

�o para se:ltta-feira: dia 11 de dezembro. 1 Uva ar.recàdação .da Cota vidência, b'em inst,.alado· no' tambeUl o sr. Edgar F t
publicada p�lo jornal "A Gazeta" em-sua edição
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or _'_ novembro.
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consignamos aqJli nossos de- encetar um movimento de classe, por todo o Estado, a fim

': ,. " í f, "i / \ .- í �. .) • s�jos Rar� que o Ser:rii'i.0 c!,e de mostrar ao povo. de Santa,Catarina que os-homens que
"

"
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_ Flsçalizaçao "de PrevldenCla

•
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. .
.-:-l , _ possà colher completo êxito' nos go,yernam, há quase 10 anos, nada mais fiz'eram se-

RUBENS DE 'ARfWDA RAMOS -ootos. do'que O outro candul_ato a' vic�, Fernando .Fel'-. II1II
na cobertura. do importante não disti:tnciar, econômicamente., os funcionários gl'adua-

'l'ari, obteve -na sua t�rra,' disputando com mais de 100 II' trabalho... dos� ·dos luncionários mais humildes.
..

Assim como há' parti€los quei querem candidatos, concõrrentes. E deu-se a melódia. A UDN para cles- , O, Prefeito Homena-
Não estamos sendo' comandados por nenhum partido

há .candidatos que não querem partidos. compro.missar o candidato darr:arga do -vice, ficava 111 [)olitico e jamais ,aceitaríamos tais éomandos. Estamos

O certo, o lógico, o normal, ,é que os candidat.os sem nada, sê vencedores tossem' Jânio e Ferrari ';j geado na Regata ugrémiados. Temos uma Associação' registada, apolítica, E

queiram' os- partiéJos e os partidos: queiram os candi- 'ambos petebistás dissidentes! A UDN não polUa querer II' �da Marinha esta Associação há �e estender-se por todo o Estado.

datas.
.

.

,isso. Mas-Jânio queria. A UDN quís falar 'alto e gross.o{' A prova "Mariz e Barros",
Não somos servis. Os professôres de hoje não -são

Assim como-acontece com o PSD, quel quer o emi- Jânio escreveu fino e curto! Não queria mais.· E agora, - no próximo· dia 13, às 9,30 aqu,êles tímÍdos de/ontem.

nente Marechal Henrique Duffles Teixeira Lott. Assim José? A UDN quer� Jânio tainbém quer, mas 'tinge que • hs. da. mafihã, será dispu- Temos professôres primários freqüentando as diversas'
c

.

PTB t b'
-'.

E' M na-o quer, porque quer sem o's quereres .d·a UDN. O pl'e- II1II tada em homenagem ao Pre- Faculdades do nosso Es'tado', e mUI'tos de'les J'a' esta-o 'fo",
amo: o , que am em o 'quer.' asszm como o a- II' feito Osvaldo Machado, : no

'

rechàl, que qU,er o PSD e o�PTB. sidente udeniSta mostra..,se enojado, Mas Lacerda o II1II programa de cohlemoracões mados, Não será fácil aos homens de má-votrlacte con-

Já na' próxima s'emana; no Rio de Janeiro, a cQn- chicoteia. E iquer._f,{ue a ,"?oz da, UDN"súplice e múrmu- II' da· Semana da Marinha.' vencer-nos com arg·um'entos ocos.'

'

venção nacional do maio� partido brasileiro soleniza� ra, consiga a qualquer preço - às favas o Leandro!:- • O Governador de FloriJ.·· Não seremos nós que aplaudiremós aquêles que pre ..

rá a escolha do grande soldado para o futuro quin':
.

que. Jânio volte a_ querer. Lacerda faz de.Jânio um • �írOli:e��eJ�;:�á d�e�����q. tendem. hidibriar o PROFESSOR.

quênio presidenciàl. Em janeiro. vindouro, a valórosa deus, esquecido das juizos anteriores, dos quais vão es- II1II riggers a oito remos" ve:lCe- ESCLARECER do PROFESSOR, oferecendo:lhe f

agremiaÇão trabalhista fará o mesmo.'
'

tas amostras, colhidas à TRIBUNA DE' IMPRENSA: II' dor.
.

Cr$ 1.000;00 de esmola Gomo régia melhoria de vencimen-

O Marechal Lott aceitou Ct �ndicação dó seu nmne. "E guando Jânio quer mentir jura' :àté , tos, é' J;11u-it,a maldade!
'

Assumiu êsse compromisso. ,E dele não. desertará. NC11,2 sôbre., a. hpnta da família." (2.6,55) ,Horário únLco.. E· ainda V. S.a ousa dizer - nobre jornalista'- que

fingirá que vai desistir: que não é dessas farsas! "Ainda agora vemos essa vergonhosft iss� é um mal dos gôver.p.os anterlores!- .

Do ladd de cá, pois, -tudo nos devidos lugáres, co- mano!Jra, do aventureiro. Jânio Quadrlils,' • I Des.de 10 do corrente, a ipela!:llos à sua consciência para essa análise:
.

. PrefeItura de Florianópolis .

mo manda o figurino democráttco. personagem sinistro e lúguore que só a' in ..• e�tá, f�ncionando' no hprá.
Em 1.950 ,um inspetor escolar percebia 'tanto quanto

E do lado de lá? Jânio há cinco anos vem 'apre· sânia' e o horror à responsabilidade qtie. ..._
no umcQ de 12 às 13 horas um fiscal de fazenda.

goandó que �uer' ser candidato. Dois pequenos parti- dóminà os résponsáveis pela vida nacional 11" s�ndo, de 12 às 16 o expe.: Hoj�, um inspetor percebe Cr$ 10.000,00 (última letr�

qos lhe indicam (j nom,e. Jj;le aceita, encantado. Quan- 'poderiam tolerar à frente de um nÍovimen-'
.

II1II dlen�e externo: Aos s!Í-bados fim de carreira) e um fiscal, com seus vencimentos
• 'II' continua sendo de 9 às 12 -c

e

do a UDN manobra para seu lado,' êle vende um ter- to'político." Ü,7.55) .•
'

p_eriodo 9,e._atividades.
comissões, mais d(l Cr$ 30.000,00!

'

reninho em. São Pq,ulo,lno . interior, e se atira pe�o "Tenho todos os motivos para.não .ccin- -- EIl1 1.950,. um diretor de Grup'o percebia' Cr$ 2.700,00 e

mundo, en promenaae, com a familia e mais alg.uns fiar no senhor Jânio- Quadros. Ele con'nr- • i:.!_m promotor "público, Cr$ 5,000,00.
, '. " ,

JP

atachés! A UDN, .que lhe quer o prestígio, manda-lhe mou a sua "'justa reputação de incapaz. à.� ,

.•. J. Hoje, um di·r�tor percebe 7.400,00, após 25 anos de ser-

emissários para' a assinaturá dos compromiSSOS. Jânio ,c\lmprii os�mals reiterados compromissos.': ' viço� na última..letra, e um promotor (4a entrância» .. ,

não dá bola -aos embaixadores vigilantes: Deixa Lon,- " (4.4.55)
-

•.. '. 29.000,00: (Não qUe isto seja multo para um representante

dres, rumo-à mais granfina estação balneária da''Es- :'Jânio Quadros é � versão brasilei.rá de •
do Judiciário).' '-, .

,,,'

panha: Os cônsules udenistas descobrem-lhe a partida Adolfo Hitler". (20.5.55) ,b, .' Plr.t -

.

Em 1.950, . u,ma normalista percebia Cr$'2.300,OO e

e não desconfiam: vão-lhe ao encalce, na faina perse-- "O senhor Jânto: Quadros é um pâ-

C t' b"
l: � V. Sa., funcionário estadual, Cr$ 3.000,00,

.

quendi. E J'egressam d-e mãos vazias e protocolos sem ran�ico delirante, "-yirtuose" da felonia."'· i,'. : Hoje, �a normalista percebe Cr$ 5.800,00, em final de

assinatura-:- Jânio volta ao Brasil. A UDN ff!z-lhe íes- (15.4,55) II1II. url- I- a';� carreira, e V. S.a pe:r;cebe, como funcionário estadual, mai.s

tas. Reune seus governadores _ menos o de Santa Ca- "Jânlo Quadros é o mais variável, 0, II' de Cr$, 25.000,00 mensais.
<

tari'na( Hipotéca-l..he solidariedade. Jânio cameça'- [;, filais-falso; ° mais mercurial homem públi-· • E possível su'stentar esta situação;'se nós, pàra �dqui-

repetir, em estilo de papagáio,' não assumi e não as- co aparecido no Brasil." (9,,5,55) , �
rirmos alimepto, vestuário, remédios, pagamos tanto quan-

sumo compromissos com partidos! Juraci,.ex-presiden- E nesse mesmo idiapas{io,' acusa Jânio até disto: II1II Jk.� to,V. Sa.?·!!
.

te I da UDN, reage, Que democrata' é esse que não to- de penitenciar-se, nos Estados
.

Úiiidos, d,e tér sido a 11' ��� É _justo aposentar. uma professôra, após 25 �nos ,qe

lera partidos políticos? Como não assumii' compromis- favor da Petrobrás. .• "C'OH''•.• IR� lutas, com Cr$ 2.800,00 mensa�s? ',,"

.sos7 Então a UDN somente presta como almoxarijad02
�

Nada d� nadà importa mais! Lapérda.-ag.ora ·quer II1II
•ft E V. Sa, ainda se dirige,à nossa classe tentando Úll-

Pam governar, não? Juraci é denotado; Mas cerca de porq.ue quer Jânio. E quer que a UDN também não- II'

'd'.,'.
,,'

pingir�rios que nosso baixo saláriQ 'é culpa' de outros go-

um terço da -convenção nacional'udenista lhe dá apoio, _ deixe de querer Jânio,1 com coices é tudo. po-dco' impõr- • �,- IOrlO vernos!
"

contra Jânió, que se. irrita por ;não ter' -4 seus pés o ta que Jânio não a queira, alarmado por mais um l1'e- .... i! __
Olhe:

;-

partido'unânime ..Depois d-e escolhido, Jânio começa a netismo em sua vida! I ,� (' Pelo regime dos outros, suas unhas já estariam roídas'

observar qúe o candidato que a,UDN lhe atrafunca às Como devem andar mareados os ,�enhores Eduardo ,! TI''C'• até�o sabugo; e sua pena de jornalista nâo .l'lOS trairia,

.
costas., para a vice, é um candidato gravoso: desco.nhe- Gomes) Juarez T{wora, Mi,lton,'.Campos;· frado KeÚ'y, • c . mas sua voz se uniria à nossa, num brado de misericÓrdia

cido,l'sem/votos, inelegível. Se, no .s.eu Estado, Leandro João'Agripino S ta1ll{;os outrós valores verdadeiros {' II1II IlflRO SU
elOS homens bons que. ainda restam, e num r�púdlo veemen-

levar -o voto de todos os eleitores, deixa'ndo�os demais pobre e desvairada UDN! II' C da 1 te aos gananciosos que nos exploram!

concorrentes a zero, ainda l(}�aJ:á menos 50.000 A

•

E.is os querfres �o ·lado de c4 e do lado' de lá! •. .

",' Hum,anidade, senhor jornãÜs'tal
_ .. . ..... ' PROFESSORES

EXPOSIÇÃO DE
.

CARTAZES PO
LQNf;8ES ,',

A arte do .·cartaz é uma
mai.s nov_as' expres-sõe;:

artísticas.
A Diretoria de Cultu·ra fa
realizar amanhã, 'dia. 4, na

asa de Santa CatllFinâ, com
iJ(}labQração,�tlo Cousu-Iado

I da Polônia. P.ffi Ouri::
a,

Estadõ,
de 27 de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Siloé Costa. RIO: Ana Maria, a nova "Glamour
Girl" de Petrópolis. A movimentada nõlte
de gala no Petropolitano, desfilaram 15
bonitas srtas. para concorrerem ao título
"Glamour Girl 1959". Sem dúvida mere-

ANIVERSARIOS

fADO.

,

MA,NQEt. FAU;lTINO VENTURA As fellcltações de O ESTADO.

SR. STRAVOS KOTZIASfesteja nesta data o seu aníver.,

'�ái.:lo nlj.tiNit}!o o nosso amigo (l Assinala a data de hoje o na;

ceu O título a encantadora Ana Maria'

Azevedo 'Lopes, que entre as concorrentes
destacou-se, distribuindo glamour para os

espectadores que lá compareceram. A co.

missão julgadora composta de: sra. Mena

Fialho, representante da Canadá Luxo,
Zacarias do Rêgo Monteiro, o eterno "Pier

rot", José Rodolpho Câmara, Décio, Ca
taledi cronista de Juiz de Fóra e êste co-

'estimado conterrgneo sr. Manoel talíclo do sr. Stravos Kotzlas, ele.,

Faustino Ventura, proprietário da

Colchoada. "SRnta Ca.tar!na".

mento muito conceituado nesta

Capital.
Ao aniversariante

multo

que será ÁS muitas homenagens de que
, I

cumprimentado pelàs seus ,for alvo, juntamos as de O E�-

,inúmeros amigos, enviamos os

nossos parabsns. MENINO MIGUEL DAUX
I

AULO SANFORD DE VÃSCON-'! Vê pasar no dia de hoje mais

CELOS I um ano de sua existência o me

Na primeira Vara da Coina..,a
I
nino MI(XUEL OAUX /llhO do

da. Capital o jovem Aulo Sanford dileto sr Miguel Daux e de sua
,

' I' ,

de Vasconcellos vem com o brt, exma, esposa d. Lídia Boabald
" ,

lho da sua intell�ência e capací., Daux.

gos te�ão oportunidade de lhe le.,

SR. VITOR MARIO ZANET

dade de trabalho
,

prestando os Ao Mlguelsinho e seus J;>ntu_
rosos genitores I nossos �otos de

I
,

mais relevantes serviços. Na Fa-

No dia de hOje, 'que regtstra o relícídades.

culdade de Dire�to, após os exa, perenes felicidades.

mes recentemente efetuados con, CORONEL RUY S: DE SOUZA
seguiu brilhantes notas tendo st., Com satisfação registramos no

dia de hoje, o aníversgrto do 'sr.
Ruy Stockler de souza, ():lronel
de Nossa políCia Militar.

Q ESTADO prazerosamerrte ror,

muíandc.ine 'votos de �rescentes

,

do promovido para a terceira sé_

ríe.

Moço de fina educaçgo goza
,

em os nossos meios das mais só-

lidas amízades.

seu natalício, seus inúmeros 'aml�

demonstraçges de apreço a regozt.,

jo às quais os de O ESTADO se

as�ocianí rormutando.rns e' a' !!e;s
,

dignos genitores os mais sinceros
,

'lotos de felicidades.

