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1. Comunicou-me o deputado André Franco Monit�ro
que o Diretório Nacional pedecista, em unâ��me dec sao,

me outorgou. a delegação e os poderes para reestruturar a

Secção do' PDC em Santa Catarina.
. ". .

2. Vários motivos me obrigam � aceitar a mcumbenCla.
10) a íntromíssâo de aventureiros políticos, estranhos aos

quadros' partídárlos e pleiteando uma tarefa que some�te
pode pertencer aos pedecistas c�tarinenses; 2°) os reíte

rados apêlos que companheiros me fazem para reassumir
a Iíderança: 3°)

-

a hora de atribulações 'e desespêro �ue
viv'e a' nossa gente, em meio do cáos políticos, �conomlco
e social; 40) as grandes jornadas cívicas que, já à vista,
conclamam o povo inteiro, porque nelas, indubitàvelmen
te se decidirão QS rumos e os destinos do Brasil.

3.
'

Aos democratas-cristãos, pelos retos princípios que

os orientam, cabem, aqui o nos demais estados, as difíceis
o em todos' os anos, 18.10 Hs, Palestra do 'Aca-

posições de vanguarda.
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. _c. =>

das a solércia extremista insuflando OdiOS, o facciosismomagnifica do Almí- vembro", pela Banda do 14° '

,

te Tamand�ré'- Patrono Batalhão de Caçadores. DIRETOR' RUBENS DE Aà RUDA RAMOS":_ GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUING .1 irredutivel dos governos, a desmoralização 'dos parla�en-
vestir-se-ao de excep- , É de se esperar o mesmo

o .:....._'. tos o descaramento das negociatas, a goela voraz e msa-

r:1 brilhantismo .

as so- brilhantismo nas comemora- ,EDIÇÃ(j'DE HOJE: 12 PÁGrNAS '';'- Cr$ 3,0'0- _: FLORIANÓPOLlS, 6 DE DEZEMBRO DE '1959 I cíavel dos intermediário!!, a tremenda pressão econômica
iil-..Ies comemorativas da ções, mesmo porque, com sa- .'

I t i ando no nasce,.-
a da Marinha" '. �ro- tisfação registramos, ainda

p
-
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-
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d
dos trustes nacionais e es range ros, sug

-

-

a:��s para ,

a

p�óxdlma ��i��s�o�Et�,t�ued:a���i���: O,n elto'�.'-es IIU '8- O I mn e I�����e:::as as(nossas POssibilida�es
de _emanci.��çao

e

ím, para amanha, - es- respeito e profunda gratidão, t
ai � 5. O trabalhd-, infamé dessas forças negativas ja con-

d Programa ea reverenciar a memória da-

C
ti

d d d 1��men�e elaborado pe: queles que foram grandes e C'onstruç'o-e's D·a,. I" a e lseguiu esmagar i as classe média, empobre�e� o-a, pro:-
o, Sr. Almirante Co- que tornaram grande a

Pá-I
tarízando-a, rebaixando-a e

-

adiando, assim, a ascençao
ante' do 5° Distrito Na- .tría livre em que vivemos.

. ! proletária a uma vida que se harmonize com a dígntda-
a parte referente ao ,O ESTADO, como sempre o -

MACHADO
I h

7-12 Segunda- ��g�:�l!Ca::re�!���a�:n��� ARQUITETO CARrOCA VISITA, O SR. OISVALDO -.' I �� u�:::to'>mais passarem os dia! Asem a no�sa t<eitção
golgantes comem�rações.

'

O Governador de Florianópo- ,O sr. Osvaldo Machado re�o_,! indômita, sem o nosso combat� estrenuo a
. to�as essas

I Iis recebeu, em seu gabinete de mendou providências urgentes I ameaças, tanto

m.
ats..nos -aproximaremos ,dO 'llmIte maxi-

S lã
-

1ft.. - , .,:"C. achos, a visita do arquiteto para a apro,yação do pr,ojeto,
I
mo da ordem pública, Quanto' maiS retarda"l'mos a nossa.--� '�_�'"

-,

_
.

-,
-

UnIa Cfe u-e-.., "'err"irfl de Sá tendo o Departamento de En- Iluta mais difícil ela se tornará. Mais dificil e com certe-
carioca Rena o o' genharia da Munich)alidade tr.I\_· '.'
acompanhado do engenheiro c��';�;; até a noite za mais sangrenta.

.

f d F
.

tarinense George wusi.

1�]j
� " 17. Talvez só 'possamos po

..
upar o sangue brasileiro, se,

otoaro l·a e p-011·5 Segundo apurou a reportagem r�'-f' - com presteza 'e �om alma, pudermos preparar todo o povo,

a conferência girou em tôrno Anteontem, o "' ....t __,...,
I
"''Ir (.) e rcícío da democracia. _.

.

. � /
I dos planos dt> construção de u� _nabarino pôde. regr� , '.' '..9.. dessa enorme responsabilida,d-e;·

Pós exaustivos trabalhos a co. Entre os classificados, recebe-i c por nosso Intermédio os organí ,

edifício de 12 pavimentos, na
.

de Janeiro, levando 'em
.

8. Com á consc Ch.""......'1..;gnião necessária de todos
ao julgadora do 1.° Salão Mun- i.o lugar o amador Francisco Asz- zadores desta magnifica exposição Avenida Hercílio Luz, de pro. referido projeto,

1 ,:n�
-

..._�� n"l OPiii de 'Fotografia de \ Florlanópo. mann representante do Dlstl'!to convidam o público em geral para priedade do Instituto de Apo. aprovado. I volto à luta, para conc amar " __,-_' .' :..�.....
c{)m

118 seleclonQu 180' trabalhos que Federál que fez jús assim a med-i vlsltá.las - a partir do dia 15 6 sentadoria e J;>en_sôes- dos Ban. O estímulo a iniciativas dêsse ,OS democratas-cnstãos de Santa cpaovtl:<.o···..c·a·t< I�de�erão ser apresentados ao nosso lha de ouro. O nosso conterzgneo apreciar os' escelentes traba.lhos em cários._ porte é uma das metas da atual
-

; todos os homens-de-bem e do
Jlú'buco na mostra -a ser Inaugu. 8ugênlo Muller conquistou or+. expostção no recinto- da Casa de Trata.se de magnifica realiza. administraçã.o, que nelas perce,

i
ajuda e estímulo.

rada dia 15 próximo, na Casa. de thantemente o segundo lUgar, tau; Santa Catarina, 0Z;de se encon , -Qão que muito contribuirá pa , be maiores possibilidades de I
.

Florianópolis, 1.0 de dezembro de 1959.santa c�tarüllí. reando.se com a

m.
edalha de prata

1
traram também os ricos prêmios ra õ'�embelezamento urbanístico progresso para a Ca,pital catari __________ ---- . ficando em rercelro posto� a re. que serão. ofertados aps ven, da" cidade. '

nense. I' MARrINHO CALLADO 'JUNIOR

-�����] CONSElHÕ-ÕECONTRiBUINTÉS:. Levante Militar reteu dOIS aviõesmanifesto dos REVOLUCIO- c
- UMA R E A L I D A D E

NÁRIOS foi cair às mãos do , .

'd FAB
-

:uar�:�:S ��:7d�ora;ue d� C. d·eOc�!eMe:aecnhta�d�Ocre:o p:!eltob�::��' �:d�;::�: ��0�:�:�1:�� �U�a:�:�
'a nesta C-a'p ·Ita I, I· �egulamenta o -nlstração pública.

'

.madrugada - o primeiro :,e.

��;:::: d;e:eo:!�à::r�::':' :� ,i '�::'��:�t�:::::nc�: r :e�::dc:: 1 �:�l��:��::::ov:�:��:I��::�:J por �çasião da insurreiçã� m.1_ <,nlou - rumo' ao' .seu destino por pa"a "llm-ar com de'stino ao vizi. viso, a situa"a-_.o, em. tocio o. Es_ta.
palácio de Floria�ópoJis! ,�

*" .', * mgestões ao Chefe do Executivo aperfeiçoamento nas atividades 'Ia' IHar de, Aragarças, levada acaba' deliberação superior, enquallto à oho E;;tado GaÚch�., dQ. -5 da m�is franCa .normalidade,
*,' ,O'

1111 matérHt. fiscal. O m'enclonado "refeitUl'a evidenciando por OCl._ p·or oficiais da Fôrça Aérea ·Brasi. ri ll·25 ainda continua reti�a na [_ Muito embora ainda coatinuem nada, àté ontem, Sll re.lI"istrando
EIXO que não corlselhO,.- previsto pela Codifica. trc; lado,' qu� o Sr., os�aldo Ma.· leita c ?O Exército. conclalD-ando a Base A�rea aguardand.n oi'dem as guarl,ições militares em sobrea. quanto à perturbat'lO' da ordem.
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'

· !!;::.�::.:=o::�� Ir G,nh', 'M'm • Mn.'cl",,_ do, p,"b_�" ,�,,� mu."'". �::�I;C:::.:��.::�::�: Ilb 'o Q. .. uU .

" II lUlI'? · "boU'o ),m, rRWNIÃO 'Rf�ARA'_DO, Qlg�, ,;;,�:.��t'.:· 't�:i ,-:,
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" : �=n�Será EleitbDia 1� "l;��:��.:.l::���::'" '010' ·1tgi.e' _-.0'0+. J,�iOFaLhou um disposltiv�! E

I
com <' Oficial de Dia na Base lib ii U

jacareacangada! Em atto recente, o pre{elt9. Os.! ""el1toé, repr.esentatlvos: Dr. 1'1");;6n· Aérea de Flot'ia�ópolis a reporta.
* valdo Machado reguiou o, funclo. : Amorim (comérCiO), sr. Frauc\:;co geltl,lllde O ESTADO ,que foi gen. O S N I M I' dI d �., d MU

,cJ

( , L"'
,

...--

* nam'ento do Conseiho de contr'_: G,lllo (Industfia); sr. José 30tll'es dtielmqelll1et€,�_' :taetnodln'da:o'a'fsOsiunui�uformmaal.doa_ r II e son leu an Il o êXI o a Issao os almaFicaram esperando,.. es" buintes, órgão aUXilIa! da adml. Glavan (proprietário de imóve SJ; .,

esperando!
.

nlstra9ão com' obj�l;lvos específl. dr, Alam!r B. Cabral F!tr!a :;rs. res gravidades prendendo.se à E
�

.

O
I

t M'd· l' 00 "I d""* *
-

I
cos' em matéria fiscal. '1\ Valmor Dutra e MltÔlllO t'h'll.ppi tensão que. r�i!lava. em todo Q na ,uropa e no fieI e e '0 -� mi _sacas' e ta e*' (prefeitura)". Brasil ordenando o Comando da

tel�g��::.iO nada! E foi o

\
ga� ::����:eI!reP:��iV:a�;=, l�� pa?;:e��:�f:;:.�ni��afO;o aS(��\l��.� :� ���it!é:�uiqU�e::na�;:rs::: Já passaram pelo Enlrepôslo de'riesteprefeitura d� Florianópolis a ela

-

rente oportunidade em ",ue será, até voltar a tranquilidade ào naí3, procedente dê Roma � chegou � sua visita a Tóquio, o prefjld,en. formou que nesta sua nova viagem-....___f'-.'.-C)-...._.._ comparecendo os segUin-te's ele. eleito' o presidente dp novo órgão. I Ql.1ant'; ao Douglas C.47 ia'-de. . •
.==,_ ,__--.,_

�
. ontem a esta capital, o Sr. N.élson te do IBC manteve contá to com à Itália o presidente Renato da
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C A ES ropo'rto Internacional ao Galeão, degtistação, entre os quais o "Ca- retores d·e. es��beleclmentos. bano
� por representantes dos presidentes fé paulista Ltda.", a casa Depar- cá"ios, acertando providências que

,• _ L. . __ �� � ,_. _'_ _. �-,,"
..

_. • �� ��l��!U�d!�:�!���t�V:odOC��S� �:�:� :;:o�e:ré: :0 'j:�:�aç:oac�:� ���I:S�������n� r::�.��d�IS::f���
Dessa história menos decente do feijãó america- tqres, estarão isentos de imputabilidade. ,Mas se a so-' , mo órgãO, o Sr. Maculan, em pa. tou providências com os' dlrigen. roo Dls�e que a situação do Entl'e.

•
. lestra com os jornalistas f·ez um tes daquelas firmas e entidades de post(\ de � Trieste se ajustou comono, importada com mutretas a, bordo,.,os diretores da ciedade enver,edar pela câmbio negro,' pelo contraban7· • relato do êxito da missão Costa cla�se, para uma maior importação uma luva ,às necessldad,es da po.

I Sogema e da Cofap deverão prestar contas a quem de do, pelos negócios excusos e criminosos? A r.esponsapi- -,

Lima visando à conquista de !lO" do. café brasil�lro. lítica: do -café que vem sWil!âo se_direito, faet! as exigências dâs autoridades e da própria lidade penal é exclusiva dos seus administradores • vos mercados para o nosso' princi_ ASSEGURADO MAIOR AUMEN- gulda pela atual diretoria do' IBCI opinião pública, justamente r,evoltada. e não dos' acionistws distantes, sem- con�ecimento das .... paI produto de exportação. Inl. �TO DE CONSUMO af.ir�ando que até a última qUln�• clalm.ente afirmou gue a viagem prossegu'indo em suas declara_ ta.felra dia 26 haviam passado• O que, no caso, não deve ser admitido em silêncio atividades dos diretores. Nem Irineu, ne�
-

Genésio, • do presíd�nt6 do !BC ao Japão se ções, disse o chefe do Escritório pelo Entreposto' 100 I;Ilil sÍ!iliaS 'de, é a intriga política, mesquinha e rasteira, em busca de
I
nem Deek1 nel;ll Heriberto, nem Paulinho responde- constituiu em SUCeJlSO absolu.o do !BC em Milão que as .negocia. café,

' ,

nomes inocentes para a tentativa de salpicamentos de riam criminal e-moralmente por atos de terceiros _ di- • justificando todo o otimismo d� Ções na capital 'japonesa, inicia. para se ter uma Idéia do êxito

• lama. retores s�m os seus votos; e, de fato dQnos da.-.sociedade • S'. Costa Lima em relação às pOSo das quando da visita do _Sr. Costa dêsse ,empreendimento disse, bas_

•
A negociata ou outro nome que tenhà, não ating'e pelo volume das ações Cabia lhes uma interpel""Áo J'u

filb:41dades . dáquêle mercado, Lima, p'�oss.eguem satis-tatórlamen� ta deciarar que em menos, 'de 40.' •
- -

,
........><:

-

� 'acrescentando: te tudo indicando que a cur�o dias foi vendida totalmente anem vincula senão e exclusivamente os que nela dire- dicial contra Fulano e Sicrano, na forma dá lei, ,para III'
- O Japão. em verdade, ofere. pr'azo, poderemos qUlntüpi",�r .

o segu'nda remess'a de 50' mil sacas,I tamente intérvieram. .resguardo dos próprios nomes.
_ • ce peTspectlvas as mais animado. consumo do c!,-fé naquêle país. Concluindo afirmou o Sr. Nlllson

'Somente a ignorância ou a má fé poderão preten- Se o· exemplo baseado em hipótese não servir, tb- �
,as para o café brasileiro. Dllrante 100 MIL SACAS VENDIDAS Maculan qúe, dessa forma,. prova.

der uma amplitude de responsabUidades no já conde� rt:leinos fato real, ocorrido aqui mesmo. III' NA ITALIA se, estatísticamente que as expor_

I '-. Abordando, a situação do mero tações diretas de Santos aumen_nado ajja�re Os poucos acionl'stas da. ELFFA - '>om: p'er'di:io da
_

I -
-

. • .
. .. "', '" cado Italiano, o Sr. Maculan in. taram consideravelmente.

I Da trib.una da Cf\mara· Fed�r�l, os ilustres' depu- má palavra - entre os quais pessoas do mais álto ga-, PI n'-' SL'
-

I
tados Nª,poleão Fontenelle e J-oaquim Ramos puzeram barito mor�� e próceres classificados do situacionismo, ,

a ao -.
de manifesto, 'para os hom�ns de bem, tudo quanto poderiam ser responsabilizados par �falques ;ocorridos' Juntos às nossas-, somos

I -ocorrera com a Sogema, em relação aos seus e a outros na sociedade? Poderiam ter seus I;umys,envolvidos, sem ,portadores de diversas 're-

I nomes, de. me�os acionistas ocasionais d,e ul!la socie-' má fé, no escân,dalo de uns contrabâhdc}s denuDj:!iados I1I1II clamações contra o jovem
-'

III' ofic�al Diretor ,do Trânsitodade por cotas, transformada em sociedade anônima, com uso da sigla da S.A. ? Público. Para sermos con-I Formui'emos uma hipótese párà' o eXemplQ de uma Claro que 'não.
'

• dencendentes, registraremos
I comparação� Pior, muito pior, observa-se aJqui mesmo: o Secre- , hoje, as atitude no tratol

De uma sociedade anomma, com o capital de 10 .tário da Fazenda é diretor em exercício. do boanc.o oji-
,

proporcionadas por aquêle
I ofidaI. S.S., tem sido indp.-milhões, participam os 81'S. Irineu Bornhausen, Genésio cioso, no qual dormem todos os- depósitos do 'Estado' e . licado quando se dirige aOS
I Miranda. Lih§, - Heriberto Hulse, Hercilio Deek; Paulo 'com o qual o Estado celebra contratos creditícios, com , motoristas que trafegam na

Bornhausen, Sicrano e Fulano. Os cinco primeiros, ca- cláusulas refugaKlas à públicidade.
,

cidade.
-

I. da qual com apenas uma ação de mil crqzeiros, os doi,� Ós ilustres coestaduanos e patrícios, citados no
Af' I h Di t

r
d•

- ,

I - • � ma sen 01' re or oúltimos: com o restante do capital, em partes iguais, A caso da Sogema, de imedIato comprovaram, de pÚbli- .. TrânSito
.

Público, as bOas

I direção comercial da sociedade - presidente e geren-' co, que nenhuma interferência ou lucro ou interesse .' maneira� são o apanágiO dos
te - a cargo dos aois grandes acionistas. tiveram na operação contrafeita. Há res_ponsáveis e�-' bem -educados ,mormente

• Suponhamos que a sociedade vá à falência. Qual clusivos na tramóia, conheGidôs e declarados, Esses, e- , àqueles que exercem cargos '

/ . . de mando público. Nós nãoI responsabilidade dos cinco pequenas acionistas? Ape- somen�e êsses,' �e dlre.it? e de justiça,. responderão Ee� 'mandamos em ninguém eQas uma: a responsabilidade cQmercial, limi"tada ao lo que fizeram.
I1I1II somos bastante educados,valor das respectivas ações. 'E se a falê:ncia fôr frau- Que a politicalha recolha pois suas unhas porca-· JIII até para tratar das atitudes

dulenta? .Ainda assim, os cinco
-

acionistas mínimos, lhonas: a dignidade' das' a�bicionàdas vítimas está" Io- I1I1II lmpl!lsivas _

e descortezes de
I' sua parte.sem participação no procedimento criminoso dos dire- ra do alcance de a,rranhões.

.

"

. � O Plantão está alerta, se-�b;�.�'� ... 'A ..... � .. -- -- ... '.... "Il'a 1ft '9&. .. � -- .. -- _ _ __ __ _ nhor, jovem oficial.

MANA 1>A MARINHA" .

/

te lno Revestir-se-io �e �
as �omeDlora�ões em Don
irante Taman�aré

•
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Congresso Brasileiro de Higiene:
r N' S T A L A ( Ã. O. H o J E

t

Instala-se hoje, em.Niterói, o XIV Con
gresso Brasileiro de Higiene (JK é o patro
no), que se prolongará até o-dia 12 do cor

rente, e ,do qual participarão delegados
mais de mil) de-1:odos-os Estados e observ�-'
dore� estrangeiros. ,

, O certame será presidido pelo sr ..Mário
Pinotti, ministro da Sa'úde, e pelo governa
dor Roberto Silveira, a quem cabe a presi
dência de honra, sendo secundado na vice
presidência pelo sr. Newton Guerra, secre
'tário de Saúde e Assistência do Estado do
.Rio.- I

__ ....J

,' ..
:"

\'

'T��W.� Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



. Avionada
A� coisas no País, estão aconte�dci inopinada

mente, e os motivos, as razões, bailam no��ar; Ilujeit
'

as mais desencontradas interpretações..
. ..

, .

O caso. ,Jâni? Quadros, "míxou-se" :perante 9
últimos acontecímentos promovidos .por uma.ro·

d�zia: de aviadores-militares, que proporcionara'
nao uma çuarteiaâa, mas uma aoionaâa revolta

.. E�fím, n�o '�er�m em tuuia as peripécias· ',dOI!;
orrcíaís da aeronautrca. Os exemplos .do ànistia dI)'
Major Veloso, no memorável vôo de' Ja�reacang:f,
impregnaram-se nas fardas. de alguns • oficiais;' sê-

I
quíosos de aventuras e pUblicidade .:_' nêste ponto
existe identificação com o Sr. J'ânio Quadros �, PÍ'o�.

