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Ollvencao
<, , Ir

acionaI

''''
. Os en heíros: indica- chado, no Gabinete de des-

dos pelo refeito ',ºsvaldo
'

-pachos "

�

'Municipalidade.
Machado, para integl\rem a EStivera

-

o Ohefe do

Comissão de estudos do pro- Executi\'o os' drs, Celso Ra

jeto de acesso da BR-59 à "mos, Filho, Presidente da
Ponte rcüío Luz, reuni- CLEA, Raul Bastos, Presí

ram-se, exta.'Wa, última, I dente da AC orís corsínt

com o Prefeito-O\'yaldo Ma- diretor do ,Depa:tamento d�

Engenharia da Prefeitura,

W:ª,lmi Miranda Doyle,
'

as- I
sistente do, chefe do 160

Dis_!rito Rodovia�íô ,Federal,
e Rui Soares.

Em reunião realizada sábado último, nesta
Capital, o Diretório Regional do Pa:dido,
completando ã Delegação Catarinense es

colhida' pelos Diretórios Municipais, elegeu
os seus Delegados à, Convenção Nacional,
que se reunirá na Capital da República, nos
próximos dias 10, 11 e 12 do corrente. A

,r!fire�ep,tação d� Santa. tarina.é a seguin
te! CeI§o Ramos � Francisco Benjamin Gal

lotti �

- Joaquim�Fiuza Ramos - Attílio Fon-

, tana -�Osmar>Cunha - Lenoir Vargas Fer
'reira - João David Ferreira Lima - Arman

do' Valério de Assis - Antônio de Lara Ri
bas - Arno Bauer,» Augusto Bresola - Dib
Cherem - EI

,-

io Lunardi - Ivo Reis Môn
tenegro - Osny de Medeiros Régis - Otávio

Mbntenegro de Olw,eiia_- Pedro Bittencourt
- Tarcísio Schaeffer - Waldemar Grubba e,'
Waldemar' alIes. O Presidente do Partido

, "

Sr., Çe�o Ramos, e s representantes no

, Congresso Nacional, receberam delegação
para manifestarem os votos plurais, no total
de 10 (dez) para cada um."

Santa Catarina concorrerá com mais de
cem votos. ii grande assembléia partidária,'
que, por unanimidade COIl),O se espera, fará
o eminente Marechal Henrique Duflies Tei
xeira Lott candidato à Presidência da Re

pública;

lIza através de sua rêde naclon!jl' "d
' •. '.' '-

"
z an o SEUS .glnáBrn$ modestos mr d d - lt

• -

composto de 257 (lI3tàbeleclinentoB pld'O" d Q ent' "

as

I
a e a a; que 08 gula: !;\educar Jo-' ajudarem a criar um Brasil rorte .

de ensino, ••
'

- usla,llmo _pela .fl:o. •• l7, vens despro.vidos de reqursos. n-u'a I e desenvolvido.

PR!lJ.f:TO DE LEi EM ��VI.- O MA:tS AN'fI GO DIAIUO ,DE SANTA CA TARIN-A--'.--N-O-".
...----,

, SANTA CATARINA
� Como demonstração clara do

prestígto que nosso trabalho ad.,

qutrtu nos seus quln "nos de

atuà:çã� e� quase todo ,pals_

Com a presença de todos c de mis-

ões diplornáíiêas dos países ameril'�it,mto c

Govêrn � ,às�leiro, teve iníci'o:,'?o-Wt$m, às
1 hOl1BS, no pa:tâ'cio Itamarati, a reunião BPIl
eíra da OperaçãoI -Americana, convoca-
pelo presíden �, �iho Kubitschek que LlrE" R�EABRIU',,',',

.

oferiu importante discurso sôbre assuntos
-

..

ramerícanos de' desenvolvimento, 'Ia�en- s o dquirido pelo litana, tendo à sua reaber-

,

- sr. Orlando Machado, cujo
I tura

�

compáre!i_q,o grande

'�tão �ferências as últimas manifestações dinamismoMml dado à -capí- numero de dest7éadas per-

é�idente.Pr�� do,�ú, e dó presidente
' tal uma sél'� restaurantes sónaligB.des do nosso alto

dri,'dó .Clme, p'elo àntiar-'.l.!L.entismo
confeitarias e bares do mais mundo, político, econômíco e

urltJjti alto 'estilo; 6 ELITE, após tet' soeíal, além da Imprensa t!:\.-
-

,4érica Latina, ': bei\�f.ício do maior 'de- passado por uma ampla e de Florianópolis, o SI': C
'

$fnvolvimento., O c 'celér' do Equadorr sr. profunda �eforlh�,_ reabríu, lada e, escrita. :Ao sr: O

Carlos Tobar, que ,encontra -em VI·Sl·,t'a ao ô�t.e.m.j;;�S su�� pOEtas' à nos-. lande �achaQ.o, os cuIÍ1prr-
sa s�ade/� �

.' mentes de O ES,TABQ pela

.osso país, esteve preserite.à Reunião. O mi- com pmtura at.mi&; bal- sua nova e f,eli� ínícíattva,

.nistro equatoriano, homenageado ontem pelo cões em estilo 'funcional, ca

Jockey Club, continuará sendo alvo de outras pnchosamenta . decorados, o

ELITE volta Assim, a rece-

JnanifeStaçõt::'s -of!ciais. .
bel" -à sociedade florianopo-

M.

A noíte do mesmo dia,
após a apresentação dos re

feridos profissionais ao sr.

Osvaldo Macbado, foram

ínstalados
'

os trabarhos da

referida comissão. e;sss,. \is S:;,S%-:!.sssS:S:%S-j %:%$%SSSSS%SSSSSfSSSS

-Comíeos· de Projeção·
nlernaCÍDnal·neslá -Capital
Para espetáculos- (lue fa-' aplaudir os: do� grand\_s ex- no tradicional Teatro <lAlva

rão rir tôda 'a cidade, dois poentes da vida artístícã na- 1'0 de Caryalho", sendo pen

cômicos de projeção inter" cíonal. sarnento daquela grande du

nacional se encontram nesta Sergio e. Serginho, pos- pla demorar nesta capital

capital, desde õntem,e irão sívelmente, darão espetáculos pelo menos, uma semana.

proporcionar a. crianças e

aduI�momentos de ines
quecível e índeseretível ale-

gria. .'

� !�O ·ESTADO"

TRÊS (ABECAS PiRA 'SÁLOMÉ
,,� ,

i
" A'ÓSTREGESILO DE ATBAYDE

Conformo.u-se a ·'á<U previsão d"4lu, o,hO'lII'do

JaniO, QU,adr.os destruiria,
a UDN co

..m.
o partfdo

P,O�ítiCO'#
Só por '1tIl1!Íl cegueíra voluntárta nM" estão vendo

os dirigentes udenistas o constra .imenlio leral e
-

f,ace d,� sua renúnci� a d�a� partidária,
.

para
exorar' que J�nio rétorne, ."'� se d,�ga e ve- :
nha nos confirmar que a sua abdicação é tão definida.

e definitiva como foi a sua própria càndidatura... I
li. UD� é hoje ó janismo, funditf-se em Jânio, per- �

..
deu tôdas 'às caracteristicas de- uma agremiação inde-I

I pen�te, ê 11vr:.... '

"

" ,
.' Porque Salô;mé não qu�S dançar mais, os Hero6,:
ficaram inquietos, desdobraram-se em mesufb.s e se-

e

duçees, prometeram qua�tas cabeças pedisse. saloxPé!
pediu apenas três cabeças: a da UDN, a do PDC, a dO:8PTN. "

Salom� quer que todos êsses"'agrupamentos pensem:
pela sua própria' cabeça' e façam. tábua raza de suas:
idéias, dos séus programas e dos seus legítimos iote-I

I
rêsses como partidos polIticos.

-

:
Numa salva de prata as cabeças lhe foram entré:-;

gues.
"

, ;;

i 4gora é póssivel CWe Salomé retorne com o seu I
Ijaltério para dançar outra vez. ,:

li. Mas os partidos q�e a trazem de volta estarão de-,:

II-capitados.
Individuos podem, algumas vezes, impune�:

mente, ceder a,sua cabeça a outrem, mas partidos po-:
líticos, não. e

Quando a UDN escolhe o honrado Jânio, esco· i
lheu também, a escravidão. s cabeças sangr.entas no •
festim de Heródes. ':

...........
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pensadamente; procurar eomjn, Inar o mais possível _ É uma

medida práti�a e elegante. 7)"- sra, Nieolina da Silva Veloso Clotilde e sr. Victor Silveira de
Nã,o u�a: roupas exageradamen..: ,-

te_-:fustas ou muito áecoJ;a,!as, ·s') J'Nao ,l\busar o US9i de jóias se.

. jam elas aüte icas ou f�"'t'o III.'
Madalena Mar- r'inR, os seus g�nitOl',es., oferecerãil! . 4· _ >- ;; "" �

t:���:����_���_-_+���:�=��'��:w��'t�S�I���.�'�=:.r'_�ooo*.�,'�'uma laucS: mes" de dô'e
_

"

' ...

com a Icôr do )to on e (; esmat .. ';
.

l ranás. '

te, em uso C�b\na com I\--.cóonte�, o aníversã.,
nosso prezado OSCAR VILLÃS BOAS.

da roupa que 'Veste. lO) ,:Não I ,I AI ...
.

_ ...'
_

usar 'perfume '·pénêtrantes. de. ,III' ,

'

,

conterrâneo, sr. Aléclq NáPPl, El).contra_se em nossa Capital o

I
mais uem' abusar a pbitu:ra: :. fINALMENTE, AS DEZ MAIS ELEGANTES VITRINES

competente chefe de Secção de �r, Oscar Vlllas Boas, acompa�h,a... :.:.:. -;_ __ "- __ ._:__ JI'
-

DO ANO DE 1959
Fiscalização da Delegacia do jns , (,0 do sr. J. Barros, ,que esta� a, 'OS' .INTELECTUAIS·D

-'

A1i1 III , Aqui estão AS ·DEZ MAIS ELEGANTES VITRINES DA
't'tu',J de APosi!1itadOl'ia e pensões ��:��Jçc do, Gabinete de Id6l1t!.lI- ',AUT'ÓGRAFO� �. JI

CIDADE DO ANO DE 1959. '

dOR Cc,zrerciários. A cta Atroada. I' ' " HOEPCK FAZENDAS
"

pela primeira vez no luo reu. .

8<'v'':o1' dos mais anti!>;os Ja <)SC:ll' Vlllas Boas nossQ velhO arnl.- -' III HOEPECK FAZENDAS', _;,G'!' flirám.se escritores distrilluindo JI .

IAPe r.esta Capital .A61éeio Napp' 00, que tem p�'estado gra.� ser_
,',

'
"

..... .,. VER'ALUCIA- ,
, '. autografó _ Marilia ·Sa.i) paUlop"i0 �ficlênte traba�ho que 'Tem viços a n�sa ttlorlosa M8i1'I�,' , ,

'. ,GALERIA DAS SIDAS \ OSVALDO MELO-Il!'i'" pe",a e Costa fm sem dÚVIda a •
_

G3sen�c,lvendo no setor que lha dada a.sua compétêllcl� e decUca. .
-

JANE ODAS AGORA E' A GARAPA OU CALDO DE CANA - Em ca-pessoa mais di.scutilla durante a ..

M
f;1 urfiado já possui larga fol'l� Ção as suas funções.