Ontem, conversei com o nosso companheiro de lut

oelos ínterêsses do nosso, município, a respeito da organ:
zação SOCIEDACE AMIG03 DE FLORIANQPOLIS. Este
tristonhamente me contou tudo com relação as tentativas
na formação de uma sociedade que ía trabalhar pelos in

terêsses da celetívídade e do munícípío. Total: -Quatro ten

tativas e tôdas engavetadas. ("SOCIEDADE AMIGOS DA

ONÇA"), não é preciso dizer nada mais.
Néste caso, então vamos 'tentar a quinta, já que ten

taram quatro, vamos tentar, mais uma vêz. Se também
não sair, tentaremos a sexta, até que um dia haja um mi

Iagre em benefício da nossa Capital.
--(),�

QUEREMOS O NOSSO PONTO, SR. INSPETOR

Queremos o nosso ponto, são as palavras dos passageí
I'OS, da linha de Coqueiros. Ontem pela manhã, os banhis

tas rízeram a fila no ex-ponto de parada do Dom Abri,;::
e não saíram do local, quase que houve' uma discussão en

tre passageiros. E depois? Uma confusão.
11':rrar' é humano, portanto não será feio se o Sr" II

petor de Trâns_ito entregar aos passageiros de Coqueiros
,seu tradicional ponto de parada. Fazer "queíxo .duro" não
é recomendável, pelo' contrário seremos os primeiros a

agradecer ao Sr. Inspetor de Trânsito a consideração Cal:

que teve, ,!bm a imprensa, que está a serviço da coletívída-
ele. Voltaremos ao' assunto... /

]\.1:ULTA MERECIDA ...

VENDE-SE - MARCA UNI
VERSAL, - 80 BAIXOS

Cn�üm às 11,35 bs. o Inspetor de Trânsito, multou

�'l')��";;();1Jmente, a caminh::mete particular, côr azul, pla-n
n.o 4-21-05 - S.C,.

Foi uma multa merecida, porque não se íusttncavarr
as condições em qu ese encontrava o referido veículo,
Além de estar estacionado contra-mão, prejudicava:J
i.ianobras dos ônibus na entrada da rua Deodoro para a

D E MÊSACORDEON
(cr$ 17.000,00)

Reinaldo Wendh�usen e Família. convidam os paren
tes e pessôas amigas para assistirem à missa que será ce

lebrada em intenção da alma de seu pai, sôgro e avô
RAUL WENDHAUSEN, no dia 7 de dezembro, às
na Catedr

ma Felipe' Schimdt.
As placas são bem legíveis,

)Jar� que os motoristas, não as

élda ...

portanto, não há razão

respeitem. Multa mere-

PRAIA'
,

'>.'"

Venho me arrastando .penosamenta para a
dação, quando sou convidado por um amigo, de
lha ao pescoço e calção na mão; para tomar um'
nho de mar em Coqueiros';'

Sou um homem que nunca terá a venturi
dispôr de uma tarde Iívre p§l-ra banhar-se em
queiros - ato que atualmente" constitue ti SUpr
requinte do bom viver e da malandragem _ e à
deço ao amigo, "muito obrigaqo,)nas não possa,

Nêsse justo instante passa um" ônibus vomít
'do gente por todos os poros, os passageiros emp
nhados numa luta surda para sobreviverem ao calô
e aos apêrtos, espalhando entre .. ostranseuntas um
vaga sensação de mal estar ,-quando eu, me colo
na pele de um historiador do. futuro, contando, es
tupefato, em que consistia, exatamente, o ritual

,

banho 'de mar em Coqueiros;_:" .. .I. e era mais- o
menos assim: o indivíduo ou '(iliânhiSta", apanhav
um veículo coletivo ,cuja, lotação previste, era a d
60 pessôas, mas onde viajavam 100, - não raro dei
xando ao motorista a altennatíva de não didgir ou
fazê-lo de pé, _ e após meia hora de suadouro '6
poeira quando as mais vartadasvepídermes se en;
costavam é trocavam odôrés.cchegava à praia, ondé
já uma centena de cavalões jogava futebol e olha
va concupiscentemente jiara tôdas as mulheres pre�
sentes.

_

Lá chegado e instalado sôbre a areia escaldan
com um maço de cigarros ao lado e- uma revista no
rôsto, deixava-se ficar em um 'torturante "banho
nraría à sêeo", cujas consequências eram a-s de, na
melhor das hipóteses, impedir que o paciente rece
'besse tapinhas nas costas até o, próximo .ínverno, e
Caz8-10 ficar com a exata coloração de um camarão
escaldado.'

,

Vencida essa eta,P? inicial, que varíava entre
tl;irfta minutos e uma 1101'8., o "banhista." levantava,
'se, olhava em tôrno com 'Um ar imensamente supe
rim e distante, respirâ""fi' 'fundo, dava uma corrídt.
nha ridícula em ditec;íã:o<à -água e' mergulhava
sempre que possível faze-ndo urna pirueta, _ para
logo depois vir à tona com um ar de pinto'Que ficou
na chuva, esfregando ás .mãós' e tiritando de frio.

Duas ,esticadas num 'indefinível e confuso
"crawl" era o que se seguía, quase' fazendo com que
o pobre indivíduo clamasse, após terminá-las, por
um salva-vidas, que por sinal" não existia.

,

O ato seguinte era o do, ':mergulho do trampo-
-

'Iírri", quando todos tínham- a.esperada oportunida
de de desrecalcarem-se por ,não terem. nascido Su
per-Homem ou Oapítão .Marvel. Shazam l, parecia
dizer o 'mergulhador, � pimba!, n'água _ proeza es

lia que se não provocava uma dôr nas costas para fi

resto do verão, fazia com que o pulmão e o estômago
se deslocassem para as costas, tementes de outras
,"eventuais peitadas.

possuiu.
"Êles, 9S pobres banhistas de Coqueiros" .

.....- ...
\
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De Iodas e CODfec�ões
Reuniu as criações mais lindas e AS MARCAS
MAIS FAMOSAS em arllgos para feslas,
passeio e praia.

E ainda o' BRINDE:
UMA C H AMP A G N E

.

P A R A TO DAS' AS'
COMPRAS ACIMA D'E CR$ 2.000,00

, T A N T Q. A V 1ST A C o M o A P R A Z o

, I

E . Votos a Todos-Todos
,

.

'" . \

.
de um· FELIZ NATA·L

.. - .

dos 1 R A D I ( 1 o .H A I SES T A B E L E ( J M E N TOS
\\ .I

. "'" �-
-. A

,

"

....

"': .-

.

- .

. .....

. \

..__

'nalise . com isenção as oferlas, e

RESPONDA COM SINCERIDADE:

;Alguma vez lhe foi proporcionado tantas vaníaqens

para TORNAR O SEU NAtAL MAIS
,

,

CONFORTÁVEL E MAIS FELIZ?

As popularíssimas "CRUTINHAS" apresentam um
, \

formidável sortimenlo de bons e prálicos artigos
.

para senhoras, homens e crianças.. t�nu ;1 marcação

(APENAS pARA SALVAR A DESPEZA) de 10%

sôbre o cugio das mercadorias.
,

.

,/

Portanto, POR PREÇOS QUE NÃO VISAM LUCROS!
I

( E (H AMP AG" 'E P A R A A SUA F E S" A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Juizo de Djreito da Comarca de, Iijucas �� r:'· -.,. -li' .�------�---�-----"--'.,
��I���E��S�I1�6Ã�Á���T�:����E���:I;T�E���� ;�ç:�r�o�eex�::aos:',S!:I::a �:�'fl;�;�� ;:p�e�p�:�,::�,�.:.:E,'I'I·<; �,�r'�I'Jtl' dO" �O"C'III,9)

\

D·, e'mocrgtI1c'o-:
.

:.eIDOS. ,.' ( paeho: - "A Como requer, De. (ass.) 1,\1:. Carmofia;, Gallegq Juiz ·U U d u ".-, u '

O Doutor Manoel Carmona Gallego" Juiz de Direito da" signo o dia 28 do carente, ,às dez de Direito., "E para que c�egúe,'j'"
" �

Comarca de Tijucas, Estado de Santa Catarina, 'na forma, floras no Forum,' para _a jusUfi_ ao conhecimento dos inteJ.'lladoto,

CO VOCAÇ
-

O
JI

ela lei, etc....
-

'cação requerida, f�ltas ai neesssá· e nln�em pOsSa !ltlegar 19fiÓrâncI� .' ' N
,

A •
FAZ SABER a tOdO� quantos SUveira, Timóteo Ignáele Gome� ", :ias Intlm�ções. TUucas, 20:11-69. manti0u expe�ir o presente' edít�} ,_ ,

' Na lórma do arligo 28, § único, dos Estàlulos parti_dá- .'o presente edital de citação de [ldefonse Nicolau serpa, -', bem' ;ass.) ]\f. Carmona., "Feita a jus. que sará afixado na sede _ deste, III ' c

III
ínteresados a�sentes, ancertos e como dos Irrteresados íncertos e tiflcação foi proferida a seguinte Juizo no lu�r de costume e por l1li -

'ríes, convoca"o Direlório Regionnlpara reunir-se, nesla Ca- JI

desconheCidos, com e prazo de descOnhecidos por editai� tie trin.· s�ntença: - "Vistes etc .. . Jul_ CÓPia: pUblifa<to ,UMÂ VEZ na • ' •
�rlnta,_ dias, virem ou dele conae., ta 'dias, - .do sr. Diretor do pa.j �o por sentença, par� que produ; Diário da Ju�tiça e TRES VEZES '.

- pilaI, na Séde àPraça Pereira é Oliveira nO 12: às 17 �oras •cín.ento tiverem, que por parte trimônio da UniãO, por ,p:'ecató_ za' seus legais e jurídtcos efeItos, no jornal "'O ESTADO" 'de 1"10_
d d· 5 d d' b

,.

dde Sebastião. Nicolau Serpa Ih" rIa, em Flo.rianópoUs '6 do sr. a justificação retro, procedra� rl'â;nópo�is. Dado. e Pas�do n�atl!l '. _
O Ia. e azem ro proxlmo vin ouroi com a seguinle •

fe! apresentada uma petição do Represerrtante do Ministé!io Pú· nestes termos autos de Ação àe 'cidade de ,TljUcaS,��aes vinté e , " Ordem dn Dia:
.

\ •teor seguinte: "Exmo sr, dr. ,J.lliz' \

bUc,e nesta Cidade, todos' 'lJ.,,,t Usúcapião e-ie:querlmento de Se- seis dia do mês de novembro de III
'(_

l1lide Direito da Corna.rca - Seba3. contestarem a presente ação 'Ien. bastiãO Nicolau Serpa. Citem�se ano de mU novecentos e ClnqU�n.,':' ", a) 'cred""e.,nciar, de acôrdo'com ,a/letra "i'_'do,'ar,U.9,,'oJ9: ,:tião Nicolau Serpa brastieiro la. tro do p;azo de dez dias de cqll_, por niand�o .oe c�mfrontantes co,, ,ta e nove. Eu (ass.) Gercy aos JI -, '

" JI
vrad�r,,' casado., re�iCient.e no' íu; rormídade com o are. _455 do cs. nneeídos do Imóvel; por editaiS, Anjos, _ �scrlvão, o datllo�rflf"i • dos Estalutos, del-�gados a, Convençao Naclon�,l; .'l1lig! � Perequg municipiO de forto digo.' de prÓcesso Clvll send-, eom e prazo de trinta dias na conferi e ,subscrevi. Isen.to de lIelO�) a''''.

JI

Belo. desta Coma�ca quer mover aflnal, réconheêide' Q de�ín!O ú� forma .�o art. 455 § 1.° do, é. p. por se trátar .de Assistência Ju- • b Irahir de 'àillros assuntos
'

e, interesse parUdarlo. _
a pr'esente ação. de �SU.Cfl,PiãO em supncante sobre o referido ímy, Ci os interessados incertos pes_ dlciátia. (ass:) M. Carmona Gai. _ Fi!

. ," I"' 30·:4 "b d' 1959 •
que expõe e requer a v. Exc1a, vel, cuja sentença servirá de tit,u_1 SO�lmente, qo dr. Represe�tant,e .dÓ lego':_ Juiz de, Direito;" Está '�()ll, IOrlanOpO IS, U.e nove� ro e '...

,

o seguinte: I _ Que' ��'suPlicante 'to 'há'bll pará, a inscrição no Re- M Público nesta Comarca DIs_ forme orlginal� ',afixado ná �e,l' CELSO R,AMOS _ '

é poseiro, há mais 'de vinte e gistro de ImóveiS:' protestase IIre., penso 'a cl{ação do Repriísentante deste JUizO, no lugar do COSo • -, _
cmco aneE de um terreno situa. var o alegado cem t,e�temunhas e do Serviãi do patrimônio da me sobre o quaL me repo�\o e • Presidenle li
110 no lu�aI perequê� munioipio visterias, se ne�sárlo., ;Dá.Sf( a I

UniãO,
.

por entendê.l� à.e�net;essá. dO� fé.
I'

:a .. _ 'til �
'

__ .. _� 'til ��� .. __

de perto. Belo com 19 metros, de
presente U, valor de cr$ 3.000;00 'ria em face da Jurlspru�êneia não .., , -.

A ·L E t(_'_, A-_,
'

0_ ,',_'' para es efeites legais. 'O sõli'c1ta., só' do Tribunal Féderal com ta.m·
:

'Pre's da AMB ( O N' S U', L ADO,frentes e 1300 ditos de fundes"
r

.

d
'

,

dor que, esta' I!oSsina tem sua re. bém do Tribun,al de Ju�tiça des_ enen,tes', e'serto- ,

',.ala.rgando �o flm desta ',metra..
, . -,' Comunica às pessôas i,i1teréss!i,das' 'que os Srs. 'Eri.ccllsidência nesta Cidade, euãe' rece. te Estado. Trata.se de terras in_ agradece ao,

"

gem � de fundes .,- �ais, 1l.9, be ,citação. Nes_tes termos, p. de_ terioran� e a cautela reco�_
,_

'

I
Ped e M. Ramseger'l respectivamente Chanceler e Secrp-

metro� de frentes para o nort,ej e
f i

'
, ,

'

h d
tárió do Consuulado da República federal da Alemanha,_ , er mento. TijUcas 18 de novem. da diz respeito aos terrenoa ..lo.

'res� ,C a-ma, o" ,ao Pretel-'Oproseguinde para es, fundes c'om
bro de' 1959. (a;.) Cláudio Ca., diais d� marinha o que não o

,
'

I em Curit�ba, estarão nesta Capitàl nós dias 4 e 5. de�'di!-'
mais 600 metres, p�rfaz_endo o' "

'

,
, '

_

i
_.