.

porciona�do ll_la�s··algUma�. ��ras .de expectatívs, pa-
ra o, povo brasíleíro, e de, pamco .para o -govêrno .cons«

Centro Catartnense no Rio rea , ttt íd
' . .'

Iizaram um elegante jant�r I
�o

I

til
U1Ao;'b "d

.

.

,i'
.

'

.

' '.'}' "d'" ..,�. ":" ,,'
-. . '"

'.
-

,,�:e�n� .PlJ:l} es �ncbnsequ'ênt.es o.fióiais
luxuoso F;st,údio d'o Hotel Ex- da aeronáutí

.

tra' eu bôt I

'. .

''''.
ca, .raz

.em.'._ sç".u_. .0.
io., ',a guns3.�s.qUÍfioscelsior para festejar o dia 25' dos .pensamentes -Iaeendíanos ou penabotístas ,::,,: ve- .

de No�ewb'ro dia de San.ta Ca- !., ja-se as declarações favoráveis ao mo;ví�erit9 'pres�
,

':�n�p-�es�u t..
as nelo de t d C· I' T.. d

'"

. .1 � ,.�:-.���os_:.Liacer�,a"içlQ$. e
Colunista anotou Sr. e sra. Dr.: golpes personalistas, que não �trl'coni os.fun-
Manoel pedro da Silveira, Dr. damentos básicos de uma revolução ideológicá. Os
Augusto Fontes e Srta. Marita I golpistas que campeiam pela Nàção, são. m-eros aven-
P, Machado.

. �
.

tureíros
.. em busca de "atraíre", e "hobbies".

Afinal, são 11 horas, tudo calmo pelas muralhas
do País. Os baderneiros já estão .prêsos, e parte de
suas intenções encontraram os seus efeitos; seus no

mes saem em manchetes pelos jornais, e é bem pos-
-

I .

sível que deverão obter a competente anístía E;! os

devidos bustos heróicos em suas cidades natais. O.

resto, fica por conta da história e entre o sorriso cal-:
'mo ,da Presidente Kubitschek,�\, . e 'viva. o Fluminen-,
se, Campeão de Futebol de 1960j _

.

.. Ciissssn..,;'Q�""""�·-;�. �'1e",."'��"'''':;%%��

R-ANQULPHO Or/NHA

B O:DAS, DE',
i

O' U R·O' . -

Cercados da alegría dos seus filhos e' da 'estima dos IIseus' par�lltes e'tnlunerosos amigos, festejará, nesta Capi
tal, no próximo dia 9, as suas Bôdas de Ouro, <o "Conhecido '

e benquisto casal" MARCOLINO JOSÉ DE LIMÀ e' DtJL':'-
"

" J'

CINA' PIR,ES DE LIMA.
.

A
-

dati;'\!tsslm, de 9 do corrente, pão' poâería passa'
despereebída ia esta coluna:'social, tanto mais que se re-
fere a.ipessôa'S' que desfrutam de grande' concerto ,no

méi.o,�'po'r·' !llJ,as, excelsas ):'ü:tudes. _

:��r4"--""=:-'�'
, O casal tem .os seguínt _� .' . ,'. .

Lima Ferreira 'casa" -� "filhos: Dona. Lydla Leoníce
. , .. ,

"'S' .'
.' mês de Janeiro começando peja

"do 'alto", cpmér'êip; :::com

?. �.r. Abela.r?O ,ergIO ��rrelra, ,

'

soureíro '
esta Capital, Osm�l Jose de LIma, �e-

' cidade dt! Lajes. A pwmoçào,

me .. " "cxe .-9-á pelegada 'Fis�l, 'casado com dona Car-.
.

. será deste Colunista no Cluhll

_-.!_-�-". áría Carvalfih: de Línia: Dona 'Náir' Pires Lima 5.e 11 de Junho.

Medeiros, casada 'com o' Sr. Luiz Carlos de Medeiros, Te n_esfiles Bangú Realizou-se no último sábado, nos sa-
- - - - - __ o --- -- -,,.

soureíro do I.A,P.B.;"Dr. Arnaldo Lima,' Engenheiro Agrô lões do .Clube G. Poriuçúesa
..
na Çapital da fiepública, RW: ,'Ánive.sal'iam-se hoje .na

nomo em São Pa�lo casado com Dona Odete Ferraz Bam mais um desfile' Bapgú.::-:- �ntre quinze concorrentes 'capital da R�Pdblica, as gra.,

paio de Lima;" Sr. Moacyr Pires Lima, do alto comércio dê Sheila P. San_tos, -foi a eleçante que recebeu a faixa de ciosas rr.�njn�s .
Ana MlJ.lia e

Volta Redonaá'; casado com Dona Maria de Lourdes Fran-
.

Mzss Elegante Gi'n�stico Portugue.sa (Cont. na n.a pál[i,ila) .1
co de Lima; "Dona Ilza Cecilia Lim� de Almeida.... casada

"n:;:;%,.%" V:;;:;SSS""%:;"s,.·'t,.,.,..,.,.ssss,;ssss_!!!!_% �-;��,.s,..",%%%%.:;;%:%:�s�.--ç:,., ,I �eal�z��-se ontem às 16:30 horas, na Capel� do AS�-
com o Dr. !\,ntónio Gomes de AlmeIda, Advogado e Depu· - _"•• '._ ,,_ _�..t. 'IR W\ ,,�c lo de Orfaos, o enla.ce matnmonal '. do Sr. HelIto NaSCI-

tado.Estadual e, ainda, Ma�ia de Lourdes e Hercilio, J' li

SEM'aNA� . T. b lh
o

"t'" "lmento .Moritz, filho'de Alberto M�litz e Diná Na�cime�-
faleCIdOs. �,em o cfl.sal tambem doze �etos. •

,

. . la· a 1s a t to Montz com a Srta. Arlete Baptista Nunes da SIlva, fI-
Em r�gistra�do o fato, quer,emos nos associar prazero� • . : • ; . r., .' 'Ilha �e' Alvaro

. �unes d.a Silva .� N�ir BaptJsta ,da Silva.

samente as mUltas homenagens que, por certo, receber.�.
.,

�'"''",''' "',' 'or. ,. �-o'h'.""�_"'�"� ,,'
.. "

.,.' . . , O ato relIgIOSO fOI paranmfado, pelo ·Sr. Alberto, Mo-
a honrado e digno casal na festiva- data, enviando-lho' • SOBRE "A RESPONSABILIDADE" DA COMISSÃO EXECÚTIVA DA LIGA DA .'

ritz e· Exma. esposa D. Diná Na�cimento Mori�z e Darcy
votos de perel!es felicidades e de �onga e proveitosa exis- , MOCIDADE TRABALHISTA DE SANTA CATARINA Linhares �da Silva e Exma. esposa D. Maria Í\,ntonieta da

tênc.ia.
.

• >�\, _

.

, Silva, po,r parte do noivo e pela noiva o Sr. A�varo Nunes

A N'I V E R S A R I o"S muitíssimo relacionada ,na sacie,. • .. ,. __ '_ � _.�_\ _ � .. � ,. .. 1Ia ,.,.. OhM "''':'I. ""Clã da Silva e Exma. ,e,sposa D. Nair Baptista da lSilva e a

MENINA �OSANA J(ATIA dade' local
. �LEMBB,&.TE , AQS.A·TIA.At.HISTAS

. SOCIAIS' Exma. sra
..
D. Mada AngelílJ do Nascimento � Sr. Alberto

O nat.lllcian,t6 que é filho do . ,�' ,.i.:" � � i ,� , ':.:\y: �. ",r' _ \}..... .'
.

. .!
• Nunes da SIlv�.

.,
.,,' .'. '.." .�. , .� •. A S VASCONCELOS .

.'

nos�o colega d� trabalhO-jO"naIiS-! C
..

,' ,,::,,;:;,\.,,.,.. ''.''.'"_''''' _',,",:' ';'"
'

" O ato civil teve como paraninfos po,r pa.rte"dó noivo:
,

., al'lSSImOS correllgl.,OnaHos. ,por certo' 'lue àinda estão . '_ .

'

ta Osvaldo Melo. e. de sua exma,
1 b d .J. . ••

'

*
".' ,.�. .

"'

:"
"

). ,
Osmar Cnstovao do NaSCImento e Exma. esposa D. Mau-

i'� em ra os uO meS' e outubro ;rle mr},· novecentos e cm,· VISITANTES I .'. . .. .

ospôsa d, An!'L de Bosco Melo se_
t .t·.·,···. '

.....
,. :l"t .. ", " 1

. �-. ,. . nna PereIra do NaSCImento ·e HelcIO Nasclmento Montz e
,

o ,'quen a ,e 01 o, I.e,',no ano ·'uas U Im:allr'e ,elçoes -par.'l. a As-
.

.

"á m, 'data d,e hoje multo cum_
sembléia Lég' 1 t" -ti I

E t"â" 'd'"
� . � t" t'f

_. EXilla. esposa D. Helcia Maris Tolentino. Mo-ritz e por parte
'd'

. IS alva en0sso s o,,ti'
Temos a gl'a a . SJL' IS açao 'd '.: T

.

t J
'

F d· -

. ,nmenta o. .

Havia no Estad�, na- épóca; 522.2W eelitor � inscrito.s, de registrar a.. visjta db com-I' Ala. nONIV8i o Fenen eA� ase sernEan lesd e AExmda. sespotsa D.

Os d� O ESTADO associam"se
masl'que às' urnas apenàs comparécer,am 494.05 votantes, panheiro Arid�aldó Macha-

E
Ice unes ernanlWi's e

�t' dUC Y eS't . os ,an 'os e

tE homenag()!1s e formulam votos
d t t t'

_ .' .'.

'\
xma. esposa D. Yy ma Mar! Z os San os. .

o

,acusan o, por an o, uma abs ençao de 5,4% do total, ou do, Ilustre PreSIdente daExe-. .

.
' ..

le pe:'ene� fel!cidades. melhor 28 175 voto t·
.

l\II1
•• '1 d PTB d

As alIanças foram levad�s pela graCiOsa memna Ma-

FAZEM ANOS HOJE
. ,. s. cu Iva ....umclpa o t>.

I ria Angela da Silva Vieira
,;

Pois bem', Criciúma e vereador eleito, , .. .

.

. .' '. '
.

1 I d t b Ih' t I Apos a cenmoma os paIS da nOIva recepCIOnaram os
pe a egen a ra a IS a.

'convidados em sua residência à rua Fernando Macha-
I
do, nO 42.

I Áo fazermos o registro embora com atraso, formula
mos aos distintos 'nubentes· os ,nossos votos de permanen-

Nad:õ. mais, .nada menos que 65.83tk, votos, o que nos'
'valeu, após. calculado' o 'quocient�\' eleitorál,.Jsers' cadeira�" Os redatores da '''Semana
na� Assembléia. ; �' '.

, 'I'rabalhista", felicitam o

Mas, por :pútro lado, a U.D.N. é o .P.S_.P.... , .somados;' aJ" companheiro Hélio E;hàlel',
cançaram 34,4.399 sufrágios, o que vem a s,et, percentua.l- secretário geral da Liga da

mente, mais ou menos 72% do... total. Aliás; ás legendas de Mocidácte Trabalhista, e sua

P.S.D. e da U.D.N. apresentam quase a mesma fôrça, e tan- Exma_.
-

espôsa, pelo nàsci
to é assim que esta venceu para a Assembléia Legislativa, menta de sua filha, Angela
ao passCl que aquela venceu para, a Câmara Federal, nc Helena,_ ocorrido

l

no dia 22 .... '

referido ano de 1958. último, na Maternidade Car- nsvALDO MELO-
PRIMEIRO SALAO, INTERNACIONAL DE FOTOG:RA-Assill\, o P.S.D. e a U.D.N. têm, aproximadame�te� so- los Corrêa. ..

lllados, 72% do eleitora,do'; o P.T.B. apa.rece c,om 14,5%; e
FIAS - FlorianópoHs vai oferecer á sua populàção por

- .

* intermédio do Primeiro Salão:" Internacional de Fot�gra-os,. demais Partidos" quais 'sejam o �.S.P., o P,R.P., o P.D.C. *

f"
.

.' ". 'le'o P.L. apreesntam, unidos, mais ou menos 13.5% do elei- * las, .um espetáculo inédito de apurado senso artístico, ex-

NAS C I M E N T. O torado.'. pondo fotos cele<!ionadas e que bem demon�trarão' o 'tra-

Sra. EL
....
_.A ,c. !'lILV>' D.' R'O"A

No di,a 24 de npvembro último E'
' �i.." t'

. .

f
'.

d'
,

ANIVERSA'RIO
balho dessa eqUiPe,' chamada impropriamente' a�àdores,

,
_ _'"' '" / .

...' I
. prox;lsam.en e ISSO .quE) az com que se Iga por aJ.

ri" 'Cidade d� Blumenau velo, ao J P m B
"

E t d f' '1 d b 1 'l't· po.rque em verdade são mais que simplEis am.adores.', ou
Vê ttar�'CG�·,·3r na data d� hoje ,

' que o .��. e,)lo s a .o, o le a a ança po 1 lea, o que /

ma!.s um aniversário nJl,-taliclo a
'l1undo � rob\lsto garoto Mar�cllo, vale dizer, .vence o lado par'á o qual êle pe':m.der. AnivE)rsariou no dia' '1 p.p.,

curiosos, mas, verdadeiros, artistas no 'que essa arte pos-

-,,,a. Elza da Rosa, espôsa do sr, ,n:imogênlto do casal dr. Sérgio No entanto: trabálhistas compa,nh!!ii:es..... esta posição o. companheiro Aula Vas-'
sue de _melhor e apresentavel.

João Batista da R�sa Talfeho da
'"borto - Teresinha pedrosa da não nos, é muito cômoda, pois queremos e haveremos de concéllos, integrante da Liga I

_.
Salao Internacional, que melhor s,eria Salão Mundial,

n�f.�1. gloriosa Ma,rinh� de Guerra
,,: 6]), q.;s.. alcançar, algum dia, se assim o permitir. nosso. ânimo e 'da Mocidade Trabalhista. O

vaI por certo·agradar imensa.mente e constituir-se em ma

,'r ,I rr.u: te -servindo no, HosPitaÍ, - Marcelo é dlleto nétlnho do
nossas fôrças, os mais altós cumes jamais alcançados por éompanheiro Vasconcellos é nifesta e ,inell:ldível prova do quanto valem o esfôrço e, a;

d, kuinheiros (SANSA)' sediado 0e:e!l1b!lrg�dol' Alve3 pe:1�osJ. Dutra qualquer � agremiàçij.o política.
'

/ também, figura proeminente �ô� vontade bem, conduzidos para um gra�d� e ,esperado
r".,'·Ó[t CapitaL

"'a, I acema pedrosa e do sr. E por' que isso, 'petebistas? I nos' meios estudantís I mor-.
eXlto, como ta�bem pelo fato inédito 'como já foi dit�, de

As !1oimnug.3ns que lhe serão
(0:'\0 Gomes da Nóbr.�gi, tabel!ão E' porque 'ô P.T.B. foi -c�iac:io para ser grande.

.

mente na Faculdade de Di- apresentar valIOSOS trabalhos
...
de artistas dos Estados,-do

prestadas juntamos. as de "O
,:n BlurneMu, e' sra. d. Sílvia 'da E' porque';,seu 'criadOl" foi ·:granqe. ')_ \ retto, onde cursa o 2.0 ano. ,I Ri.o Gnr.nde. do �ul, Paraná� São P�,!IO, Rio de Janeiro,

pq'l'ADO;". ';óbrega. E' po.rque sua 'doutrina é grande, sim�âtica é neces-
I
Cumprimentos e felicitações

Mmas GeraIS, alem de outros. •

DR: OSVALDO FERREIRA DE
Aos fellzes papais avós de Mar� sária.

. i (h "Semana Trabalhista" Para maior admiração, estarão concorrendo também,
I • , . ,

.

, MELO 'FILHO ceIo, os cumprimentos dos que

N O T I C I A� R I O
varIOS .paIses, .como a �lemanha, India, Tchecoslovaqu-ia;

Cam satisfação registamos na 1 [�z�m O ESTADO
. Argentma, ChIle, Canada, etc.,

efeméride de hoje, o ,.transcurso ATUAÇÃO DESTACADA 'I
voltado para as j1;1stas'reiyin- ')1a, cidade. de Itajaí. Para ) Pode-se pelo que 'se registra, imaginar o 'alcance ·da

de mais um aniversário natalício -

.

' , . dicações.· c. ,

.

I acontecimento, devel'la com� :' H:xpos�ção que está interessando . imensamente tôdas as

do nosso prezado conterrâneo e
LEIA EM NOS�A NOVA Dentro dos altos princípiOS ,- Ainda agora, com o "caso" , parecer o Presidente _.da Exe· atençoes. .

, ,

rqrtlcular amigo sr. dr,. Osvaldo
EMBALAGEM COMO de servir à coletividade, no. criado para o . professorado ,I cutiva Regiopal, deputado I Será um çehame d6J pura arte fotográfica, onde os ar-

Ferreira. de Melo Filho, advogado
SE P�����?rCBOM cumprimento fiél do manda;' II' 'do Estado,' �

tem o deputadq

"
Federal DOl,Jtel de A11drade ... t�stas buscar_am por temas, lugares, ,fatos e interessantís- <'

em o fôro desta CaPital e pessoa, to que lhe foi outorgado, vem Mignone, sido um aruto de- - GRÉVE EM SÃO PAULO ,surtos detalhes de ângulos artíticos, uma ,.completa cober-
__ , . .. _ se destacando de :maneira l fensor'da desprotegida e mal) Não obteve maior sucesso tura de coisas qU'e surpreenderão pela sua coriosidade e

C O N V
'

I' T E brilhante' o deputado \)ete remunerada classe. O moço' a gréve' programada, pelos met�culosoS' estudos fot�gráficos; ,
.

.

.' .
•

. bista Agostinho 'MígnOn�.1 tr,abalhista, vem ·nas suas i tr�balhadores da
.. C�pital A abertura do Salão' está marcada para o dia 15 do

Filhos, genros, nora;'e netos de
....

MARCOLINO JOSÉ Selppre atuante, sem Cj.l.lei·er.\ ªtitudes e'....no seu comporta,:, �,paulista. Arg'umentam os pi-
.

mês corrente; na Casa' S�nta Catarina· na rua Tenente

DE �,IMA e DULCINA ·�IRES. DE LIMA; t�� o pr,azer. de mostra�'-�e, em ,rompantes I me�to, �ni exemplo digno de f(Uête�, gue �o�ve �?rt�s 'Silveira ,esquina da rua Alvaro ,d: Carvalho ..
convldar seus parentes e amIgos para aSSIstirem a mlssa demagogleos,' esta o

.

com- ser\ seg,Uldo. pressoes da poll�Ia� Eorças,,, f;E' de se prever que o I Salao InternacIonal de Foto-

Que mandarão celebrar, na Catedral Petropolitana, às 7.30

I
panheiro"

.

Mignone, trama:: I'
"

SAPS EM ITAJAí
/
Armadas e do próprio go- grafias de .Florianópolis vai atrair uma--grande concorrên-

horas do dia 9 do corrente, em ação de graças pelas Bodas IhancÍo' quieto e". mode�ta':- 'Ficou ',transferida' a inau;, _yêrno paulista� , cia, além dé elevar ao· mai�.,alto gráu,' ó valor dos legíti-
de Ouro do casal.

.

mente, com o· ·pensamento
'

gUl'ação do pôstb. do SAPS mos representantes .da arte fotográfica em nosso Esta
.

'

/
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Está marcado para janeiro Inésia MachadO, com o Sr. He

raclydes Naure. Hoje nos Salões (lo Qller?l1�
,

cia palece Hotel o Dr. Walter

'wanderley 'que será, paran1nf.o

dos Formandos do Curso Cole.

gial, Colégio Catarinense, será,
","omen1ageado pelos mesmos, com

um Oock_tail.

Pl'ÓXi!l\O o Casamento da Srta.

Cheguei bem pertínhn
Daquele corpinho,
Não mexi, por. -um tri�,
P'ra gente que passa
E' uma ameaça,
E' um chamariz. '

"Aí VEMO A ALEGRIA'
Finalnlente sábado dia 12

. esta,
,

remos recebendo a caravana de

A dona bacana,
Fazendo chicana

Parece-Ielía:
Com ar displicente
Virãou-se de. frente
E ... oba! _:._ fêz bis!

artistas brasileiros: Cyll Pamey, .'
Maria 'petar pituca Carmem

, ,

\<ci'onlca e Sõnia Mamedes.