_ .' DROGARIA E FARMACIA CATARINENSE da canto da cidade,' em várias esquinas por 'tôda a parte
ele 1"oP� ser�lços prestados àqu�la A ambos, deSej�mos uma boa r:l�jão:._. '

..... ..:.. �_., '_ ,CAPRI MODAS enfim.
,Aut.,r,ula. Jstad1,a j!m nosa Calaital. CASA KOTZIAS

.

Aqui em Florianópolis é assim. Sempre fo.i assim. Apa-Nabor, em "A música é do III
plaza" ·Il.Qutinuã com' seus' 'suo JI MAGAZINE Hd'EPCK rece uma coisa e surgem outras.
cesso' ," ." ,. A MÓDELAR DE MODAS. .'. Não, que v�nder garapa ou caldo de cana deva ser�. <"." ." .Estas 10ja.8, ganharam as medalhas' HONRA AO· MÉ:.. proibido, não.

'

• -b �'--d7.: -:-.' -;�. -:- '·'RTTO. O PrefeitO Osvaldo Machado, marcou o dia 21, às. I �o que deve ser realmente proibido' é a maneira como"" omua a semana' Um ....".. . ,..,

t i d· -d"'�'
;. l1li13:;30 11s: a entrega das mesmas na Prefeitura Municipal. se epara e se vende a bedida e, principalmente, os 10-cer o n IV! uo que saiu todo de ..

.

I . _. ,

b
'

"
. Surgiram mais duas bonitas vitrines na última hora calS onde estao essas engenhocas contra todos os preceitosrauco com ·rubi na testa ainda' .

.
. ,-

" ..
'

h .

' portanto estas não entraram no concurso devido o perío- e regras da boa hIgIene, além de "ajudar". .. a limpesa daac ou que estivesse fazendo SU"

•
• • •.' ,

'd djo que mICIeI esta campanha. .

CI a e.
_ ,(,cesso... Seu nome depois eu . -. E 't .

d '
' .

• Umo lOJa nao entrou na llsta, em virtude da mesma n re as mUltas essas engenhocas de "moer cana" rconto. .'

ficar à noite nas escuras com a porta fech!:ida,' lamentei foi agora "ina'Q.�urada" uma que'. está a pedir a comparên-_

,

- - _ - IIIImuito. ' .

. eia das fiscalizações dru Prefeitura e da Higiene do Estado.FICará para a pr 'xim'
.,

_

'

o a

V1a!em. Continuarei com A VITRINE DA SEMANA... 7'0nto de. ve�da: a calçada do jardim "Lauro Muller",- ......� .... ,. --- I I I --- no lmdo e aprazIvel recanto da Praia de Fóra.
Bodas de 'OUJO, 'I O INSPETOR DE TRANSITO NAO ATENDEU... Aquilo é 'uma nojeira.

MARIO _ LORENA
. O Inspetor de Trânsito ainda não atendeu ao 'nosso Na calçada raspa-se a cana. Joga-se o ,ba(laço que se

I
J

COMICHOLLI 'I apêlo,
no sentido de 'DAR A CESAR O QUE E' DE"'CESAR'., amontoa atraindo um enxame de môscas.

j
,

5 d f
Os passageiros de Coqueirós não se conformam com a O aparelhamento não pode ser pior.Ho e comemora 2 anos '0 e.

. .'
"

'

" I.' ,

, I atItude do Inspetor de Transito 'em desabrigá-los. Ist'J Um velho balde de barro com água que não se renovall1z con�óreio o nosso prezado '-
- ". .

. .

, chama-se um castigo "em camara lenta". I Dois cópos que ali são lavados cada vêz que o caldo émigo sr, Mário Comlchol14 e sua . .

..

I, . Neste. caso, apelamos para o Dr. Laerte Ramos, que é servIdo. Dois só ... Lavados é o modo de dizer.e},ma esposa d. Lprena per .lIra
S S P t b' d

.

d' ," _ .
.

.

o ... , e am em ·mora or E) CoqueIros, que faça voltar Em agua sUJa nao se lava COIsa alguma. SUJa-se aindaComicholll el.ementos destac"doE
,..- , os ônibus no antigo ponto de parada a linha ,do Bom mais ...

em os nossos meios.

IAbrigo. E assim, adliltos e crianças se servem da garapa.O sr. Mário Comlcholll é p:,)
-.- I I I _.-_- Ninguém Pensa no mal que aquela bebida pode produ:-p:ietário da "Churra·scarla São

ôNIBUS ATE' °AS 24 HORAS I zir ás pe:ssôas que a tomam, como. na transmissão de doeu-
Foi aprovado na Câmara Municipal o requerimento do 'ças contagiosas, por exemplo.

.

São filhos do casal: Enio Co,

I
'Vereador Wilson de Meneses, solicitando que o's ônib�s O fato tem chamado a atenção dos que passam pormicholll, casado com a sra, Le- trafeguem. até a uma hora da 'manhâ. aquêle local e outros. ,

1'1ir, pereLa Comlcholli e-EII Co- Acho que até às 24 horas está bom, já é al,guma_cou_ Quem chamou'a'miliha atenção foi um ilustre facul-rnieholl Machado, casada com o sr,
sa para Q,ar um pouco -mais de vida à noite para' a nossa tativ� d_e: nossa Capital, pedinQo que o comentasse.Doenças de Senhúras: Infertilidade' Frigidez. Dauto de Oliveira Machado. po,s_ C -t I GR'AClAS

.

F
.

_ apI a .

ii _.:. \lI ver. "
,Varizes. Inflamações. - Distúrbios menstruais. sue o distinto casal também um

I I I _.__ Vi e senti naulleas_, 'ttlém de presenciar a maneira co-

Exn!J'c IJré-nupcia1. Tratamento pré-natal.
netinho.

- O POLíTICO, REVELAÇAO . . mo"s� pt:eJ.)ara a g�rapá. e'a suj'eira de 'bagaços na �alça'QaAo registrarmos o grato aconte_, 'O política revellição do ano de 1959, é o Deputado Dib daquel� jardim.
'

'

Alergia - Afecções da pele� I cImento,
nos asoclamos às ho_

I Cherem. S,ua Excia., most�ou O 'S�U �Útnde grãu de ca:paci-' Áqui, fic'a <> registr.� para a d�vida fiscalização de nos-
Consultas d9s 14 às 18 horas; exceto aos ,menagens de que s�rá_ -vol.f�r__ da.de qUan<!o P�-:efertO "Muri�cipal e àgept es�á ocup�nÇlo s.as-álÍtbrlq.ades e .sllasil}1ediatas providêl,lcias, no sentido

'b d
; muiando_lhe e aos seus fllho� � ,com brilhàritisPlO uma' cadeíra'na Assinnbléia Legislativa.

.

da limpês.a· d'à' C.idade e' da ma.ntença dos princípios higiê-sa ::v os.
.

I ' I '
, ,neto, Inúmeros votos de felldl_ �arabéns.·.:·

'
.

nlcos' em benefício da saude pública. '

,2,l_1,_8.T_e_li_p_e_S.:;..t_'h_I_TI_i_d__t...._4_.6_s�o_b_. ---'_d_ades. _'-_ t I -I -- :
. I Duas ,coisa� ,q_ae, n�Q podem e não devem ser esquecidas.

ftS%P:;:�i;;�;:;�sr;;t;;i)��;d;POiS de sua

a casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
SSSSSSSSSSSS%SS%SSS·SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$

ENLACE MATRIMONIAL
Bonissoni ..... Goulart

Realiza-se hoje, civil e religiosamente, o enlace-ma
trimonial do jovem Oscar Bonissoni, filho do sr. Luiz Gon

zaga Bonissoni e de sua exma, espõsa d. Aida Maria Bo

nissoni, com a prendada srta. Eny Goulart, filha do sr.

Virgulino Ricardo Goulart.
A cerimônia religiosa realiza-se na Igreja' Matriz de

São Paulo Apóstolo, em Capinzal, às 9,30 horas e o ato ci

vil terá lugar na residência dos pais da noiva.

Os nubentes receberão seus convidados nos salões dr

Clube Floresta, às 11,30 horas.
. Ao novel par e seus. dignos pais, as felicitações de

O ESTADO.

JOVEM VAlNICE VIE�A-
!}brirá seus salões para uma

bonita festa, denominada "Soi.
rée de Natal" - À decoração
de s�us salões 'está a cargo d_o
sr. Eduardo Rosa conneeído

,

leveza, graça, feminilidade, na

próxima moda do verão: OmbloOs

..... _ ..... ..... ..... ..... ..... passar ,o fim de semana aqui
,

Em nossa cidade, desde on� -eonvíte dêsse Colunista.
naturais decotes audaciosos au

,,

sência de mangas.

O Senador Irineu Bornhausen
foi o paraninfo das magíseran ;

das de 1959 do Colégi,o Coração
, de Jesus.

O Clube Doze de Agosto

À jovem VALNICE que é do,

Concretizará amanhã- um dos tada de Inteligência. Invulgar e

seu grandes sonhos a jovem Val- \ que na ·oportunldade será alvo dos

nlce Vieira q u a ndos e I abraços de suas amiguinhas e àd_
, '

fará posuídora de um díploma o mlrado�es, juntamos os de "O ES-

qual a habllitará a exercer a pro- TADO", estendendo.,o a seus díg.,

fisão de profesora Regionalista. nos familiares.

decorador.

"OS 10 MANDA,MENTOS DA

ELEGANCIA"
1) Não seguir a moda. cega.

mente; examinar as novas li_

ruhas, estudá_Ias e escolher a

que mais se adaptar ao seu tipo.
2) Não encher o guarda.roupa

_

dé nOvidades, apenas: ter d,ois

vestidos de cOfte clássico para
cada estação _ 3) Não usar, ín ,

discriminadamente, �s côres
lançadas pela moda: escolher as

que lhe ficam bem e variar os

vestidos nos tons das "côres •

pela passagem de tão grata ef�,.
mérlde justas e significativas ho-

,

menagens foram prestadas ao dts.,

tinto aniversariante por parte de

seus .colegas e amigos, às qlltl'�,
embora com atrazo nos associamos

FAZEM ANOS HOJE.:
_ sr, VItOi' Decke
_ sr, Flávio Marcia Ferrari
- sr. João Frainer
� srta. Glaucla. Maria Côrte
_ sr. Luiz Gonzaga. Gevaerd Fa.

rias

sr, Tulio Cavallazzl
sr. Umbelino José Meirelles

=. Adão Soblerasky
srta, Lúcia Maria Pérlco

,

prazerosamente, -desejando-Ihe
renes relícídades,

,

I
BEATRIZ-REGINA

Vê pasar, amanhã, o seu prí.,
meiro aniversário natalícío

'

a 'gra_

pe,

chaves". 4) Não ter aeessõJi,os
apenas em eôres: ter sempre dois

jopos de complementos (sapatos
um

,

srta. Maria da Conceição'Gul- ciosa menina Beatriz_Regina, düe.,

marges /' ta fllhinha do sr. Tenente Nelson
sr, La.url Silva

_ FARÃO ANOS AMANHÃ
sr. Tenente Newton Matheus
S7, Ivan Luiz Matos

sr, pedro Sortorato

"de Slmas pimpão e de sua exma.

Esposa sra, Nice-Marta. .Sllvelra
de Souza Pimpão.

pará assistirem tão feliz evento
.