I Zembl'o do corrente àno.
'

total de 107.500 metres, quadra_

q 'ade'I De presidente da Assec aÇae
i - A

'

'A •

lt' 1

dos, fazendo frentes "a les�e ,em VIDA" ESCOLAR lU., �l�::, �:::���rj �:�ei!U���;�" i SÔbi'�e�:!;�,��s t��a:,e:s i�:::�:s:'�uoe ��l���;c��n�:t�;� I

te:ras dI) Vicente JoãO Sllveira e

'C
" I Justamente J1:\llll momentó em

'do Macflado o seguinte telegrama: i,HOTEL, Rua Jerônimo Coelho, '

'Timóto Ignácio Gemesj e fundos urso 'Normal Regional "JOAOUI,M DE que' o eXércitcj;'"r.inálS preçlsa do
"Antecipando agl'ade'cimentos qUE I no dia ,4 de 'dezembro (sez,ta-feiral das 9 às 12 horas e

-2. Oeste em ditas de Il�efonse Ni. ,seu valioso concurso, um s:upo de
apresentarei visita pess.,oal >n 1"

II '

17 h
'

,

O. COSTA' I
tenenteoS-"desertou d,e ,suas fUS!ras; meu multo obrigado pelas' amáveiS' das 1472 as, oras;

.

celau Serpa extreman�'o aC? Sul deixando a luta., que está' acirrada, palavras referente Faculdade l\1l', -no dia 5 de dezembro (sábado) das 9 às 12 b,otás.
em terras de herdeiros' ignorades entregue a cempimhelros que con.

dicina. Cordialmente Dr. An'ôD10 Y N-11/75
tam com recursos escassos para Muniz ,de Aragão _:_ Preslde'l';,o
levá,la a bom têrmo.

da Associação M�d!ca Brasileira",
Não se trata pürém de deser _

ção das fileiras
�

do glor�se�exérclto

'O"URO" BRA'Ne'O' "'
'

haéional mas sim' de um outro
. J _ ., -

_

vinte e eito anos por comprl\>�de Amin". exército (calnavalescO) empenha.
,

,
do na manutençãO de uma tfadl_

...__

e
·

Adel1no Marcos 'Batista Alfredo',' ,PATRONO DA TURMA:
Ção catarlnense: os, carres de mu. em' oquelros Extraviou-se um título, da Aliança da Bahia qapita,':'

JOsé Batista e FUlgê"nci; Françl�- ES];3iridiãõ Amin. tação. A Sociedade Carnavalesêa lização S. A., do valô� de' seis m11 cruz,eiros, de nÍlmero de, ,
<

PAR "'NINFO ' _/. " di 'ite A populaçãO de Coqueiros vem'
co Batist!!- cuja pesse ,sempre fel

'

n : "Tenentes do ulabe�, a e.o
,

,

ordem 84.367 e número de sorteio 00.736, emitidos pela, trabalha ativamente na construção reclamando desde multo, contra
(

,

e/{ercida de medo pacifiCO, con. Dr. Aderbal' Ramos da ,Silva.
'- de carro� v,erdadelramente revolu_ a atitude, 'injUstificáv,el, da efi_ Ágência Emis&ora do ;Rio de Janeiro em Jull).o de 1938, per-:

.f!ínue e in!terupto, pelo supU. HOMENAGEM'DE HONRA:
cienários. ciente e atuante Usina de Bene.' tencente a Snra. Da. Olga Garofalis Campos, _resident_e

cante e com ânimo de demes. E;xm�. Sra. Amália Zanini / Linhares - D. D. Diretora Ainda ontem O sr. David Ge.,
ficia,mento do Leite, que vem se

nest� cidade, com os pagamentos efetuados até NovembrQ
" do G, ,E, "'Getu'11'0 Vargas". vaerd dizia �o repo'rtér que, a tur_ negando, peremptoramente, de ,fa,

'

t·III - Que em vista de' exposto "

,

iii ' I de 1959 'O qual declara nulo e vai requerer a respec lva
HOMENAGEADOS: ma do Galpão precisa do 'a�lo de zer a entr,ega domlc ar aq�e e "" '

quer o suplicante regularizar a \

.' '" todos os tenerites sem quaisquer I aprazível recanto.
"

Iilegunda vía..
sua, pesse SObre e referido imó_ Exmo. Sr. H:l'lberto Hulse - D. D. GoVer�ador d� �st�do, 'discrhninaçõ�s, adiantando, ainda Entretanto, ao que censta, f\ Florianópolis (SC),

_

di Exmo. Sr. Osvaldo Machado - D. D. Prefe!to Mumclpal. que e Jaques 11.1'1 da Livraria Xa. dinâmica UBL bz a entrega de_
VeI, de confermidade com o

•

s.

peste na lei federàl 2.437 de 7 de E:xmo. Sr. Dr. Vitor Pel"Uso _:_ Secretário de Educação e v1ílr, ",pensa que, ";carnaval é feito. miclllar àquele aprazível recanto.
...__ ,

,

Cultura. .,cem conve.rsa.,.- El Nezinho tam_ Entretanto ao que censta a di_

f M lj' p. R A l'
'

março de 1955, -, que_ modificeu
'

" -

"d" dinâmica UBL' faz a ,entrega' dom!_'
-

iii-
Revâo. D. F.elíci(i da C. Vasc,qncellos _ Arcebispo'Co'adjutor ,bem' e�tlÍ, S&}1 e -@:aNao,assm " i

: ir.,', - ;

o art, 550 de Código CivU. E para . , como tantos outro� tenentes ,de. .,i!i& do leite a <;et!J:�nadas_ "

, ," '._" ,,I,,,,
O dito fim requer a designação do Exmo. tSr. Haroldo Silvà � D. D. Delegado de Ensino. 'sert;reJ'para um �eêng..j8mento ... ,�JiLa:das personall�!tde-s, pà1!!:ané'

Bxma. Sra. Jair S. da Silva D. D. Inspetora Escolar. () mgóc1o,. ,disse_nos David Ge, (lo. o produte,-
"

ém".çoqUeir��. a:, ",,'

S s- M
'

sr· f(�)I"
-::: ''I.

c,i". lugar e hura pari!, respect,l_ .Y. r um a1 t' tico. �tl'O" o'
.�, '"--

Exmo. Sr. Migue_l A. Batista - D. D. D�legado Especial de vae�d não cenversar em porta de .e 1 en
"

.,' -:

;;;,i'�'-�;,I�I':=I'F":� _'"
'

"�a )�"tlflcaçãe - na qual d�l' ' lIvra.ria nem ficar-m;;ntfomio mar_ Esp,etamos dentO -;, ill
•

ouvidas as testemunh�s
Polícia.

ch;5 e�l;did...,_�� a..lPll'O o.,.6'af'-o" ahlçaTetiip7 q�e,
,...4-.n,......�M�crre-A-gostinht) St::).ehlin: - poR 'mf tenentes esperam com_ Bem quaisquer dlscrlmtna,ções,_!oi I {

·E:tjna..-..Sl'� ;[h,o-f....=eylla:��� ......-- _--' -

n',uite.s J5rotià?ll!dades.; _.�O}tqUistar, visto um veiculó" da "prestimosa ,;

,'�UI, (, ' te I E,
I
A' lr O' (,( ASr. Waldemar Vi:eir�a. ."

'

novo e .. retúmbante campeonato. ,BBL faiélldo ent!e�,a, li d9m�cil!e, ,e'I I n .J J
Sr. Nilo ;M. Medeiros.

- do pr,ecieso,�uro b�a:nce! '"", ,

ã-e Izellqa Vitorina Bati�ta e ao N�pró:lj:imo dia 12, realizam-se as solenidades �e for
norte em ditas do' req�er_e�te. 11 'matura de mais uma turma ,de NO,rmalistas do ac.reditado
_ Que o dite ter,r�no ,fo! adqui. estaQelecimento ,de ensino "JOAQUIM DE O. COSTA", de

rido pele suplicante há thals de Saco dos Limões, turma' esta �enominada '"Espiridião
AH�nça da Bahia Capitalização 'S� A.

PERDA DE TítULO
'

de Noveml?r:o _de. 1959
N-llj30

Profa. Adir Faísca.
Profa. Julieta Câmara.
."rofa. Etelvina S. MaGiel.

sejam citados es atuaIs con!r�!l_
?l'Ofa. Waldéa B. de A. Pir"es.do imóvel Vicente J (lJJ)

o� quais cempa:recerãe indepen,
dentemente de citação. R,3q,,�r
mais que, depeis da justlflcaç'io lua Deodoro. D.O, '15:- lei. 3810

\

Irmandade N, Senhora' da Çonceição
A���da�.ad��c���.���t�!��!" d. OU� .

PELl " 6 . U A R. U JÁ"
convidar V. �X9i�. e, Exma .. Família ":para assistirem us

P ,R O G R A MAS P O L t T I C -O SfestIvidades qu� em ,louvor de 's):la ';padroeira N, S. da Con· ( ,-'

ceiçã,g., se realjzarão em'sua igreja, no p,róximo dia 3, e ONDAS MÉDIAS 1 :420 Kcs -' '5 �W
obedecendo ao "programa seguinte.

.
_

" ONDAS CURTAS 50 mts) - 10 'KW

"t' , Novena,S a �omeçar dO,dia _29,_àS'19;�0-horãs,' No .dia I' 2;a feira: .1305 horas _ O,PSD ·na' ASSEM-'
3, as '1 horas, Missa de Comunhao, Geral, as ,9 horas, Mlssa ' '. '. -'

'

'.

Selené conl sermãõ ,ao Evangelho e a tarde Procissão. I BLEIA - Na paIav!,a de Acy Cabra,I Ter\�e
--

Nas noites de 5 a 8 de dezembro 'haverá., barraquinhas 3.a feira: 20,0'5 horas _·CEI:SO�CONVE.RSA
em frente a. capela.

"

-', '
,

' I COM VOCÊ; ,_' , Na pa.�v,ra do candidato
'A Irmandade, desdê�já agradece a V.' Excia. � Exma. 'I d() P.S.D:-

' "

famíliá pelo seücomparecimento a e!lta� ,festiv�dades. Du- 4.a feira: 20,05 horas NA LINHA DE
',(ànte as novenas. o irmão Tesoureiro es�ará na Sacristia

FR .... 'NTE' ,

N
'

I' do Dep. Jota,

para o recebimento dos anuais. � a pa avra
A ADMI;NISTRAÇAO , Gonçalves .

_

6.a feira: 20,05 horas _ O QU� VOCÊ PRE ..

CISA SA�ER! -, Na palavra'do Deputado
Orlando Bértóli

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

PreJeitura _Municipal deFlórianópolis,_
,

�;'.�,
.

DEP,AllTAMENTO ,DA FAZEN'DA '

ficam
Senhor prefeito.
convidados' to_

REGENTES DO ENSINO PRIMARIO DE 1959
. //

Alcides 4. G' eremias
Aimir BeR to da Silveira

Achilles S. SilvA

Francisco V.' C&T âneo

.....

,
"

P. M. F� :

EDITAL

Neli Elice OS car
Bilda MaciE 1
Léa AbreU

,

,Ve-nde-se

lias I'luantos sejam credores do'
Município. e q\l� alnda não hajaÍI)
r,equerido pagamento de seus cré·

i"s>-ditos ou recebidos es decumentos

equivalentes aes mesmes - empe_

nlto, requisições e' outros - a

just::ioá,les pel"ante a Comissão
enca regada do levantamento dels
déblt03 d =sta prefeitura dentro do

prazo. de quinze (15) dias a par_
,

tir da data 'da primeira publ!cação
dêst<'l edital.

prefeitllra Municipal de Floria.

<;);!ópeus, 30 de novembro. de 19'59.
Frederico Botelho '

Di etor do Dep. da Fazenda

tinia JO sé d(L'Silva
João JoS é de Aguiar,.

José DO rvaZ Alves
Wilson Co� ta - Orador

Maria

WA lter J. Jorge'
Jairo -L ui?-' Brogi1.Oli

Aparecida AraU jo .

Vilma CaroliN a Vieira
!tO sa C. Medeiros

Nilce Silveira'Mendes 'prédro à-ruà Trajano
Maria TerezinhA Cordeiro
Alcina Bada CO rdeiro da Silva

" Vende-se o de 'ns. 13, 15 e 17, de dois pavimentos,
cóm quàtro' amplos salões, edificado em terreno de
; H,68 de frente 'por �5,00 de fundos.

\

Trata.r à rua

S,ão Jorge, 32

Tereza de, J, AG'guiar
,Maria Constância MaR tins
,Maria Adelina de A_gU iar

.

/

Acy Maria P acheeo
Amélia 'PôdO

I / :( .. �;..

.�" �__2..,
...."\_:' _

Movimento da Tesouraria em 30 de novembro de' 1959, '

PROGRAMA ,Saldo do dia 23 (em caixa) Cr$' 1.414.248,90 '<'

ALUGA-1E pais.
Ls 2Õ hor�s - Entrega '-sole�e do� certiifcados no

'Clube -Recreativo Limoense.
AS""'22 hor,as - SoirÚ rió Clube R�cieativo Limoense.

, Arrecadação
Depositantes de dinheiro

1G"S.479,10
3.60�,00

PaGJ\MENTQS
As 8 horas _:::_ Missa em ação de graças na I?apeiã d3

�
N. S. d2l Bôa Vtagem.

11 horas - Cocktail oferecido aos�Srs: padrinpos e

·RECEBIMENT O S
RECEITA ORÇAMENTARIA

Cr$
DESP1l:SA

Educação Pública
BALANÇO'

ORÇAMENTARIA
Cr$ 1.000,00

1.519.723,00

As

,A JVTP Indiferente,ao Sossêgo Público
'Como Ee não. ,bastasse o inferno ,""'Õ:JrS8 llela m�drugada num

d� buein!3.s d-eséentroladas durat+': flag�'ante desr,e�pelte à Lei, .que
'te o dia tedo, r.lém do� esc�')�S deve e-xistir, supemos. para �Cl'

� ê t ensurdecedores' a popUlação. ainda executacja p�la douta. Insllete.r!.•.

t���rm!1men .o tem que supo;tar o barulho' não. Horas, antes da partida, às '1)11i_
menes infernal de ônibus que pela bus ficam cem o motor funclon�n.

Aluga-se pequeno' .apl;trta- m�.!'Ugada, partem pal'a e interla_r do 'com ,os aCflleradores em ação
ento térreo independente, n out'es Estades. -_ perturbando o sossêgo dos que' re.

rcialmente mobiliado, pró- A�esar dê�te jornal já ter leva-I sidem 'naquela artéria públ1Íia em

para duas pessôas, à Av. do ao conhecimento. da conspicua i plena capital. Espe':amos que �

IVTP a gravidade do preblema, os' Capitão chefe da zelosa' IVTP leye
!,O Ramos 85. Informa- meradOl:,es na FUR, Sete de Set? ':1,

I
em -c01Jsicl,:'a.ção e fato aqui d.,;

pelo fone 3358, lJ:'f) continuam reclamando cen-<a n:unoiado, e tome '(lS providênçias
,

N-",1",1"",,_-;;;.,,__,,,, p_=.... que o CELSO está

a residência - Trés quar
- 'A 'Vila Lopes Vi.eira,

15. A tratar: Rua Nerêu
Tefone 33-42.

N-llj76

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

Cr$ 1.520.72,8,00

(1!r!?f� � -

,-
--- '�, DISCRIM.t1'lAÇAO DOS

Cr$ 1.520.728,00

SAJ.,DOS

Na Tesouraria . ,

•••••_o"••••••••••.
' . "Cr$ 1.519.728,00

18.146,00Em Bancos ,
,

••••••••••••••••• 0.0 ••• ,.' ••••• '..:._o
••••••••••••

Cr$ 1.537.374,00

Prefeitura do Município de' Florianópolis, em -30- de Novembro tle 1959.