CENTRO CATARINENSE NO

RIO - Fiffuras. destaeadgs do

A temporada dos Desfiles

Bangú terá início no próximo

- ,,·ta, Avany Silva

NASCIMENTO

sr. j;:nlo Luz
P�ra a Assembléit Legislativa, QoS. 494.052 sendo des

contados 5.023 votos anulados e 17.818 votos em bra:nco
ficamos em que, no fundo, os votosprõ:rfriailleiitê'<ditos"per�
fizeram a casa do� .471{2ll. "

. \. _::,
\

E dêstes, sabem 'quh.ntos, sufrágios
'

per�enceram ,ao.
P.T.B.?

.

\-

sr. Durval Sabota

FARÃO ANOS AMANHÃ

� sr. Artur W. Eduardo * *

•Encontrar-se-á ..em festas
no dia de. amanhã o lar 'fe
liz do sr. Acácio Quriq�es e

de sua {;lXffia. espôsa,' com a

passagem do 1.0 aniversário:',
-� ,srta. Regina_Augusta Vianna

de �ua estremosa fil1;ljn�a ._. sr. Roberto Grams
Rosana Kátia Ouriques que,

.- SI'. Virg-ilio Machado Mendes
já conta com numerosas ami- ,

� Sl'. Amilton Adriano
guinhas e admiradóres.

-- sr. Jucélio Costa
Dado seu vasto círculo de

-- -jovem Moisés Luiz Schm,ldt

s '. Neogênio Grillo

am.izades Rosana convida to
dos séus amiguinhQs para
uma l��ta mesa de d�ces e

guararlas.· IAs felicitações de o. ESTA

DO, extensivas aos seus díg
nos genitôres.

- jovem 'Gl9.cione de Oliveira Do

minonl

� S1': Milton veriss�no Ribeiro
- �", dr .. Saul ,Oliveira

_.

Enlace 'NUNES DA S'llVA

tes felicidades, extensivos aos dignos pais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DOR D,E CABEÇA?
SONRISAL tem maior velocidade de ação

, . ,

é O, un�(o que contem

um .poderoso'
analgésico
ativado por

( dois)
antiácidos

Mais rápido
Mais eficaz

Mais efervescente

Sorria feliz
com a alegre
efervescência

de

8'0 M
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O Prefeito na Côrte de
Justiça Eleitoral

Visitando o Tribunal' Re
gional Eleitora(' de Santa
Catarina, terça-feira última,
° Sr. Osvaldo Machado dea
tacou a forma serena e acer
tada como se conduziu ::t IJustíça Eleitoral no último
pleito, fazendo prova do
mais absoluto espírito de
imparcialidade em face dos
candidato s e partidos polí
ticos.
Recebido pelo Presidente

daquela côrte, ídesembarga-"
dor Ivo Guilhon, Pereira de
Mello o prefeito de Florianó
polis ali permaneceu, por
algum tempo, em cordial pa
lestra com seus membros.

VENDE-SE NA
AGRONOMICA
A rua Almirante carn,éi;o,. um

lote de terra de 12 metros de fren

o govêrno japonês quer comprar ao Bra- �e x 30' �etros d� fundos com

'1 õd _..l -

d .,.�. ..1 1'1'
agua luz e esgoto.

SI to a a proeuçao e mmeno nno \la '\:;;U\... ':tiãtãr AV. ·T;ompÕwSfln.o88�
VIDe do Rio Doce. Esse minério até agora era
considerado sem valor comercial, por falta de

mercado. Em pagamento o govêrno japonês
oferece uma usina siderúrgica novinha. A Cia.
Siderúrgica Nacicnal está precisando exata
mente de uma usina igual à que os [aponêses
oferecem, pois está estudando a possibilidade
de montar essa usina em Santa Catarina, jun
to às usinas de carvão.

Federação das ;�ssociações Rurais
E DI', T A L

De acôrdo com o Art. 27, dos Estatutós, são 'convoca
dos os Senhores Membros da, Assembléia'Geral Ordinária
'a Federação das Associações Rurais do Estado de Santa

Catarina a se reunirem nesta Capital, 'para a seguint
ordem do dia:

.

VENDE-SE
ótIma casa na' rua 24 de Maic,

Tratar pclo teteroae 2730, com

1) Discutir e votar o relatório do Presidente, bem cr DANIEL.

mo o parecer da Comissão Fiscal, relativo às contas ( -----------

último exercício; ACORDEON2) Eleger a Diretoria, Conselho - Técnico e Comiss'ã·

Fiscal, que regerão os destinos da Federação, durante, c

(crt 17.000,00)triênio de 1960 a 1962; �
3) Eleger o têrço dos Membros do Conselho Delibera

VENDE-SE _ MARCA UNI ...
Uva: .

,

4) Discutir e resolver sôbre quaisquer assuntos de in- NVEORVSOA.L - 80 BAIXOS-

t
'

t d
TEL. 2115 NI-

eresse da Federação ou da Classe, den ro da Lei e os
VALDO.

Estatutos.
N-11/92

-VENDE-SE
Ou aluga-se
Por motivo de mudança

M SE
para outra cidade, uma .casa

ALUGA <li
. recém-construída, sita à rua

'Joaquim Costa, n. 30, Agro
A preços especiais, no SUPER MERC4DO PA .

• nomica, com uma área de
AVENIDA MAURO RAMOS: Lojas Externas, Boxes.: 190 ms.2, contendo três, quar
Inte.mos e Bancas. '. .: tos, sala de visita, de jantar,

Estão já funci�nandtO Padaria, Açougue, Pei- : cozinha, banheiro e porão
xatía, Venda de Leite, e e.. t '

i
Os' interessados devem aproveitar essa oportu- i

habitável com dependênc as

• de empregada. Parte finan
nidade para obterem um aluguel bastante convi-

I c1ada pela Caixa Econômica.
dativo, procurando o .consórcio de nesenvotvímen- '. Ver e tratar na mesma, no
to Econômico S. A., a Rua Conselheiro Mafra; ,72 : h

,.

d 8' 11
1.0 andar � 'FONE 2831.' . ' �-lJj4-4..

orario as as .

':' ..

'" '- '. '. ; 8,
.•••!••Q••O•••�•••8••_,.(II••••••�•••S!�••• ·

�

Fica marcado o dia 8 de Janeiro de 1960, às 15 horas,
na Séde própria da FARESC, na Avenida Irineu Bornhau

sen s/n, nesta Capital,' entendendo-se que, caso não haja
número, a Assembléia se realizará, em segunda e última

convocação, no dia 13 -do mesmo mês, às mesmas horas

e no mesmo local.

FlorianóIJolis, 3, de Dezembro de, 1959.
CLODORICO MOREIRA

Presuietiie '

N--11j93
-----------------------------�--------

rr6:UARUJÁ"
P�R O G R A lVr A S P O L t T I C O S
ONDAS MÉD-IAS ,. 1.420 Kcs - ã KW
ONDAS CURTAS - 50 mts - 10 KW

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

. 3.a feira': 20,05 horas - CELSO CONVERSA
COM voes -. Na palavra do 'candidato
do P.S.D.

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

.

6.a feira: 20,05 horas - O QUE VOCÊ PRE
CISA SABER! - Na palavra do Deputado
Orlando Bértoli

Sábado: 13,05 -horas - PORQUE CELSO! _:__

Na palavra do Jorno Rubens A. Ramos.

'OUÇA
I

PELA

r-tNSINll
, .

A
. VENDA NAS

BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

,EDITAL
De ordem do 'Senhor prefeito

Municipal ficam convidados to ,

dos quantos sejam credores do

Município e que ainda não hajam
r,equerido pagamento de seus cré
ditos ou recebidos os documentos

equivalentes aos mesmos - empe.,
nno requfstções e outros - a

justificá-los perante a Comissão
sncarregada do levantamento dos

débitos dssta prefeitura dentro- do

prazo de quinze (15) ,(lias a par.,
tir da data da primeira p,,{bl1caçãO
dêste editaL

prefeitura Municipal de FlorIa_

nópolis 30 de novembro de 1959.
,

Frederico Botelho -,

Di:'etor do Dep. da Fazenda

XXX,----
X

------�X X X
X Levantamento da Dívida da PrefeituraX VERÃO!, .. BANHO DE MAR! ... S<DMBRA... X

X e água [resea... X-

X X

X As famílias de Florianópolis e visitantes es- X

X tão de parabéns com a abertura d� Sorveteria- X

x Restaurante-Bar BOM AB-RIGO, estabelecímen- X

X to moderno dirigido e servido por familiares dos X

X proprtetáríos. X

X Ambiente confortável e, elevado! No mais be- X

X lo recanto de Florianópolis. - Praia de Bom X

X Abrigo! Servido por ótimos ônibus da Emprêsa X

X Bom Abrigo. N-ll/67 X

X X

Comissão 'em plena atividade
A Comissão designada pelo I

tor de Fazenda aposentado
Sr. Osvaldo, Machado, para do Estado e Ary Nicomedes
fazer o levantamento da di- I Lentz, €x-c.he,{e de Contabí
vida da Prefeitura de Flo-! lldade da Prefeitura, entro
ríanópolís, está em pleno zando seu trabalho com f)

juncíonamento cumpríndo j Diretor do Departamento de
com eficiência o encargo que t, Fazenda da Municipalidade.
lhe foi atríbuldo. . 'I'ôda a dedicacão está sendo

,
.

. I posta nessa tarefa de rele-
Integrãm-n_a os srs, Luiz vante importância, para ao

Oscar de Carvalho, Inspe- administração MunicipaLXXX----� ------,XX X

EU
E

••

/'

f:�,�� r

Te�po (/e
Fe$tas
é Tempo ele
WALITAI

•

Flua Conselheiro Mafra, 47

ENCERADEIRA

�

e-"�STAM�À .

� _,,_.--_._�

SUA ESPERA

S escôvas -e 6 acessórios

sObressalentE:,s. Não
treprda�"hã'i>"'c:p�;a,tpãfa_'-
os lados, não "faz ondas"
ao assoalho. Motor
resistente e silencioso.

Alcança qualquer
canto da casa I

Comércio e Industria

GERMANO STEIN S. A.

... e para quem já .pcssuír um Walita V. poderá
escolher um dêstes acessórios adaptáveis exclu
sivamente à base do Liquidificador Walita:

MISTURADOR DE MASSAS WALITA

CEN' r-, IFUGA JÚNIOR WALITA

DiHiCASCAOOR, DE FRUTAS Iii LEGOME.
BOJÃOZINHO WALITA

LIQUIDIFICADOR

o ún co que vale por 5, o único com acessórios adaptâ
vets

í

í-repara sopas, mólnos, vitaminas, refrescos e sor ..

vetes. Haia coco, queIJO e' rarínha de rósea. Mói café. li: o
mais 'vendido em todo o Brasill

.

.\
, .

, ,

•

EXAUSTOR

naw
BATEDEIRA DE BOLOS

m:ii:)
MOTOR ELi!TRICO

lIf{fii;}
FERRO ELETRICO

/%ÍiÍ)
Dez velocidades = uma para cada ,para máquina de costura. Lãrn-
fim! Bate até 3 quilos de massa pada própria, para trabalhar de
de urna vez I 3 aparelhos num sôl dia ou de noite. Liga com leve
Tem moedor de carne e espre- pressão no pedal. Velocidade re.

rnrdor de frutas! E é também gulável. Adapta- se a qualques
portátil. - máquina de costura.

APROVEITE SEM DEMORA ESTA OFERTA SENSACIONAL DE

Elimina em minutos o ar viciado I
Dotado de aparador de resíduos,
que evita o escorrImento da gor
dura pelas paredes. Tem uma

gavetlnha especial para depósíto.
de &ordllra retirada do ambIentei'

Contrôle aucornáttco. 7 tempera
turas dí reren ·€5. para pa JS 11: "ny
lon", ",ay:Jn", sêda, atgouão, lã,
11-:1110. e ponto máxím o 1-';t.a rou

pas grossas. Liga e desllg 1 au

tornáticamente.

PARTICIPAÇÃO
Acy de Freitas Joaquim Cavalheiro Mendes

e Senhora' e Senhora
têm ° prazer de participar o contrato de casamento

de seus filhos

G ER A lM O' V E' S EM

EDllAl
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente, de acôrdo com os estatutos. desta So

ciedade, convoco os senhores associados para a Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se às 9,00 horas do dia 6 d >

Dezembro do corrente ano, a fim de eleger o conselho de
liberativo para o período social de 1960/61.

\

HELIO PEIXOTO

ROSSMARK
LECY

Blumenau, 30-11-59
e JOSÉ

Florianópolis, 30-11-59VIStTE NOSSA' lOJAA

Rua Deodoro, ft. o � 5 - Tel. 3820
.

ÇlUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO"�·
CURSO DE ADMISSÃO AO. GINÁSIO
AGORA VOCí!! PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

O GINASIO, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MATE
MATICA, PORTUGUí!!�, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN
ÇA, N.o 20, TELEFONE 35-30, PItçí!!ÇOS MÓDICOS.

Presidente

Vende-se prédio. à rua Ireiano
Vende-se o de ns. 13, 15 e 17, de dois pavimentos,

com quatro amplos salões, edificado em terreno de
11,68 de frente por 45,00 de fundos. Tratar à ru-i

Sã,9. Jorg(!, c3�,.,..._......_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(' Dum festa de preeos para V. DOS 3 estabel
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Para V. que sabá comprorA MODELAR 01
A

.

VISTA por preços especiais ou A PRAZ
-

I
_

_

,

..

.

ce .os mais bonitos artigos' para' presentes
com as maiores facilidades de pagamento

-
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1-J���n--MOõELAR
"
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. ]m A-I', HEtAR - utilidades dtJmésticas (Traiallo� 29 >�
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D E P A R T Ã M' E.N T o F E M í N I N' o P"A R A S � N H o R A Sr M O ç A SEM E N I NAS
ARTIGOS DE CAMA E MESA
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Adia-se à,
_

sua disposição,' completa linha' de _ aparelftos domésticos, como:
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..'�, Refrigeradores Brasíemp - Champion Super ·l4tXP·�...Eletrolaa;Mullard ,- Teleuníão � I).CA Viciar' (Som
,
,estereofônico),

-

liquidificadores das melhores marcás;'�'�;UéeJ;,«tteira�J ,Jogões, CROSMOPOLITA em modêlos dí

versos _ Fogõe-s Dako .; Lustres" -_, Grisiais,,-��-�Poí.celana-s. .e. Jnúmeros outros artigos para o, lar.'

.,...... 'I" *_... ')..<

·1

-,

,

, �t ; ..
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r, .: ,,: '

V. - enconJrará os últimos lall�amenlos �da moda -' fe�hüDa -'como vesUdos, bolsas, luvas, cinlosJ; linger�es, : - :
'-<

�
"

• ".'
belíssimas . blusas, saias eslampada, 'o� lisas,. ,além �

de eelares e broches fanlasia doy' mais fino e .

d

� ,,', -

;}. -

<
'

requintado
,

gôslo. 1,' �
t � ,
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,Em A-Modelar de móveis -(Trajano 33),-

N

D E P .4 ,R T A M E N TOM'.A .S C U l I N
_
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'4":� :t, '"'�' ,
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A R , I G 'O S P /A R A ,H O M E N S, M E N f NOS . E· R A ,P A Z E S j

'I
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V. encontrará as famosas- roupas Sparía - Extra, bem como, casacos, calças e camísas: esporte de padro
nagens díscretas ,e carie moderno, sapatos, -cíntos, estojos de carteiras, calçados! cuecas, meias; lenços
e gtavatas, ahotoadúras e. prendedores de gravatas' folheados, a ouro em desenhos modernos e, esclusívos. - ,

, .

. . �
'" ,

Venha ver- os mais lindos dormilórios e· salas de janlar' Rilz�an e de oulras marcas, além de finís

sbnos -e móveis chineses, colçhão de molas ProbêI, grupos estolados.
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E' para tQda�.as compras superi.�rçs a C�S 2.000,00
'. '

•.. tanto 'a-vista· como pelo credlarlo, uma garrafa '

.

..,
.'

de CHlMPIGNE para que ,v. brinde no Natal' ..','

com presentes de A MODELAR

nas CiRUTINHAS (na Capital e no Estreito)
.

'...........
-

-

. �

ESTÁ A
\

SUA DISPOSIÇÃO, 'o MAIS COMPLETO -E VA�IAD�; -,SORTIMENTO' DE ARTIGOS FEMINlw

NOSI MASCULINOS E INFANTiS, POR PREÇOS POPULARISSU40S,.�, SEM C�MPETIDORES.
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FLORIANÓPOLIS, Domingo, 6 de Dezembro de 1959
,

"

>1'<,'

J-.
t8,

Rua Conselheirn Mafra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêc;o Telegráfico ESTADO

- �OalANOPOLI8

DRA. EBE, B. �ARROS
Con8ultOrlo I

CLINICA DE CRIANÇAS
RetII�,,"a ' CoalalUl

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CU,NICA DE SENHQRAS E CRIANÇAS

Especialista em molêstíaj, .de anua e recto

Tratamento 'de hemorroidas, fistulaa, etc.

Clirura�a anal
CONSULTÓRIO: - Rua CeL Pedro Demoro, isss

Estreito

DIHETOR
Kubens de Arruda Ramos

A', BerelUo Llla tUA apto •

n E R E-N T E
l iom i ng os F'ernand'es de Aqu ino

HEDAfORES
Osvaldo l\lello Flávi'ó Alberto de Amorim - André

Nilo 'I'adasco - l',edro Paulo Mac ha'do Zury Macha

do '_; Paulo 'da Costa Ramos.

CO'LA BORADOHES
Prof Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodr+gue , Cabral

,_ D'r, A!cidcs'.-\breu - Prof. Carlos da Costa Pereira -,

Prof. Othon d'Eça - �111jol; Ildefonso Juvena! _;_ Prof.

Ma noe l ito dr Orn e l la s, - Dr, Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Pro I. A, Seixas Netto -'- Walter

Lange - Dr. Acyr
: Pinto da Luz ::_ Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr, F'on toura Rey _:_ limar Carvalho
I

- Fernando Soute Maior.

8ecuada • 6.&-I.lr.
da. 15 •• 11 bora.

Tel. - z,a.

COMUNICAÇAO
o ESCRIT6RIO DE ADVOCA,CIA E 'PROCuHADORIA

.tor seus advogados, ANTONIO GRILLO, AUGUST0 WOLF,
EMANOEL CAMPÓS e MARCIO COLLAÇO, comunica que,
na intenção de atender melhor e oferecer mais comódÚia
de aos clientes, ampliou suas instaiaçõe;, muâanâo-ee pa
ra o seguinte enâerêço:

Rua Jerônimo Coelho, 1 .'- 1.0 andar:"'__
,

salas 9 e 10 - Edifício .soão Alfredo
Flqrianõpolis - Santa Oatarina-:

COMUNIC4(ÃO AOS MÉDICOS E·
FARMACÊUTICOS

A PIAM tem a honra, e satísração de comunicar ac.R

.Iust re : Médicos e Farmacêuttccs o lançamento -do novo

,Jroduto do INSTITuTO BIOCHIMICO MARAOUANO.
GERIPIAM - m

. base de NOVACAINA sob torma altamente estab1ll�:.l1Il,
para o especial emprêgo em Ger!atria, no tratamento QQS

diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da
.enílíaade, precoces ou não.

- A:i'iústras e informações á dísposíçãõ dos sennores

,vIédkc!.' "I. Rua: Conselheiro Mall'a - 90 com

,Z L. Stelner & Cia. - Agent,es

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do í1.parêlho respiratório

TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL

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

ARAGÃO PARAISO de Medicina TIsIOloglsta e Tlslo-

ME'DIC'O cirurgião da' Hospital Nerêu Ra-
CIRURGIA, TREUMATOLOGIA Operações _ ,Doenças de Senno_ mos. Curso de especialização pela

ORTOPEDIA ras _ Clínica de 'AdUltos S, N T .. Exinterno e Ex-a.ssisten-
Consultório: João pinto 14 -

te de'Cirurgia do pro!. Ugo- Gui..,
,:onsulta: das 15 às 17 hO;a.s, diá- Curso de Especiallzação no �llIIpi-

-t.al dos Servidores do Estlido. marães
-

(RIO) cons.: Felipe Sch-
rtamerrte, Me'nos aos sábados. Re- (SerViço da Prot. Mariang_ de 1\.0- inldt, _ Fone 3S01- Aten!le com

,Id�ncla: Bocaluva, 135. Fone 2714 drade j . Consultas:' Pela manhã no 'nora marcada. Res.: Rua ,E8teve.

Hospital de Caridade. 'A tlarde 'das, 'Junior, 80. Fplle:, 2294. 'I

P LJ R I, I C I D A n •
Osmar A. Schl1ndwelm ,- Aldo Fe;-nand ...