, .

encontramcse nesta Capital os

sr . ,Esmeralda Cassetarl seus avós- - a sra. dona Lucy
c sr. JGs?, de Barros Pimpão, re

sidentes em Curitiba e a sra dona

�_ sra. vva. Maria José de Carva_

lho Morltz

Souza 'nossos conterrâneos ..
, !IIO-

,
" ,

rando atualmente em S. paulo,

Aos anl_igulnhOs de Beatrlz_-lte--

- sr. José de Senna peneira.
sr, Rui Celso Rosa

- sr, Waldemar pacheco
� srta. �êmula

/,

Jorge" situada na Agronômica,
,

DR. 1fT A S E FARACO

E ANDAR 'DÉ BONDE
'As vésperas de ir ao Rio, metaã'e'à ��Seio, ;;..

tade à serviço, cato nos jornais uma outrà-;SUg;est-o
para gastar o .tempo em que não estiver observ
a consagração de Lott na convenção pessedista
contarei 'depois a vocês.

'

Um amigo, que olha o mesmo jornal por eí
de meu ombro, dá os seus terríveis palpites: vêr
"LeI! Amants", o "Tem Nhéco-Nhéco Na Lua" o "Te
Futuco num Futuca", e, se possível, o "streap-tease"

,
do Pígalle,

Muito obrigado, mas sou um jornalista honestO
e decente no cumprimento de séria missão, e �ceder
a qualquer um dêsses convites seria infringir gra _

mente a lei de imprensa e aquela outra norma qUê
sempre me norteou - a de não brincar em serviço,
principalmente com fôgo.

E além disso, sempre me' dê! muito bem nó Rio
sem recorrer a essas extremidades. Poucas coisas me
são mais agradáveis, por exemplo, do que vêr o Ma
ravilha F. C., do nêgo Tião, a estrebuchar na areia
quente em, busca da meta adversária, na amenidade
de um fim de tarde na Avenida Atlântica, enquanto
que os assístentes padecem a indecisão de olhar
para o Jogo ou para as mais bonitas mulhé'res e

"nimphets" do mundo, que sucedem trafegar por alí.
Outra coisa que também me tocava muito de

perto, e que certamente irei frequentar, será o Sor
vete de baunilha da Bob's acompanhado do deví..
"hot dog", com as salsíchas tenras � como anjos e
douradas como o sól de verão.

O chopp côm fritas da Cantina Sorrento, onde
o garçon é o freguês e a gorgeta é a suave brisa do
mar, é outra coisa que não me esquecerei de colocar
em meu menú, como as pizzas de outra Cantina, �,

Veneza.
Mas, _çhega de comedorias;

bom, e segundo os críticos, '''O mambembe" e' "l!:les
não usam black-tie" merecem ser vistos. Irei.

No futebol, embora o meu Flamengo ande ruim,
valerá à pena dar um pulo no sábado á noite no

Maracanã. p-anhàr do Vasco, é como aquêle anún
cio de cerveja - um prazer que sempre se renova ...
nova ...

Quanto ao cinema, o único programa que me

emociona é "A Ponte doRio Kway", onde Alec Gui
ness dá shows de ínterpretaçân e de militarismo, e

David Lean mostra que é bom ,em qualquer terreno:
seja na Ásia, com um coronel .

inglês, ou em Veneza,
com uma balzaqueana americana. Irei vêr também.

De resto, bons bate-papos com os amigos, e al
gumas estícadas --não no sacha's, pobre de mim _

na varanda da Constante R.(lmos, 105, a trocar idéias
com o meu reacionário e messiânico primo, Léo Vic
tor de Oliveira e Silva.

Fora disso, não tenho mais nenhuma aspiração;
exceto, _jantar no "A La'Cloche d'Or"
,_ , E.�nd�r_de _bo_I!de t�mbém, já ia esquecendo.

SÁBADO, DIA 12
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. Surpreende as mais olimislas das expeclalivas.
O mais apurado bom gôslo, com a enorme/ variedade
de crislais e porcelanás para presenles além dos
renomadíssimos

E ainda O
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* Fogõês' a gás COSMOPOLITA
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e 'Irma B�
•

�I o an a
10, 3 ("Estado" - Pelo ciplina o mandado de segu-e, cU é entender, assim que' tante de um anteprojeto in-I da tribuna, lido um longo- uma vêz estimado o pedido, o de negligência da aut:.Fidli._

lefone)-/- Pretende o Ins- rança. uma lei de 1951, como é a
I
tegral do dr. Othon Sidou, I estudo acêrca da conceitua- remédío será inocuo. 'I'an -

!
de administrativa, medída

ituto dos Advogados Brasí- Essa reforma já vem sen- vigente, já' mostre ímperreí- I acompanhado de ampla JUS-I ção de direito líquido e cer- bém sz, absterá o juiz ela e1:- I
essa a que se ajunta fi pro

eiros, segundo declaração de do cogitada há alguns anos ções e sobretudo omissões.
I tificaçp,o de cada um dos

I to,
no decorrer do qual apre- pedir a liminar se fôr caso-; cedimento por- desobedi�ndu,

seu presidente, dr. Otto Gil, pelo Instituto, quando pediu Designado para fazer um
I
vinte artigos que preconiza. ciou e refutou teorias. E' em que possa advir dano de' contra amesma.

fazer entrega á Camara dos a contríbuíção do saudoso relatório geral do que há sô-
I
Quase tôda a última sessão I

precíso, segundo o dr. Othon ciifícil ou incerta repa't'!:'.\lão., Quanto aos recursos, o an ,

Deputados, ainda este ano ministro Artur Marinho na bre a "matéria ,o dr. Ce1esti- do Instituto foi tomada com I Sidou, distinguir o que a Ma n da n d o expressamente teprojeto admite sõments de
.

" tdo ante-proJ�to visando á

'\ elaboração
de um projeto, e .no Sá Freire Basilio apresen- a apreciação desse novo an-

I
Constituição encara como que prevaleça a regra do art. agravo de petição se?n efeito

reforma da lei 1.533, que dis- dia a dia mais se impõe. Fá- .tou sua contríbuíção, cons- I teprojeto, tendo o seu autor, direito líquido e certo ao pro- 289 do Código de Processo suspensivo contra o indC,fer: :
,

'

...

'

meter o mandado de segu- Civil, o anteprojeto corta a mento da -petíção Inlclal li
rança e o que se deve, enca- possibilidade de ser a medída minarmente, contra a uecí-
1'811" pãra efeito da lei pro- liminar relaxada pelo pró- são que conceder ou negar, a

cessuaí.. para não restringir prio jÚiz que a expedir, guar- fifinal o mandado, e contra
o cabimento do remédio, ' dando essa possibilidade ape- as de�ísões proterídas por
posto como díreíto líquido e -nas para o presidentê do Tri- presidente de tribunal de

.certo não. é Fítulo líquido e bunal que houver de apre- 'cassação da medida liminar
certo e assim só se pode pre- cíar o caso em gráu de re- ,ou de, avocação de processo
cisa): .no ato da sentença. Ao curso, nêsse ponto dando para 'garantir a ordem ou a

oposto, hão haveria possibili- disciplina mais coerente ao sumariedade p r o ,c-e s sua 1.
dade de exigir-se o remédio atua; art. 13 da Ieí 1.533. (Com êsse sistema de avoca

em caráter liminar, �ois nun- As informações poderão ção, visa-se a garantir o

ca se saber-á se o direito do ser prestadas' tanto pela au-' cumprimento dos prazos) .

titular da ação se reveste da- toridade coatora como pelo Admitem-se, além do agra
quelas características de cer- representante legal ou judi- vo, os embargos deelaratóríos
teza e liquidez.

'

cíal da pessôa jurídica inte-
I

de acórdão, os recursos ordí
Assim entendendo, o autor cessada, 0_ que a lei Vigente

!

náríos 'e extraordinário (ím-
do anteprojeto .omíte a locu- não permite. E a cassação

I

perativo constítueíonalj .

. ção de entre os pressupostos da liminar expedida por Procurou-se revogar a mui

processuais para a concessão presidente de Tribunal de- to criticada' prática' do re

do mandado de segurança, pende, sempre, de provoca- curso. ex-officio pelo juiz,
os quais, como expõe nos ção do órgão do Minhité1'io más inovou-se cometendo ao

arts. 1.0 e 2.0, sãú os seguín- Público ou da pessoa [urídí- representante do Ministério
tes: a) quanto ao direito ca interessada. Público promover ex-officio

I subjetivo - o ato de viola- O anteprojeto não aborda recurso extraordinário sem

ção, ou o justo receio de que diretamente o Iítísconscrcío pre que, em única ou última

I venha materializar-se, por ou a assistência ativa, em- instância, o stríbunaís, apre
ilegalidade- ou abuso de po- bora os admita porque faz ciando mandado de segu-

Flávio Alberto de Amorim, Jocelina de Amorim, Maria Rio - (do correspondente) -}IUÇãO
do problema de proteção 10 der; b) quanto ao sujeito prevalecer, como norma sub- rança, [ulguem ínconstítu-

Adelaide de Amorim Távora, ainda consternados com o fa- Não apenas para diVUlgação de maternidade e infância em nosso passivo - o ato ser de .auto- sidiaria os dispositivos do cional qualquer lei.
lecimento de seu inesquecível pai e irmão, JOÃO RAI-

I
matéria educativa de caráter po, país.

_

-rídade pública ou ente rísí- Código Processual mas exí- Um dos dispositivos 'esta-
MUNDO DE AMORIM Ju'NIOR

A A

t
. .' J co ou jurídico a ela equípa ge o litisconsórcio' necessário tuí que os prazos e anda-. , , vem por es e melO conVI� pular como, também para ínror, No seu último' número o "Bo- _

...- .

dar aos-parentes a demais pessôas de suas relações, para t I 'maçã� de suas atl;tdades a Legião letlm da LBA" fixa as �tlvldadeS rado; C) quanto ao sujeito passivo quando, das ínror- do de segurança não serão
missa que em SUfrágio de sua boníssírna alma mandarão I Brasneíra de Assistência edita da Instituição no pará tendo já ativo - ser, o postulante mações prestadas 'pela auto- ampliados em nenhuma hí
rezar no próximo dia 12, sábado, às 7 horas, na Igreja di" rr-ensalmente o "Boletim da LBA': fixado nos Estados de Minas Ge- pessôa natural ou jurídica rídade, verificar o juiz que potese, assim expressamente

,S_anto Antônio.
'

que encont;a sempre a melhor I p 'b tens de direito privado; d) quan- existe' comunhão de interês- revogando os dispositivos
,

ra s e araI a", em__ repor a.g
,

dA todos que comparecerm a êste ato de fé cristã an- ctceltação entre todos os mteressa, vivas e expressivas. to ao direito formal - nao se em causa, capaz e pre- que ampliam os prazos co-

tecipam seus agradecimentos. dos em serviço social no �ais. Nos pr/)xlmos números, I � 'cá ser agravo acobertado por judicar terceiro. metidos aos represenatntes
Desde ';i�uns meses, o �letlm as atividades legionárias no Es- habeas-corpus (imperativo"> da fazenda.

constitucionalmente expres Com fundamento nas mais Distribuído para discussãoda LBA" tomou IniCiativa, que pirita Santo e Santa Cat!::lna ?,
. ....::

_

- so) e não estara espécie con- recentes recomendações de o anteprojeto do dr. Othonestá despe '�a�do viva receptívídaae sucessivamente em' outras uni,
, tida nas inadmissibilidades congressos jurídicos interna- Sidou, o seu autor subme-entre m circulas de seus rucíonj ; dades da Federação posslbllltando

que a própria lei consigna. cíonaís, o anteprojeto Jlmí- teu-se a uma autêntica sa-