V 1ST O
M. C. DE FREtT-(1S
Chefe ,SP'rv. Contrôle FREDERICO BOTELHO

Diretor

MARIO L(}BO
Tesoureiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VERAO! . .. BAl'f:tIO,DE MA,R!... SOMBRA ...

e água .. fresca .. �.
x

X
X X
X As ramílí 15 de florianópol1s' e visitantes es- X
X tão de parabéns com a abertura da Sorveter-ia- X
X Restaurante-Bar BOM ABRIGO, estabelecimen
X to moderno dirigido e servido por familiares dos

-

X proprietários..
X Ambiente confortável e elevado! No mais be
X 16 recanto de Florianópol�s � Praia de �om
X Abrigo! SerVido por ótímos ôiltb'lS da Emprê�fl.
X Bom Abrigo. , 'N-ll/67
X
X XX------· ...

X

X
X
X

-----XXX

ALU,GAM-SE

ALBERTO BECK UBAJOSÉ
E SENHORA

EMILIANO
E SENHORA

partícípam o noivado de' seus filhos

MARA e GETULIO

Florianópolis, 25-11-59

P A R T I C I t>A C ·Ã O
t

�

Gualberto Sàntos senna e S�onhara, A-ri Mafra e se-

.nhora, têm a satísraçâo do participar o noivado de seus

filhos

ALDENOR e
'

MARILENA

Florianópolis, 21 de novembro de 1959. N-H/65

PARTICIPACAO
.

J _

IRINEU JOAO DE _ ESPINDOLA· E SRA.

participam aos pa.ientes-·e pessoas amígas, o nas

cimento de seu nÍho" M�tIri1io, ocorrido dia 27, do
�---'o'-�

.

•

ade
.

C�tlQ��}prrêa...
Florl:ino

P A R t 'I ( I P A Ç" ·A. O
Acy de Freitas

'.
Joaquim Cavalheiro Mendes

e Senhora' e 'Senhbra-"
-

têm o prazer de participar o contrato de casamento
de seus filhos

LECY

Blumenau, 30-11-59
e JOSÉ

Florianópolis, 30-11-59

CONSELHO "REGIONAL DE MEDICINA
E 'D II l�

Comunico aos Interessados que, não tendo compare
eídoo número mínimo legal da-votantes à Assembléía Ge:
ral realizada a 24 decNovembro pp., ríca convocada outra,
a efetuar-se no dia 9 de Dezembro, a qual, de acôrdo con

...:\..-as disp�sições em vígôr, funcionará com qualquer numero
,.--

de eleitores. :, ..

Florianópolis,.25 de Novembro de' 195.9.
Dr. Joaquim Madeira Neves

PRESIDENTE.

"CLUBE RECREATIVO"6' DE JANEIRO"
E D'110A L

�t ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente: de.:�iôrdo

.

com às r estatutos desta So

ciedade, convoco' -Os senhores associàdos para .a..-Assembl�ifl .

Géral Oldinária: a realizB:r-s� à.s 9,00 horas do dia 6 dt'

Dezemôro do corrente ,.ano, a fim de eleger o conselho de

liberativo para G período" social de 1960/61.
,

HELIO PEIXOTO
Presidente

,

��,--------------------------

E.D:I T A L
Pelo pre�ente convido .os credores desta PoUcia Mili

tar, 'pessôa fís,ica ou jurí9ica�:.pª'r'a se habilitar no pràzo de

trinta dias, ao recebimento de suas contas, referentes ao

corr�nte exercício finan'çelro.· r

Quartel' em Florianópolis, 21 de novembrC? de '1959.
NEROCY NUNES NEVES

Major Inspetor Adm., Into.

-ven�de�·'se
Jeep W1llys - tipo 195Ó:� montagem americana, mo

tor recentemente retificado:
. Bem como. um balcão -com

ércio �m geral de material

compartimentos.
A tratar na rua Marechal·":" aullherme, 1 � Florla

N-ll/68

utilidade para bar ou co

pau-marfim, com diversos

nópolis.

I

A V I S O

I' Dr.. JÚl!o . D01n VI,elra- mudou 1
1 o Gon�uLtórlo para Rua Nunea 1 .

, "

I 1\1acha.tlo n,O 21.

I Fo�e 26·75 -

. I
N. 11/10 1

------

Cssa- Vende ..se
Ven,de.se uma de madeira

juntos vuem- o mesmo ideal artístico... Juntos

perseguem o mesmo sonho de perfeição... juntos
-!U!ftafll: ciga�ros <, Hollyuood!

Companht«
de Cig?mOI
SOyZA CRUZ

opere,r em tudo quanto seja da ai.

O prefeitO Osvaldo Machada çada da Pl;eteltura.
acompanha atentamente as' cl'e_ 1 O pro-Jata'-mandando eonsígu.cr
marches que se realizam no' sent.I.1 verba' 'especfíÍea 'no orçamento d.-i
do da instalação da rêde 'de- esgôta RepúbliCa é de autoria do' depu ,

lia ',-sub_distl'i to do Est'reito. j!;Í!l,.! tndd eatartnense Kondêr Reis e' js
bera o- a.skllltu não -s-eja da co�:. I ser�'lços serão executados pelo- G(,.
petêAcla do Govêrno MuniciPal.-.! vêrno do ··Estado. Vários despacho,
nem por isso a sr; Osvaldo- Maçha. '. telegráfiCOS do prefl.eto de Floria_
do se

.

geslnteressou do problema I
l!.ópo�is dí , ígtdos àquele parlamen ,

Dai, manter.se 'atento ao anda_'1 ·.r -xpressam 0-, '-,'. ,."&",e elo Go
m�l.to. das gestões, 'pronta -a 00_ I'êrno Municipal l.)�ic' assunto.

v'O" CA ç�Â O: - 'PJ O�N E ,I R A
A cobertura do consórcio aéreo TAC-CRUZEIRO 'DO

SUL de grande parte do terrttórío nacional é um -quase
desmentido formal dos Drs. José Bento Ríbeíro Dantas e

João David Ferreira Lima áqueles que asseguram contar o
.

,

Brasil com 8.800.000 Km2. A rêde de maior percurso e de.
mais -íntensa penetração econômica, no campo de nossa>. "

aviàção comercial, é mantida em ga-lharda liderança pela
',.'

equipe idealista de realizadores, que, em menos .de quinze
anos, transformou o antigo Condor Sindikat nessa joia
de organização,

\
que se chama, em bom nacionalismo,

IA preços especiais, no SUPER MERCADO DA
, AVENIDA MAURO �.,.MOS: Loja!! Externas, Boxes ar

� ilnternos e Bancas.
c.

-I Estão Já nrncíchàndo Padaria, Açougue, Pei-
.

xàría, Venda de Lei_te, etc..
.

. I, . _

I.
OS interessados devem aproveitar essa oportu- • : ,F!=>TOGRAVURA:

nld�de para obterem um

�IU,
guel b�stante convi- ! � 1'11

I

I J ORNAL
dativo,

. �ro:uran�o o,Consorcio de Desenvolvimen-. e,' O EST O

.:�Ei.=J!� i I <w,,�,,�,;OW@"'";;.
P A °R , I t -I P A� ç ·Ã O

co-m
- todarecém_construida,

conrcrsc.

Ver e tr.··�·'l' na' mesma,' à
rua José Maria da, Luz n.o· '7· A

-SERVIDAO (José Mend,es).

VENDE-SE NA
AGRONÔMICA
A rua Almirante carneiro, um

lote de terra de 12 metros de fren .

te x 30 m.etl;os d� rundos com

água luz e esgoto.
, -

Tratar Av.' Trompowski n.088.

N_ll/82

"Cruzeiro do Sul".

Combatendo, pelos motores possantes . de\,suas mo

derníssímas aeronaves o velho conceito de arquipélago,
em que o pais definava, a Cruzeiro vem construindo ci

vilização. É o sentido de unidade. Aproximou o litoral do
sertão. Ligou, pelas suas asas, os quatro pontos cardeais,
no mapa do Brasil. O catarínense vive hoje, pela Iính.i
diréta dessa companhia, -em um suburbío do -Rio. Há pou-:
CDS dias, daqui parti ás 9: 30 da manhã. Precisamente ás
11: 30 aterrissavamos no Santos Dumont. víagem deslum
brante e inesquecivel.

.

1
Com. raras exceções a situação é

Se por acaso' o-s rrsca;s \ devera péssima causando ;" mais desa.,

existir) do Dep;"rtamento de Saú· gl'adável Impressão aos que vêm
de pública resolvessem dar uma I· de -fora porque os da terra já se
.. I ,-

.olhadela nos sanitários de 'bares �
I

:tcc�� umaram ao descaso dos n4,btofi
restaurantes da cidade veriam quo 'p nt ívos ríscaís . do Departamen .o

cornv andam falhos �'omls�s. IÚ/! d·, iSe,úáe públl�a onde também
sanltá:lcis .que são um permanen., I alguma cc ísa anda mal coma por

. I "
,

te convite a. um concurso de i evcmplo a tão decantada pontua,

Imundicie, talo estado em que se lIt\R.de Inglêsa dos ,humanitários
encontram'. I !'!'éd.r 0.0' que aU t"abalham.

Dizia-nos, á Celso Ramos e a mim, um industrial gaú·-

AGRAD'ECIMENTO E SUGESTÕES cho,que.iria ao Rio liquidar negócio urgente e regressaria

, _

a Pôrto Alegre,. de onde partira .ás 8 da manhã, regres-
Recebemos: obter melhor preço para o prod'l- sando ás 15: 30 para à noite, 'presidir a importartt� reunião
Florianópolis 30 de 'Novembro' to; de classe. O Senador Bor.nhausen chegou no �vÔó' de" on- "

áe 1959. ',-- 2 - sugere a Instalacão de um . ., -" .
CÕ' ,

prezada Sr. Diretor Avlá1'io
.

Demonstrativo' em pa. tem, partmdo do RIO as 13:30. A-p que me lnforrn.op,; na
. Saudações. lhpça., a:.ex.emPlo da

q.ue
foi

Ins_1 �.àntos .Dumont, u� j�rnalista,.o parlamen�ar :eataF-i,nép.se
. Termlnáda que �estâ' .com 'êxito t�lado na. Fa�enda da Ressacada Ja traZIa para o dlret�rio udemsta daqui o res.i.lltadü, que
satlsfátór10 e cQmp�n�acioi' ,espe' (FIOrHin�pallsJ.' p�la Diretoria da

i lhe fôra dado de São Paulo, pelo telefone, para � 1la'lcão
clalm.ente em palhoç� a IOSÊMA ->produção Animal a fim de ensi.! d

.

1'-
.

.

..

NA RURALlST� que' a Arquidio, ,nar aos av1culto1'es as mOdern'l9
a companhia, (a reurllao dos partidos, empenhadps em

'cese 'em convênio- coti, o Minisie� .práticas avíco-Ias; r:aberem 'de uma vêz se Jânio v&m, ou não v'em. "Hoje, ás.
rio da Agricultura realizou de 14 3 --sugere ao DNER ao DER 11: 30 O líder da UDN levava á &Uél, gl'éi no Riô O rellult.8;rlp .

a 21 do- .corrente' nps Municípios e ao POE que no planb rodovlá'. das -conversações,politicas de ô!!te�.
. .-

de S. José palhoça temos a -�s, rio seja Incluida 'a ar.borização
façãO de man!festa� a nosso rr:al" da� estradas aO-longo da faixa de

�fvo- r,econhecimento pel." _CDOPe::' 'domíplO da União ou do Estado €)

ração �aUosa que o Diário, que V dentra.da ácea 'técnlcamente per_

Excla. dirige nos prestou, �est,"_ mitlda, em COlaboração com o

cando várias vez�s a Impa ·t'1ncI,,' Serviço Fla�estal;
da mesma e publicando o. 1'.0. 4 - sugere à Direção da Caro
grama. �teira au Crédito Agrícola e In-
Anexamos as conc1usõell e [}e. clustrial do Banco do Brasil. S. A.

climas publicar. a conveniência de adotar. no .estu_

Com elevada consideração e 'ls", d'a das opel'açõ�s pecuá"ias ,e exl.

tima gênçla de certlficado� de' vacina.

(OHff((lOIlA-S1 QUALOUIR npo
DE (�VI '

RUi: filndKo loI,ntlnoi n.' II

Casa - Aluga-se
Aluga_se bõa residência à rua

Melo e Alvim n, 9, Chácara. D'

Espanha. Chaves à rua Nereu Ra.

mos -32 Apto. 2.

Frei Oiorio Osorio StQffelo Filho
O Enca·:regado.da SEM.AN A, Ih

À Cruzeiro do Sul. - TAC-CRUZEIRO DO SUL :', vi-
.;e a grande vocação pioneira, provàndo a alta capaclda ..

qe de realização do homem bra�ileíro, 'tão frljustiçado, '

Gasta-se, hoje, 'em vôo direto Florianópolis-Rio, menos

tempo do que o exigido para a leitura dó "Estado de São
Paulo", por exemplo. Digo isso, de ciência própria: :__ ô.n
Gem, mal o aparelha alçou vôo no Rio, iniciei a leitura do

referido diário paulistano, ediçãb dominical. 'Não havia

terminado, qlJando o auto-falante de bordo recomendou:

"Srs. paiisageir9� queiram apel'tar os. cin�os. Dentró de

'dez' mi:Q"':1tos;'" a:l)errfssaremos no 1téropt'lrtõ de Florianó

polis".
Somos, ou 'não, meu prezado . professm: Ferreira Li-_

ma, graças em grande parte a você, simples suburban:'ls

da<cap'ital da ReiJública? RJjJNATO BARBO$A .

CURSO DE' ADMISSÃO A,9';GiNASIO
. '

AGORA VOCÉ PODE PREPARAR SEU FILHO PARI\.

O GINASIO, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS D'El MATE

MÁTICA, PORT,PGUÊS, L�TIM, NA RUA SOUZA FRAN

ÇA, N,o, 20, Tli:LEFONE 35.,30. PRÇli:ÇOS MóDICOS.

Ou aluga-se
Por motivo de- mudança

para oútra cidade, uma casa

recém -'construída;-- sita à' rua

Joaquim costa, n, 30, Agro
nômica com uma área 'de

190'ms.i, contendo três quar
tos, sala de visita, de jantar,
cozinha, banheiro e. porão
hàbitável com- dependências
dê empregada. )larte finan

ciada pela Caix:� Econômica.
Ver e tr!ttar na mesma, no

horário-das 8,às 11.