J) 18� - Walter L1DbaT.
ltEPRESHNTANT.

It�llre8entaçõel!l A. S. Lua Ltda.

RIO:- Rua Senaclor 'Dauta. 40 -- 6. Andar

Te!. 226924
6, "'Iulo ltua Vitória 867 -- e.a, 11 .:

! Te!. 34-8949

�rvtço TeleKráflco da UNITEU PRES8 ,U - p )

AGENTES E (,OImESPOllDENTE�.
-,,,, Tc.do8 os muníctpios de RANTA CA'fARINA

"ANUNCI08
MtllA'antf' contrato, de acordo co•• tabela e. vi,e.

- Vlr�tII.

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção Hão, se respousabiliza pelo!
conceitos emitidos nos artigos assinados.

RAUL PÉREIRA CAlDAS

ADVOGADO
"Questões Trabalhistas"

Escritório: Rua João -Pinto n. 18 80bO I

� elefone n. 2.467 - Caixa Postal n. 2tI

bOHARIO: Das ,15 às 17 horas.

.. , . ,.'

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

• Garoniia contra qualquer
defeito de fabricação I,

• FaCilidade em encont,rar, peÇas
originais de repos.ção, com
c;ontrôle de 9ualidade Monark I

.,_OS 'AIA HOJ&ENS, MULHU.ES E CllANÇAS

APENAS CR.
. "-

CRS 7.490,00 A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
R E V E N DEl) O R :E"S

I

MAGAZINE HOEPCKE
Rua Felipe Schmidt -

Fpolis '_ o:"'__ Sta. C;tarina

l6,30 ho�as em diante na consul

tório. à Rua Nunes Machado. 17.
"

'

esquina cl,a_ Tiradentes - Telef
2766. Residência - Rua Milre
chal Gama D'Eça n.o 141 ,- Tel.
3120. >�

•
•

DR. WALl\fOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade NaCio_
nal de, Medicina da Univ ..rsldade

do Bi'a.sll

r:xclnterno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (SerViço do prof,
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

H-ospltal I.A.P.E.T.C, do Rio de

.Janeiro. Médico do Hospital de

Ca.ridade e da Maternidade' Dr
Carlàs Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OP&RAÇÕES -

PARTO SEM DOR pelo método

psico-profllatlco

/

ConsultóriO: Rua João pinto n, 10 .

das 16.00 às uí.oo horas. Atende
com' horas marcadas. Telefone

1035, - Resldêllcla: Rua General
BI ttencotlrt ti, 101.

DR. HURI GOMES
MENDONÇA

MeDICO
Pré-Natal Psrtoe

Opera�ões - CHule. Geral
Re81d�ncla :

. -Rua Gál. Bittencourt n. 121
Telefone: 265l.
Consultório:

RIJa Felipe Sehmldt a. 87.
ESQ. Alvaro de Carvalho
Horário:

nas 16;00 às 18:00.
Sábado:
Das 11.00 às t2,OO.

FORRO .

IRMAos BITENCOURT

',( AIS B AO,"�(.) , tONE lSQf'

, ANTIGO O!P0'illO ,DAM!ANj
l '

,-,

';;:;c--

DR. LApRO DAURA
, CLINICA G,ERAL

'�O
/'

E, S' J A D O"

Especialista em moléstias ere S8-
:nhQras e via.s urllláfill!>. Cura ra_

dical das' Infecções agudas. e crÔ
nicas, do apárêlho genlto_u�lnário
em ambos 08' sexos. Doenças do

aparêlho DIge8Í1vo ,e do ststema
nervoso.

.

Horlrio: t'0'Ao às 12 e

2 'Ao às· 5- lióras - Consul tório:

Rua Tlr�elltês, 12 - 1.0 alldar

_, Fone, 3246. "Residência: Rua

. 'J_;«cerda Coutinho, 18 (Chácara do

Éspanba - Fon'e 8248.

DR. 'NEWTON »,AVILA
CIRURGIA GERAL'

Doenças de Sénhe,rEl,s - procto

logta - Eletricidade P4édlca
Consultório: Rua Victor 'Mel-
relles n.o 2S .r: Telefone 3307

Consultas: Das 15 horas em diante,

ResidêncIa: Fone. 8,423, Rua Btu

menau, n. 71,

,DR. BOLDEMAR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORAS
- PA�TOS - CIRUR-

GIA -

No empenho de incrementar er elevar
,

o seu núm�ro 'de assinantes, Ó ESTADO.·
deu inicio â campanha .do NOVO ASSI
NANTE, nesta Capital. ",o

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

jornal.
, ,

Pagarão a assinatura de 1 ano e rece-

.berão jornais correspondentes a 14 meses.

A 1:0. de novembro" pôr outro lado,
.tá voltamos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornal, atodos os assinantes da Capi
tal, e no Estreito que assim, pela manhã já
o terão em suas residências, pois a entrega
será feita de madrugada. ,

.

/
-

Para essa campanha são nossos corre-

tores credenciados' os srs. CeI. Aldo Fernan-:
�,des - Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso.

, .

'

-,

'"

Formad� pela Escola de

Me>dlicina do Rio de Janei

ro Ex-Interno da Ma'tetni
dade Clara Basbaum, da

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

- Parte da manhã

�:

DR. 'ÁYRTON DE OLI
VEIRA',

_ DOENÇAS DO PULMAO -

--

- TUBERCULOSE -

ConsultórIo - Rua Felipe

schmldt, 38 - TeL 3801·

Horário: daS l4 àS 16 harsa,

Re,ldêncla - Fel1pe Schmldt.
n,o 127.

V ,'I A J E, M E L R O B
PARA lTÃJAt . JOINVILLE ,- CÚRITT13A.

I :ô N I' BUS , Ut 1'1 M O T I J) O >;. ,

SUPER-PUL.LM1N
" '

,)
POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMÍCA�
VIAGENS D I R E TAS

"

PARTIDA
CHEGADA

FLORIANÓPOLIS 5;4,.5
CURITmA . 12,"5

BAPIDO SUL � B�ASI�EIBO - LTDA.
VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS ,AS 7 e 13 HORAS

AOENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA: DEOll>ORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

João Morifz s 8.
-----�----------------------------.-----

��I'.1 'SCO�.*:-:- ,11 rxmAIfTf TtXJD lMA
�

i "< � --'"W" nos \lAPC30S \�

r.'�D:'�.: '''!,�"� ��t'
'

.

,

��, li .. i

� - �
, -�

"A SOBERANA" PRAÇ-\ 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
IlUA FELIPE SCHMIDT

fILIAL "A BABERANA" DISTRITO DO 1!�1'í'IlEITO - CANTO

- é linda.:-. mas "

e o CONFORTO?

HbI • &a 4 - T.a. '-051' - c.. 'ostcl., 875 - Éod. r ,I.. "NO,SAG" - sao Pa.,l.

• _INOIDOlES, MEJEI & elA,
IN P;"4M1 Scb8lidl. 33. • Ruo Co�lheiro Mafro.. :2 - Tel. 2576 - ex, 'Postal 48 - FLORIANÓPOUI

( Q ,M' S A B A O

'Virg m ,Espécialidade
�ij Iia,' WETZEL IHDUSTRIAL _', JollI,llle � (Marca Rellstrada)

eco�omlla-se te mpo e dlnh�lfO

l A -Y A N D O
,,'

Ao comprar móveis estofados, verifique, S. o
mol_io é feito com as legítimas MOLAS NO-SA.
• muito maior confarto
• excepcional durabiliqade
• AuncCI cede,. - nunca soltam

• móveis mais leves
• dispensam o UIiO de' c:ordil'lhas -e percintas óe pano
• conservam o estofamento absolutamente indillform6vel'

�MOLAS/� DO BRASI'L S.A.

,/ /

,I.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ' -

.. 1ft.... • IDD IIITIWI IJU,JIJI n 1r.lJfT'l tu.� -FLORIANÓPOLIS, Domingo, 6 d� -Dezembro de 1959

� ��I e suas afjyi�
�o E"sla�,8-'

pre mais o padrão de vida dos be ...

I' neflciárlos,

Em rápido e b:llhante improviso
,

I:) sr, Francisco Ollveira também sa

!lentou a obra soeíal da Entidade
,

que no Estado é dirigida com ela,

"Estou usando quase que exclusivamente caminhões International desde
1928, e hoje sinto-me orgulhoso de possuir 3 International N-18�, princiPalmente'
porque êles são fabricados na cidade onde resido, Como mostram as fotogra-
fias, a carga transportada pelo N-184 é bastante respeitavel".

f

Para puxar cargas pesadas e volumosas corno estas, é oe

cessárío fôrça de sobra e resistência a torções extremas.
Você encontrará esfa ótima combinação no Internati�nal N-184

.
'

'

fabricado no Brasil para condições brasileiras. Motor simples 'e
econômico, transmissão reforçada, eixo traseiro de duas velocí

- dades, Iongarínas reforçadas, freios a ar e 'cabina de máximo
confôrto. Tudo o que o proprietário ou o chofer poderia desejar.
Para a compra ou serviço dos caminhões Internatienal, dirija-se

CONCESSIÓNÃRIOS EM 'FLORIANOPOLI S C.-RAMOS S.A. COMÉRCIO E AGÊNCIAS
RUA Cél. PEDRO DEMO�_O, 1466 - TELEFONE 6244 --FLORIANÓPOLIS.

Vlce-(ônsul vê .

o sr. Osvaldo Machado pôs" um '�sposa .. visitou pontos pitorescos
veículo ii- disposição de mr. Ed- de FlO�ial1ÓPOliS desde o chamado I

A !lustre personalidade 'ai a.,

ward Morgan Rowel vtce.consuí centro da cidade às praias maní, I companhada pelo dr. Alami.. Ca':-

I
norte_americano, em �isita à me. fe:tand� seu entustasmo pela' J;l,e.1 bral Ffl,l'la, membro do Gabinetê [MaChado n.O 21.

trópole catarinense. Jeza pano âmica da Capl�l de da prefeito Osvaldo Machado. I F�ne 26-75 -

Escrilorlo em éurltlbo.Av Rio 8rancO._4_1_._8-_._Q_nd_a_r_.8_0_5_1_8_0_6_.T_e_I�_4_._5_2_87 M_r_._R_ow..;_el_a_co_m_p_anhado dé sua ;anta Catarina. 'i
_

- - - - - - - - -

--E-sco--.--,Ia------J-éc-n-ica-d (omérciQ deS
/

C.: turma (elso Ramos

programa tida na arte
-

de bem cozinhar.

representada

dos meus modestos conhecímentos
pedindo desculpas pelos erros co�
metidos. Hoje é para todas nós
um dia feliz, poís são constara,

40s os connectmênros úteis adquf ,

ridos, os quais melhoraram o nos.,

so padrão de vida resultando em
,

economia para o nosso lar e em

auxilio para os nossos pais e ma.

ridos: E também uma profissão'
adquirida. A PAZ SOCIAL DO

Nos dias 28 e 29 de novembro
'ivldência, pelo sr, Celso Ramos.

último, no munícípío de Criclu_ Agradeceu ainda o esforço e a de.,
ma reaítearamcse as solentdadea

' ,

, __ dicaçiio da professora bem como

de enoerramense e entrega dos fel1cltou as alunas p;IO alto grau
certtncados às, ahmas que recém. I

de aproveita,_mento verificado no

conclutrarn ps cursos de G;orte. e decorrer dó CÜ':dO.
Costura e Arte Culinál'ia mantt.,

dos pelo SESI nos

'

da
Em �egu�da, foi ore-ecído pelas

Bairros alunas de Arte Culinária lauto

próspera e Metropolitana. Jantar por elas preparado du; de.,
,

monstrou cabalmente a técnica ob

BRAS�L. -tão bem

Em cumprimento ao

no esforço do. grande admíntstra,
dor Celso Ramos D. D. Diretor,

<tegIOnal"do SESI' e em outros co-Imo Renato Ramos da Silva Ruy I3tockler de Souza :E'ranclsa� Oli_,
I

velra, Olga Volgt Lima ,e atnda

em mais outros que não me ocor, I
.em os nomes constitue um gesto
patrió tico e u� beneficio à classe

op�rária, C!U� se vê nesses no ,

mens uns verdadetros abnegados e

alto runctonarro da Companhia D.elos quats� rogamos a DEUS a

de Min�ração prospera; o sr. mais completa felicidade exter,
Francisco Oliveira chefe do S(}P; nando os nossos mais sinceros a.,

, Ia sra. Olga Voígt Lima, ASSiS_, gradecimentos."
sente ,'lJ'écnica dos Cursos e as A seguir procedeu_se a entre,

,
r

ga. dos certificados e, o sr. Pre-
slden te deu- 'por encerraa'&3 os

trabalhos, agradecendo o compare,
cimento de todos.

préviamente elaborado, às 16 no,
Gentllmente convidados partíct,

ras do dia 28 teve inicio a en.,
" param da festa; o sr. Addo Cal_

trega dos certificados para as alu,
das Faraco Dfgníssimo prefeito

,
nas do Curso de Corte e C,ostura

. uniclpal de Criciuma; o dr. Ma.
da "Metropolitana". Estiveram rio Balsini e o, sr. Moaéir Menezes,

o primeiro gerente e o segundo,
presentes ao ato os senno-es: Eu

gênio Vittiz encarregada do Nú

cleo RegiOn�I,. Olga Voigt LimaJ
. ,

Assistente Técnica dos Cursos,
ambos 'do SESI; as Revmás. Ir

mãs �qu� milltam nas basas Assis_

tenclais tamb-ém mantidas pela
, Revmas, Irmãs das Casas A�'.

mesma, Instituição; a profesora tencíaís da Próspera, Rio Maina e

Bertolina Svaisser, além de inú_
Santana. Assim num ambiente de

meros
'

moradores do Ba1rro. Pre-
viva alegria 'confraternizaram_se

,

funcionário do SESI, professores.
sidiu �s kabalhos, o sr. Francis_

a- alunas
Dando c0Il;tinuidade ao grograma,'

co Oliveira chefe do Serviço deI· vertrícoucss às 17 horas a iLber_
, , ,

Cursos populares e representan., Dia 29, às 15,30 horas, teve ini_, tura da Exposição de trabalhos

te do Departamento·Regional do elo a solenidade de
.

entrega dos .manuals habllmente
'

conreccío,
,

SESI, tendo usado da palavra na certificados às alunas dos cursos nados por alunas de outro curso

ocasião a sra, Olga Voigt Lima m. de Corte e Costura e Arte Culi. promovido pelo SESI.

cansgvel Assistente Técnica' dos nária do Bairro da próspera. D�- pai'a encerramento das restíví,

dadas, 'à noite houve uma sessão

teatral dirigida pela Revmã Ir_

mã M�rla'El!4a Cesar com abso_1
,

cursos, que disse dos conhecímen., clarada aberta a sessão pelo sr.

,tos teóricos e práticos adquiridos Francisco Oliveira, usou da pala_

pelas alunas, a par de conhecímen., vra a orado-a da turma srta. Ma
,

tos gerais _ e que lhes proporcíona, ria de Lourdes Santos' que pro- luto sucesso.
, .

ram novas oportunídades de \taba_ feriu o seguinte discurso: Dia a dia, ve.se que o SESI

lho favorecendo- a sua-economta do., "Escolhida paraTagradecer em realmente, cumpre a sua rínaltda.,

méstica. Concluiu, evidenciando a nome da turma, os ensínamentoa de em prol da paz Social no

tntençgo do SESI, de elevar sem, ii, nós ministrados farei dentro' Brasll.

RELOGIOS DE, PONTO
EM CAIXA-DE AÇO
CORDA PARA 8 DIAS

5 ANOS DE GARANTIA
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Dia e noite por tede o Brasil ..•
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a cidade- A V I S O

I Dr. Júlio Doln Vieira mudou I
I o Consultório para, Rua Nunes I

I
N. 11/10 I

Fernandes Linhares
R h

-'As 9 horas do próximo dia

12 na catedral Metropolita�
n�, haverá Missa de ação de

graças, com a qual, terá,o
inicio as solenidades de for

matura de !m�;,s uma Turma

de Técnicos em Contabili

dade, da E.T.C. de S. c.ata
rina.
'As 20 horas, haverá a ce

rimônia de colação de gráu,
no Teatro Alvaro de Carva

lho.
'

'As 22 horas, soirée nos sa

lões do Clube 12 de Agôsto.
Os Técnicos em Contabi�i

dade de 1959, escolheram pa
ra' Patrono, o sr. Celso Ra

mos, Presidente da Federa

ção das Indústrias do Esta

do de Santa Catarina.
PARANINFO

Prof. Dr. EugêniO Trom- Ruben' Lyra. Profa. Dra'l'ma Silveita - Dulce Man- de Medeiros - José Març:tl Santos - Mauro Laurindo J lo

powsky Taulois Filho. Sílvia A. C a r n e i r O- da grich - Edmundo José de da Silva - José Nunes - Pinheiro - Mauro Soares de

DIRETOR Cunha. Prof. Dr. Washing- Bastos Júnior -'Elisabeth Lauro N'ascimento - Lé:l Oliveira - Moacyr Motta da

Prof. I?r. Jorge José de ton do Vale Pereira. Lessa de Sousa - Elson José Marlene prá' Netto - Lécio Silva - Nadir Silva - Na-

Souza T,ÉCNICOS EM CONTABILI- Luiz - Eneida �eller Araújo Prates (Orador) - Lenio gib Ascendino de Farias
HOMENAGEM ESPECIAL DADE - Enio José Guerreiro -- Machado - Lourdes Maria Nézio Pereira de Andrade

Haroldo Soares Glavam Abrahão Saulm Neto - Al- Enio Luiz Spada - Evaldo Nascimento - Luiz Alber�o Nilson Ruy Berbenbrock
Presidente da Federação círio Costa - Altamiro Rogé- Vieira Peixto - Flávio Flôres iVeira - Luiz Carlos Mlacha- Noemí dos Santos Cruz

do Com�rcio - SESC e rio Philippi - Alvair Batis- Zippel - Francisco Mastella do - Luiz Fernando Siryda- Noberto Silveira de Souza _:_

SEN:A.C. ta Nunes d,p, Silva - Alv8iro - Geraldo P. Silva de Lima kis - 1>4anoel dos Saptos Odair Gercinp da Silva -

HO�NAGEADOS Fernando Luz - Anna Maria - Gerson Neves _;_ Gete Pa- Dias - Maria Aparecida Odaléfl. Bilk - Olga Eunice

Prof. Dr. Carlos Buchele Schmidt - ,Antônio Carlos rente - Gilson Fernandes Fiuza Lima - Maria Botti- da Silva - Orival Prazeres
Júnior. Prof, Dr. Carmelo' iVeira _.;. Arilton Norivo Reis Pacheco - Giselda Trento - celli Pereira - Maria Celina - Orlando de -Souza Guima

Mário Faraco. Prof. Dr. El- - Carlos O. G. Sandin Hamilton João Conceição -- Lisbôa da Silva - Maria de rães - Orlando Ferreira da

pídio Barbosa (Inspetor Carlos J.acob Klava - Carlos Hamilton Livramento da SU,· Lourdes Reis - Maria de Cunha - Oscar de Carvalho

Federal). Prof. Gustavo Uuiz Nunes - Carlos Rober- va - Hermín,ia Albano - 1r- Lourdes Vieira - Maria Na- - Oslin Rubens dos Santos

NeV'es. Prof. Dr. Jlylton to da sn,va: Amante - Ca1'- ma Motticelli Pereira - Ire- zareth da Silvei�a - Mário - Paulo Gonçalves da Silva
Gouvêa Lills, Prof. Dr. Jo- men Vasel - Cenir Vieira·- ne Prosdossimi - Jarbás Pe- Luz de Medeiros - Marilene -Paulo Luiz.Bastos da Sil
nas Andriani. Prof. José Cesar Luiz Nunes - Cláudio dro Pereira - Joana Dalva -Vieira - Marli·-Ma.es -,Ma- va -' Pedro Pereira - Renê
Leonardo Clasen. Prof. Dr. Carlonl - Corina Rodrigues Nunes Pires - João Ferreira rília CaruslT Mac Donald - Pires Machado - Rodolpho
Jucélio Costa. Prof. Dr. La- - Dalil Salim Mansur - Dil- Cajango - Jorge Des4:i - Marlette Elza Muller - Mau- Sebastião Tonolli - Rubens

dislau Kowalski. Prof. Dr. ma Maria da Silveira - DH� Josefa...S1llla - José Manoel riUo de Borges Maurílio Cunha - Sadi Lima - Sau-
.......

, ,
,

CONfI(CIONA·!f QUALOUER npo
Df CHAVE

Ru.: frlnclKt cTolenllM, n.' lO

EXCELENTES /'

,

ARMARIOS
EMBUTIDOS
É simples aproveitar uma parede... DURATEX
é o material adequado para fazer armários

embutidos, ràpidamente, com mCllor econo·

mia e os melhores resultados!