A tornar-se vitoriosa a ta a intervenção do 'órgão batina, de que participaram
proposição, o, mandado de do Ministério Público nas quase ·todos .os presentes,
segQl"ança, que é garantia in- causas de mandado de segu· ressaltando-se os . discursos
dividUal, não poderá ser pei rança quando estiver etn jü- proferidos, em objetivas e

didd; por entidades públicas go interêsse público; a lei pondehosas apreciações, pe
contTa entidades públicas, vigente o exige em qualquer los srs. dra. Maria Rita Soa
pratiça que se vinha insi- caso. E considera pÚblir.os res, d�. Viseu Gil, dr. Gelsol
nuando nos últimos tempo'l, os_interêsses que afetem di· Fonlteca, ministro Cunha
com 'graves reflexos para a retamente a fazenda e a 50- Vasconcelos, dr. Carlos Al
incolumidade, do específico ciedade: O dispositivo adota, berto Dunsche de Abtanches,
elf;j direito individual. assim, a classifiqação de dr. Plínio Pinheiro Guima

Sehmidt para o litiscons')l'- rães e dr. Luiz Ivani de' Amo
cio:

-

súbstancial e formal. rim Araujo.
em que é obrigatório dar vis- O presidente do Instituto
ta do processo ao represen- dos' advogados, dr. Otto Gil,
tante do Ministério Público está no propósito de convo- /

mas não é ObrIgatória a sua

I
cal' mesmo sessões extraor

manifestação, inclusive po- dinárias, a fim de qUe a re

dendo ser favorável ao 1111- forma do mandado de segu
petrante. rança, como contribuição do
A coel'citividade da execu- Instituto, possà ser muito em

,Ç:ão ,da sentença é expras:;a 'breve éncarada pelo Con
através de "mandado exe-

! gresso Nacional.
'

cutório", que a autor!i<de' (Reproduzido de "O Estado
judiciária expedirá ;::m cal.O

I
de São Paulo de 5:11-59)

_, . __
'

I
·J-��0

-

.

S80 PDUlO· E RIO
Viagens diárias pelos

Super-Convair da Real
,

Conte sempre com a Real para a

sua viagem 3,0 Rio ou a São Paulo,
Novíssimss e confortáveis Super
Convair estão à sua· disposição,
pará uma boa viagem.

Vá e volte
pela "Frota
da boc.vloçem"

Rua ,Felipe Schrnidt. 34 - tel. 2370

MISSA DE 30 DIAS- CONVI1E' A T I V I D A D E S _DA L. B., A.

Presidente

rios e eles especíaltstas de servi;o dese modo amplo éonnecímento da

social Em cada uma de sua edlção ação que a LBA desenvolve, .t_

vem dedicando várlas páginas ce través de sua.s comls�.ões- estadu
fotografias e textos' às atlvlda�,es áls e munlclpa.1&.' par,:tcrdo o te',

da institUiçãO· nos Estad03, do. �ltório naeIOl}al:' "

,

cumentárlo esse reV,elador, sobr�_ '__, �-......
-----

tudo da contribuição ·q'ue, -atrav��
de obras proprias e alheias a Lt' ..
gião Brasileira de Asslstên�la v3m

CLUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO"

atual

EDITAL
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
Pelo presente, de acôrdo com os estatutos desta So

ciedade, convoco ElS senhores associados para a Assembléia

Geral Ordinária, a realizar-se às 9,00 horas do dia 6 de

Dezembro do corrente ano, a fim de eleger o· conselho de

liberativo para o' p€l'íoâo social de 1960/61.
HELIO PEIXOTO da.ndo efetivamente em

,

crescente n� administração
do' ministro Mário Plnottl

,

ritmo

à so_

'1 N D U S T R I A'

ra, apesar do grande aJmento ql.le

experl�entaTá a população muJ,',
d�a.l. Segundo o estudo dentro de

Com relação á improce
dência do mandado de se

gurança, o anteprojeto <?thon
Sidou, reforma quase total
mente a lei 1.533; exclui da

improcedência a apreciação
! jUdiCiária do aot disciplinar
.! em geral, .também" exclui o

I ato administrativo, para, cuja
emenda o interessado inter

---------_.- puser recurso, mas garante

I ao referido interessado ue-

lleJormà de prédio sisti� desse recurso. admini�-
'';;< - tratlvo para-prefenr o reme-

escola'r do
-

dio judicial; mantém a im-

pertinência do mandado pa-
ra ataque a despacho ou dfl

Muniçípio cisão judicial quando haja

A Prefelturà; Municipal refor.; recurso pr?cessua� com ete�-
t 1

- d G"UPO Es to suspenslVo, aSSim patrocl-
mará as lua a açoes o, -

I _

t d Sul j' se nando velha liçao de Cast.ro A fim de comemorarmos a Semana do Engenheiro fi-colar de Pân ano o .

a

j
,,'

I
I 1 alld'�"e ln Nunes nunca aceita. Segun- CDU estabelecido o 'seguinte programa:encontrando naque a oe ..... .

'..

tel'iorana o material necessário àa do O autor, a materia, aSSIm DIa 4 de Dezembro: Visita a Usina da ELFFA (Es-
i exposta coaduna-se melhor treito)obms. '

'ito d t 141 §
A Importante medida do Gover-

com o esplr. . � ar
.: Dia 5" , " Almôço às 12,30 no Restaurante

na :M1I1'i< 11'&.1 é r.esultante.. do pla_
4.0 da Constltulçao, que dlS- Monte Castelo (Estreito)
põe sôbre a apreciação do Dia 6 " " As 8,30 Missa na Capela do Gi-
Poder ,Judiciário, sempre, an- násio Catarinense
te qualquer lesão de dir8ito Dia 7 " " As 9 horas visita às obras do
individual. "TambéI,Il não se Institl!to de- Educação
dará mandado de s�gurallça As 17 horas Coquetel no Lux

Outras pl'Ovldênclas darãO cor_
,contra lei em tese - frisa o Hotel oferecido pelo Sr. Prefeito

po às Id�ias aventada'S na reunião
,anteprojeto, a menos q'ole, Municipal. .r

'

do, Go:,ernadoT de Florianópolis, árguida a sua' inconstitucio- Dia 9," " Visita às obras da SOTELCA f.
com os auxiliares' de sua adml.

,nalidade, fique' demonstrado Instalações da Companhia Side�
que, .dos seus efeitos futl1l'os,' rúrgica Nacional. A viagem será
possa resultar dano de difícil feita em ônibus especial
ou incerta reparação". DIA /10 " " : Coquetel no Palácio da Agronô-

, O an,teprojeto inova bas- mi,ca oferecido pelo Exmo. Sr. _Um estudo do Departamento de .

tante quanto á concessão da Governador do Estado.Estado dlstrlbuldo à Imprensa diz
medida liminar, qu� faz a Dia 11 " " As 20 horas jantar dos enge-que em 1975 'o "povo terá matar
regra geral, quando o requei- nheiros e Exmas. Sras. no Hotelquantidade de alimentos que ago_
ra o intereSBado, mediante Querência.
caução ou fiança. Quando'o Florianópolis, 3 de Dezembro d.� 1959.
não requelXã, Q ato arguido RAUL BASTOS,
de. negal- nãd será

súspenso'le do mesmQ modo quando,
requerido o interessado não

apre.3ent� garantias em qlla
duÇão de' t:'lgo e !).rroz per caplta reht9. C oito noras. Mas, em

qualquer caso, o juiz JJode:.�á

cO M P L E T E AS ,A l E G R I A S DE
/

,.. -

I'CONS,UL"
ou

" (i. E. II

Associação Calarinense. de

Eng�nheirosCom um R 'E F R I·G E R A D O R

Aos melHores
ao de ação, aSsentado recente.

,

,

mente entre o prefeito Osvaldo
,

Machado e os, Intendentes Dls-

tr'tals.

preços
f,

"

nlstração.

(O M fR (10 E

Mais ilimenlos�em-

Presidente .. ,

,

15 anos haverá super-produoão, e

não escassez, de trtgO e arroz.

O estudo óbserva que a, pr:l_

vem .ilendo . aumentada (lont1nua.

damente. Entre 1955 e 1957, por

exe�plo a prOdução de trigo au.

,rpento.u.�em"
_: �'>,"';,.., <, '�" ••

' '.' 'o,' ','

Filhos, genros, noras 'e netos de MARCOLINO' JOSlil
DE LIMA e DULCINA PIRES DE LIMA, têm o prazer de
convidar seus parentes e amigos para assistirem à missa

q.uc,pla,ndªrã9',cel(:!àr3,l', ena qatedr;;t!: Petropontana,' às, 7,30
9o��;�;,�6;.,di�,�iiq\c9�r���e;':

"

'�ii'��r��,�S;;;,,�,�tt�:B,.
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,

'ENTRE AS SELEÇÕES CATARI,NENSE -E TUBARONENSE
Batal�a sensacio�al, logo �ais à �oite presenciará o publico florianópolitano, assistindo novo cotejo entre -a sele ção catarinense e a

seleçao �e Tubar�o, os quais dommgo empataram no sul por 3 x 3, após os 90 minutos de lances emocionantes. Fala.,se que o scratch
desta feita atuara completo, com a inclusão de B�andão,já refeito da contusão Que o colocou à margem dos preparativos por mais de
uma semana. Preços: Arquibancada - 50,00; 1/2 arquibancada - 30,00; Geral - 30,00 e 1/2 geral - 20,00. �

!

jnrormou.nos o dr, Osni Mello da. porém se a viagem se der por
-. '.. :� .

•••••••••••••••••••••••••.,••••••••••"..
"que no caso da viagem da dele. via terrestre (ônibus PULMAN),

,

llll' "f I ( 'k"
�Iit('l.e············· , o....................... g�t;ã() c·',ta"'l'€nse para Curitiba a delegaçã-o daqui sairá quinta_

l
I 00 ,em ilfil o rae :

I 'se� por Vi{._a,érea, a mesma se f,eirl'-, fará um' jogo em Jolnvllle

"CreiO' .

que a· sele�ãn vencerá em ��;�l:���;0:��Ç,�::.ªI��:oo:�:'::;�o::�
C - I-teb ,Do Juvenil do Atlético aos títulos de.56 e 59 - Pauláínos de ontem � de no-

DPerené no C�myeonat(),Brasllelro
, Df, I a je. - Difícil, mas não impossível vencer a disputa com,

-

B, ran_dão - "Nãó ;me' de futebol
.