N-l!j60

ção' contrar doenças Infecta:-con�a_
giosas

5 -, recomenda' a promeçãa de

reuniões periódicas - nos distritos
I SEMANA RURALISTA da 'Jqm a comunidade rural Objetl�

ÀrquldloCE!Se de Florianópolis rea.' vàndo fins educativos a ;erem or=
lizada em convênio co-m o M_lnls. ganizadas em colaboração' entre
t,' da ,Agricultura. nos Munl- ó"gãos técnicas-' 'a Vigário dá Pa_
�Ip'o de,s. José é palhoça (Se) róquia e a pr�fe!tura Municipal.
de 14 a 21 de novembr9-'de 1959' palhoça 21 de Novembro de 1959.
C9mo.con.clpsãa prática dos Tra. �_ .. --, �- _.=-._

balhos a Semana Ruralista apre_ VENDE SEsenta 'slo\_gestõ,es e recomendações
-'

aprovadas 'em plenário: ótima caSa na rua 24 de 'Maio.
1 -4 sugée aos agrlcul�ores o '

, .
- :Trátar· pelo telefone '2nO, com

use. dr\despolpadores para melho_

I·s.r r. -(4ualldade do café a � d� DANIEL.
I

'

ALUGA-SE
, .\ -

Otltllo apartamento no centro

da cidade.

Tratar na CASA VENEZA.

VIAJÁN.TE - :VALE
.ITAJA_(

Laboratório AmeriC�n� tem

V3.ga. Exige-se curso secufi':'

dário completo - Idade: 23

a 30 anos.
Idoneidade comprovada.

Cartas com fotografia para
Caixa Postal n. 894 - CURI

TIBA. N-ll/61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rl-n-d-I";a�-,.iu"·"r"p'"·r-o\-f-l:s"·s"I=O�"o-a"w1r o seuN::���:nd:� �s�;��D�:�;��
" 11 U ., deu inicio à campanha do NOVO ASSI-

,,�. � ... _ ...... .a ·.. .� NANTE, nesta Capital,
As assinaturas novas, do ano de 1960,

Especla���N�� mo?!�!L de Se- feitas agora, terão como prêmio e bonifica
nhoras e vias urinárias, Cura ra., ção a vigência nos mêses de outubro, no
dlcal das Infecções agudas e crõ-

nicas. da aparêlho genlto_urlnárlo 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

DR. NEWTON D'AVILA ."tal,' eno Estrito qu assim, pia manhã já o te-
CIRURGIA GERAL -

.
-

Doenças de Senhoras - procto- rão m suas rsidênciàs, pois a entrega será
Iogta � Eletricidade Médica feita de madrugada.

'

Consultório: Rua Victor Mel-

relles n.o 28 - Telefone 3307 Para essa campanha são nosso� corre-
consultO:s:"Das15 horas em diante, .

Residência: Fone. 8.423. Rua Bíu- tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan-
des - Cap. Virgílio Diase sr. IvoFrutuoso.

ORA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

Consoltóno • &NI4inela Con.oU..

A'· BereWo LIU UõA àp,o. . !:Ielonda 1 6·_leJr.

dAI lõ " 17 bora.

Tel. - ZlIU

EDITORA 1'0 ESTADO" L1'DA.

O &dttu;tc,.
nua Conselheiro Mafra 160

. ,

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico' ESTADO

FLO&lANOP0L18

OIHETOR

Rubens de Arruda Ramos

G E H E-N TE
Uom i ngos -Fernandes de Aquino

I{EDA fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

.

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Eapecial iata em mo.Jéstiaa de anue e recto.

Tratamento de hemorroidas, fiatulaa. etc,
--_ Cw-ursia anal

CONSULTÓRIO,; - Rua CeI. Pedro Demoro, 1535
Estreito

COMU'NICAÇÃO
o ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

por seus advogados, ANTONIO GRILLO, AUGUSTO WOiF,
EMANOElr CAMPOS e MARCIO COLLAÇO, comunica que,
na intenção de atender melhor e oferecer mais comodida
de aos clientes, ampliou suas instalações, mudando-se' pa
ra o seguinte enâerêço:

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.° andar
salas 9 e 10 - Edifício João Alfredo
Florianópolis - �anta Catarina

COMUNICA(AO AOS MÉDICOS E
FARMACÊUTICOS'

A PiAM tem a honra e satisfação de comunicar a(,1!

.tustre- Médicos e FarmacêutlCil<l o lançamento do novo

,)roduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.· -

GERIPIAM - H3
. base· de NOVACAINA sob fo l'll1 !I. altamente establll �:11fl..
para o especial emprêgo em ocrtatría, no tratamepto oa"

.nversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da

enílícade, precoces ou não.
A: i.ostras e informações á cUspos1ção dos eennores

viédl('c:: a Rua: eonsellielro Mall·. - 90 com

Z L. Steiner & Cla. - Agent.es

DR. 1. LOBATO FILHO
Doenças do

•

aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA

FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL

MõES .; CIRURGIA DO TORAX
DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRISCO Formado pela Faculdade Nacional

ARAGÃO PARAISO de M'edlclna .Tlslologlsta e Tlslo-

ME'DICO cirurgião da' Hospital Nerêu Ra-
CIRURGIA TREUMAT�LOGIA Operações _ Doenças de Senho_ mos. Curso de especialização pela

ORTOPEDIA ras _ Clínica qe Adultos S. N T .. Exlnterno e Ex-asslsten-
Consultório: João Pinto, 14 -

Curso de Especlallzaç'ão no ('Q,Spl_ te de'Cirurgia da prof. Ugo qUI_
Consulta: das 15 às 17 norae, dlá-, tal dos S�rvldores do Estsdo. maJães (Rio) Cons.: Fellpe Sch
'lamente Menos aos sábados. Re- (Serviço do' prof. Mariano de 0\,0- mtdt, -.' Fone 3801. \ AteJ;lde com

3ldêncla' I3ocaluva, 135. Fone 2714 drade). Consultas: Pela manhã no "hora marcaçla. Res.: ·R� E�teves.
Hospital de �arldade. 'A lerde dIQ Junior. 80'. Fone: 2294 •

COLABOHADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr, Oswaldo Rodrigues Cabral

_ Dr. AlL-irles Abreu - ProL Carlos daCosta Pereira

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Ju vena] - Prof.

Manoel ito de Ornellas - 01'. Milton Leite da. Costa -

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

Lang e - r». Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fon toura Rey - lImar Carvalho
- Fernando Souto Maior.

P lJ B -L I C I n .A n »

.
Osmar A. Schllndwelrn - Aldo Fe;,naDd�

Ola� - Walter L�arN
liKPRRSENTANTI

lt�pret'lentaçõell A. S. L.a Ltda

JUO:- 'Rua Senaóor Dantu HI -, 6. Aodar -

Tel. 225U4
8. Paulo HUlI Vitória ,667 '-- (,�IlJ u -

Tel. 84-8948

-�p·tço Telell:rAf�co da UNITElJ PRESS lU-I')

AGENTES E CORRESP01�DENTE�.
.i."" T ..(f08 <)11 munlclfjio8 de HAl'IiTA CA'fARlNA

ANUNCI08-
M.,4Iaot41 contratl), � acordo cu•• 'abela •• ",er

- V Irtrlllt

ASSINATURA '- Ai'{UAL CR$ 600,00

A direção não se responsabiliza
. pelos

conceitos emitidos nos artigos -assinados.

RAUL' ',PEREIRA CALDAi

ADVOGADO
"Questões . Trabalhis,tas"

Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobO

t eíerone n. 2.467 .: Caixa Postal n. 26

hOBARIO: Das 15 às 17 horas. '- .

_SUAVES
,!..... .. -,;,. • .._-----

... , .�,

!�., condução independente ... !
�:�:�?�':'2'. Monar� I.t �.""
r.

APENAS CR$

CR$ 7.490,00 A VISTA ôu

Cr$ 623,00 MENSAIS_
HEVENDED'ORES

�. conta com estas vantagens
na sU,a Monark:

M AGAZI�E HOÊPCKE
Hua Fe!ipe Schmidt, -

Fpolis - o - Sta. Catarina
�:

e Garantia contr.a qualquer
defeito de fgbricação I·

e Facilidade em encontrar peços
originais de reposição, com
contrôle de qualidade Monark I

.,DELOS 'AIA HOMENS, MULHUES E CRIANÇAS

.\5.30 norasvem diante no consul

tório. à Rua Nunes MachadO. 17,

esquina da Tiradentes - Tele!.
2766. Residência - Rua Mare
chal Gama 9'Eça. n.o 141. - Tel.
3120·

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina àa Unlv�sldade

.

do Brasil

l';x-Interno por concurso da Mater_

nld�e_Escola. (Serviço da prof.

Octávio ROdrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia da

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

janetro. Médico da Hospital de

Caridade e, da Maternidade Dr.

('arlos Corrêa.

OOENÇAS 'DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES
PARTO SEM DOR pelo método

.pstco.proftlattco
ConsultÓrio: 'Rua joão pinto n. 10.'

,

das 16.00 .às 18.00 noras Atende
com horas marcadaa, Telefone

'10:15'. � Reslcl_i-ncla: ,Rua General

-----�_.--------- w-----

"A_el' ", 'cOJ
,1/ fIlA'S ' '�

r ,. � TQDfJ '*

. 'J"�. :�..o,��'� !1flLWJD�JOS \--,�

'�,�ft�f��t:
\

.'" ,.� ,

,_
.

--d
"A SOBE�ANA .. I'RAÇ" 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA

RUA 'FELIPE SCHMIDT

FILiAL "A SABERANA" DISTRITO 00 I:S1'REITO - CANTO

DR. LAURO DAURA

em ambos 08 sexos. Doenças da

aparêlho Digestivo e da sistema

nervoso. Horário: 10',2 às 12 e

2 Ih às õ ho.as - Gonsultório:
Rua Tiradentes.' 12 - to IIndar

- Fone 3246. Residência: Rua

Lacerda Cout1nho, 13' (Chácara da

Espanha - Fone 3248.

menau. n. 71·

DB. HOLDEMAR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE. SENHORAS
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de

Med1icina do Rio de Janei
1'0 Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da

Maternidade Pró-Matr:e,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atendie provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte., da manhã

Blt(enco.ud'l n. ·101.

DR. HUBI GOMES
MENDONÇÀ"

1.' MI!:DlCO,
Pré-Natal Puto.
Operações - CHnte. Geral

Residência:
Rua Gal. Bittencourt n. 121
Telefone: 2651.
Consult6rio:

Rua Felipe 8chmldt Il. 87.

Esq. Alvaro de- Carvalho
Horário:

Das 16.00 às 18.00.
Sábado:
Dali 11,00 As 12.00.

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

_ DOENÇ�S DO PULMÁO -

- TUBERCULOSE -

Consultório - Rua' Felipe

Schmldt. 38 -' Tel. 8801.

Horário: das 14 às 16/horas.
Re,ldêncl8 - Felipe Schmldt.
no 127.

Y·IAJ,E MELRO·B
PARA ITAJAÍ JOINVILLE - CURITIBA
ÔNIBUS ULTI'MO T.IPO
S'UPER-PULLMAN

- JANELAS PANORAMICAS

FORRO
IRMAOS BIH.NCOURT

'tCAIS 8ADA'O . fONE lSQI

.

"".. lIG�(P0S1 r0 o"':_::,..:..:..

-

POLTRONAS RECLINAVEIS
VIAGENS O I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

FLORI�NOPOLIS
OURITIB"_

SUL.� BRASILEIRO

5,45
12,4:5

LTDI.RAPIDO
VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: �172'

João Moritz s. A.

- é linda... mas

e o CONFORTO?:.;;

Ao comprar móveis estofodos, verifique 5. a

molejo é feito com as legítimas MOLAS NO-SAG
e muito mLlior confc$rto
e excepéionol durabilidade
• Dun.ca cedem - nunca soltam

• "';óveis mais leves

• dispensam o u�o de cordi"ha� e percil1tal oe pano
e consl�rvam o estofamento ,obsolutamente indf!formóvel

J

MOLAS N)�g DO BRASil S. A.
"

�bI • bo.1 lua Uo Jorge, S'� - T.l�' - c.... roltal 875\- fnd. r.1. I "NO· SilO" - sao rall"

UVfNDEDOIES, MEYER & elA.
t.e F":tM Se...... n. R-uo,ÇoQiellieiro Mafra. :2 - TeL 2576 - C.X Podar 48 - FLORIANÓPOUS

SAal.O

Virgem Especial
ta/ IIa. WETIEL IffDUSTRIAL �'. Joln,llle' - (Marca Registrada)
____

-economlla-se tempo e 'dinheiro

LAVANDO {OM

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



( FLO:aIAN6POLIS, Sexta Feira, 4 de Dezembro de 1959

abadoe-domingo oEstadualde (�(Iismo
onforme já fivemos oportunidade de divulgar, deverá efetuar-se em Jolnville, ania�nhã e dQmingo, 'o Campeonato: 'Estadual de Il
lisrno, cuja promoção este ano a

.

F e d e, r a ç ã o Atlética Cafarinense entregou" à Liga Atlética Norte Catarineose. Os ieinvillenses
dó União. Palmeiras, que, tão bem venveram a I, Volt aCiclistica do Môrro aqui realizada, são QS favoritos ao título que ensejará ao

eu possuidor repre-sentar Santa Catarina no Campeonato Bresileiro, Porém, os lajeanos do Mofo Clube e os florianópolitanos do

Rosa -NethY�stão em forma e dispostos a Quebrar a invencibilidade dos ped aladores da "Manchester" barriga-verde. Os da Capital tem
einado diariamente" contando. já com bons tempos para as duas provas que são: resisíêncie (90 Km) e velocidade contra relogio.

O BJasil inscrito no Sul-Americano
de . Basauetebol

Rio, 3 (V. A.) - A diretor� da mês de fevereiro. A diretona da

Confederação Brasileira de Bas Confederação Naclon,al estará reu.,

quetebol endereçou ontem à Fe_ nída esta noite na sede da entt.,
--', '

deração A:rgentlna, o pedido de dade, ocasião em que serão abor,

inScl"�ãO ao XVIII Campeonato I dados importantes assuntos rela.