• DURATEX é muito mais barato que qual.
quer outro material I
• Fácil de trabalhar - muito leve - muito
durável I
• Mesmo sem pintura tem bonito aspectol
• É o material ideal para armários, porque
lua superflcie lisa não apresentq farpas.

Shirley GUlmaraes oc a-

Sylvio D'Alascio - Terezinha
Alice Moreira ,- Teresinha
Bousfield - Valdir Righetto
- Vanda Arêas Alves -::- Wal-
ter Lange Júnior -:- Wilson
R. Karps - �avira S. Lima.

'"
TELHAS. nrOLOS :(

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ • fONt )801

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI
-

- -

(ASA --- ALUGA-SE
Bôa residência - Três quar
tos - "A Vila Lopes Vieira,
n._ 15. A tratar: Rua Nerêu
Ramos n. 46. Tefone 33-42 .

N-llj76
_../
I

DU
,FAZ. MELHOR E MAiS SARA TO I

Casa Vende-se
DU'RATEX é trê/s vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não racha, é mais durável e

'menos atacável pelo cupim.

Vende_se uma de madeira

recém_construida com todo
,

conforto

Ver e tr,'�',�' na mesma, à

rua' José Maria da Luz n.o 7 Â-

-SE/,WIDÃO (José Mendes).Tamanhos de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipos

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

I

aUA - Felipe Schmidt, 33 - Fone 3270

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Já cantou para o Presi
dente 'da Repú9lica, dr. Jus
aeJjao�Kubitschek.
Ol'gulhosamente, (li jovem'
cantor da' COPACABANA
tem em sua residência al

gun_!l troféus, fruto de vários
desempenhos:
Prêmio Tupiniquim - duas

vêzes (EmissÔras Associadas
- S. Paulo).
Prêmio Roquete Pinto-

(Emissôras Unidas São
Paulo).
Microfone de ouro de Ra

diolândia - (Revista Radio
lândia - Rio).
Medalha de Ouro - (Re

vista do Rádio - Rio).
, CRíTICA

LP - NELSON GONÇAL
VES EM HI-FI - RCA VIC

TOR BBL-1039'

Iherem. contra a criação do ArquivQ Público - Volney requer convoca
de Secretários da Fazenda e da Educação -- Aprovada indicação de Or �

do Beríoli. Dois Mil Cruzeiros ao servidor da Polícia Militar -- Fernan
Viegas critica presidente da Casa Líder do Govêrno impugna José la-

tiãó Neves impUgnOu' 0_ sr. José

Zinin na Co'missão de Justiça.
rte, o sr. Alltonlo Almeida pon; ".' ,�.s�e�bléla LegIslativa não deve obra já realizada em Santa Ca.

era então -que o orador estava .e: mãts Indicada como 13 algoz tarína no setor das rodoffas te, Ora, esse panlamentar é suplente

" , , , �o sr, Rubens Nazareno Neto, que
UlIldando da palavra do govel·no. 'ia .flincionallllmo 'c, tão pouco �,�rais, os deputados Wdt.ie,mar tem assento naquela comlssiio
Continuando a referir-se ao ·Jlll·vLl·' de bode-explatóri.o ,por, erro� �""lJ.e�, Dlb Cherem e Ivo Silveira,

�m lugar cedido pela UDN. A a:
catarinense e cons- )r:;>tclcados em outros setores da ) sr. Dib Cher?m menciona ha,

na Comissão de Justica -- Sebastião renunciará.
'

o' I'
'

-
..

sessão de 2 do corrente, o árrundos das mensagens n. 1836, nam sempre os
_

propósitos eleva.

)/ carinho a .dedícaçâo e o alto
,

'os de um partamentar comoOr

voltado a

tado Dib Cherem critica com

ta propriedade a mensagem

ernamental que c-ia o' arquivo

ítco. A matéria, por ser lOnga,
tuns � bem fundamental em

os legais, será objeto de co,

ntárlo que será divulgado 0_

nina manifestar

1837 e 1838 ,<:,om as emendas:

dente Juscelino Kbltscheck de.
. ,

tendem COIIV e�tusiasmo a grande

"Institui � Quadro Especial elo

�{agistérlo Piibllco do. Estad-o d�

,anta Catarina", e "Dispõe sobre

os avanços de vencimentos do

.ando Be':toli, sempre

111norar \0 sofrimento

.Ivídades inJustiçadas,

das cole.

IndicaçãO

-"essoal do Quad 'o Especial do ,tespretenciosa e que quase pasou
,

V[agistério e das outras provídgn, lespercebida se a crônica paria.
';OlS". O autor da proposição, a

-srt.a altura diz do descoroçamen..

-nentar não estivesse presente na

O<sa é uma gota no oceano das
,

,:diflculdades que afogam especial,
mente o mlllciano de nossa polí.

ela Militar, mas é exatamente um

,esta como este que faz pensar

que nem tudo está perdido.

POLITICA ESTRADEIRA DE

JK: DEFESA

Ante os ataques apaixonados e

Injustos especialmente do sr.

Fernando Viegas à extraordlná-
,

, ,

ria política estradeíra do presr,

DUVIDA

GO'IERNO
,

prof.essores catarlnenses
,

so dos

Q sr. Ferr'.,.ndo Viegas vai a .rnte a ma1sinadada mensagem ge ,

vernamental ari-mando que sque,
, '

:-"5 esperavam Raquel e lhe derammagistério público e,
certa altura �rrlã que o de.,

�tado VOlne'; de Oliveira apre;

ntará a!Jlc{á na ref.erida sessão
,/ '

,

�rl'lÍ1ento convocando os Se"

Lia, ., De qualquer forma cau,
,

.ou espécie a atitude de partamen.
ar qu s vem dando cobertura ao

�overno do Estado e fa'! agora

-equa.Imento convocatório en'con.Educação e da Fa

�da, para serem sabati;nados a

oposlto das mensagens �overna_

,
,

.rando espaço para árrazoar con.

-;pa a administração estádual em

.uatro 'substanciosas laudas. E ter;ntals que vem chamando a a

nção de todo o Estada. EI!l a_

'ar gasto o governo feder'al
,)úblic!! administr�ção,

Reajamos ,enquon,to' é
apa�tado, 'o sr. Fer

nap.do Viegas, apos dizer que de

934 a 1951 nada foi feito pelo
,

aglstério de Santa Catarina que

tempo".
.

'

:;:ora, um bilhão e oitocentos

'lilh6es ,da ve:'ba ue dois bilhõeR� de felicitar-s9 o sr. Volney de

)11veLa por 'essa magnífica poSl- e duzent.os' milh'íp.s. O deputado

.valdemar Salles '"_.� outra mago

1ífl�a oportunIdade de discorre:"

',b"e a Importância transcend�",

11 da rodovia federal que J!ga

1 municípios sulinos, em demand','

él norts do Estado o que l'epre,
,

i;::nta, esse vultt!oso com,etimt�.'lto

11 .'cTomla de SAanta Cata'"f,t.l

'ão, ,.
de

,Dênto será

oposiçã,<!. ,O I requeri.

apreciado na sessão

3zguinte.

\.BôNO DE DOIS MIL CRU-,

lEIROS À POLICIA: ORLAND

BERTOLIficamos por

� Casa' apl'qvou, em discussão,
CONVOCAÇÃO DOS SECRETA- ) p"",'eeer à indicação n. 51/59 de

RIOS DE ESTADO ,luto:la do deputado Orlando Ber.
O sr. Volnei d,e Oliveira, eml t011l que conceqe abono de dois m!l

dGllg� requerimento �ue lê da trl_ "l'uzelros à valorosa polícia Mi:'

bUll:", pec;c (1 convocação dos Se. ;itar do Estado. A votação favo.

cretárlos
.

da Educação e da Fa. .'ável unúnlme, bem demo,nstra o

prestarem esclarecl_ acerto da proposição do jovem

mentps a respeito de vários aspec_ parlamentar pessedista, que p'er_

dos projetos gov,ernamenta1s manentemente v�m se batendo

v"'legas ur....qil! o 'início da S-a"H.iO
,

fazia <iS' ,ve7es do pio:' cego; !l,q h�

\':! que .... j:ií) quer ver. Nada -ee ..

'''pa à sua fúrIa iconoclasta. .B

tôslm, verdadeiro fla�elo parla.

'nentar" depois de j,ulgar que na.

O PRESIDENTE D,\ CASA li:

':RITICADO FRONTALMli!NTE
positivamente o sr, Ferni\odo

da mais r,estava sob o peso dilmelhoria de salário e con.

condignas ao pessoal da

pela

diçôesVENDE-SE masa que brandiu a tarde to.h,
�hegou a vez do p:'esldente Bra.

AI�es, Aborrecido por muitas COi,

IJas, e maIs ainda por, não pode�
raz,er l('ugos apartes, o parlamen.

',{ihela Estadual e o aconteci ..

ma. casa'! de material cita a.

n. 52.

,

'nento ve"ificado na sessão de 2

jo corr,ente demonstra claramente

e3pirI to de salldal'ledade que anl.
,

na mesma com o sr. AI_

-----'--.--------------------

(URSO' -GRA1UITO DE TAQUIGRAFIA
Por torresDondênda

o Instituto Nacional 'de Taquigrafia, empenhado na

campanha de difusão de taquigrafia brasileira, abriu ins

crições ao seu curso por correspondência através de, 12 li
ções. Escreva hoje mesmo,_ dando nome e enderêço, para.'a
Caixa Postal n. 2.500 ou n. 8.600 - SÃO PAULO.

PARTICIPAÇAO
Henrique carlos, de' Azevedo e

'P9ssoas amigas o nascimento çie

ao p:·im.ogenita oc'6rrido dia 4 'na

ter!l�dade dr. Carlos Correa que

pia Batismal receberá o nome

TEREZA.

Comissão de Engenheir'os estudará
projeto de iCeS$O da' BR-59Pre�eilo loma

Conforme anteclpára no Es- A indicação recaiu nos drs,

posse t elto na visita que realizou 'àque. t Celso Ramos Filho preside�te da

flo�,escente cidade parana_
le S�b_distrito; ; prefeito

OS-I' �����oc�:�lo �:::�;�en;re::d�n::
�llse ,de Campo Mourão, foi em_

valdo ±\'[a�haao escolheu cinco ganharia, Loris corsini, Diretor,
}.'!ossado ontem,. no alto cargo de

�llgenheiros de r,enome para com_
,: do Departa,mento d� Engenhar1a,distinto amiga

porem a comissão encarregada dos
I Urbanismo � Serviço 'P.,uraI da

ar Antônio Teodoro de Oll- .

I0studos do projeto ,d,e acesso da prefeitura Rui Soares e walmy
BR-59 à ponte H·erbíllo Luz. �iI1randa Doyle.

que foI, pela legenda do

Social Democrátlao, no

pl.eito r�aJ!zado a 4 de' outubro

verificeu_se a.

enasmeate 23 dias antes do plei_

o.. em face do lamentável aci_

qehte automoblllstlco de que resul

u a morte do candidato então

dlcado e reglst -ado, no entre

iiilnto o nosso homenageado ,,'11

co espaço d� tempo, conquis-

Q.U uma retumbante vitória de

sobre o seu vigor'oso

sem dúvida a vl_

,

di!- gi'..'�'!� �stJm"" que mere�·ja_

en!e ce' f utq entre os habltan_

d:lCl" �� pcog!'es"ista municl_

�t.' do vi�inho Estado do paraná.
prefélto

- O mais recente 78 rota

ções de Nelson Gonçalves
apresentadoís sambas: "Nos
so amor", de Adélino Morei
ra, e N. Gonçalves,' "O Que
passou, passou", do próprio
Nelson.

N O T A S- se com um repertório à altu-

A RCA VICTOR lançou ra do prestígto que .dastruta
dois 78 rotações dedicados nos meios artísticos brasileí->
aos festêjos natalinos, O prí- ros, Angela Maria voltará :

melro reunindo na face A marcar mais um êxito em

"Canção de Papai Noel", sua carreira fonográfica.
com Fernando Bàrreto,"e no. .:._ Contratado _pela MUS1-
B "Mensagem de Papai Noel", DISC um dos maiores maes ..

tar �lder:ista critica com' bastante
declamada pelo Papai Noel tros arranjadores do Brasfl,

aerímorna '-exatamente o único
Of'

.

1 Q t
-,

d'

reia . uan O ao segun o, Léo Peracch}, que pertencia
"inimigo" que' restara à sua fren_. '

.

t
.

t t
-

d. , regis amos 10 erpre açoes o ao "east" da ODEON. SOO f.
te 'afirmando que em todos os ] Co 1 C t R"· .

t
-

de Nll S'
" ,

, _. ra anu O egrs em orien açao e I o ergro, o

parlamentos do mundo faziam-se I "Cântico de Natal" e "Na- talento extraordinário de
lilscursos paralelos aproveitando tal". I Léo Peracchí contribuirá de-
os apartes e as presídânelas de .

ívament t
I
cisivamen e para ou ros no-

Mesas nãO chamavam atenção. O - O ramoso Trio Los Pano
táveis feitos daquela grava-

sr. Braz Alves, mansa e !i,er,ena. chos tem na praça mais um
dora,

'mente diz que se cíngarâ ao Re. Lp de 12 polegadas: "Tuya",
glmento jnte-no da casa. Só Isso gravação COLUMBIA em al

Antes d,e' lembrarmos que o sr, ta fidelidade.

'Fernando Viegas .é, aJém 'de par: - Mário Lanza, desapare ..

Jamentar presidente da UDN da sído há pouco tE'lllpO, deíxan
,'apltal perguntamos diante disso do enormes saucades el'\l

, ,

o depois disso �o, que está haven.

,ia entre as duas bancadas?,.

Este é o oitavo Lp de Nel
son Gonçalves para aRCA
VICTOR. O fato de ser um

dos recordistas de vendagem
em todo o Brasil, dispensa
maiores comentários acêrca
de suas performances no dis
co. Possuidor de um belo
timbre de' voz o que valoriza

" sobremaneíra suas interpre
tações, Nelson Gonçalves rês
sé cártaz nacional muito jus
tamente ,sendo um dos can

tores que mais figuram nas

BIOGRAFANDO." I paradas de sucessos. Nesta
AGNALDO RAYOL nasceu Capital 'Nelson Gonçalves

no Rio de, Janeiro, no dia 3 possui um públíco numeroso,
de maio de 1938. tendo lotado o Teatro Alva-

i3EBASTIÁO IMPUGNA JOSE

'l�NI� NA COMISSÃO DE

JUSTIÇA

seus milhares de apreciado
res, 'está muito bem em seu

último filme, no qual inter
preta lindas molodías come

"O sole mio" e "Come pr;·
'ma", já Iancados n-r Brasil.
"Pela prímeíra vêz", título
desta película, terá sua trí
]CCt sonora apresentada bre

,vemeÍlte em Lp da RCA VW�
TOR.

.

O Ijder do governo S�. Sebas-
Seu nome verdadeiro é Ag

naldo Coniglio Rayol.
Foi J. 'Antonio D'Avila, o

dinâmico homem de rádío
que descobriu o famoso can

- Também pura :JS fES- tor da COPACABANA. Numa
tojos de Natal, a ':JjA�rE- festa, realizada em Juiz de
CLER gravou um í13 rot::H:(-,eS' Fóra, D'AviIa ouviu e gostou
C0m o solista.. dE harpa Luis daquêle menino. Resultado:
Bordon, fadado a otJter a testes, cachets, contratocs,

LIDER GOVERNIST.\: RENUN- melhor recl�{Jí.ividdd� l�ntre etc ..

CIARÁ 03 discófilos. rl'ata .. se de Hoje, AGNALDO é um car-
Ao que se sabe, o sr. seb�stlão I "Noite silenciosa" e "Jtngle taz nacional. Além de atuíJ,r

\'eves ap:'esentará renúncIa do bells", melodias divulgadís- no rádio e na TV, empresta
:,eu cargo de lider governamental, I simas em todo o mundo,

.

sua celaboração ao cinema
,1la 18. por. ão poder mais toncIllal' I - "'Angela �aria Apre- nacional..
,hoques em sua bancaiiã. I fenta .. , Fernando. Cesar e I Seus maiores sucessos em
_AJlqna_se qu� já se manifesta

I se�s Amigos", é o título Co
\ discos: Prece, .onde estará

contra a

an.:_:ita�ão
da função no

I
maIS l'eCentil Lp da "Sapo�i" I meu amôr, Onde estará mi-

o,óxlmo
,y

-

,pa:ra _a Copac'abana. Veremos I nha vida, Você, etc ..
----------------------------------------------------

ro de Carvalho quando aqui
se ·apresentou. No seu mais
recenté 12" ,pqle,gadas, com

arranjos 'ad�quados de Ca

rioiá,," Nelsinhõ e, :Mozart
Brap.dãó, Nelson interpreta
as iégufntes canções:' ,Ârgu
mento, Tião,' Três se�risos,
Dúplà traição; Eu acuso, Um
lenço.pnr dia; Maripôsa,:'Vej.".-:
bo amar; Maria da Concei;,:
ção, Mais uma vêz, O que

pa.ssou, passoll e Reminiscên
cias de amor. Nos acompa
nhamentos; orquestl1� sob a

regência do' maestl10 Zaaca
r!as. Diseo- l1ec@�endável aos
apreciadel'es., aão só de Nei�
son Gonçal'ves, como também
da música popular brasileira.

t!tude do deputado Sebastião Ne.
até

ves vale como falta de confiança
no sr. José Zanln ...

•

dota.rifas mais btlixos aviação brasileiracom as

DIÀRIAMENTE :
*

I

DIRETO II SÃO PIUlO • RIO
D'IRETO n PÔRTO ALEGRE

'�

e veja grande
compare os todas

vantagem dos

'4Q PlA�
CHARLES

�VAl.;,leQ.0-�W:"""'7'l'����--......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MACHADO & ,(IA. S.A.
.: f"\

A FIRMA

Tem o prazer de cemunlcar a sua distinta clientela
ter sidu nomeada Revendedor',

)

\
,.,

Autorizado
I

.Aparelhos domesticos

* muito leve: apenas 1.500
* passa melhor pela· ação do calor

,* contrôle automático de caloria
* unidade Calrodit fundida na base
* cabo automático com descanso para o polegar
* rebôrdo "poupa-botões"

'"

r

-,

/

� /_...� .. __ .. -., .. ,.

/
-

Dispondo. Para Pronta. Ent,rega

DIMENSÕES
Comprimento 25 em

Altura o o • • • • • • • • • •• 17,5, cm
Profundidade 8 em

_'

Retilínea G' E
CÔRES

Frente Marfim, Gabinete Vermelho
Frente Marfim, Gabinete Prêto
Frel;Jte Marfim, Gabinete Turquêsa

I
'

* 11,7 pés cúbicos totalmente aprovettáveís
* 'Prateleiras ajustáveis em 12 posições
* ResfriamentO 15% mais rápido

.

* Formato revoluclónário e elegantíssimo
* Garantida. pela General Electrlc

CONGELADOR
PRATELEIRAS INTERNAS
PRATELEIRAS DA PORTA,
GAVETA DE CARNES
'GAVETAS PARA LEGUMES
E FRUTAS
CONTRÔLE DE TEMPERATURA
TRINCO DA PORTA
UNIDADE SELADA G-E

•

-

-

, -

"7"._'-

,

DIMENSÕES
Comprimento o o o" 0 •• 0'0 o' o o ••• o' o o o 24 cm

Altur-a 'o o • :'-'o_ o ••• , ••• o o'. , •• o o • o , • , •• o o •••• 23 em

Profundidade '. � : ... O" ....... o .. o • .. • • • • ... 17 êm

CÔRES
Mar.�lm - Marrom

i -.�
...

� , ..

FAIXAS-DE ONDAS
2 faixas:
Ondas médias - 530-- 1620 Kc/s
Ondas crutas - 4,8 - 18 Mc/s

OUTRAS VANTAgENS E
NOVIDADES

Som excepcional proporcionado por 2 alto-talantes

trontaís. U;p. -alto-ralante de 6" P�l'� grande vo-
__

lume e reproduçãó de graves' e médios. Outro de

4'; para repl'otUl9ão de tom'agudos.
'

Altura: 1,50 m

Largura: 0,75 m

Profundidade: 0,78 m

Pêso Br)lto: 176 kgso

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-
Papel de embrulho, Higiênico, .Almaço, HD
Cadernos Escolares, lápis, goma arábica
Soda Cáustica, Desinfetantes
Sardrnhas-Rubi e Coqueiro
Salsichas
Leite em pó e condensado
l\��izena

Sacos de papel
Sabonetes e perfumarias
Velas
Cordas
Sabões
Pentes

Cêra para assoalho

Chíclets, balas e chocolates
Condimentos diversos

1 fi de aço, Bombril, esponjas, Chapa Prata

Pedra para fogão e Saponáceo Rádium
Lâminas p/barbear
Palitos nacionais e portuguêses
Sal moído 30 kgs. e refinaào 60 kgs.
Extrato de tomates
Vermute e bebidas

Fermelltos ROYAL e FLEISCHMANN

tvIarmeladas e goiabadas
Geléias .