1923 _ Paraná 1 x São Paulo 5

já

Sinto depauperado" - Falta de enírozamenío à selecão � "Difítil a minha ida �:�: = ::;:::'� : ::: ::��o 65
está com a seleção _pratica.

par� o'Santos -,No's e o Para'na'.' integralmente � lute de igual para 1926 _ Paraná 2 x Rio Grande do Sul5
mente escalada. U igual com, o centro m�dio BIu.-1 '1927 _ Paraná 8 x Estado do 'Rio 3

(conclusão) _ Você já deu combate a al_
'

,

I
DIFICIL A SUA IDA PARA: O

COMBATE AO VASCO E BOTA· de então não se contar oom 2 menauense Brandão em busca do 1928 _ Paraná 8 x Santa Catarina O

guma .representaçgo paranaense j FOGO GRANDES EMOÇõES! ,jogadores _ foi o caso de Gainete "um luga; ao sol'" como titulaI" 1928 _:_ Paraná 2 x ,Rio Grande do Sul O
- Ainda não. Só tive oportu; procura após o reporter sabec e Oscar _ ainda conseguírmos na seleção catarínense. Fazemos 1928 _ Paraná 3 x Pará 3

Zilton focalizou estar o seu com ; nidade de enfrentar equipes ca., , '

h i d S I B d
das jornadas que mais emociona. vencer por 4 a 31 votos _, e' claro _ que o melhor 1928 _ Paraná 2 x Pará 1

pan era ae e eção, ran ão,
I
rlocas. Se jogar contra os para,

ram o centro médio paulaino. E'stas foram as eonsíd
-

d 19'28 _ Paraná 1 x Distrito Federal 5
praticamente contratado pelo Co. naenses não ficarei influenciado

,nsl eracoes o vença a djsputa. No entanto, sa-

,

ti 11 t t d
" Fala então o cracj-: centro médio Zilton, para a lIeção bem,os que Zilton dara" duro para I, 1929 _ Earaná 2 x Mato Grosso 1

rm ans pau s a e en o a repa!:::.. porque creio que o maior futebol

t h- ,

' - A, minha maior �atiSf,ação foi, "Fala o crack", transmitida pela, ter a condi�a-o de titular e de I 1929 _ Paraná 1 x São Paulo 10
agem' con ecímento de ter o particado no Brasil é no Rio e

quando fui convocado para a se.,

�

1931 _ Paraná 4 x Mato Grosso 1
a k e bid it

Diáli,o da Manhã e após monta. uma forma ou de outra estara� ele
cr c - r ce o um conv e para em São paulo.

,

t 1
Irção da Capital para enfrentar gem especial, foi aqui apresentada, 'I� disposto a colaborar com õ fute.

1931 - Paraná 4 x São Paulo 6

,

re nar no Santos F. -C" solicitou _ Conhece algum jogador do
' -

d id i f
uma das maiores agremíaçaee do Agradecemos as considerações

I
boi de, Santa Catarina nessa jor.

1933 - Parana O x Sao Paulo 8

a iev a n armação. EI-la: paraná que integrará a seleção? 1933 P '2 M' G
.

6
_ Não poso afirmar nana por.

futebol brasileiro ::- o Vasco.' Lo. do crack e formulamos os melho_ nada que em breve '�erá empre,
_ arana X' InaS eralS

.

- Creio que somente o Ivo, go em seguida também o Bota. res votos para que se recuper�': endída]
' 1934 _ Paraná 4 x Estado do Rio 3

que somente tenho de positivo a centro avante. porém não sei se
' , , <,

1934 -_Parana" 4 x são Paulo 7
fogo que velo completo com to ,

,

informação de Lauro Soncini da esta:')i este ano na seleção. dos os campeões_d� mundo
1935 - Paraná 6 x Santa Catarina O

Diário da Manhã, de que recebera Tive oportunidade de presenciar
,I.; o resulnado ? Santa Catarl'na n C t

1935 _' paraml. 1 x ,Distrito Federal 3

___��rta de urna pessoa do santos, ,O} jogos da seleção anterior e co.
_ ÓS resultados não fo:1'-ID dos '_'

O ampeona O -c, 1938 - Paraná 3 x Santa Catarina O

sobre 'o asunto. Creio - por outro nheço Só "de vista" alguns joga.., . 1938 _ Paraná O x São Paulo 1
mélhores, Entr,et!mto, levando -sm

�
-

"\
'

Jado -- 'q',!'é se tornar dif1cll a dores, Entretanto creio- que a- se., " " , • ,
" 1939 � Paraná a- x Santa Catarina 1

constderaçgo ,o nosso tu,llÍlbOI, per.' B'
"

"

'1' 'd'
"

F" bo I
-

minha ida. -POiS, em Janeiro, o íecão deles será bastante "modm,
demos por 3 a 1 para o V'asco e rasl eiro 8"" ufe 1939 _:_; Paraná 1 x Rio Grande do Sul 4

paula R�nio3 continuará .nas dts, cada ,O futebol paranaense 'atra.,
numa jornada mais fraca contra

1940 - Paraná 2 x Santa Catarina 1

putas do Campeonato Estadual

\
vessa fase de transformação e,

co.,
o Botafogo e ainda com' os ele.

1940 - Paraná O x Rio Grande do Sul 5

e a minha saida, naturalmente, mo o nosso, creio que apresen_'á mentos de
�
grande cartaz do ad ,

JOGOS DISPU;TADOS 1941 _ Paraná 4 x Mato Grosso 1

iria causar prejuízos, Contudo, s e novos elementos! v,ersário -c, os 5 a 1 não os consí,
i _1"· c'�''''��,i*:_ •

1941 _ Paraná 1 x Pará 2

passivei a minha ida - caso se _ Acha que temos poss1iWJida. de o PI�card desm;raliZadOrl
1926 - Santa Catarina O x São Paulo 16 1942 - Paraná 3 x Santa Catarina 4

ti int d S t s I \
. 1927, - San,ta,Catarina 5 x Bahia 8 1944 P

"

S t tarí 1
concre ae o in eresse o an o - des de co her um resultado con,

DESTAQUE ESPECIAL PAltA"
- arana 2 x an a 'Ca anna

tudo rareí para me sair a coiten , sagrador lá em Curitiba no pró.
1928 - Santa Çatarina O x Paraná 8 1944 - Paraná 2 x Santa Catarina 1

to. xímo di� 13? A VITORIA EM BRUSiQUE 1929 - Santa Catarina 3 x Rio Grande do Sul 3 1944 - páraná O x Rio Grande do Su14.
1929 - Santa Catarina 1 x Rio,Grande do Sul 7 1944 _ Paraná O x Rio Grande do Stil O '

1935 - Santa Catarina O 'x ,Paraná 6 I 1946 _ Paraná 2 x Santa Catarina 2

1938 - Santa Catarina O x Paraná 3

\
1946 _ Paraná x Santa Catarina (venceu o Paraná

1939 - Santa Catarina 1 x Paraná 3 por desistência de Santa Cátarina).
1940 - Santa Catarina 1 x Paraná 2 1946 _ Paraná 4 x Rio Grande do Sul 2
1941 _ Santa Catarina 4 x Rio Grande do Sul 6 1946 _ Paraná O x Rio Grande do Sul 5

1942 - Santa Catarina 4 x Paraná 3 1946 _ Paraná 2 x Rio Grande de Sul
1942 - Santa aCtarina,3 x Rio Grande do Sul 7 gação)
1943 - Santa Catarina O x Rio Grande do f:lul 3' 1950 _ Paraná 6 x Santa Catarina '1

1943 - Santa Catarina 2 x Rio Grande do Sul 6 1950 .;_ Paraná 8 x Santa Catarina O

1944 - Santa Catarina 1 x Paraná 2 1950 _ Paraná 1 x Rio Grande do Sul 1
1944 - Santa Catarina 1 x Paraná 2 1950 _ Paraná 2 x Rio Grande do Sul 4
1946 - Santa Catarina 2 x Paraná 2 (Não houve l 1952 _ Paraná 5 x Bahia 1

-

2,0 jôgo por désistência dos catarinenses). 1952 _ Paraná 2 x Bahia 3
1950 - Santa Catarina 1 x Paraná 6 1952 ._ Paraná ,O x Bahia 2
1950 - San,ta Catarina O x Paraná 8 1954 _ Paraná 4 x Bahia 1
1952 :_ Santa Catarina 3 x Espírito Santo O

1952 - Santa Catarina O x Espírito Santo 1, ven-
---- cendo os catarinenses na prorrogação

1 x O.

H ovo (on"ronto Esta No ite
, r /

POSSIVELMENTE EM JOINVILlE

5.a FEIRA

(Reportagem de

ROZENDO LIMA)

SANTOS

A SELEÇÃO NÃO CAUSOU PRE

JUIZOS A OPAULA RAl\1:0S

Pros!legue o reporter: - Ainda

1952 - Santa Catarina 2 x Bahia 2

í952 - Santa Catarina 1 x Bahia 2

CONTRA O RENAUX

Ainda o reporter: - E deten.

Ramos qual a'

- Com os treinamentos futu_

['OS creio que poderemos alcançar
,

um bom r,esultado em Curitiba,

C 'eio mesmo que' vambs vencer,

NãO quero com isto, garantir um

sucesso tanto lá como aqui mas
, , ,

acredito que se não alcançarmos
, ,

uma vitória lá ,em curitiba, di_

ficilmente perderemos aqui!

dendo p paula

sob:'e o paula Ramos acredi '''
,

,

jornada que regist:a como tenha

s'do � melhor, até então?

I,_ Foi a daquela partida con_

tra_o Carlos Renaux. Depois de
1

estal�mos perdondo por 3 a 1, nu.
ma revi.'avolta sensacional, ,apesar I

que os treinamentos da seleção

catarinense e consequente interrup

Ção do estadual tenham prejudi-
,

cada em parte o ritmo que "'!lr�-
, '

sentava e chegue a se refletir das

rodadas postriores do certame?

- Acredito, que não porque, o

padrão de jogo não se mod!ficar:í,

No retOl.'!!O, dos que agora estão

na selt.ção, e;ffi contacto nova

mente com OB demais elementos

irá a :qulpe prOduzir o mesmo fu

tebol Que 1(lnha apresenta.ndo!

1954 - Santa Catarina 2 x Espírito Santo 3

1954 - Santa Catarina 2 x Espírito Santo 2

1956 __:_ Santa Catarina 1 x Paraná 3

1956 - Santa Catarian O x Paraná 2

SOUZA, JUNIOR FAZ ANOS HOJE
por certo que será bastaÀ',:e CuILl_

_ O locutor e jOr�alista I primentado hoje no ..m ''"lO) do

"colored" Alciblades João de Sou_ transcurso de tão grata (ja�", Ao

za, mais conh9cido como Souza Souza Junior, I'-S nossas fel1cita.

Junior, ex.dlretoc do Departamen- ções muito siceras,

to Esportivo da Rádio Anita Ga.

3 (prorro-

1954 - Pll/raná 2 x Espírito Santo 2

1954 � Paraná 2' x Espírito Santo 2 (na prorroga

ção venceram os paranaenses, 1 xl).
1954 _ Paraná 2 x Rio Grande do Sul 3

1954 - Paraná l: x Rio Grande do 'Sul 2

SELEÇÃO JA CO� BASE DE·

FINIDA! NóS E OS PARANA-, ribaldi e presentemente fazelcio

part(l do grupo seportivo da Rá-

Instado a declinar se acreditava dia, Guarujá, está de aniversário

Já existir uma base d,e formação O talentoso confrade, qua:' Aluga-se pequeno aparta

para Q selecionado catarlnense sargento do- Exército Nacional " mento térreo independente,

Zilton adiantou:

'

que desde a fundação da Aaso;:a parcialmente mobiliado, pró-
_ Tenho a impressão que já çflo dos cronistas ESPOt;I'-,)S, ti" prio para duas pessôas, à Av.

se pOde uma ba-se na seleção, Santa Catarina faz parte uo ('o'.. Mauro Ramos 85. Informa-

Um ou outro problema, ainda selho Fiscal da entidade (.l.� cll'-Sse I yóes pelo fone 3358.

IN H/DSnO (Do arquivo d040rnalista Pedro Paulo Machado) _(Do arquivo do 10rnalista Pédro Paulo Machaàol

,existe; mas creio que o dr" Saul ...

-

,..;.;.,_.