Mascúl1no. Sul-Americano de Bas_' cícriados com o cert�me con'tinen":
. . I

'quetebol ce:·tame programado para
I
tal e com os próximo� campeona.,

a cidade de Córdoba,.no próximo tos brasüeíros (mascul1no e' fêml_

nino).
'

•.__ �-- _ - 'ti
,

Clube de Regata-s Aldo' luz
c o N V o C A ç ã o

De ordem do Sr. Presidente, convoco aos Srs. Associa
dos do Clube de Regatas Aldo Luz, pára se reunirem em

Assembléia Geral, a fim de alegarem o Diretório do rere

rido Clube, para o próximo período de 1959-1960.
A Assembléia terá lugar na séde do Clube, no Próximo

'

domingo, dia 6 (seis) d e dezembro, às 9 horas.
Não havendo número legal em prtmeíra convocacão a

mesma será realízada-uma hora apó�.
' ,

do Torneio, "Dr. Heitor Ferrar!" ) (, CAMPANHA DO SÓCIO ) (
Foi o prél10 de despedida dos dois ) ( '1. ) (
jovens mas sempre valentes e de., ) ( A Diretoria do Fluminense futebol Clube, ) (
� díc.r s adversárols. ) ( no desêjo de aumentar o seu quadro social, hou- ) (-
Coube -ao promissor meí : Loh. ) ( ve por bem, em resolução tomada na sessão do ) ( (conclusão)

meyer marcar dois dos tentos da. ) ( dia 9 do corrente, aceitar novos associados, no ) ( s, E. R. Iplranga 40, x A. C. 1.° lugar (Campeão). S. 1. E.

partida, ambos de forma a mé'rf( ) ( período de 15 de novembro a 15 de dezembro do ),( jcaraí 21 União Palmeiras. (JolnvIl10) Icer aplausos, áos es :

e 80 mínu,
I

,) ( corrente ano, com: ISENÇãO DE JÓIA! ) C S. E. R. palmeiras 40 x caia. r 6 p G
tos do -p:'lmeiro �empo. Com �3 ) ( Os interessados, poderão pegar suas propus- ) ( vana do Ar E. C. 30 �:� 'l����; ��;����� .�� 'Ar r '.�:
deis tentos COnqUistados, o ata., ) ( tas díàríamente, ,na Secretaria do Clube, das '> ( VOLEIBOL: (Fpolls) 5 P.G.

cante do Gus,!ani passou a figu_ ) ( 19,00 às 22,00 horas.
-

) ( C. Universitário '2 x' S. E .. Ban_ 3.° lugar: S. E. R. Iplrmga

rar na Iíderança dos ax:tilhetr<J5 ) ( Florianópolis, novembro de 1959. ) C deirante o (15x10 e 17x15 ). (Biumenau) 4 r.c. ÍCARO PASSOS E' AGORA CAPITãO TENENTE

encontrando.se agora ao lado de.!') ( A DIRETORIA ) ( s. E. _Cruz.elro do Sul x S. E. 4.0 Iugàr : A. C. Icarai '·t_ G'oi com satisfação que a cidade recebeu o ato do Sr. Pre-

Al::�I;::��é�:.;�,( ,é.;JTh,.. t",_.PªlllQ.I, .. ' ("�'( �,(, _. .
.

_ . _"�O , o,,, __ '. ..;. ).C l_C,)�. Bandeirante (15XIÓ e 17x15) jaí) s p.n. sídente da República, assinado na Pasta da Marinha, pro-

., ,. _ , _ < •

_. _. -G. lJniv.er��tlO, 2.. ��EJ'k� C1;1,k'. _ , ......... _.� , y YÇlLJ;I::;: _ • .. __

, -novendo, por mereelmento, ao pôsto de, qapitão Tenente,

re�lar, Çl 's::-"'�eíiõ�_so�za-�� o; ',N.!;I'i�fo'.<.n-' :

..r�óc.C·I·ti;JiU·,' C·.om-e . nD,U:le Ram:OS' zeíro dO s-cif·1�(i3xl5'·;''i8xIÍl:'ê �> " -: .. .

o tenente íêaro,'PássQs; õra 'servindo D9 5.0 DístrttoNavaf
. J U'.J HUI 'U ru . à -,'-. -..

... �,�:., .��
. , '1.° lugar: (Catnpeão)': e.' Unl"'- '� .. brilhante' oficial de nossa Marinha' que como presi-

Y O I 15x13)' .' . -. . .

.' ."

E' P E L A �. i

A'
� �, versltárlo Catar. (Fpol1s -1 P G. dente da Federação Atlética Catarinel1se, vem imprimindiJ

.�. . "

:

e retOJnéHB a'o- 'vai ' LANCE - LIVRE 2 luga·' S. E. -cruzeiro" �j 'lll à entidade rumos inteiramente novos e alicercados no tra- "
-

�
, Equipes: 'áOlnVille) ; 3 P G. balllO �onst�nte e intelfgente, tem sido ba.st�nte fellcita-,.

.

. .

O .atacante Nilson, campeão,-'ua tente com o técnico Hélio p'j�a
_

.

, S. R. E. U. palmeiras. ' .. :;2% 3.0 lugar ,S. E. Bandai.,.,tnt·j do pela sua .]·usta prom.o.ção. A êle' os nossos cumprimen":
� ��I . Zona Leste e' do 1.0 tul'no 4(0.. �s. qlW o pr.eteria 8;0 "center" 03�.lr

.

'''-

.,

6ã" r7 11--' no uadr paula'ilO 11 1to�
-8. E. P" Iplranga :.. . 480/<�0 (Brusque) 2 P G. tos e a 'certeza de que com�êle e a FAC estaremos na ba-

tadual pelo paula Ramos des�on. q 0 " so C ' e
.

d A E C 40 \

___________

' '
__._ obteve a rescisão do seu contr.l._

Caravana o r . o LANCE - LIVRE talha que empreende pelo soerguimento dos esportes que.

-A-'-m-a-n-h-ã--o' início -do Sul-Americano �: ::: :on�:ber:t:rn::: :��:one_ �d�'I:::��i ;' :ln%

;:u::::� (CampeãO): sRÉu.
estão sob a tutela d_a_._é_n_ti�a�eÍ _'__.'

. junto do Av�i send�
.

prová'rel .S. R. E. U. palmelB3: Nel. palmeiras . . ..... .
.... 520/0 DE- 9 DE MAR.ÇO A 30 DE ABRIL O TORNEIO "RIO-

Exlra,. e'm Guaiaquil que venha: a s:r lançado 4.& feira son (iO�, I
.

2.0 IUgar,S:E. R. Iplranga 480/0 ·SÃO PAULO" - Segundo ficou 'resolvido ;n.o Rio, a dispu-
contra (> Tamandaré, no jogo üe .. WIademir GilbCke ·50%

I
3.0 lugar: Caravana E. C. 400/0 ta do próximo 'Forneio "Rio-São Paulo" deverá iniciar-se

GUAIAQUIL 3 (UPI) - Foi Qrganizado:'a a um pedido do Uru.
despedida do alvi:celeste do' 'ror. A:roldo Sthi'omehyer..... a3.% 4,0 Iuga,': A. C. Icaraí ... 36(/� no dia 9 de março encerrando-sé a i'7 de abril de 1960,.

anunciada, hoj; uma modificação �l��1. I I I- .

nelo' "Dr.. Heitor Ferrari". S. E· R. Iplranga:. Luiz 1'1'0_·
Individual:

._-- ---

As partidas serão agora I dispu.
'

Ibst
,

');V""
1 (o lugar (campeãO): Luiz l"·u. CAMPEONATO PAULISTA DE FUTEBOL - São"

Heino Marx bOo/'o bst . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6::0/-. Paulo, 2 (VA) - Após a rodada de domingo, ficou sendo

ALUGA SE RESI Jac Silva 160/< I 6{ a seguinte a classificação do CampeonatôPaulistà de Fu-
. ,y

.
.: , n

i 2.0 lugar: Nelson 60,0

/

-

.

-

Caravana. do Ar E. C..M'l..l'Jcl
'

'! ° lugar' . Wlademlr Gilb'l- tebol de 1959: - r r�JI••j-,
Dec·olsa-o da õ.de dezembro paraguai x

.
.

.

0- r u.
"

Lo - Santos e Palrrú�iras - 10;

D'í:ltIC'IA CENTRAL
Scra.flm ' ::. :,.

I cke . .
. .. .. . . . 51)<70

Brasil. Er� .

'
- .. '..

. Ayrton Thómé Souza.... �3<;0 I Helno Marx 50';',) 2.0 -;- Ferroviárias - 16;

Taca "Br�s'll" 6. de dez,embro Equador x

Aluga-se, 'de, preferência. A. C. Icara!: Francisco Pll_ Manoel Serafim , õOo/t;' 4.0 - São ,Paulo - 188;

I ti. ·Urugual.
_paraguai x 'para Repartição Pública, am- <la-.... 42% e) propor à Diretoria a Indl_, 4.0 -. CoriI).tians - �24;

RiO, 3 (V. A.) - o S. C. Bahia 9 de dezembro

pIa e excelente residência Wilson Macedo , 90/0 caçã.o para jul!?,amento .lo juiz i,
5.0 - Portuguêsª, de Desportos - 26;

está disposto a :dar a quantia de �;ge:et!na�ezembro _ Equalior :li sita à_Rua .Jerônimo Coelh�! d) Aprovar a claslflcação final
sr. HAMILT�N PLATT,. tendo

I
6.0 - Taubaté - 30;

um milhão de' cruzeiros para o

n. 28. esqllina...Tenente Silvei-
I dos clubes participantes do XiV.

em vista. o oéorrldo no tn lSCurSO
I

7.0 - Juventus e Botafogo - 33;
Santos ·F. C. a fim d·e que este paraguai.

I t E tad I de Bas""E 8.0 .::..... .XV de Piracicaba - 35,'
,

, ra. Tratar 'no. local ou .pelO ,camp.eona.
o s ua.. � .. -

do XIV Camp�onato Estadual de

possa· jOg_ar a partida final da EM QUITO . .

b I V I Ib I e Lance L!�re :1 9.0 _. Portuguêsa Santista. - 36;telefone·.n. 2368'. te o o e . o -, Basquete e Voleibol, em JOlnVllle,
"Taça Brasil" no Estádio da pon_ I'· 10.0 - Ponte 'P.reta, Comercial (Ribeirão

dezembro _ Brasil x N-llj90 I
saber:

.

atendendo ao disposto no .... "

te Nova em Salvador. O entu. 13 de baquara e Guarani - 38;,
slasmo' ;einante na -;'Boa Te�ra" Uruguai.

Clube Na',' ut'OICO 'Rloa,chue'-I'o' b c. B. J. D. D.
11.0 ;_ Amériqa e Noroest� - 39;

d b O CoI0ll1biar x DEPA,RT. BASQUETEBOL,
é enorm� devendo por esses dias 16 de ezem r

.

- 12.0 ..,.-'Nacional ,- '40;
,

viajar até' aqui ao Rio o pr.eslden- Argentina e Equador x Brasil. , ,- a) Conceder Inscrição aos r,!'l-: .i3.0 - Comercia'!, da Capital - 43.

,te do tricolor bala];lo com a fI_ 19 de dezembro - Colombia x ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
bes abalxono I CUlI'peonato R�·

--- I I I ---
. �alldade de tentar j�nto à CBD I' ,Brasil; e ,urtiguai x Arg·entina I C O N V O C A ç Ã.O

gloruil de' BasqUetebol Infantil: 9.a RODADA CARIOCA '- A nona rodada do Cam-

e em comum ãcordo com o 'Santos 23 de dezembro - ColoIabla x

I Lira Tênis Club );leonato Càrioca de Futebol será iniciada.' h()je, jogando

e)lta pretensãCh de seu clubé. Frl- U:UgUai e Arge�tlna x Equador.
i De ordem do Sr. Presidente em exerclClO, ficam c,on-. Club Doze' de Agõsto Bonsucesso e Flamengo. Amanhã blj.ter-se-ão Olaria e Ma-

...... sam mais os balal'lo� que se

real1'1'
26 de dezembro - Brasil x Ar-

I vocados -tCldos os membros d� Diretoria e demais associa.. A. D. Colegla!._ ., dureira, devendo Vasco e Flamengo jogar sábaâo. Para

zEtndo o match em .Fopte Nova a gentina e Colombla x paraguaI. "
dos DO .CLUBE NÁUTICO RIACHUELO, paar a assembléia b) Comunicar aos CIUbS, Ligas

I
domingo estão marcados os restantes jogos, quais sejam

,

renda seria multo maior do que em 29 de d�zembro - paraguai x, g'eral extraordinária á realizar-se no próximo dia 6: às 10 e canais Interessados' que .�e, en_ Bangú X

.

Fluminense, Portugl�êsa x América e 'Botafogo x

Maracanã ou em Vila Belmiro ... Urugua�, e Eq�ador x, COlo�bla.; horas, n séde do Clube (Rita Maria). Rua Henrique Var- contra na Secretaria da FAC uma

I
São Cristóvão. '

[copia do anteprojeto dq CBJDB.,
c

•

'

_

.•

__ I I I
-

r:� '«S:««SSSSSSi%SSSSS gas TI.O 70.
B_.S%,. ...,.S"'� ...... ..,.2'2:.3...,,»» .......-------- organizadO pela Confedera.ção ra_

" CAMPEONAr.O BRASILEIRO DE FUTEBOL - Resul-
l VARIADO SORTIMENTO DE ,ASSUN�9: .

1 _ Eleição para o cargo de PresIdente, vago pela re- sUelra do B:,squetebol, à disposl_
I ta_dos �e sábado e domingo: Amazonas' 4 x Território do

�' núncia do Sr. Henrique Moritz Júnior. ção dos que desejarem estutlá,IO
I GuaJ;?oré 1, Território do Acre 2 x Rio Branco 1, Pará 2 x

e, a· titulo de colaboração, apre., Território do Amapá 1, Maranhão 1 x Piauí 0, Sergipe 2
sentar qualquer sugestão-a tespel_ X Alegôas 0, Paraíba 1 x Rio Grfl,nde do Norte 1, Mato

ESPORTES EM Gi'RAl ROBERTO MULLER to, até o dia 25 do corrente. I Grosso 1 x Goiás 1 e Estado do Rio 2 x Espírito Santo O.

I
Presidente em exercício DEPART. 'VOLEIBOL

- I .

.

-.
-- I I I -,-�-

.

,-'

.

DINO FúLVIO BORTOLUZZI a)' Comunicar a concesão' d.a
I

PROTESTA O TERRITÓRIO DO GUAPORÉ Rio, 2

V S ENCONTRARA 'NA
I

\ 1.0 .Secretário em exercício. "tranSferênCia do atleta .....JOSE E- '. (VA), - O Território do Guaporé que foi derrotado pelo
�,'

C
III ...---J '..

.. MET.ÉRIO REGO, -da Federação
I
do Acre por 2xO, dom,ingo, não se conformou com o revés

C 5a ar-nelr-o
l

I- t d' "st de TransmOlssa-o' os Gaúcha de Voleibol para a FAC e impugnou, imediatamente, a vàlidade da peleja em qu."

.. :. ,8".. '. -". ..

" sen os O Imp.o O
.

_

'
'.

I
podendo competir a partir ,.e

._
... 'I inaugurou o Campeon�to Brasileiro, alegando como razão

_

.