�

Gelatina- e Pudim "ROYAL"

Azeitonas LAREIRA e MOURARIA
• 1

Ameixas/RED INDIAN e �AOLETTI
Conservas diversas,
'. Toddy _

Espirais Detefon: ex. c/24 - Cr$ 350.úil
_

cx. c/100 - Cr$ 1.3.50,00
AÇÚCAR "TIJUCAS": MOíDO 58 KGS. E CRISTAL
60 KGS. - TRIGO, FARELO, SEMOLINA E ARRO?

"MALBURG" - AÇÚCAR REFINADO "TAMOYO '"
E ... {;ENTENAS .DE OUTROS ARTIGOS.I

i
,I
I R u A C O N S. M AF'R�, 25

_

I TELEFÓNE: 3521
r...••••ee ,

A MAIS SORTIDA CASA" NO
GÊNERO, DESTA ,C A PirA L.

FLORIANÓPOLIS, Domingo, 6 de
-

Dezembro de 1959
' \__'

'ti .,........ • u.u unw. IJB.& .... _ .UTI "ATA�

I , . � .
com todo cuidado;-'porque I sequência de enormes e des- Monsieur Bolange, um al- --I I--
seria perigoso deixá-la na cabidos impostos". faiate de Paris, te n t o 11 I Uma Emprêsa de ônibus
praia".

'

--I 1-- "àvançar" na sua boníta de Nanking of�rece passa-
--I 1-- Ruth St. Denis, uma dan- empregada. Ela, porém, não gens, com metade de prêço,

Na porta de um cinema de çarína americana 'contestou estava de acôrdo com os de .. a todos que embarcam ás
Penzance (Inglaterra), que I com veemência a notícia de sejos do seu pàtrão e, para 5,30 da manhã, como estí
se encontra fechado, vê-se um [ornal. que lhe dava a defender-se, enfiou-lhe um mulo para levantar cêdo!

alfinete profundamente nas _--I 1-- ,

costas. Resultado: desenga- Da caixa de um cinema de
no, gritos, ferimento e 4 se- Nova Yor� .roram. roubados
manas de hospital, porque 2.000 Dólar�1!', p fi1m� qUe es-:

apareceu uma grave infec- tava sendo exibido,· na oca
ção..Apesar de tudo isto, ela sião, intitulava-��:: Os' 'oe-z .

:foi absolvida. A justiça foi Mandamentos.
de opíníão que uma moça, --I 1...,.-
em tal situação tinha o di- Mr. Thomas Clàrk de Ho-
reito de defend�r-se de qual- bart recebeu da Emprêsa Aé
quer maneira. rea "Air Union" o título de

"pilôto de honra", porque já
teve 9 acidentes sem sofrer

qualquer ferimento e teima

uma tumba ae pedra'própria idade' de 80 anos.•Convocou
para túmulos, cêm a' seguín-

.

díversos � répórteres da ím

t� ínseríçâocAqú! jaz o

,ROy,al,'
iireÍ1�a:., 'l,oca,l

e provou que
Oínemaç.que morreu em con- tem apenas •.. : 79 anos! '

"

.

'. ':
: ..

'.' '-'-11- .'

por Walter Lange.
N.o .132

Peggy, o cãosinho de uma

Senhora de Nova, Jersey,
mordeu uma senhora de cer
ta idade. Cão que morde é
condenado á morte no Es-
tado de Nova Jersey! A do
na de Peggy, sabendo isto,
levou- mais que depressa o

seu: querido cachorrínho pa-
. ·.rá",alélUi da rronteíra do És
'tado; ·para. o de' Nova York
onde não exíste "pena d�
morte" para tais casos. Por

,•
mais incrível que pareça, o

Governador de Nova -Jersey
exigiu oficialmente a extra-'
díção do "criminoso" conde-
nado a morte!

-11-

/

Um grande sucesso de ven

da teve um.. livro publicado
em Bruxelas, Bélgica. Cha
ma-se: "Breviário ,das Ma-'
ridos' e contem. 107 bôas
desculpas para chegar tarde
em casa! Mas, 'o interessan
te é que quase todos os com

pradores' foram mulheres ca

sadas. Não se sabe se foi pa
ra. conhecer os truques, 1;1.8

tl�amóias das maridos ou

se ... para uso pióprío.
-11-

Agradavelmente surpre
endido foi um garçon de uma

sala de reretções na estação
da Estrada de Ferro de Ham

burgo. Encontrou numa me

ss um pacóta com os scculn
tE:S dízêres: "1\ ,'l�m roce",

trar corno iemcranca pel,;)
uetos dias passados aqui"
Provihha �(' .um turista sué
co e continna um aparêlho
elétrico c.l 'l '!tuba

-LI I--
O pescador Giovanni Pe

rett� entregou à Delegacia de
Polícia uma "coisa" que êre
tinha pescado. Declarou aos

policiais com tôda calma:
"Isto é uma mina". Os guar
das empalideceram de susto
e êle continuou: "Tróuxe-a

--------�----�--------------�.�.-------�

CONSELHO REGIONAt �()E MEDICINA
EDI,TAL

--

Comunico aos interessados' que, não tendo compare
cido o

...número mínimo legal de votantes à Assembléia G0-
cal realizada a 24 de Novembro Pp.,· fica convocada outra,
a efetuar-se no dia 9 de Dezembro, a- qual, de acôrdo com

as dísposíções em vígôr, funcionará com qualquer numero

de eleitores.

Ftoríanópolís, 25 de Novembro de 1959.
Dr. Joaquim Madeira Neves

PRESIDENTE.
_._-----------------------

NOVA LINHA

DE P A'R TA ME N T O DE SAOD! púBLlfA
PLANTÕES ,DE FARMÁ 'eIA

Rua Felipe Schmldt

Rua Felipe Schmldt

Rua Trajano'

Rua Trajano'

" C�O N V A I R ' J

9.30Hs.
·DA . MANHA
E RIO·' FLORIANOPÕLIS

5 - Sábado (tardo
6 - Domingo

Dk:6EMBRO
Farmácia sto. ANTONIO

Fa:Fácla Sto. ANTONIO

�1"
.

Rua Trajano

TAMBEM'
.. :;:fDIRETO AS IS 30

"Ji3�:,
·

":: TAC·'
CRUZflROdaSUl

.

e:

".

7

.
,--

sim.

"Quem não pode realizar o

seu ideal, se inclina a idea
lizar a sua realidade." ,(W.
C.

,
Cannêtt) .

------------------------------------------------------------
O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna, sto. Antônil:! e Vitória, situadas às

ruas Trajano, Felipe Schmidt e praça 15" de Novembro.

O plantão, diúrn.o compreendido entre 12 e 12,30 horas será efetua do pela farmácia Vitória.

12 - Sábado (tarde)
13 - Domingo

Farmlcla CATARINENSE
Farmácia CATA�INENSE

,

Rua Trajano

'�i
pmça 15' de N�mbro

"
.'

'\,
Rua joão Pinto

Rua João pinto

->

24 de Maio

--t ,,1-'-
"Senhor Agente", pergun

ta um passageiro, "há tem

po para despedir-me' demi
nha mulher?". "Isto depen
de do tempo' que o Senhor (

casado", responde o condu
tor.

em voar.

-I I-

19 - .sábado (tarde)
20 - Domingo

Farmácia NOTURNA

Farmácia NOTURNA

Rua. pedro Demoro

Demoro

Mala

Demoro

Alguns pensamentos:
"Os homens envelhecem

mas nunca amadureeem'".
(Alphonss, Daudet) ,

"O:..1Jl.ais belo da VIda é 'a
vida privada" (Vinc-ent

- Au::
ríotr:

25 - Sexta feira (NATAL) Farmácia VITóRIA

Rua

Rua

RUa

pedro

24 de

pedro

-11-

"Como é difícil conseguir
se uma empregada", lamen
ta uma senhora. "Não posso
dizer o mesmo",' responde a

1
amiga, "só no ano passado
tive 27".'

'

-.-------------- ----------------

!
'

-E S ( t A R E ( I M E' N T O 'c'

A . União Catarinense dos Estudantes, zelando pelo
bom nome da classe, vem alertar a indústria, o comércio,
as repartições e o povo em' geral, contracerta rifa 'que vem
iendo vendida em seu nome, e que deveria correr dia 26
:lo corrénte. Não existe autorízação nenhuma, a nínguém,
para uso do nome da U.C.E., nem em beneficio do Restau-

rante Unlversâtárto, nem para qualqueritím.
'

Já está detido o indivíduo Osvaldo Paulo de Souza,
pegado em flagrante ao tentar passar referidos bilhetes,
ditos da responsabilidadê da U.C.E.

Os demais envolvidos estão sendo procurados pela Po

lícia, que já tomou as medidas necessárias.
Florianópolis, em 3 de dezembro de 1.959.

DIRETORIA EXECUTIVA

26 - Sábado (tarde)-
27 - Domingo

Farmácia MODERNA

Farmácia MODERNA

,

RETRETA DA BANDA DÕ ABRIGO
DIE MENORES

A Banda do Abrigo de Menores executará
ta na P.-ráça 15 de Novembro, 'àS rs.ào horas,
domingo 6 de Dezembro, com o" seguinte

, .

PROGRAMA - la PARTE
10 _ Emblema Nacional (Dobrado) 1\.' D.
20 Canção -- C. Prisco
3Q Reminiscenze nell' ópera.

La Forza del Destino -- Verdi
40 Irmão 'Urbano. (Dobrado) R. Kel.

2" PARTE
1'0 Pêlaio 'Mendoza (Dobrado) Irmão Etelvino
20 Ciribiribin -- Va'lsa -- Pestalozza.
3'� Onra al Mérito -- Sinfonia -- Barbieri.
4Q La Comparsita - tango - Matos Rodrigues.
50 Sentimento-Gaúcho -, tango :_ Fr. Canare.

ao Idalício Pires - '(Dobrado) Maestro P. Mendoza.

PelaiQ Mendoza

uma retre
no próxírno

Maestro

M ISS A

6 � Domingo

13 _:_ Demlngo

20 - Domingo

2'5 - Sexta feira (NATAL)
27 - Domingo

ESTREITO
Farmácia do CANTO

Farmácia INDIANA

Farmácia CATARINENSE
Farmácia do CANTO

Farmácia IND,IANA

,

Reinaldo Wendhausen e Família.' convidam os pareu
';es e pessôas amigas para assistirem à missa que será êe
lebrada em intenção da alma de seu,pai, sôgro e avô,
RAUL WENDHAUSEN, no dia 7 de' dezembro, às 7 horas,
na Catedral Metropolitana.

t, Antecípadamente, agradecem a "todos que comparece-

I
rem a êste ato de fé cristã. '

Prefeitu'ra MÚDicipal de Florianópolis
,

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
'

,'�:

I SUPE -CONVIIR
ALUGA�SE RJSI-l

_
f

DÊNCIA .;

CENTRAL I.....

Moyimento da Tesouraria, em 2 de dezembro de 1959

Saldo do dia 1 (em caixa) Cr$ 1:566.707,30
./

R E C E B I M E N TOS·
RECEITA 'ORÇAMENTARIA

Arrecadação
"

,

Cr$
Depositantes de dinheiro

19.912,00
5.023,00

12.000,00
,1.600,00
1.300,00
18.4'Ú,00

1.555.231,3�

Aluga-se, de preferência \
para Repartição Pública, am
pla e excelente residência,_
sita à RIJa Jerônimo Coelho'
n. 28 esquina Tenente Silvei-
-/ . -' , . .

ra. Tratar no local ou pelo
telefone _no '2�68.

.

N�}]j9Ó,

, çr$'·1.591.642,30 Cr$ 1.591.642,30

PAGAMENTOS
iJESP":G:SA . ORÇAMENTARIA-�

Administração Geral Cr$
Edqcaç�o Pública
Saúde .pública-

Encargos DiversoS
,BALANÇO

DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

Tesouraria,

Em Bancos
••••••••••••••••.0 ••••••••••• 0-·••••••••

••••••••• °.° ••••.•••••••••• 0 ••••• o. o.,

./
Prefeitura do M)unícípio de Florianópolis, em 2 de Novembro de 1959.

/"

V 1ST Q

M. C; DE FREITAS
Chefe SP"v. Contrôle FREDERICO BOTELHO

Dir�tor

Cr$ 1.555.231,30
",,18.146,00

Cr$ 1.573.377,30

MARIO LOBO
Tesoureiro

' •. 1

A

para PORTO DlEGRE

VÔos
•

V� e volte'

pela "frolo
da boa viag.m"

Rna .Felipe Schmis:lt, 34 - tel. 2377

Vende-se
Jeep Willys - tipo 1950 - montagem americana, mo

tor recentemente retificado.
Bem como um balcão com utilidade para bar ou co

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

A tratar na rua Marechal Ouilherme, 1 - Floria-

nópolis. N-ll/68

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



efrontam-se na tarde de hoje, fazendo suas despedidas do Iorneln ','dr> He.itor Ferrari", os coniantosdo Avaí e lamandaré, ente

enultimo e ·penúltimo colocados, resperfivemente, Um pontinho apenas separa o "Daré" do Bocaiuva, que é o "lanterna" do Torneio

já tem todos os compromissos saldados. Se triunfar sobre o Avaí, coisa dificil, mas não impossível, o alvi-rubro evitará a celoceçãc
mais desfavorável do Torneio e ainda. terá Junto de sI' seu adversário de hoie. visto! que a diíerênça que os separa é de dois pontos.
Deverá agradar,,o encontro. Como preliminar, pelo Torneio"dr. Saul Oliveira" f jogarão Curitibanos e Cruz e Souza
........................................._.o•••••••••••�•••'.Ga••".o••••••".��6•• 'h,�.3,..e�IJ.I•••••••••••••••••••••••,., CQ!8"'.,".ee•••••o 6>•••••13.

•

TR:ms DISPUTAS REMíSTICAS NA BAíA SUL - Pro

movidas pelo Botafogo, da Prainha, corno parte dos feste

jos do' 10.0
.

aniversário de fundação do clube alví-preto,
·efetuam-se, esta manhã, na baía síil, três sensacionais

.páreos, em barcos a 2, 4 e 8 remos, devendo a eles ·con-

"Creio· que a seleção vencerá eln ::�������������1�;����:�:��
Vurl·tt'ba" Do�Juvenil dó Atlético aos títulos de 56 e 59 - Paulaínos d.e ontem e de �r��:i!� ��:�te�S��r��s�p���i:::p�:e:�rt:�;:r:�: �:�n�

, hoje - Difícil, mas não im possível vencer a dispula com B!andão\ __ 'do a seleção goleou o Olí�p�oxpor 5x1, emr Blumenau.

"N
-

SOMBRA GRANDE FIGURA - Todos quantos acom-

ão me sinto depauperado':·-· Falta entrozamenlo à seleção panharam a seleção a Blumenau comentam a magnifica
_ atuação de Sombra que substituiu Valério, seu companhei-

�'Difícil a minha ida. para o Santos ,_ Nós e .o Paraná. ro de clube, O rapaz deu "show". Que se precavenha va-

I "
. lérto que Sombra ,está disposto a ter seu lugar no escré-

Oom a realização do Campeo. suas posições! 1 Flo.ianóI>olitanos! Classificou_se mesmo considerados como grandes não ma sinto. Ácontece qU3 o

nato Estadual de Futebol, da pre , Entã>9 o paula Ramos sem ser como campeão da Zona Leste en, clubes .do 'iíosso Estado. Considero z.ampaonatc tem sido bastante
to que domingo próximo estará em Curitiba enrrentan.L

.' , I ' I / .
.

.

d
"a seleção paranaense.sente emporada( por zonas, diver. o) i amj eão citadino, tendo asse.

i .quanto ,o Figueirense amargava 'iue o feito do paula Ramos este prolongado exigm o o maX1mo
I

sos eracks tornaram. se inteira. gurado a sua participaça-o como
.. com o l'lltimo posto 2 a desías., �

i I' 1 d ti t' ! d te a ui
.x X X

. ·1110, tem mais evidênc a pe o po.,
r os a e as e a, n a, a gen q

I ANIVERSÁRIO DA FAC _ Estará de aniversário a
mente conhecido.s 00 Público ca; um (('"s nossos dois representan.' sificaça-o.' Todo .0 seu onze tttu, • ""10 dos advers srtost I em Flol'iano'polis na-o podo ter o_c. �a. � _

Federação Atlética Catarinense. 22 anos de existência
tarinense e por suas pel'foman.' res n n turno de cÍasificaça-o trans ,

I
lar eonsagroucse C'3m uma eam, O CRACK E SUA CONVOC'

I
tempo díspon ível para treínarnen

,. . I
' .

I /
.... • - � ,

completará a entidade superiora dos esportes do atla,
ces, passaram 'a ser olhados co. formou.se na �'coqueluche'" dos !lanha brilhatí'te, alícereada num çÃO tos, por causa do serviço, sobran ,

tismo, basquetebol, voleibol, ciclismo e tenis de mesa em
-,-.

.

,.

'

--- --
I
completo espírtto de sacrtrícío em N- d fi do s'mente as noites Tambem- .

- aO se po e armar -- con., u -,

, Santa Catarina, Dirige-a com pulso firme e grande ínte-

TRIBUNAL REGIONAl ELEITORAL ,I dre'ClsuadsO fl�goUnl�ausn_tmoal'Cs feanmlosaalsgl,lUtlearS. t1nua o 'crack - que eu já espe.: Gle'llHndo.se à noite para se jogar
ligência O capitão-tenente Icàro Passos, auxiliado por um

rava a minha convocação para a : de dia torna.se prejudicial e até
grupo de abnegados esportistas. A eles os nossos cum-

E '·D I ,T A L I nnnande o turno final �o pr�m,ei_ seleção catartnense. Não· o sentia 1'!l}1!smo' acedíto para a saúrle, ,

t teci d
,

.

I
" pnmen os an ecipa os.

'. I
ro posto! E ent.e as peças basl. assim po-que as opiniões diferem. Tambem Venho atravessando um

, -...... I
De ordem do Exmo. Sr. Des.

'

Ivo Guilhon Pereira de
I
cas do paulo Ramos, encontracse A gente. contUdO, sempre fica na,

i

pl'íodo. de forma fisica um tanto, EM "'MELHOR DE QUATRO PONTOS" a DECISÃO
Mello, Presidente do -Tribunal Regional Eleitor!).l, faço sa-

.

o centro :'T:§dio _Zilton! EsgUia, expectativa. de ser encontrado me ,
! Laca, Mas- espero agora com as

DA TAÇA "BRASIL" _ Rio 5 (V. A.) _ Numa reunlao
ber aos candidatos Inscrítos no concurso para provimento· ccmpteto no trato da bola, dono Ihor. porém já que fui indicado, ! minhas férias, ms recuperar bas.,

improvisada, ante-ôntem, na C.B.D., foi completamente
das vagas existentes na classe inicial da carreira de Au- de excelente vi,são de apoín e de espero tudo fa!3er para sattsrazer t-mte a fim de m tInor fazer f,€n.

lt
.

d 'I t d T'· "B '1" com a decisão_.

'

J a era o o regu amen o a .aça rasu',
xiliar Judiciário, que, i cot.ertura ; um excelenté'. "quar. a minha, convocação.

. te acs adversá íos! I" , .

, 1 , , "
em melhor de quatro pontos, em vez de numa so partida,

10 - A organização e correção da prova de Português to_,y.agul'i�o" no futebol moderno, BRANDÃO: MQTIVO -PARA I � AlláS Zllton ,_ udtmta o ..

d' t d d' 9 S t e a

I.' devendo a primeIra ser ISpU a a la , em an os,
estar'.a' a, carg·o do P.ad·"e PeQro JereWli-as. � �... l,embOl'''' pudesse completar como LUTAR PELA CONDIÇ-O

,'·"pórtCl' � v02ê focallzbu um pro ,

t' dw '" ... ,. • ,.
. A. ,-. .' segunda dia 30, em Salvador. A erceua, em caso e n�-

20 - Ai prova' dó ·p.o"rtugue·s s'era' l;'eallza·da'�dl·�""h·'(q'U'·a'·r: méd',o de :'apôio! c·on'\·'a formação· ,._ "" - -�"·'�TI· � '-I blema,quf; .realln��Üe eXl,st� mo··_., t'd' d M
-

no dI'".v -- '" l:I DE TI fULA,,!' 'I �
.•. ' .'