Ante-ontem, em ITu�arão: Sele�o õCatarinense �3� I Sele�ão locall
,

o "scratch" realizou nova e brilhante exibiçao-, mas foi prejudicado pela arbitragem
'

Prosseguindo' nos seus preparativos para intervir domingo no Cam'peonato 'Brasileiro de Futebol, enfrentando os paranaenses, a sele

'ção catarinense, Que obedece à orientação de Saul Oliv_ei'ra, ap'resentou-se, ante ontem, na cidade de Tubarão,_�onde enfrentou umá

forfe selecão local. Esta, contando com os, fatores campo e torcida e ainda, beneficiada c�m a arbitragem facciosa de um apifador 1

cal, mes�o assim' teve que reconhecer o maior poderio do "onze" barriga-verde que realizou uma partida das mais convincentes"

mons�rando QUe tem possibilidades debrilhar no'certame nacional. O resultado foi de tres tentos, considerado injusto (para a seleção c 10'

tàrinerise, 'nítida e insofismavelmente superior' nos noventa ":1inutos da peleja. Formou ,a sele�ãocom Nilson (Gaynete);:- Picolé, Ivo
leo l�i.��ir�nha_ (���bra), Idésio� Valériore Almerindo. Galeg'o, Sombra e AI�eriRdo foram os autore

--,'" ",.."
' "

'(j),
'

,"" ..,

:t:>%ele,___"·
'" '"',-

��__.

ApartamentoENSES!

1956 :..._ Paraná 3 x Sa_nta Catarina 1

1956 - Paraná 2 x Santa Catarina, O

1956 - Paraná O x Qoiás O

1956 - Paraná 5 x Goiás 2

1956 - Paraná O :x: São Paulo 8

1956 - Paraná O x São Paulo O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ISS A .� D .:.E .1.O . D 1 A
MARIA - KlETTENBERG couro

(Viúva' Jaime Coulo)
ERICO COUTO' e família, Decio Couto e família, Ma

rio Couto e familia, Eurico Couto e família e Luiza Couto,
vêm convidar a todas as pessôas de suas amizades e rela

çêes para assistirem -à míssa de 7° dia que mandam ce

ebrar em sufragío dã alma) de sua inesquecível mãe, so

gra, avó e cunhada, na Catedral Metropolitana, no dia 9

do corrente, quarta-reíra, às oito (8) horas, nõ Altar do

Sagrado Coração. de JeSUl.
Hipotecam, antecipadamente,

todos que comparecerem a esse

a sua eterna gratidão.
ato de piedade cristã.

MISSA 'DE 1.0 DIA
Rêmule Nocetti

TRIBUNAL: REGIONAL· ELEITORAL
..

E �·D-·l� -'I
-

A L
De -ordem .do. J!:��ó. - Sr. Des. \ I�O �Uilhon pereira, de

Mello, Presidente do TríQ:unal'Regional Elel�oral, faço sa

ber aos candidatos ínscrttos .no concurso para provimento
das vagas exístentes .na ....éla.sse_hillcial dà-cãrreira de Au-

xiliar Judiciária; qüe, �
,

-

1° - A organização:a correção da, prova de Português
estará a cargo do Padre"Pedro Jeremias.

-

20 - Ai prova de Português será realízada.día 9 (quar
ta-feira) do corrente, às dezessete (7) horas, na Facul
dade de Direito e as .demaís nos dias e horários já divul

gados pelo Edital do día. 3-11-.59.
30 - Aos candidatos flue não receberam o talão de

inscrição, que o mesmo se! acha. à díspoaíção na Portaria
do Tribunal, díàríamente; das 13 às 18 'horas.

Secleta.ria do Tribunal Regional Eleitoral, em Floria

nópolis, 4 de dezembro de 1959.
'

carmen Gallotti
Diretora. Geral Substituta

N-ll/97

V�n.l"'" -I: • e ec a.r1rU 1.... �

Jeep Willys ;,,_ tipo 1950 - montagem americana! mo
tor recentemente retífícado.

Bem como um ,baleão 'com utUidade para.bar ou 'co
mércio em geral. de material -: pau ...marfim, com diversos
eompartímen tos.

.

A tratar na rua 'Marechal Guilherme, 1 --.

Vende-se' o de. ns. 13, 15 e 17, de .doís pavímentos,
com quatro amplos salões, edificado

11,68 de frente poP 45,00 de rúndos.
São Jorge, 32

�'

em terreno de
T-ratai- à rua

FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 8 de Dezembro de 195�
--------------�--�-

1 VENDE�SE�A
I 'AGRONOMICA 1,', . He�o B�M!���eir� f�� João Berto da !

Silveira e família, e Etelvina Silveira Dias e família con e-

A rua Almirante Carneiro, um vidam OS parentes e pessôas de suas 'amizades, para assis

lote de � ,r�a de 12 metros de J:ren tirem à ll!issa, que será celebrada em intenção da alma

te x 30 metros d� fundos com' de sua mãe MARIA CECILIÁ DA SIl,NEIRA, no dia 9 de

água, luz e esgoto. dezembro" às 7 horas, na Catedrai Metropolitana.
Tratar Av. Trompowskl n.088. Antecipadamente agradecem, a todos que comparece-

N-ll/82 rem a êste ato de fé cl'istã.

.Casa - Vende-se

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

-SERVIDÃO (José MendeS).

Vende-se �ma de madeira 'A S. R. Escola de Samba "Os FUhos do Continente",

recém_construlda, .
-com todo de acôrdo com a' cooperação dada pela Diretoriá da S. R.

conro.zo 8 de Setembro, cedendo-nos o seu salão à rua 2� de M'ilio,
esquina com a Rua Machado de Assis, convida por' Inter
médio de sua Diretoria, seus associados, associados da
grande cooperadora e' seus costumeiros 'frequentadores, pa
ra o baile à realízar-se no referido salão, na noite de 12
do corrente, com início às 22 horas.

.

Outrossim, os prêços dos ingressos serão os seguintes:
Associados: Cr$ 60,00, com mêsa, Cr$ 100,00. Não Associa
dos: Cr$ 80,00: com mêsa, Cr$ 150,00.

A Família de ROMULO NQCETTI convida a todos os
Desta rorma.scerto ,do comparecimento de todos, aqui

parentes ,e pessoas amígas para a Santa Missa que emsu-
aproveitamos para externar nossos .sínceros agradecímen-

Rui: hlllduo Tolenlillo, II,o 10 tos
'

frágio de sua -oontssírna alma manda -celebrar, 4.a-feira, -' _

I A

dia 9- às 7Y: hs 'na Igreja São Francisco I Atençao. Reservas de mesas, com o sr. Zacarias' Izido� ,

A AnteciP�dá��nte _agradeCe a todos q�e comparecerem

I CASA ALUGA SE
ro Adão à Rua 3 de Maio.

a. este ato de fe -cristã. ..- -

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

-
.

. Bôa residên�ia - Três �u�r- HA' MAIS UM PAPAI NOEL?tos - 'A VIla Lopes Vieira" •

n. 15. A tratar: Rua Nerêu r Papai Nge1 da lenda é um só. Não há país onde não
Ramos n. 46. Tefone 33-42. concentrem esperanças.

:

"N-11/761 Todavia o Papai Nàel de realidade os há e muitos.
--------.----'-,-'---,- Em cada lar existe-uni papai noel que. luta: e -se esfor-

,

-.
.

�ça peln bem. estar e,pela ,félicida4e da sua" famíli�. "As vê-
zes. .. muito raramente... surgem as cooperações etícíen-> ,/

.'�
,

", .' I tes_de imprevistos papai noel
'

.:.
-,
.,:

'. _

_\".
r

I"
, e··············..·..·····1UI ii... '" .;A;qUi em nossa FI�rianópolis existe. uma 'd�essas-coope-

'

S E N H O R E S
c, '11-eH'

-

E'"S'
raçoes, Uma cooperaçao se_!Il grandes alardes e-saem mui:..' -' I

...
..'.' - _to f��atório. Mali efi�ie.nte � utilís�i�a como só el�: E�, u�

,

C O M E R ( I A N TE,S' Ipapal noel que tem ínícíatívas praticas e que multo, mui- •

11'''••••_. to mesmo auxilia na solução, dos problemas doméstícos. •
'

I
. Uma dessas iniciativas foi a criação das Grutinhas, com II C O N SUL TEM isuas mercadorias bem selecionadas e utilíssimas. E, mui, NOS SOS P R Ê çOS.
mui especialmente com os seus prêços, com os seu prêços. A' QnplVnl V �I1P DL'IO'I

- •

!��i�ã� ;::o� lucros. Preços que na verdade se destinam a II R 'OUb nD-H�D _1 jJbtll�. ,ua i
,tica ����O:ra��� �:oP�;:i:�;l�ra, uma honesta, uma prá- I

�jTj�I����� �T�l'
. i

PARTICIPA.C-.A-O
E' a benfa-zeja do 2.0 Papai Noel da Oídade, I

'''._'
'.

� '.1 '1·_
E o Quartel General é a Grutinha.· I '

,
. - '

:.:�:�::::::��:=:�:
. CA��!O�����!���!��G!!.,�I�R. I.r 1'.1 d��!r!o,EHig"�'O�M�a,�'! O I

I:sua prlmogenlta ocorrido dia 4 na O�INASIO, MANDANDO-O ASI;USTIR AULAS DE MATE- I
Cadernos Escolares, lápis, goma arábica

Maternidade dr. Carlos Correa que MATICA... PORTUGUll!S, LATIM, NA RUA f;lOUZA FRAN-.
Soda Cáustica, Desinfetantes

Ina pia Batismal receberá o nome ÇA, N.o 20, TELEFONE 35-30. PRÇll!ÇOS MÓDICOS. :--' Sardinhas Rubi e Coqueiro
de MARIA TEREZA.

I
Sàlsicháê__ ,

..._ _ Leite em pó e condensado :-
VENDE-SE �

.

I"FI=========================-=��. I ��:���e papel, ·ICFio"a-' A P".,. G=�" 0""', 37 i C LU � E R EC R E A T I VO •
SabOnete" perfumaria,

n_o....p_o_IV_is_· d_ -------.-"'--d-.---'--------T----_.
N_.-_1_1_/6_8 :m�::::u:a':: �:::::ã:� rutu,

C De;- J A N E I R O 'I! V����as
en e-se ,pre' -10 a rua I raJa.no

_- _- '-J L::_ Sabões

ALUGA-SE E S T R E I TO 1_ Pentes

Cêra para assoalho
Chiclets, balas e chocolates
Condimentos diversos

I. ã de aço, Bombril, esponl as, Chapa Prata

Pedra para fogão e SapoNáceo Rá-àiU!1l
Lâminas p/barbear
Palitos nacionais e portuguêses
Sal moído 30 kgs. e refinado 60 kgs.
Extrato de tomates

'

Vermute e bebidas
Fermentos ROYAL e FLEISCHMANN
_MarJ:ÍJ.�ladas e goi�bàdas
Gé'iéias

'

G�làtinâ e Pudim "ROYA-L'�
Azeitonas LAREIRA e MOURARIA
Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI

Conservas diversas

Toddy

I' Espirais Detefon: cx. c/24,- Cr$ 350,Oil
cx. c/100 - Cr$ 1.350,00

: AÇÚCAR "TIJUCAS": MOíDO 58 KGS. E CRISTAL
• 60 KGS. - TRIGO, FARELO, SEMOLINA E ARRO��

I "MALBURG" - AÇúCAR REFINADO "TAMOYO',

:1 AEMAísTEsÕRill)rCASA�NO
GENERO, DESTA C A PI T A L.