-
-

d M' ;J 24-12,·59. de sua reclamacão o faro de terem os adversários. colo-

. campeoes' O unUo
_

b) Anotar a Inscrição do a�eta cada em ação o·jo�adOr MozarinQ que cumpria estágio por

A -MAÍS COMPLETA EM ARTI�OS Rio 3 (V. A,) -:-' os .seus Imóveis

.através
dá "Caixa l.TOSE EMETÉRIO REGO �a CBV II se ter, .ria. qualidade de amador, transferido ,de uma p:1,';t

O �ref�ij)o Sá 'Freire Alvim; EconÔmica Federal e pelO preço sob n. 2.567. outra associação vinculada à m.esma 'entijade.
s�nclonou a J�I oriunda da Câmar� de cr$ 1.500.000,00'. 'Todavia, se Íi'lorlanópolls S. 'C', em 12 d.e

c Segundo o Artigo 5 ..0 do Regulamento do Campeon:1-

d i e faz ':uister que oS: beneficiados re_ novembro de, 1959. "to Brasileiro, "'não terá, c.ónd_ição de Jôg.·o áquêle que es-

�s ve':eadores, que conce e s n_

t miss"es- stda.1Ii nos seus lrilóv.e.Is. Do con. tiver cumprindo estágio regulamentar", daí o, protesto que
,

O 25 F 2859 ção de Impostos de __:;ans., o.
,

Rua Tenent� Silveira, n:' '. - one,' e Ímidlal aos participantes do' trá�lo: não gozarão delisa prerrQga_ ICARO PASSOS Presidente' será apreciado pelo Tribunal Especial da CBD,,.podendo, o

. campeon;to mundial de 'futebol t1va. SILVIO SERAFIM DA LUZ -

1

Acre, perder no julgamento os pontos
.

conquistados em

FLORIANO"POL'IS 'SANTA CATARINA "i I '

·1 .Secret6-rio.
'

I
campo, além de sofrer multa de m.il cruzeiros.

. ,.._
-

de 1958 desde que eles aaqu ram
'\

� I
., '1$1$\$$$$\'

o Guarani Ccmqaisto-u o 3� posto
Despediu-se' vitorioso do Torneio "Dr. Heitor Ferrari" --o "Buqre" - 2 x O di ante do Bocaiuva
Lohmeyer, o- go'eador - Na preliminar o Samdú derreteu o Aimoré' que ficou com: a "lanterna"
Numa peleja ·repleta de falhas'

do Iornei "D S I OI'
· " BOCAIUVA . - Castella�ne' Torneio Varz·eano Oficial "Dr.

técnicaS, mas em qÚ; foi s�mpre: O ornelo r. a,u . tive I ra .

.

I Bonga, Satur�ino e Is�ac �Il� Saul OI1Velra;', =. vencIda p�'o

st'pe�lor �il-. can.cha, ..

o caç)lla da
quadros formaram assim:

I ztnho- Sady
. (Osmar), Anisio so�' e sebastl�o; �uelroz, Reníl� primeiro pelo escore de 3 a 1, a,

divisa0 de profissionais da cldade,.1 GUARANI, _ Aldo; Henrique, (Heünno), wumar (ROldãl)," Bh'o te, Ceara e APory (Ham11_ cando o Aimoré em deflnl�lvo com

conseguiU, na noite de ante on.,

t Waldir e Cal'l1nl1os; Osnl e ze.! Lol1meyer e .DUma. ,

tOll). a Incômoda "lanterninha". A "').�-

tem, diante do Bocai�va, uma de._ -. A: preliminar .marcando as I!es; 1eja foi dirigida pelo sr, Agobar

::: :�::�:�� :lt�:;::�I:oco:ga:
I

.

__ Fluminense F. C. _ pe�ldas do Sa!lldú e Aimoré doi Santos eo mboa, atuação,

Federacão Atlética Catarinense
, ,

NOTA, OFI'CIAL N.O .029

MENOTTI DIGIACOMO
\

Secretário

BASQUETE:

no' programa do campeonato Ex.

traordinárlo Sul_!A:merlcano d4 tadas de acotdo com a seguinte

-.!utebol, atendendo a Comissão tabela:

EM GUAIAQUIL:

Prêto), Ja-

/ ESPORTIVOS
,

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Seminário Sócio-Econômic,o em Chapecõ:

(ompare(_eram· Representantes de To'do
__'

�

i

�

FRANCOS DEBATES COM" QUASE UMA CENTENA DE PARTICIPANTES SOBRE IMPORTANTES PROBLEMAS PRESENTE O SR. CELSO RAM
,E TECNICOS DO CNI -, ÊXITO COMPLETO DO CONTATO INFORMAL(Ilmar Carvalho

enviado de O ESTADO)
da indústria, adíantando que e_ss:t
autoridade imediatamente apoíou

, d
sua id"ia, colocando.,o em contao,

Domingo à tarde, na ,_sede o f t 'd'
.

. I i d i
to com. o dr. Jacy Montenegro Ma- gional que so re novamen e I en_ USInas. mas acima re ac ona os em me o

Clube Recreativo Ohapeeoense, galhães que com- outros técnicos tico processo quando a ínterpre, AGRICULTU�A E ao mals vivo entusiasmo, o' dr.
reatízoucse em Chapecó a primeira - ,- ,

.
. b' t-id Ih

da CNI alí estavam pr��ig,iando tação dos técmcos é su me a a FINANCIAMENTO Eurico da Costa Carva o, econo-

reunião informal d,o Seminário � r
'

iniciativa à qual muito deram de reexame. Finalmente, continuou o este ponto como não podia mista do CNI e coordenador téc.

Sócio_Econômico de Santa Cata,,' , I' d i� d
.

d
' ri I

seu labor e de sua invulgar capa. orad,or, e
_

rea iza a ",reun ao em clxar' e ser,- suscitou amplos de. nícq do() Seminá o, ta ou aos pre ,

rina com a presença de quase uma ' I' d'
� I

cidade, 'e os quais, em contacto Florian,oPo IS, para ISCUSSao g 0_ bates entre os .representantes de sentes de sua segurança em que o

centena de representantes de tôdas
-

com o professor Alcides Abrell, bal dos documentos. Ao final ma. tôdos os municípios presentes à oeste catarinense pela ft'tmons.

as classes laboriosas do oeste cata; f
•

' •

elaboraram a sistemática do se., nifestou o pro. Alcides Abreu reunião, resultando aprovado o re , tração que acabava de oferecer,
rinense, -e que se concentraram IH.

miu;irlo. que a presente reunião tinha ca , sumo seguíntee fiá irregularidade estava integrado na nova perspee ,

quela cidade, vindos de tôdos os
O sr., CelSoO Ramos disse atnua rater informal, na qual 'os técnicos na propriedade -da terra existindo tiva ,brasileira. álirmou, adiante,

municípios daquela ,região. fine sentindo estar no oeste o ouvírtam os presentes dizerem ó devolutas com seus probiemas COD_ que o Brasil quer criar.se a par..

'prefeit,os, comerciantes" enloru , lfeuvtouurOadaell' sl,annl'ctlaarcaatparril,nmlloe'l'raj.tf�a<Oe :�ecust�ntdeóm, penstam °b ,i�aginam hsequendtes' a reiqueredrem slo�lIÇão, tir. dele pró�rio. e que o homem,

sadores, funcionários públicos, mé_
•

' s In os pon os, aSlCOS se , aven o prom ssor esenvo vimen, hOJe, quer' ver com segurança o

dicos advogados vereadores in. do cometimento numa região on , guintes: Educação; Transportes to da suinocultura, que merece ín , canii�ho onde quer, chegar,' e que

dustrÍais, agricultores; pecuaristasl dé predomina a' lav,oura, prrneípal I 'Energia,'
Agricultur� e Fin�ncia.: centivada. os representantes do oeste catart.,

engenheiros. bancários, de todos pro�uçã,o do país.
. I ment�, Çomercio Internac�,onaJ :- nense ali reunidos deram uma de.

os credos políticos se irmanaram Fmahzando mamfestou o ora, I MadeIra
e Erva_Mate Saude Pu- Há 'falta de assistência técnica monstração de unidade nai!lonal e

naquele instante _procurando por rdor
que aquela reunião informal, ..Q!!ca e Integração do Oeste no ao ágricultDr (máquinas, semen , perfeita integração, confirmando

meio de debate r;'anco, dir�to: tra ; .terta por finalidade a

palavra,' pr�cesso Econômico de Santa Ca. tes, inseticidas, adubOS), que vive a tônica universal: dificuldades

zer aos técnicos do Seminário o franca dos presentes sôbre os pc",_ tartna, em completo desamparo sendo ne, crescentes e insatisfaeões. Deram

sumo verdadeíro dos problemas re ,
blemas de seus municípios o que ' cessários postos que o assistam. ,;.,..' eontínuou - u� magnifica

Iattvos à educação transportes aliás já tiveram oportunidade d� I
EDUCAÇÃO: Há falta de crédito, propolllto_ contribuição forneéendo subsidios

energia, agricultura e financia: expo�, n'o preenchimento dos j FALT�_M �SC�LAS NO. OESTE se a criação de agências novas do para áfotmÜlação precisa para Um

mento, saúde 'pública, mate, ma , questionários préviamente distri_I'''o;Opr::;:::rOr!�a�i:n�e:aatsl:oa' :ndture cBI.aanS,c.oha?OtaBmrabse�lm' oUfal�dtae dSUebi-nasgtrêun_. Brasil melhor aos nossosIDhOS,
deira .e inLcgra!!ão do oeste no' huídos, _,

- - aos nossos descendentes. podere.

]HOd r so ecónôthico do Estado. I O O O caça'\ e, como n�s de.mais, a_se. cão ao oolono sÔbre como tratar mos assim pressionar ÔS IÚUPOS

Da capital federal em avião es , I DEP�-T�D��CNi��FEIT cretarta da Mesa stntetísou as ojiJ_ assuntos de sua relação com o poiÚicoS e 'dirigentes a_fim.de que

pecíal da FAB 'vier�m o sr. Celso \ niões que o sr. Celso Ram,os lia aos Banco do Brasil, financiamento ponham em prática o conteu'do das
, O deputado Elgydi,o Lunardi, a

t I'
. I

'

Ramos presidente da Federação seguir saudou os visitantes na
presen es, so .Icltando A

aprovação, do agricultor pelo sistema, REIF. discussõe_s. continuou o dr. Eu.

das Indústrias de Santa Catarina, t qualidade de parlamentar e répre.
devendocse :dlzer que to.dOS os re, FASF;.N _ pequenos finanCia_I ríco da Costa Carvalho. ltinalizou

e 'idealizador do Seminário aCOJl1. sentante do oeste catarinense à sumo� de temas !lebatld,os foram mentos a,os pequenos lavradores por agradecer as atenções de que

panhado d.o dr. Jacy Mo�tenegro Assembléia Legislativa. Realçou o
aprovados unanimemente. agrupados em 30 mil famílias n� foi alvo, afirmando que Chapecó

Magalhães, Diretor da Divisão de trabalho dos técnícõs que em con_
É prêciso mencionar, também, região do Grande Chapecó; neces_ precisa c,onversar com Santa Ca-

que os debates foram francos vi_ 'd d d t'
'

Estudos e planejamncto di! Confe_ jugação com os element,os da terra.'
SI a; � � ecnico ser encaminhado tarina, e esta unidade com o pais,

(1' '::.çfio NaJ;ional d" IndúStria e envidavam esforços visando a vos, objetivos e profundos. Veri. ao InterIOr, tanto o agrônomo para que o Brasil possa por sua

supervisor admini3trativo do SP._ emancipação econômica do Es_
ficou_se que no() setõr educacional, com.o o veterinário; educação do vez, conversar com as demals na_

minário; corone� Antonio de, Lara tado.
em tôdos, os municípios do oeste colono para poder pedir e receber Ções do univerSoD.

Ribas diretor da Divisão de Admi.
há falta de ,escolas primárias a ajUda a que tem ,direito, o de. -O vereador Ivan MUssnlch i

• construídos em prédios inadeqUa� ,
n_

:Qjst1'i'-�ão da SESI Naconal e su_ O prefeito plinio De Nez aludiu samparo do agricultor brasileiro e dustrial em palmitos, afirmou que

',�lsm" admInistrativo do Semi_ aos defeitos de nossa conjuntura
dos com equipamento lnsuficlen. f} amparo desmedido ao importador o Seminário "veio dar o que não

-
te. 'O corp,o docente deve ter me_

:náHo, dr. H-eiz Goldmau, ecou,o. �c,onômica, manifestando acredi.
Ih'

'

"vendedor de gravatas" das es_ nos foi pOssível resolver". Desejou

mistâ do Departamento Econômico tar em um. Brasil forte e grande,
ores nlveis de remuneração e quinas de nossas cidades; amplia_' êxit,')· ao empreendimento em no_

d" eNI" e o primeiro sintôma era êsse con_
oportunidade de sI! aperfeiçoar, ção dos ,limites de crédito à pro. m.e do Plenário, e tudo o' que es_

P d '- 1
I'essaltand,o_se a necessidade dé dll"'�O redu"'� d burocracl'a t

roce en.es d,e F orianópolis, já tacto de que participava. AlUdiu,'
�a ; '�ao a lvesse ao· seu alcance, colocaria à

:e ,E'::,cllntravam em Cllapecó com também, ao fato de sua região
escolas d.e nívei médio, com pro. ba,ncária; uso de tipos especiais dispo�jçiio do seminário, e assim

,a fmalillade de, participar m; reu� poucas divisas gastar "respiram
gramas ligados a problemas de de eqUipamentos agricolas; ne_ também seus companheiros.