'

êessldad,e, "'sera tràvada'· no Es a 10·' 0- aracana, "-

ta·feira) do corrertte, às dezes$ete (1'7) horas, na Flàcul- do selecionado catarinense, foi A convocação de B!'andão cen_

. mente para você próprio, Sabemos
3 de janeiro.·

,

dade de Direito e as demais nos dias e horários já divul- ,olhado por muitos como o dOll!o
I

.10 médiO Blumenauense para' que ti'abalha numa firma onde hái· x x x

gados pelo Edital do 'dia 3-11-59. , absolqta
da SUa posição! ContUdo(), I

<lhputar pOSiÇão com 'Zllto� c ack
multa, rig'idés de horário e na

BANGÚ CAMPEÃO DE JUVENIS _ Rio, 5 (V. A.) _

30 - Aos candidatos que não receberam o tÇl.lão de
;

se já se defrontava com um proble precedido dê g:"UlQ,e carta: agu. I
cu::.l _você tam, dificuldades.

para

,r Com a vitÓria alcançada ante-ôntem, diante do Olaria,
Inscrição, que o mesmo se,acha à disposição na Portaria

I
ma - o de ordem física - tem

çon a curlo"ldade do l��ortJr 'i c01l2agulr licença3 no. sentido de
por. 3 x O, o· conjunto d� Bangú sagrou-se campeão de

do Trl'bunal, dI'a'rl'amente, das 13 a's 18 horas. • I "goca
em .""u CO'llll!lllheüo de'b' i t d d f

'

,;;� (lo"io:l1' melhor a03 tl'ain�:n2n" .

d 1959.

....

. . uscanao o reg' s �O '? e 3llsor
. _ � "".

-

JuvenIS �. _

Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral, em Flol'ia- s-'leçao u B,u.fl),ell!lUel1Se Brandão I �-,,'a'I'O sAb'c'"
.

l'-e d·
'." .... l."c o :n:dad·e I., .' t"'.1.� � .. .l o 1 o seu co ga·e 1S_ X X X

nÓpolis, 4 de dezemb�o de 1959.
.

.Úlll:l verdadeira "sombra', out"J
I

putantê da posição, E pergunte: 1
-- ExatamClltc, A firm� -- t:'\o: QUADRO E GOLEADORES _ Contra o Olímpico, 4ft

excelente centro médio! ,julgou.
_ COlr.O vê e s�nte a presenç::l i lOgo a_sumi minhas ftinç·ões feira última a seleção catarinense formou com Gainete;

"e que o cl'ack fase sentir.se me.
I :ecomendou as dificuldades que

'.'

'lt N l' h G 1 (H· 'I' )de Brandão � a disputa de posl;ão Picolé, Rato e Gunga; Zl on e e m o; a ego elo,
·ill·' 'OSO C011' a d'sp t da po

. - coloc3. nest.:= particular. ACOlltoC' 1
.

d O' ui ,1 U a
.

SlÇaO Jonsigo?
- -

Teixeirinha (Galego), Idésio, Sombra e a merm o. s
N-11/9'7 ' •

._��--"'-------------Cs:D
lllas nã.:)! Desprendido e realista, _ Bem Brandão é realmen'te pOl'(_m, agora, que pO' ca�arad",

tentos, em. númerà de cinco,.foram cçmsignados por Tei-
ZiltOll ve em Brandão uma razão um crack' � para que eu poSsa al_

g3111 do Beu Diretor, Dr. W!lson xeirinha (2), Idésio, Galego e Sombra.
mais forte para se dedicar ao má. ;[>I,ça:' (, posto de titular eu ce:;; Aberram, êle me concedeu as fé- ' .. ,.,._,,�_. ._._ _--- ... ,._., .""'->r_ ... ,.,:_,_,,_r

'I b d
•

d' -

d da3 a que f9.zia j'z n;:\5.-, no em usca a con IÇa0 e nuito que lutar, Como .já frisei U, L que,
titular Se Dl" 'I· êste ano seria praticamente im,.

. o umenauense Ja .es. Brandão é um elemento que p,,,:, ,
'

.

, pOSSIvel! .

'·,H'. qualldad.es e visto est,ll' pr".1 _
'

'

,

'
.

FALTA DE ENTROZAMENTO;,camn t� contratado pelo CO:.cll,
' . '.

.
.

, ,
MAIOR PROBLEMA DA'_lans, ja esta consagrado, .) 10.:.�

forma, terei que me empenhar o,

.......................,•.,•••••••••• ..,.....('1."••••••••••••"•••••••••••••••••••••••••••••••O•••••••••••••e6.;t�!I{$0�'"
.'

Zir.IOíl em nFá�a o (rack":, , ", -. -

,(Report:lg�m de

ROZENDO LIMA)

Carmen Gallotti
Diretora Geral Substituta

(OJtFERÊM(,�S R,�[!GIOSAS
C O 'N V I T E

xxx

tá praticamente contratado pelo
A IGREJA PRESBITERIANA INDEPENDENTE, ,desb 'I· Co;jntians paulista Zilton vem

cidade, convida: o ,distinto· amigo e fa�ília para assistirem de ser indicado pa;a treinar no

às CONFE�:mNCIAS_ RE�IGIOSA�, que terão lúgar no .�E: I famoso Sa�tos! Mas ouçamos (,
TEMPLO, a rua Joao Pmto, 3'7, as: 19,45 horas, nos proXI- ,c:'acJ, paulaÍlio:
mos__ dias 4, 5 e 6 de Dezembro, proferidas pelo. piedoso .t:

consagrado orador sacro, REV. OSV-ALDO ALVES, Seeretá
rio Executivo da ASSOCIAÇA.O. EVANGÉLICA BENEFI·
CENTE de São Paulo.

. ENTRADA FRANCA

RADIO GUARUJÁ
ONDAS MÉDIAS - 1,.420 kcs. - 5,000 watts

ONDAS CURTAS - 50 mts. - '10,000 watts

PROGRAMAÇAO J?ARA O DIA .6-12-59
DOMINGO

AS 8,00 ABERTURA
AS 8,05 BOM DIA PARA VOCE
AS 8,35 ORQUESTRAS POPULARES

AS .9,05 REVENDO O PASSADO
AS 10.05 - MELODIAS DANÇANTES
AS 11,05 - CARNAVAL "A MOI?ELAR"
AS 11,35 - SUCESSOS DE M;ARIZA
AS 12,00 - REPORTER CATARINENSE

AS 12,05 - MELODIAS DA ITALIA

AS 12,30 - CARNET SOCIAL '1\10NT BLANCHE"

AS 12,40 - ALMOÇA,NDO COM MUSICA

AS 13,05 - FESTIVAL PARA PIANO

AS 13,35 - JóIAS MUSICAIS

AS 14,05 - ENCONTRO COM O SUCESSO

AS r5,05 - TARDE' ESPORTIVA
AS 17,35 _, BRENDA LEE

AS 18,00 - llORA_LUTERANA
.

AS 18,15 - VIENA, VELHA VIENA

AS 1845
-

A VOZ EVANGÉLICA
AS 19:05 SUA MAJESTADE O CARTAZ ':

AS 19,30 MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA·

AS 20;05 DIVERTIMENTOS J-'7

AS 21,05 �SICAS PARA DANÇAR
AS 21,35 - NOVAS DE SALVAÇAO
AS 22,05 - TANGOS EM DESFILE

AS 23,35 - MUSICA DE BOITE

!""""'��,,,..�.!AS 23,00 - ENCERRAMENTO

.,,".

_ )

nista cumprimenta
,/

de felicidades,

com votos

SELEÇÃO!

<Iláximo a, fim ds conqu1st lr f�

·ZlltOll jogadUl/ Úaq{:ejaclo que

� lio futcbql cata,'inênse e,n')o:r. I
I

.:!G.TI 21 ano.'J tem c'l'edenciais pa a
, , Isentir os problemas da seleção! I.""�:m se e.::pressou-:

JUVENIL DO ATLETIOO o 9o.S19&0 e que ac ·edito sex'á· I)as,
tante difiC!l! Contudo' não Jlll.,'o

, .

. Impossível!

PRIMEIRO! •

•
I" tônio':)

-

Nune� \' ai t��..t c s. a., S··'-

Antônio Schedt e sra., sr., Fer.
lundo €áfvãÍhn' e 'srta. Regill.\

Helen<l Martins, Dr. Júlio Aze_

vedo e sra Sr. e sra. .João
,

"

Cupel tino Medeiros, Desemba�'.

gador José J{oclla F. Bastos e

(Oont. da 2.' página)

Sandra Mara CarreirãQ. O CoJu .

inicio de carreira
- Então, _cenfia mesmo em �uas

nossibllldades ?'
_ Realmente!
O PROBLEMA "CONDIÇõES

FISICAS"! Marques está

, �flll Oliveira·_deve, ter.mui.
�I..:S prob1elna3) morm�te .. :" pb:'que
milita gent!' -não 'est'á'Batisfelta
com a sua indicação par;F_t.é�niCo.
Accnt3ce que o Dr, Saul tem dado

iutebolistica âmbito ofieiaJno

8i,10 com a palavra?
- Iniciei_me l).a prática do fu.

,,;ebol, no juvenil do Clube Atlé,

Gico CataJ'!nens9. Após pasei a

.ntegl'3.!' a equ,ipe do Tamandal'é

,i', C. isto em 1955, No ano se_
r

.nlinLe me tl'anef.3l'i para o paula

gamo3 onde p�1'maneço atê a p .e_

sente data!

O ·Dr� Mario

211ton, semp'e foi olhUdo, p3JO
,to menos, após a campanha .ex_

tenuante do Paula Ramos no �>:i.
';"1('11'0 tn1'no da etapa, final do

circulando entre Camboriú e Ca.

beçudas. pacabens seu moço. sra. Dr. paul,o
. ,

Regina Campos
,

Lopes Vieira e

Cabral e srta.

Sr. Floriano'
sra. IIerme'lila

todo o _seu empenho no, sentido
de ql!e todos se �inta� à vontade
inCant1vfindo os atlÚas o que aju�
da " muito a vencer tã.o espinhósaCampeonato Estadual como um JOI'n d ·A .

.

1�lol'· l '

'
_ 'I a a. pesar de não c()nhece

. q le, POI vezes denota estar muito o futebol paranaensp P
,'m tá:r;tr dQpauperad

. I ,

.

._ o, ,apresen. I
olhando as condições -da nossa se,tando deficiências de ord'Q fi i�m s cal leção cr>io que Só nos falta maiorEis as expl!cações d

"

o pvóprio. entrt>z a,mento e conjunto, Elf.itá.crac]c:

Já e�tá· sendo esperada com

ansiedade a nova lo,ja dos dis.

cutidos. Móvei=CIMO.
peixoto Lopes Vieira, Sr. e sra.

!oão B. Luft, Sr. e· sra. Genésio

Lins Sr. e sra. pedro Bina M:;u-
, ,

tins, Sr, !? sra. Eudóclo Nasci-

mento e Sr. Henrique R. Filho()

e Sra, Candida Cesar.

'DOIS

TADOS!

TI'I'ULOS CONQUIS-

Infelizmente não me encon.
. ,

trava em Santa Catarina quan.Lembra,�e o 1'eporter dos pos_

�_íveis títulos que posa ter o crack do foi inaugurado na praia de

Camboriú o "SAN REMO BAR"
mente istol

- Depauperado P'op i
'-, "

alguns tltulos _ "
r amen�e (Conclui no próximo número)

...
- --- .

-iW·-----
de pronpriedade .dos srs, pino e

nesta sua trajetória? II1II VARIADO SORTJM O poti. Agradeço a gentileza d.o
_ Em 1956 conquistei o título .. ..

.

.

\,. T . DE ' ,
II1II ARTIGOS II1II

convite e tão, logo ficar li.vre de

_.JIII '. P.ARA .. vários compromissos esta-ei cir_

: ESPORTES EM GERAL : ":�::',,::��:��'�,":�:..
, • to do "Bélo Bmmel".

PAULAINOS DE 1956 E OS •
...V. S. ENCONTRARA NA •

p;'os�!u�95:! reporteI': - Con_ � Ca s�'a, , C�a·,'r'ne I�:r·o ,', ��NVRI�ET;T�pR,A\A��i;:':e��PESsidera ter sido a campanha do

�.
.

paula Ramos, em 1956 mais bri.
II1II ./

Realizou.se ontem na cldad�

lhante do que a ,én,�etada este JIII
. , ../ de Curitiba o casamento da

ena? ,-' A MAIS -'COMPbETA, EM ÀRTIGOS , srta. Vera Beatriz Bina M�rtins, I

Apesa� da campanh1a
do

I' ESPORTIVOS· • ,com 'D Acadêmic.o Sr. Deodoro'
paUla Ramos ter si�o, em 956, dI- "

.
Lopes Vieira. A cerimônia reali.

bastante boa, considera qU9 a de:!'. • zou.se na maior simplicidade

1959 foi superior, haja visto ter J ,Rua Tenen!e Silveira, .n.o 2� - Fone 2859 • por se encontrar de luto a famí�
disputada com adversários qUe sãol"F�ORIANOPOLlS -,SANTA CATARINA, lia Lopes Vieira. Os noivos tive�

dignos dos maiores elogios, sen�o a__ .... .... ,. .._,. I ram como pa�rinhos: Dr. An.

� pergunta.: A Coluna Social deseja, ao

- Conquistou jovem cásal sinceras felicidades.

A ele,gante Milene Lebarben"

chon está circulando na cidade

de Rlumenau _,/ parabens Dr,

Amlr J\.fussi.

de eampeão citadino :p�.lo paula
.

RamoR e na presente te·m'porRda
,'. ,

f>1\ campeão da Zona. Leste; pelo
eferldo clube nas preliminares do -'---

C3mpeonát,0 Estadual! O Clube Doze de Agosto já'
está em preparativos parll. o baile

do ReveiU,oll.

Te''Ça Feira comentarei uma

bomba, ., até lá.

._--_._---- ---

,� :TELHAS. nJOLOS t'f

CA>� E AREIA
I R MA6� BITENCOURT
c" I � ii � Ó:",:RÓ, f O N! l8 o t

ANlIGO 'Ó(PÓSIfO OAMIANi

I -
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A LUTA DOS PROFESSÕRES

A Classce Desprestigiada
\ '

I

está
NOVA REUNIÃO DOS ME)TRES SECRETÁRIOS DE ESTAÔQ SERÃO INTERPELADOS NA ASSEMBLÉIA

-,

;E:�s�::�;:i:�i:::��:::::�:::� APÔIO DE ORGÃOS ESTUDAN1íS - �ÉCOS DO INTERIOR - PROFESSORES, ·DE LUTO·
O QUE SE PENSA EM BLUMENAU

,(Reportagem de

SILVEIRA LENZI)

FLORIANÚPOLIS, Domingo, 6 de Dezembro de 1959

muneração .!!'_I1ito inferior a do campanha, de agradecer o' apoio í
dos líderes das bancadas d,'l PSD·e

trataram os . dirigentes da à causa do protessoràdo,
------ ------

fessôr, a Incompreensão de UiII.
dos órgãos de imprensa desta C
pital que onnstrangeu.se em PU,,..._-.,. ...

blicar o manifesto do p:·ofessor""
raeo inserto há dias nas páginas
de '"O ESTADO". Alega'1'am os

dirigentes do matutino, qué Pode.
ria haver "pressão". e que isto
implicaria o jornal.

LUTO

do PTB, que' têm feito todos o

esfôrços em benefício da campa.
nha dos professôres. .Também o

Centro Acadêmico XI de Feverei.
roo da Facu�ade de Direito e a

IN'l'ERPEL \çÃO D'E ÉCOS
SECRETÁRIOS De Rio do Sul e JoacalJll, foram

Como já foi not;ciado nêste .recebidas mensagens de solidarie

jornaJ os Secretários da Fazendà dade 40s professôre.s, que ,ft. estão
e da EducaÇão, deverão ser ínfer., trabalhando junto aos deputados
pelados pelos parlamentares cata. de suas zonas para que colaborem

rinenses, _sôbre· a matéria dos e lutem na Assembléia Legislativa,
proressüres pois partiram de suas em benefício de seus 8 mil cole.

pastas as conjecturas dos projetos
I
gas de classe.

.

que ortgínaram-se nas mensagens . INCOMPREENSÃO
governamentais relativas ao pro , I . Foi motivo de pesar para os

fessorado catarinense. I condutores 'da campanha do 'pr,o_

EM -BLUMENAB exclusiva, postos por terra". Criti.
cou a raíta de inspeção nos edu ,

candários estaduais favorecendo
. ,

isto para o desinterêsse dos pro.

fessôres no eomportamento de

suas atribuições. Em Blumenau,
também há o caso dos professôres
pagos pela J;llun�cipalidade, aliás
muito bem pagos contribuindo

para o desp�estígi,ô do proressgr
primário estadual, que ali exerce

as suas funções, poís percebe re.,

municipal.
Em Itajaí e Indãial os profes.,

.ôres também estão confinados com

,) movimento, irmanados para o

merecido êxito da campanha.

Na semana passada quando es.,

tivemos na cidade de Blumenau,
procuramos manter contato com

protessares daquela cidade, a t:Jn
de sabermos das repercurssães do

movimento entabulado pelo ma.
gistéri.o catarinense, iniciado aqui
na Capital, por intermédio da

Associação Cultural dos professô.
res, Entre os facultativos que tt.,

vemos a honra de palestrar des,

tacamos as assertivas do profesSoOl'
Adgar Arruda Salomé, que nutÍt
desabafo, cotocou.nos à vontade;
disse.nos o prof. Arruda que em

Blumenau, a campanha ·organiza.
da pelos professõres da Capital,
tem tido a mclhor acolhida possí,
vel é que é de tôda merecida a

Tuta pelas reivindicações da elasse T

mais abnegada e mais desprestí ,

giada pelos órgãos competentes.

Acrescentou, que "elt). seus 12

REUNIõES SUCESSIV:AS União Catarinense dos Estudantes
Aquí na Capital as reuruães levarão ",os agradecimentos dos

eos professôres têrri oeorríão com mestres, pois já declararam, pú·
frequência. Na quínta-reíra últi. blicamente o seu Irrestrito apõio
ma

Anualmente, os mestres d, nos.
sa capital, comemoraram as festas
de fim. de ano com um jantar "e
confraternização da classe. Por
proposta de uma das professoras
presentes II reunião, foi declarado
"luto oficial" para os professôres
de Santa CatarIna, pois jl1ktamen_
te quando o custo de vida sobe dia
à dia e tudo sofre os justos e

compensadores aument,ns, a classe
vi>_se na contigência de lutar de.

.
nodadamente,

Conferencias ReUgiosas
o Rev. OSVALDO ALVES NA IGREJA PRIES8ITE,RIANA IN
DEPEN'D'ENTE À 'RUA JOÃO PINTO N.Q II
Conforme já divulgamos chegou

.
sendo de esperar.se o mesmo es_, cente de f\lorianópol1s no Templo

"'AVe eb maalr o,..nalbus· onteonte� a
1 esta caplt�i prece, pjrtto de cons�gração e reaviva, daquela Igreja às 19 45 horas.t rec e, _.) . c dente de São paulo, ond� ex/rce menta espírftual ao lado da dtast., T,e:ça_felra viaJa,rá 'de retorne à

lU·IDOSOS Super -Pu' Im-aoo �ut�:IS�!rl:s:oc�a�:C��!::fI!::� mi:��!� ��jeEv:n��!�� d�el��IS�� �!�er���tri����:dOe� �e=::a c!�
Evangéllca do grande Estado o Deus estará na, Penitenciária d� i prtal . para dissln{lnaçiío do Evan--

.

,
. _

.

ínstgne O�âdor sac;o Rev. osvaido. Estado falando aos presidiários ,gélh� que foi prezado pelo Salva
Alves um dos mais destacados Mi� ·no trabalho que ali leva a efeito dor da Humanidade cuja séára

·E-nlraram e·m
-

TraWleg·o'
nistrds Evangéllcos em nossa o: M�V!ménto de Assistência aos aqui é vasta e día' á dia maís !!�

Pátria. Encarcerados promovido pelas avoluma.

Anteontem J;Ilesmo, às 19,45 Igrejas Evan·géllcas de nossa Ca. ° ESTA;DO, mais uma vez

horas, no Templo da Igreja pres_ 91tal. agradece o convite com que: foi

.: Odes'file pe I :IS· ruas da cidade - Coquet�l· co'memorou biterlana Independente, à Rua No programa "Mensagem Real" distingUido, para as conrergncías
�

U João pinto n.o 37 iniciou a série transmítído pela Rádio "Diárl� formuladas os melhores votos de
, . de conferências programadaa, ra, da Manhã" o Rev, Osvaldo Alves fellz viagem e regresso, ao ilustre

,O ecentecimento - ..... Os veículos servirão ao l'nter'lor e a· Iando Il. um grande audltó"rlo, te , proferirá' a 'mensagem de ho..je às pastor que nos honrou com sua

,

cendo comentários em torno à 1840 horas.· 'cativante visita.
parabola do "Filho Pró"digo':, der, O Culto Noturno, como eni. to;Estados ·vl'z'lnhos Re·pe·rcussa-o

.

xa,ndo preciosa llção.esplritual no dos as .Domlngos, será Irral!iado
. .