II. R U A C O N S. M A F- R A, 2 5
_ TELEFONE: 3521

I 08 "'····,

I
Otlmo apartamento no centro

da cidade.
,

Tratar na CASA VENEZA.
<,

,D,>!. 3 E M B R 0-
PLANTÕES DE FARMÁCIA

5 - Sábado (tarde Farmácla-Sto. ANTONIO.
6 - Domingo Farm-ácla Sto. ANTONIO

12 - Sábado (tarde) Farmácia CATARINENSE

,Farmácia CAJ'ARINENSE13 - "Domingo

19'� Sábado (t""rder Farmácia NOTURNA

20 - Domingo F,!:rmácla NOTURNA

25 - Sexta feira (NATAL)
"

Farmácia VITóRIA

.26 - Sábado (tarde) "'Farmácia MODERNA

27 - Domingo _ Farmácia MODERNA

Rua Felipe S,chmldt

Rua Felipe Schmldt

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua Trajano

praça 15 de Novembro

Rua -JOão pinto

pelas farmácias Noturna,
praça 15 de, Novembro.

--------.�----��--------------------------------------------�----
cf serviço 'noturno Jlerá efetuado
ruas Trajano, Felipe 8cbmidt e

plantão diúrnoO compreendido

8to. Antônio e Vitória
,

situadas �s

E ST'REITO
entre 12 e 12,30 'boras será· efetua do pela farmácia Vitoria.

3 - Domingo

,

. Far�ácla do CANTO

Farmácia INDIANA

Fa�'mácla CATARINENSE

(NATAL) Farmácia do CANTO

Farmácia IND-HNA

EXCELENTES

RMÁfIOS·
EMBUIJOOS

mples aproveitar uma parede ... ,DURATEX
material adequodo para fazer_ armórios
'\tidos, ràpidamente, com�'m",ior econ0-

" os melhores resultados!

.
smo sem pintura tem bonito aspecto I
o material ideal para. armários, porque ,

superfl,ie liso não apresento farpas.
'

PRONTA ENTRIGAI

Rua 24 de Maio

-,
(

Fone 327(,)

Rua pedro Demoro

CONVITE

AGORA FABRICADA NO 8RA:a G

CANETA

Novo tormoto tnongulor,
removível. não obre,

-

ponto de rridium,
não. desgosto.

um produto

PI.LOT .PEN DO BRASIL LTDA.
Rua Conde do Pinhal, 9� • 1.0 andar

C. PostaI3.986· Fones: 37-877.9 e 32;1428 - São Paulo

Rua pedro Demoro

A DIRETORI_4

,
, I

24 de 'Malo

Rua pedro Demoro

'DII.lATEX

PROGRAMA DO M:G:S DE DEZEMBRO

DIA 10 __.: Soirée de formatura do cur
so Normal Regional ·'Ha
roIdo Callado",

I
,

DIA 19 - Soirée de formatura dos Au
xiliares de Escritório da Es
cola Técnica de Comércio
"Senna Pereira",

I

ii
.,
I

L�_,

DIA 27 ..,... 'Vesperal dançante.

AV I S O

-- -

7 ---. - - - _l_

I Dr. Júlio Doln VI,elra mudou i
I o ConsuLtório para, Ru� Nuof' I

.' /

I Macha<lo 0.° 21.
'

II Fone 26-75 - N. 11/10

fAZ MELHOR E MAIS SARATO I

DURATEX é três vêzes mais resistente que o

madeiro comum. Não rocha, é mais_durável e

menos atacável pelo cupim .

ALUGA-SE· RESI

DÊNCIA CENTRAL
Aluga-se, de preferência

,para Repartição Pública, am
pla � excelente residência,
sita à Rua Jerônimo Coelho
n. 28 esquina Tenente Silvei
i"a. 'Tratá!: rio local 'ou pelo
teiéfone I�. 2368:'

'
-

/

Tamanh� de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipos

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

.
.
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�.
( NAg��O) ;;;jid �só leve seu Ford a um

,�\tW"�. .

'

ti·
.

"

. �'\��Revendedor FORDL.. �.o••
�, .:::f::;'.'," F1iJl Y' _:._' GARANTIA DE BOM SERViÇO!

"
'

f J�l'
"

�-------------------------------

P
·

M·· Il'd' fi
· . ,

I" E_] I T A Lrelellura InlClpa, e orlanopo IS M�ct��"=:" �::'::;.:':"'::
DEPARTAMENTO DA FAZERDA ",' ��n��;�to: q::J::da c���Ol::la:

,

requertdo pagamento de seus cré
ditos ou recebidos os documentos

IR'ATORES NACIONAIS'
Anunciando para, breve a a matéri�,
j;Ura de um dec�eto:'lei que Essas informações destinaram_se

lIJl8rIÍ a eXecU!o'ãO> dos pta, a agriculturas e ao comércio e to.

ué, t.á tres anos e meio, ram solicitadas pela Associação

pndo elabo:.ado pelo Grupo Necíonal de Máquinas Veículos
, "

ticO da Indústria

Automobi_j
Acessórios e peças, com ,a Unal1_

Pllra a implantação da I�_ dade de liquidar as dúvidas até
,

de tratores no Brasil o' agora ex1stentes a respeito da in•.
tário deste orgão, sr: Sydhey I dústria nacíonat de tratores agri.

forneceu . -na sede da
I
colas. .

esclarecímentoa sobre I

PARTICIPAÇÃO
'Acy de Freitas Joaquim Cavalheiro �Mendes

e Senhorà
.

e Senhora
prazer de

/

participar o contrato de casamento
de seus filhos

LECY

Blumenau, 30-11-59
e JOSÉ

Florianópolis, 30-11 -59

L-__------�--�_�------
_

VESTIME,NJQ ,'D4 ESTRADA DE
PÂN.TANO DO SUL

Ponte de Catti�e será reconstruida
AS primeiras medídas . da atual clpalldade.

:.dJDInist:ação em bénef_!cio do m; Outra
-

providência é' a recons,

or da Ilha, Já se observam, I trução da' ponte de CacUPé, ou.,

decorência das ordens do .pie- los serv
-

'j!upervlslonados pelo

to osvaldo Machado, O reves-, sr. Vlt·óril. cechetto, diretor do

ento da estrada de Pântano do Departamento do patrimônio da

I Importante localidade d. dis_ prefeitura, foram conclutdos.

Ribeirão da Ilha, está Também Já noticiamos as ta_,execução, Qrientando os trab'il_ refas d� remodelaçgo do Grupo I
iniciais� esteve no local o Escolar de Pântano do Sul. A I

Loris Corsh'll diretor' do De·1 "Operação - Interior da Ilha" ','• , ;/ '- I

amento de Engenharia Urba- está sendo levada a termo pelo

o e Serviço Rural d; MlIni.! Govetno do Munlclpio.

STALAÇAO 'DE NOVA FIRMA EM
FLO'RIANÕPOLlS

Apôio do Pref. Dsvelde Machado
o sr. A:ntonio RIZZO, diretor da mento dos negocíos dessa socíeda,

s Antonio Rizzo SIA, uma de em Santa Catarina, dentro

dai maiores organizações no ramo em breve aqui estará instalado

de drogas do pais velo a essa ca- um grande' dopósito dos pródutos
"

Ital cumprir missão das'mais re., da mencionada firmf!.. ,

levantes, Florianópolis muito terá a íu.,

Graças à ,entUSiástica acolhida orar com .maís essa empresa que �s

d�enBada pelo prefeito Osvaldo tende até nós o seu ramo de atíví ,

dades.

-----XXX
X

VERAO!, .. BANHO DE 'MAR! ... SOMBRA... X

e água fresca ... X

X

As famílias de Florianópolis e visitantes es- X

tão de parabéns com a abertura da Sorveteria- X

Restaurante-Bar BOM ABRIGO, estabelecímen- X

to moderno dirigido e. servido por familiares dos X

X ' proprietários. X,

X Ambiente confortá,vel e elevado! No mais be- X

X lo recanto de Florianópolis - Praia de Bom X

X Abrigo! Servido por' ótimos ôníbus da Emprêsa X

X 'Bom Abrigo. N-ll/67 X

X X

XXX,-�--- .. ·

..
-----XXX
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\ \

Ferramentas
- ..

espectais
.garantem o

SERVICO MAIS-
•

'RÃPIDO
para .seu FORD!

"

�""'7l<''''''''��.ff! �t:.;�!k')1 '�:'.�:!!�,';';:;,,;�_
. ",.

(

o mesmo que Ford iilevar
• •

pr-oprl8
.-

Fábrica! -

seu
... t,;; ,,',. \,,' 'j ",

i, ,�. :�! '._j, ,I;'!

�•. \ t r�f
',t- .0/'" <L�.

f {)s mecânicos dos Revendedores Ford dispõem de
ferramentas e equipamentos fabricados especialmente para
realizar um trabalho perfeito, em menos tempo' e mais
econômícamente. _Ferramentas e aparelhagem que somente
a Fábrica Ford e o seu Revendedor, Ford possuem!

MECÂNICOS TREINADOS! MÉTO'DOS APROVADOS!
. -_

. I

PEÇAS FORD LEGITIMAS!
O Revendedor Ford trabalha com os

. mesmos' métodos adotados pela Fá
brica e tem assistência constante
dos técnicos, da Ford, Por isso, não',:
precisa "adivinhar" o que deve séi'

feito em s1!u Fo·rct.

Mecânicos treinados na Fábrica Ford
. determinam com segurança as cau

sas dos desarranjos e as cornígern
ççm -e-xàtidão'e rapidez. Is� significa
serv�ço bem 'feito e um minlrrlõ de

,despesa de -mão-de-obraz ," <f" _' .

Os Revendedores Ford têm Peças
Ford Legítimas ... su6metidas a rigo
rosos testes de precisão na Fá
brica Ford, tal como se fôssem as

peças de seu .nov4'0 aut�óvel ou

caminhão!

E DI T A L_

PAGAMENTOS'
iJESP:íi:SA ORÇAMENTARIA

Educação Pública. Cr$
Encargos Diversos i..

BALANÇO

3.200,00
200,00

1.606.246,00

equivalentes aos mesmos - empe_
nho requisições e outros - a

JustifiCá-lOS perante a Comissão
encarregada do levantamento dos

débitos desta prefeitura dentro do

prazo de quinze (15) dias a par.,
,

til' da data da primeira publtcação
dêste edital.

prefeitura Municipal de Floria
nópoliS 30 de novembro de 1959,
,

'

Frederico Botelho
.
Diretor do Dep. da Fazenda

A União Catarinense -dos Estudantes, zelando pelo
bom nome da classe, vem alertar a indústria, o comércio,
as repartições e o povo em geral, contra certa rifa que vem

sendo vendida em seu nome, e que deveria correr dia 20
do corrente. Não existe autorização nenhuma, a ninguém,
para uso do nome da B.C.E., nem em benefício do Restau
rante Universitário, nem para qualquer fim.

Já está detido o ípdívíduo Osvaldo Paulo de Souza,
pegado em flagrant-e ao tentar passar referidos bilhetes,
ditos da responsabilidade da U.C.E.

. Os demais envolvidos estão sendo procurados pela Po

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

DIRETOÍUA EXECUTIVA

'. I r ",�.,' ..�.

'Saldo do dia 2 (em caixa) Cr$ 1.555.231�30

Movimento da Tesouraria, em 3 de dezembro de 1959

RECEBI'MENT O S
RECEI'l'A ORÇAMENTARIA

o-s 54.262,70
152,00

Arrecadação
Depositantes de dinheiro

Cr$ 1.609.646,00
.!�. c:. r..,. r-r

····'r:..;.

DISCRIM!NAÇAO DOS

) .