.
nião em aprêço ,o dr. Eurico da o Pó no calôr e sente'm a lama da

agricultura e pecuária. cessidade de esco!as técnicas e am_ O dr. Jacy Montenegno Maga_

,Costa; ca!vlllho; economista da ohuva não fazem greve aplaudem TRANSPORTES: piação e melhoria dos rebanhos Ihães disse da nova llolítica I)

Divisão 'Estados e Planejamen_! B"asília que separará o 'govêrno da FALTA DE ESTRADAS .pela instalação de postos de inse. órgão máximo da inllústria vem

to do ESI Nacjonal e coordena. burocracia. Continuou afirmando Na discussão dêste ítem .os de_ minação artificial. praticando 'colocando seus 't�cni_
dor t,éc�iCo{} do semln�rio SÓC.iO_,' que o oeste não deseja maracanãs 'bates não perderam a ariimmção. COMÉRCIO INTERNACIONAL: cos a serviço de idéias como a que

Economlco; dr. Clodonco Moreu]. porque se contenta com várzeas Evidenciou_se então no resumo MA,TE E MADEIRA es_!ava SIlOdo() posta em prática, no

pr�si�ente d,a ,�ARESC,' prof. AI.: e, saudando os presentes, e 'os pre� das conclusões, /que 'l.á falta de Esta matéria foi como as de_ momento, Manifestou a necessida.

ei� Abreu ilHetor do SENAI e feitos das localidades visinhas estradas no oeste, e també,m de mais alvo de intensa discussão() de de integrar o catarinense em

_ lI,dor' téc,nico regtonal do disse que se deve a�nder melho; máquinas, pois as, que existem fican'do, aprovado a síntese que s; Santa Catarina, discorrendo a se_

�'
rIO, dr. Ruy Souto Barreto, o nacional que trabalha do que I' são inadequadas sendo imperati. segue: É abs�rdo a região ser guir sôbre o pródmo passo ditado

, l)1�e,li-r_ do S�rviço de Estatística I facilít;tr 'a entrada do estrangeiro vo um plan,o para aquisição das, proibida
de industrializar a erva_ pela sistemática do Seminário e

cta �SI NaCIOnal e assessor d,o que vem vender gravatas nas es. i;teSmas bem ,como é neêessário
mate existente na área, impo,ndo. .relativo- à constituiçã.o dos grupos

semjnário, dr. paulo Bauer Filh') quinas. A finalizai' o sr. Plinio' criar_se' possibilidades de tráfego
se a mOdificação da política do de trabalho nos municípios que

.assistente da direção regional do De Nez exprimiu 'sua confiança' p.ennanente nas rodovias da região �

In'stituto do. Mate sôbre o assun_ réceberiam cada iI� de' per' si o

:"SESI da Santa _catarina, e dr. JOsé de que, com iniciativas c,omo a !lmpõe, ainda, ampliação do par: to; Impõe_se u'a melhor utiliza. documento' do Rio déz ,_dias ar:tes
Newton Nq,,!elra Inspetor R�. presente surgiria um Brasil mais I que rodoviário estadual aceleração() ção da floresta da região 'sobre_ d,a reunião regional,

gionai d,n IBGE 'no Estadó 'e dr. digno.
'

da BR�36 aeroporto 'dê S.'Miguel tudo das reservas de PinhÓ; É ne. INTERIOR,.SERA OUVtDO

Alexandre Evangelista, represen_ O professor Alcides Abreu com do Oeste 'e auxílio federal e e'sta. 'cessária processar inteiramente a Pondo p,onto final -à reunião

tante da Fedel'ação do COlriércio a palavra, resumiu a sistemátíca {lual par� a melhoria do aeroporto árvore, sobretudo com a Criação informal que reuniu domingo últi_

de Santa Catarina. r� do Seminário, iniciando por dizer de Cllapecó. d,e indústrias das sobras não Ilpro_ mo em Chapecó quase uma. cente_"

CELSO RAMOS: que muitos seminários já foram FALTA DE ENERGIA
veitadas pelàs serrarias; ó- I'nstl. na de representantes'de tô4as as

"DOCUMENTO ÚTIL-AO PRO- realizados no pais, p,orétn o prt'_ ELÉTRICA:
tuto do Pinho cobrando a taxa classes do oeste, o sr: Celso Ramos

GRESSO DO ESTADO" sente apresentava características O GRANDE ENTRAVE III! reflorestame'noo, não a áplica agradeceu 3,0 dr. Jacy Magalhães

A mesa (lU? dirigiu os trabalhos diferentes: o povo é quem Se ma, No que c,�ncerne à discussão do devidamente; (d�cializaeão do sua presença e a 'de seus eompa_

foi presidic!a pelo sr. Celso Ramos nifestava !',m debates ampros e tema acima, foi ponto pacífico a pôrto de' Dionisio Cerqueira; cria. -nheiros" 'em nome dos pres�ntes,
e compost.a das personalidades aci. fráncos, 'Sôbre p�blemas enuncia_ falta de energia elétrica devendo ção de fal!iUdades de abertura de wlicitando_.lhe em seu retôrno ao

,

ma menckmadas, além do ,prefeito MS, _já,' nos questionáriOS previa. ser aceleráda a Usin!l de' Chapecó,
cl'édito e feohamento de cúmbio Rio que disses'se ao sr. Lidio Lu-

anfitrião, sr. plinio De Nez e jir. mente distribuidos' onde Já .os e a criação de pequenas usinas para a fa.cilitaeão dos negócioOs nardi, que, os êatarinenses agrade_

Arnaldo Mendes dinâmico coor_ interessados emitem sua opinião. para as neces�idades
'

imediatas,
com o exterior. cem ao presidente do CNI li opor_

denador do seminário, na região A anális� da opinião é feita em aprofundamento de estudos das ,sAúnIt PúBL1CA: tUl\idade da realização d,o Semi_

oestina, que, abrindo os trabalhos seguida, retornando em documen_ grandes quedas, e necessidade do VACIN..(\.ÇÁO HOSPITAIS � nário Sócial.Econômico.

entreg,ou a direção da reunião aO tos, reunida em pontos b'ásicos amparo financeiro da União e Es- DENTISTAS- PRÁTICOS' Disse mais, que os participan_

presidente da FIESC. para apreciaçã'o em encontro re_ tad.o para construção '�e pequenas Outro assun.to, que mereceu a tes, naquela tarde; confirmaram

O sr, Celso Ramos, após convi- , .
máxima atenção do plenário e seu pensamento anterj':>r, de que

dar o professor Alcides Abreu IÍara- lVlinistério do Trabal 'Indústria e Comércio cuja pro'blemática discutida � a Santa, Catarina estava parada. E
secretariar os' trabalhos disse aos

seguinte: '200 mil !habitantes estão eles disseram porque: por falta oe

presentes inicialmente que se SEnVlço D'E A IME'NTACA-O 'DA sob a jurisdição() do Distrito' Sani_ energia e estradas. Bendisse a hora

"espia totalmente de sua.' roupagem !i\. ti
,

tário de Chapecó; Necessidane da da brgantzação do Seminári,o e o

pelítica, para que to�os 'o vissem

PREV�IDANCIA SOCI'AL fAPS
vacinação em geral para as mo_ apôio que lhe emprestou o sr. Li_

como um, catarinense 'que não dei. ,

'

�. E, i
,

'

,

_ ,;)' léstias, imunizáveís; Não' é justo. dio Lunardi e os técnicos da ()pn_

xa fugir a grande oportunidade - que se tenha grandes hospitais federação Nacional da Indústria.

que o Seminário apresentava, de I Dl' R' I d S t' C t'
apenas na capital; É necessário A segUir, o presidente da Fede_

deixar um docúmento de utilidade e egacla
.
'eglona e a11 a a arlna ampliar .a rêde hospitalar especia. ração das Industrias de Santa Ca_

�o p-rogress,n· do Estado, na quali_ EDITAL DE CpNCORRE�NElA
lizada _-- tuberculose, doenças tarina afirmo()u que se as pátrias se

dade de presidente da Federação
. '".. _

mentais; necessidade de hospitais fazem nas escolas em Santa Ca-

das Indústrias de Santa Catai-ina.
A

regionais, c.om adequadas equipes tarinà nada se estava fazaad,o pela

Fez, a seguir, breve retrospecto Delegacia Regi6nal do ,Serviço de Alimentação da médicas; Financiamento aos par_ pátria. Manifestou 'I) orad��' vol_
sôbre como n'asceu a idéia do Se_ Previdêneia Social (SAPS) comunica aos -interéssados quê tlculares para a construção dessa tar alí assim que' os técnic�s fi_

minárió, pOis estava'à ler,' no _ano fará realizar concorrência pública para venda de sacos e l'êde de hospitais gerais; O proble_ xern:-seu pensamento a resp�to da

PFassaddo� reGVits:al,. ,�specializada da caixãs vazias, sendo que as P1'opostas de preços deverão
ma dos den'tistas práticos - são re,união, O que evidenciava que a

un açao e u 100 v,argas que con.1
'

,

pessoas necessárill.s ao inferior. É técnica se am,oldava à prática na

tinha, :rrtigo sôbre nos�o Estado ser endereçadas. a DELEGACIA REGIONAL DO SAPS -- preci®o criar novos meios para que caso, e não o contrário�
.' I

e' qde expressaVa que de 1951 a rua FranClsco Tolentino, lO, - FLORIANóPOLIS, até il.s elas possam receber licenciamento O sr. Ce�o Ramos citou a ne_1
1955 a parcela da contribuição 12 horas do dia, 9 (nove) ,do corrente. para o exercício regurar da_ ativi_ cessidade de passar a valer no pais

desta unidade a' I'enda na,cI'onal dade odontol' '"c-a A' .

'
.

"

'!Esclarece, outrossim, que as propostas, devidamente o .. • ; s equipes vo_

era de 2,-1 %. Concluira, !lntão, que . .' ',',
_

lantes de assistência médico.den.

"Santa Cntal'ina estava parada" e
âatadas e aSSinadas, contendo preços unltauos, dever::w tária devem ter seu lugar nos

era piecis� f!lzer a]gó para que I ser encaminhadall em envelopes lacrados, que' serão ãber·" planos a serem executados.

�so Estad,o continuasse a pro_ I tos na' presença' dos interessados às 9 horas do dia 10 (déz) INTEGRAÇÃO DO OESTE NO

grevdi�. _ ... . I do corrente, ficando esclarecitlo que ao SAPS competirá PROGRESSO ECONôMICO
elO entao a ld-eIa da reahza_

I'
. -

' ,DO ESTADO -

ção d� um �eminário continuou determInar sobre as condlçoes de entrega das embalagenr Os representantes oestinoOs che Pdrocedente de Sao Paulo,
o orador. E acrescentõu que se Rcima referidas. garam à con�lusão após a dis:

I
0!l e exerce as �l�vadas fun,·

santa Catarina �o progredira 'o Outros esclarecimentos poderão ser prestados no e cussão dêste proble�a da neces_ �oes de Se�ret.§tno Exe�u.ti-
oeste não era o responsável, c�n. dereço acima citado

sidade de uma estradà ligando ,o',
\ o da �ssoc1açao EV,angellca

tinuando referiu_se ao contacto .,.. Oeste ao Leste, para r�alizar uma,'
e �eneflCente, d�vera �heg�r

ql!e man'teve com o sr. Í.idio Lu. Flonanopolls, 3 de dezem�'o de 1959 economia integrada � a criacão I hOJe
a esta Capital, via ae-

'n:Udi, presidente da Oonfederação' JORGE M4NOEL DA SILVEIRA da reciprocidade' d; interes�es
rea, O Rer

.. Osw.aldo Alve.s,
Nacional da Indústria a quem Enc. do Armazém Distribuidor 1 ORÁDORES:,

,uma das l'I(1als bnn�antes f1-

rendeu suas homenagens peJo di. VISTO: EMPREENDIMENTO ,PARA
guras do Evangellsmo Na-

namismo e clarividência com que SANTA CATARINA E
cional.

,RINALDO CELSO FELDMANN' O ilustre e renomado ora-
o mesmo vem norteando os dest.i_ BRASIL MELHORES'

I
' dor sacro vêm a' convl·te do

nos do 11',ais alto órgão de clas,e :- Delegado Regional I 'Terminada a do t'
,

s e_ Conselho da Igreja' Presbi,
----------:------------------------ teriana Independente desta

Capital prOferir uma série de
conferências religiosas, de
,Evangelização e. Reaviva
menta Espiritual.
Essas conferências serã')

iniciadas hOje, no Templo
d�quela Igreja, à Rua João
Pmto nr. 37, com início às
19:45 horas, prolongando-se
até DomingoJ dia 6, quand'1
no Culto Noturno que será
irradiado pela "Anita Gari
baldi" encerrará a série d3
conferências.
-:: � de se esperar completo
eXlto pelos dotes oratórios c

convicções do conferencista
consagrado Servo de Deus �
.Qué ocupa lugar destacado
na Evangelização de nossa
Pátria.

'

As conferências serão pro
feridas hoje-, amanhã e Do
mingo, naquele horário, sen
do franca a entrada.
Somos gratos ao atencios'")

çcmvite com ,que fomos dis-
tin,guidos. ,-

'

iev. Osvardó Alyes'

I I

o o e st e
,

'

PRESENTES
Estiveram participando da

meira reunião informal do Se
a palavra do interior, tendo oca. nário Sócio.Econômico de
siã'o de dizer, em um almôço que Catarina os prefeitos de 'Pa
lhe fôra oferecidO, na Itália, ql!:e representante d,o prefeito de CUllh.�
o Brasil não era- o asfalto, mas o POO'ã prefeito de Camp,o_Erê �

interior, cuja vóz �revalecerá com Maravilha, de Fachinal dos Gue
a mudança da capital fed� para I des e Dionísio Cerqueira Xa'-

Hi
" 1....

Brasl a. "O que me. restar de e participantes de Abelardo L
fôrças _ realçou ainda o, orador I Xanxellê·, Chapecó S. Migul!l
_ empregarei nêsse meu propósit.D Oeste S. Carlos itapirang:t Mo
de trabalhar pelo interior". I daí e' São José' do -Cedro.' IJ"

PREFEITOS E MUNICIPIOS,

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 3 de Dezembro de 1959

D. Jóaquim Domingues de Oliveira'
Para a família

de Santa Catarina e, mui es ..

peciálmente ílara os floria
napolitanos, a data de hoje-'
é de intenso júbilo pois as
sinala a passagem 'do ani
versário natalício de S.
Excia. Revma. D. Joaquim
Domingues de' Oliveira, pre
claro arcebispo Metropolita
no.

Dono das mais altas e no
bres virtudes, o ilustre clé
rigo, há vários anos, na· di
reção da Santa Igreja Ca
tólica Apostólica Romana em
nosso Estado ,com os seU!3
ensinamentos e com sua fé
inabalável, vem real�ando
obra das mais notáveis.
Nesta tão auspiciosa' data

os de O ESTADO associam-se
�s �omenagens de aprêço c
carmho que lhe serão presta
::Ia� pelo nosso povo, que o
estuna e o admira cercan
do-o sempre cio respeito que
a sua 'veneranda e austera'
pessoa inspira.

�1[tf·�J��l,�!:W:MV'

Ifl

P. S, D, :

REV'llA O DOS E S'J A '-U J O S
L. VARGAS FERREIRA NA SECRETARIA

A· Comissão Revisora dQ-s Estafut�s
do PSD esteve reunida ontem, tendo sido
fornadas ,as seguint�s resoluções: eleger'seu
presid�rite Ó, sr. Gustavo Capanema; eleger.
o d,eputado Lenóir Vargas seu secretário
e coordenador dos trabalhos; escolher para
relatores, o ,deputado Tarso Dutra e o ve

réador Marfins Pedro/ e fixar até ,o prÓxi,
mo dia 6 o p�azo pa_ra entrega ao coorde·
nador das emendas apresentadas,

--------------�---------------------,�

.. "�
Quem quisesse, ultimamente,
Um cartório de presente
Era só na fila entrar,
O govêrno nomeava,
Em seguida aposentava'
P'ra dar a outro o lug·ar.

As condições exigidas,
Eram muito reduzidas,
Só bastava soletl'ai';' "

";"..

ç:artórios foram, cÚa:dos,
Divididos; desl1]embl'ados
De forma espet�.cl1I�r ...

'

Êsse círculo vicioso,
De efeito desastroso
'Tinha o seu dia marcado
E o Calenda Tribunal,

'

Julgando o ato ilegal
Deu tudo pai anulado.

\,

A est'hora)- muita gente
Que foi bem aquinhoada
Está juntando os trapinhos
P'ra botar o pé na estrada ...

...

ZÉ FUMAÇA
J:C
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