--

.' -

' coração de quantos o ouvlraJ;Il -em- dlrétamente do Templo da Igreja P d
I

h d· "VE'

Conforme noticiamos em nossa D:ESFILE diga, oferecendo a EAVC o que polgados pela '- bel1ssima esplana_ pela' Rádio '.'Anita Garibàldf" con� a ri n o o -

Edição d� o,ntem, a veterana. Em.- O povo assistiu com entusias_, de mais moderno existe no tran,- ção feita cam sapiência e (lI,_ vindo des.tacar que esta é a"única
-

•

A t VI
-

C ti' mo ú garboso desfile dos cinco porte de passageiros. qUê"ncla,· emocio.nando profund.a_ E;missora na Amé"ica do Sul que TERANOS" O
presa u o aÇaO a ,ar nense,

Ique há pouco tempo adqUiriu uma ônibus Super pulmann pelas prin_ Homens de negócio e o Públi- mente. irradia dirétamente de um Templo.
,

fliota oe confOl:távels ônibus aca_ cipais ruas ela cidade adquiridos co receberam' Igualmente, com Ontem novamente com o Templo Amanhã 2." Feira· o Rev. 05-

Pba d� coloca:· em tráfego mais uma pela EAVC, não r<lgaieando aplau- viva satisfação a aquisição 'la cepleto pronunclau sua conferên_ va,ldo AIV�S falará e 'transmitirá a refeitof!"Ota �êssesveículos, do tipo .su- sos e elggios à medida, de grande nova frota de 'ônibus Super p!ll_ cia, estando marcada para hoje, Mensagem·de Deus em um Culto I sucesso.
per pulmann. Com um coquetel,. importância tomada pelos dire_ mann, que dará novo e moderno !la mesmo local e 'hora o encerra- de Ação _do;! Graças, promo�ldo pela Nas cerimônias da -placa da p�_ ,l.gO!a, no Rio de Janeiro, Mundrealizado no Lux Hotel os direto_ tores daqueia veterana Emprêsa de padrão às suas constantes vla.�.�'1R. mento da sérl·e de cônfel·ências, Assoclaça.o Evangel!ca e

�enefl_l· dra fundamental do Clube "Vete_ .Ir. .está expondo desenhos na
res da Emprêsa. comemoram o transporte rodoviário.

.
-

--�_.

anos do Gramado" no pr' imo Galeria M a c una I In a sen_

:�g���ca!�::. oaC;l:����:<l�:o, l'e;�� pr�s�:r q::I�a:� :oA!!n��xá���: Ilraç a'"o pe Io e-'spelacu Iar I'! ���:��o" ����a���rl��O S�le�����!� �� ��;it�� F:��.��,eS�j� ��:reê�::sentantes da imprensa falada e es- o povo acorreu pa:·a. admirar os'I' terao lugar na séde daquele clube bem demonstl'à que o festejado I\r,

crita, diretores. funcionáriOs, au_ ônibus que além de uma a�raen-, .

i em Barreiros: que futuramente se� tista continua .. em pleno desenvol_
tOlidad."s, e destacadas personall_ �e pintura· dispõem ainda de re_ .

.

.

. . , •

'

i rá convertida em escola pública vimento atravessa.ndo uma fali�
da.des· do munqo social de Florla- ·qUisitos n�cessários ao· oferecl- II ' RENATO BARBOSA vllle, qu� Ja tem �te- diretor, nomeado .

!lara as crianças do: bairro do Sapé jurea em Sua aplaUdida arte.nópolis. menta de um padrão de viagens Sabe a Diretoria do Ensino Superior pelo governo catarmense? . ---'----..__-----.-----------'-----
Integrando_SJl na batalha. de lncDolllstpeOs:advOelmd.eentelinsodbaêsrbpoo·ltr nac,! do Ministério da Educação quanto cust·a,

d' t d "SEU '·Al.A-O VI''tE _ UM MILHA-O"modernização dos seus transportes.., �' em auxíliós e subvenções a Universidade Aban onamos u o para o sonho da
.

,
d S- P' I

. d' -

I Cidade Univer-sitária. ,Sta. Catarina destaas diversas emprêsas que opeJ.'a..m ,·eclinávei�, rádio. y' refrlge�aç .0.
-

e ao aU o, que aIn a nao ogrou se
ni\stJ F,sbdo vêm, desde muito, controlada Impressionante deco-l instalaJr em sua Cidade, empreendimento poderá prescindir. Urgente, entretanto,
a(!quitinc"o mode.nos � confortá_ ração intei'na hábil jôgo de luzes· iniciado há mais de quínze anos. Com os se me afigura termos universidade fede
veis veíC"L.'03 pro�m·,mdo do.str modernamente instaJado os vei_' substanciais e astronômicos ,recursos do .Tal, em cuja criação e. funcionamento

. '.
. , .

E t d d U
.-

'd d
.

itá' tanto se empenham os professôres . damodo, proporci.onar o má�imo em cuias serão postos nas ·ilnhas do S a o e a nIao, a CI ;:t e pU-Ivers rIa
rapidez l)rincipalmel1te nas via_ interior de Santa Catarina e tam_' paulista já consumiu ·vários bilhões de Faculdade de Direito, liderados pelo seu

,

cruzeI·ros. Sa-o' Paulo é um Estado qu'e se dedicado Diretor. Se; em nossa terra, ogens interestaduais que, devido à bem para out:os Estados. \

t d
., .

d'
" .,.

distância são justamente as mais REPERCUSSÃO encontra em condições d� ,enfrentar ini- es u o, - prImarIa e secun arlO -, Ja e
. t·' .

ciativa de tamanho po'rte'. Se, na grande objéto da maJis tôrpe politicagem, man-ousa lvas. POde_se, já, ver nas Repel'cutiu grandemente no
t d t' d t·dd

. ., -unidade federativa, a co�nstru"a-o de uma
en o-se a e; como vem sen o man 1 o,\'0 oVlas de Sa.nta Catarina em �eio das diversas classes, a aqui�l_ ". f· • .

d t
.

direção aos s�us municípiôs e �.;.' c:.o� modernos e ,.0:lfortávelS· CIDADE UNIVERSITARIA merece os
um pro essor na regencIa e por ugues,

tambem a Estados vizinhos ê�ses 6nibus Sítlper_pulmann qUê traH, maJiores aplausos, igual empreendimen, no Instituto Dias Velho da capital, em-

112ículos traúspo:·tando c�m se_ formarão ra.dicalmente o jJad :ào t6, em Sta. Catarina, se ·cons.titúe verda- b?ra incap�citado .para o respectivo exe.r�

gut·a.nça antes de mais nada o das Viag�nS Dadas as 'instalaç- e' deira temeridade.
. CIcio, por aver Sido para o mesmo re-

, ,
. �. o �

provado em concurso de títulos e pro-g,·ande número de pl4'sageiros qu:. do último t!po de que são d�tiilos vas; ,se o sacrificado . professorado pri-se utillza dê"o? ffith de traHóJ:or, os veículos; serão reduzidas cO.J_ Senão, vejamos: - metrópole.· com ex- mário e mécUo- vive· em situação clamo-te por sinal o mais CCOnÔl'.l;C:).
.

side:·avelmente, as distâncias e fa_ traordinário crescimento, sendo, hoje, um
rosa" como desviar recur-sos para o luxo

u"'i.Roriiiiii••ii.iiiliii.·
dos núcleos populacionais mais densos

de uma Cidade Universitária? Precisa-!ãI. TliI-". ..do mundo; cupula, por assim dizer, de mos, isso sim, de uma universidade fede-M I S S A D E 7 O D I A vasto, complexo e diversificado parque.

'II. industrial em expansqo, aqqêle meio' tre- ralI. Para esta existir, será dispensável o

pidante desatende ás solicitações do es- conjunto arquitetônico de uma faraónica

filiARIA KlETT·ENBERG COUTU tudo e da pesquisa. ll:stes necessitam de Cidade Universitária, acrescendo que a

IV�. .

,

.

.. ·ambiente tranquilo, repousante e convi- nossa surgiu com um plano-pilôto erraido,
dativo, longe do bulício urbano, onde a

conforme acentuou o Professor Jurandir

(Va
,

J
g

( I)
- � , LOdi, sem favor, uma das maiores, quiça-

luva :alme OU o indagaçao intelectual e a investigação de
a maior autoridade nessa especializa"ãoU ordem técnica p,ossam ser exeJ;Cidas com
no país.

.".

rendimento.
Somos um Estado P9bre, pedinteL de

mão permanentemente· estendida noS

guichês do Banco do Brasil, corroído pela
politicagem udenista. A despeito disso,
existem iniciativas privadas que iIhpres
sionam, como a de Mestre Henrique Fon
tes, ao' idealisar e dar vida á excelente
Faculdade de Filosofia, com o inestimá
vel concurso de professôres contratados
fóra do Estado; e a do meu prezado ami':
go Celso Ramos,. criando a FUNDAÇAO
VIDAL RAMOS, mantenedora da bem
organisada Faculdade de Direito Social.
M,estre Fontes é criatura a quem respei
to e 'e,'\timo muito, - homem cuja vida
vem sendo assinalada pelo amor e desvêlo
pelas coisas da inteligência. A se� labôr
incessante,' só um insaJno poderia despo
jar do, tóque de idealismo e de espírito
público.

.

ERICO COUTO e família, Decio Couto e família, Ma
rio Couto e família, Eurico Couto e família e Luiza Couto,
vêm convidar. a todas ·as pessôas de suas amizades e rela
ções para assistirem à missa de 7° dia que mandam ce

Íebrar em sUfragio da alma! de sua· inesquecível· mãe, so

gra, avó e cunhada, na Catedral Metropolitana, no dia 9
do corrente, quarta-feíra, às oito (8) horas, no Altar do

[;J.grado Coração de Jesus. I •
. é "

. Hipotecam, antecipadamente, a sua eterna· gratidão
a, todos que comparecerem a esse ato de piedade- cristã.

Florianópolis, porém., Ja e uma cida-,
de universitária. A quietude; as .pequenas
distâncias, eliminando, a rigôr, O· ator
mentador problema de transportes; seu
modesto e pláCido .estilo .de vida . tão
sl;lave, tão vasio d� _complicações;" onde

:( sobra tempo para tudo, convidam ao es
.

i tudo, 'á 'meditação e á pesquisa. O meu
admiráve1 e 'fraterno Othon d'Eça, ho
mem de rutilante espírito, por exemplo,
em um mesmo dia, cuida de passarinhos,
narrando, enlevado, proêzas· canôras de
um bicudº do agreste; leciona, . brilhan-
temente, Direito Romano, e é ídolo dos
calouros; preside a sessões espíritas da
ACaJdemia Catarinense de Letras; domi
na rodinhas e grupos com ve.rve reçu
mante de colorido e de encanto; ranzin
za com um neto, já rapagão; recebe ami
gos e intelectuais em sua acolhedora ca
sa da Avenida Mauro Ramos; onde a
bondosa ·Dona Hilda serve o mais sa:bo-
,..rosa chá com torradas deste mundo.\. Em
ambiente assim, tendo de se tomar con
'dução para Trindade, a Cidade Universi
tária só. serviria para atrapalhar coisas

. simples ...

� Êle abandonou, voluntáriamente, o
ocium um dignitate da compulsória cons
titucional, para; com entusiasmo e deci
são de um jovem, colocar sôbre ômbros o·
fardo pesadissimo da criação dessa joia,
que é a nossa Faculdade dr. Filosofia. lDeixou-se sucumbir, .,.a despeIto de t"\].do
isso, com a �eimosiai de u·ma Cidade Uni
versitária e com a obstinação de uma

universidade estadual. E êsse processo,
que é alarmante, vem evoluindo, inexora
velmente, em um grande pensador, que
transitou pela vida, ênrodilhadõ no imen
so châle de proverbial modéstia, na fa-
se em que surgem, inevitáveis, irrecor
ríveis e inapeláveis, as carências carate
rtzadoras . da idade caJnônica.

______ �. __ ... _:__ ����-�-��.�·�j�a:��!Il�_��i�_�· .

DES. WANDERLEY' DA NÓBREGA
Um dos mais destacados expoen_ I ':0 Estado a que pr.eside com ir_

t3S da cultura Jurídica b�aslleira i ,·eprensível conduta cuja lisura o
.

o
.

Desembargador Wanderley d� I faz portador da trr�st ·Ita conflan_,·Uóbrega graças às excepclona.ls

I
ça de todos.· ,

Qualidades de· retidão mmaI, cará- Hoje, ao ·ensejo da passagem do I

ter lqtegro, person1lil1dade -singula�, f
S3U a,nlversário nataliclo, r.eceberá

I
to ·nou_se desde o início de sua

I
o preclaro Desemba-l'gador Wan_

brilhante e vitoriosa carreira a i derley àa Nóbrega In?qulvocas de,

serviço da Justiça aca�ado e

res_,
:mollst ações de, aprêço que, mais

peit�dc
.

uma vez, testemunharão ao cuPo
. orientador da Justiça o conceito

I
Disc!pi:!'"ctc ,soldado da Justiça, de qu� desfruta em todos os

a ela devotando leal .amor, o

De-I
circulas:

.

I
.embargador Wanderley da Nó- Ao associar-se às manif.estações;
brega empresta o brilho ·de sua que hoje lhe serão tributadas 0·1Inteligência e de sua inestimável ESTADO delE'ja ao lIustre ani�er_
bagagem cultu�al à _�aculdade

'

de I ':"'l"l9nt� os ma!s e.fusil-Cs votos de
Direito de Santa Catarina, sendo

I
perenes f('Ucldades, pedindo a

um dos f�'IS mais conceltuãdos Deus que o cuh:·s. d� bênçãos pa�a
Catedráticos. I a maló� glória da Justiça é ·ale_
No egrégio Tribunal de JustIça· gria de seus familiares.

, O nosso s�rio prOblema universitário é
mais imediato e diréto. A não ser a de
Direito, que o ilustre Prdfessor Ferreira
LimaJ entendeu federalizar, pertencente,
hoje, ao govêrno da Un1ão, as demais
Faculdade se encontram ás vascas da
morte. A de Farmácia;· e Odontologia, -

juntas, ou separadamente, vive, ou vi
vem, no enervante "fecha-I_lão-fecha". A

FEriA MA(i\iUCA DE R'ECEPÇA-O de Ciências Econômicas, idem. E assim
J .. UR�e . ..'

I
por diante. As verbas, tanto federals co- Com essa obstinação, Me·str; Fontes,

. mo estaduais, alem de diminut!lJs, são de animado das mais belas e nobres inten-

AO.S.' "lO·.WTON'S" recebime.nto ·demoradissimo. Competia, ções, está, pela vêz primeira, d-esservirido
pois, ao govêrno do Estado. ate.nder à es- á Ulp.a .causa á qual, engrandecendo-a�

I
ses estabelecimentos com adeq_uadas ins- sempre, soube ligar o nome, desde a j_áR5e'I·-�-"e hoj� às 19 30 horas [,ojrr TIegeneração Catarlnens.e on,
tal

-

·b·l·t d Ih
�

a fe::t!"!d'1d') m'tcônica d�- recepçã� de tambem funciona o Gl:and:1 açoes, pOSSl 11 an O me or situaçao longínqua mocidade. Abandonemos a

R01 "L0WTON'S" d� acordo com 1 lente Estadual.
material ao seu preclaro corpo do'Cente. ·Cidade-Universitária, que poderá seI;

•
. - Com a importância, ainda que insuficiên;' transformada,·mais modestamente, semum dpo ato nêste sentido e expe_

.
A r�união set·á franqueada às t lt. ',.. .. e, mas vu asa para a capacidade orça- exigir tamanhas verbas, em Colônia ·dedldo )'?10 Grand � Oriente do famílias dos maçons e convidados t'·· tdI·men ana es a UaJ, que J'á se enterrou, Férias para operários e suas familias,B:·asll. cspe"ials para assistirem a sole_ '

INÚTILMENTE, em Ttindade-City, te-· prometida, aliás, pelo Sr. Irineu Bór-Idêntica cerimônia será feita llidad,.e. .

d·dI" d G d, namos eIxa O as esco as superlOres eXIS- nhausen, quan o overna ar, ao eventok;je �m todo o Brasil. obllecendo .1 Pós. será oferecid� uma la.utn. t t
l

'

en es em um brinGo de limpeza, de or- do 2° Congresso Estadual de Previdência 1,o programa estabeJ.ec!do. mêsa d� dôces frios e beblçlas I d d fi i" i """d � Ii� ell} e e e c enc a.,O"u e. andará, por SÓéial,· reunida em Ita.ja.í, nos idos' de � l·'Nesta Capital a recep_Ç�o efe_" (lI).aa. Somos, gratos ·ao co�vite que, ·1; acaso, .a Escola de Engenharia: de Join- 1954·,"'.. "..
� ... i,se-á saÚo· Pl'in�i�al da Ü.t'lS. f�i dirigido.

.

.
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seu padrão vida. portanto,
"luto" para os professôres espo,
liad,ns nos seus desêjos de Jerem
úteis à c�letividade em detrímen,
to de seus .homéricos eSfôrços, na

preparação de um País. mais IIulto
e educado.

Mund Júnior está
expondo no RIO
H. Mund Júnior o consagrador

a,"tlsta catartnense vell!, obtendo
:J n.aís amplo sucesso com os seus

notáveis tràbalhos dando ínestt.,

mável colacbraçgo à' arte brasí,
lelrá e, particularmente levando
mats alto o nome artístico do seu

Estado natal.

Há-pouco tempo, H. Mund Jr.
expôs. trabalhos de sua autoria ·no

Quérêncla pálace Hotel, recebendo
Inequivocas cleffionstraçõe� de ap··ê
ço pela ffiR;neira brilhante e culta
COlllO cultua a sua arte-: No 'SalãO
Na.cional de Arte Moderna e da

Bienal de São paulo nosso con.
aag:·&dc conterrâneo óbtev·e ftanco

A Comissão Especial "Seu Talão Vale Um Milhão",
perguntas, que lhe são dirigidas, diária-face a inúm�ras

,

mente informa;
I 1 _- As firmas comerciais, que fazem vendas. a pres

.

tação, estão obrigadas a fornecer a "Nota Fiscal" sôbre o
.

total da operação, no atQ,de realização da venda. l.

I Exemplificando; O consumidor adqui.re merca:áorias,.
no valor de Cr$ 45.000,00, para pagar em-prestações, quan
do receber as' referidas mercadorias receberá, também, a

,
"Nota Flscru." relativa aos Cr$ 45.000,00.. Realiz!l;ndo os

pagamentos das prestações, mensalm-ente, nãó receberá
"Notas Fiscais", porque, com referências-. às compras· rea
lizadas, levou uma nota do total; no ato da realização da
compra.·

I 2 -; Os comerciantes que vendem a caderno, para pa-
gamento mensal, no fim do mês ex"trairão uma. �'Nota
Fiscal", na qual deverão constar os seguintes dizeres:
"Vendas realizadas a caderno, relativos aõ niês de ,

no valor de Cr$ ....
c
••••••••••

I 3 -: Os prodútores de verduras, .frutas, ovos, aves; etc.,
que são ao mesmo tempo vendedores, estão dispensados
da entrega de "Notas Fiscais", uma vez que não pagam o

I
Impôsto de yendas e Consignações, por isenção lega). De
verão requerer, contudo, a isenção do pagamento do im
posto provando a qualidade de produtores.

I 4 - Notas, de lavardarias, contas de médicos, dentis-
I tas, ou de outras profissões liberais, notas de cooperativas_
(quando isentas), de gasolinas óleos lubrificantes, graxa,

; lavagens de automóveis, gás, l�z, telefone, água e esgôto,
, etc., não valerão pára as trocas .

I 5 - As, "'Notas Fiscais", de' comerciantes (atacadis-
tas ou produtores) para comerciantes (varejistas) não
valerão para "as trocas.

6 - As dúvidas, ou reclamações que porventura sur

I girem, deverão ser encaminhadas' à rua Felipe Schmidt,
36 ou pelo telefo�e 3595 e serão prontamente solucionadas.

I Exija sempre as "Notas Fiscais" relativas às suas

':compras. Estará, assim, colaborando pela grandeza deI .

Ganta Catarina.

itIJ!' �\:
A hora em que estiverem lendo estas linhas, é

possível -que '3:.ânio já tenha pôsto fim à farsa e volta
do a ser candidato. Se ainda nãO\ tiver yolta(jo, há um,

jeito de acabar .com a palhaçada: 'é a ,UDN chamá-lo
por edital, com prazo de 24 horas, a decorrer da con

tra-fé, na sede partidária.
Garanto que é 'um tiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