..........................Na Tesouraria
Em Bancos ............................ 0 •• ••••••••

Cr$ 1.609.646,00
- V' E

_

N D E - S E
Ou aluga-se

SALDOS

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINACr$ 1.606.246,00
!8.146,00

Cr$ 1.624.392,00 para outra cidade, uma casa

Irecém-construída, sitã à rua

J�aq�im Costa, n. 30: Agro- Comunico aos interessados que, não. tendo compare
nomica, com uma area de cído o número mínimo legal de votantes à Assembléia Ge=-
190 mS.2, contendo três quar- cal realizada a 24 de Novembro pp., fica convocada outra

'11 tos,
sala de visit�, de jant�r,. a eretuar-se no dia 9 de Dezembro, a qual, de acôrdo c6i�

cozi��a, banheiro e po�ao as disposições em vígôr, funcíonará-nomjqualqner numero
. habitável com dependências de eleitores.
de empregada. Parte finan
ciada pela Caixa Econômica.
Ver e tratar na mesma, no

horário das 8 às 11.

Por motivo de mudança \

Prefeitura do MunicípiO dt FÍorianópolis, em 3 de Novembro de 1959.
.

',.,,· ·'1-1. ?':.�'- i�.s'

Saldo

. Movimento da Tesouraria,
do dia 3 (em caixa) oes 1.606.246,DO

, RE;CEBIMENTOS
RECEITA ORÇAMENTARIA

Cr$
-

Arrecadação 95.676,10

em 4: de dezembro dê 1:959
�..

,

:-.
.. � -;

- .Ó
" Flcríanópelís, 25 de Novembro de 1959.

PAGAMEN'TOS'
DESPESA ORÇAMENTARI.t

Adiministração Geral 91'$
Restol'! a pagar
BALANÇO

·r-�SINO
, ."",

A VENDA NAS

BANCAS OI, IORNAIS
E REVISTÜ

Dr. Joaquim Madeira Neves

PRESIDENTE. -

2.100,00
40:000,00

1.659.822,10
N-ll/60 .-

....

-ALUGAM-SE
Cr$ 1.701.922,10

.i A "preços espe�iais,. no SUP..ER MERCADO DA

:1 AVENIDA MAURO RAMOS: LoJAS ExternaS', Boxes I,
I Internos e Banca:s.

.
.

•

'1
Estão já funcionando Padaria Açougue, Pei-

I-- xaria,.' Venda de Leite, etc ..

.'

.
Os .i.p.teressados devem apr�eitar essa oport�-

II
nidade para obterem um aluguel bastante conVI

dati:vo, procurando o Consórcio de Desenvolvi.men- I.I to Econômico S. A., à Rua Conselheiro Mafra, 72

.

- 1.0 ándar - FONE·2831. N-U/44 :
.......................................... !

Cr$ 1.701.922,10
DlSORIMINAÇAO DOS SALDOS

Na Tesouraria .- :
.

'Em Bancos ,

.

Cr$ 1.659.822,10
, 18.146,00

Cr$ 1.677.986,i0
,-. Prefeitura do MUJ;.licípio de- Florianópolis, em 4 de dezembro de 195!!.

, I

/
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VIAJE -MELHOa
DR. HOLDEMAR , P'A�A' ITÁJÀí JOINVILLE CURITIBA

MEIEZES '- Ô H I BUS' U L TIM O TlP OESPECIALIDADE: DO-

ENÇA'S DE SENHORAS S U P E R .; P'U L L M A-N
_ PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de

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

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
i do Hospital do .IAPETC.
A teru:l1e provisóriamente
no Hospital de Carldade

- Parte da manhã

:- é' linda... mas
8' o CONFORTO? r�

FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 8 de Dezembro de 1959

r EDITORA"O ESTADO" LroA. ..

,
'

�--'--.-----------w.

�4tadcJ. :Indicador Profissioual:
�L-' ,�''1t..", � m .. ,. _ � .... 'A ..- ...'"Rua 'Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 - Cxa, Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

l:onsUltórto • R...41.... ConSUltai
'&'. HereWo Lu li6Á apto , se,DDdá, 6.",,'elr.

das 16 ,s . 17 Ilor&l

Tel.. - lia.

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Especialista em moléstias de Se"
nhoras e v'las urinárias. Cura ra_

.

dlcal das tnrecções agudas é crô

nicas, do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos os sexos. Doenças do

aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso. Horário: 10',2 àS 12 e

2 ih às fi horas - Consultõrlo:
Rua Tlrade'Dtes, 12 - 1.0 andar

_ Fone 3246. Residência: Rua

Lacerda Coutl�ho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.

DIHETOR
R u bens de Arruda Ramos

G E R E-N TE
Dorn ing os Fer-nandes de AQuino

FLORlANOPOLI8

REDATORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos.

ORA. EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
CliNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulaa, ate.

. Cilrurj'ià anal
CONSULTóRIO: - Ruà CeI. Pedro Demoro, 1535 :_

Estreito
Doenças de Senhoras - proeto.,

logta - Eletricidade Médica

Consultõrlo: Rua Victor Mel_
relles n.o 28 - Telefone 3307

Consultas: Das 16 horas em diante.

Residência: Fone. 8.423· Rua Blu

menau, n. 71.

COLA80HADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rod'rigues Cabral
_ Dr. Al c ides Abre u - Prof. Carlos da Costa Pereira -

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

Manoelíto de Orn ell as - Dr. Milton Leite da Costa -

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

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

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilrnar Carvalho
- Fernando Souto Maior.

DR NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GERAL

COMUNICA(IO
O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

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

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

Vlr.·m.

rlamente. Menos aos sábadoll. Re
sidência: Boca,luva 135. Fone 2714

, , -

PU8LICIDAD.
Osmar A. Schl1ndwelm - Aldo Fernand••

DiIt8 - Walter Ltnh.&\J'M
REPRBSENTANT.

Uepr.eentaçõé. A; 8. Lua Ltda.
RIO: - RUII Senador Oant•• &b -- 6. ADd.,

Tel 226924
�.•'1010 Rua Vltór(a 657 - e"lilJ, AI -

.

Tel. 84-8949

Serviço Telerráfko da UNITEU PRES8 lU-P)
AGENTES E CORRESPOi�DENTJ:�'

II. Tôd08 08 munJclpios de SANTA CA'fARIN A

-ANUNCIO!
M.II'antfl contrato, d_.e acord'o coa a tabela •• 01.'

COMUNICA-ÇIO AOS MÉDIC:OS E
FARMACÊUTICOS

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aCiR

.Iustre» Médicos e FarmàcêutlC\l.:l o lançamento do novo
.iroduto do INSTITUTO BIOCHn�ICO MARAGLIANO.

GERIPIAM .
- H3

'. base 'de NOVACAINA sob rorma altamente estab1lk\da,
para o especial emprêgo em Gcrlatrià, no tratamento aas
diversas manifestações org'_nlcas do envelhecimento e da
-:enil1dade, precoces ou não.

-,

A:r,o,!;itras e informações á CUSposlção dos sennores

.'-iédi(·c3 a Rua: Conselheiro Malra - 90 com
Z L. Steiner & Ola. - Agent.es

ASSINATURA ANUAL _
- :>CR$ 600,00

- A direção não -se respousabiliza pelo.
conceitos emitidos nos artigos assinados.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho resplratõrlo
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX
Formado peja Faculdade Naclonal
de Medicina Tlslologlsta e Tlslo

cirurgião dO' Hospital !ierêu Ra
mos. Curso de especialização pela

S. N T .. Exlnterno e Ex-asslsten
te de'Cirurgia do prot. Ugo Gul

marües (Rio). Cons.: Fellpe Sch_

midt, - Fone 3801. Atende CODl

hàra marca!!.a. Re�: Rua Esteves
Júhlor, 80� Fone: ':!294.

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO
rrQuestões Trabalhislas"

OH. ANTONIO MuNIZ DE DR. . HENRIQUE .
PRIgCO

ARAGÃO PARAISO .

-' ME'DICO
CIRURGIA TREUMATOLOGlA Operações _ Doenças de Senho_

ORTOPEDIA ras _ Clínica de Adultos'ConsuÍt{jrlo: JOa-o pinto 14
,

-e-e

Curso de Especialização no ['Q8pl-
Consulta: das 16 às 17 horas, '(Jlá-

Escritório: Rua João� Pinto n. 18 BobO
.;, elerone n. 2.467 - Caixa �ostal n. 21

EiOHARIO: Das 15 às 17 horas.

.. �.,

tal dos
, Servidores do Estado .

(Serviço do _prot. Mar,lanp ':le An�
drade j , (:!Iinsultas:- pela DÍaDlhã no

-------il!o---...."'.....i�ospltal �l1e Clírldà'de.•A �e das

O IS" 15.30. horas em diante no ccnsur,

SUAVES PRESTAÇ ES MENSA_ � tório, à Rua Nunes Machado, 17,
1 esquina da Tiradentes - Telet .

. . -t'lI. \�!r,l�..

!:('· .� ,,-"
v-
""

.e766. Residência - Rua Mare-
. �I:tl�1.\ y. ;r chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
�� !I, "�

.

(/�. 3120.··/·1ílií\Ü.'1,y ,

. DR. WALMOR ZOMER���.o'!
•

!
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacio_
nal de Medicina da- Unlv"rsldade

d� Brasil
Ex_Interno por concurso da Mater_
nldade_-Escola. (serviço do prof •

.
Octávio Rodrigues Lima). Ex-
Interno do Serviço de Clrurgla do

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

Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da Maternldade_Dr,
Carros Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇÕES -

PARTO SEM DOR pelo método
pslco_protllatlco

Consultório: Rua JoãO pinto n. lO,

das 16.00 -às 18,00 horas. Atende
'com horas· marcadas. Teleto�e
3035 � Resldªncla: Rua Gener.lll
Bltteneourt n, 101.

DR. AYRTON DE OLI-

v
VEIRA

_ DOENÇAS DO PULMAO -

-, TUBERCULOSE -

consultório - Rua Fellpe
Sctunldt, 38 - Tel. 8801.

Horário: das 14 àS 16 bana,

Re�ldêncla - Felipe Schmldt,
n.o 127,

í
.

-

L,�:�·",,-_
,_. _.�_._.

- .....
_-..,.,

.",

'If .

'.,

Dlr. RUBI GOMES
MEBDORÇA

·MeDlCO
Pr4-Natal PaJ10e
Opera�ões - CUnfca Geral
-Residência:

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

Rua Felipe Schmidt a. 87.
ESQ. Álvaro de ",Carvalho.
Horário: ..

Das 16,00 às UI.OO.
'

Sábado:
Das 11,00 à8 12,uO.APENAS CRS

�. conta com eltas vantagens
na sua Monark: CRS- 7. 49Ó,OO A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
REVENDEDORES

�ro E S l-A D O"
No empenho de incrementar e elevar

o seu número de assinantes, O ESTADO
deu inicio à campanha do NOVO ASSI-
NANTE, nesta Capital.

-

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

jornal.
Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais correspondentes a 14 meses.
A 1.0 de novembro, por outro lado,

já voltamos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornal, a todos os assinantes da Capi
tal, 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.

POLTRONAS RECLINAVEIS
VIAGENS o I R E T A B

PARTIDA
CHEGADA.

- JANELAS PA-NORAMICAS

FLORIANóPOLIS
CURITIBA

SUL .. BRASILEIRO
t _l

•

5,45
12,45

LTDA.RAPIDO
VIAGENS CO� E�q�f\ -,.. PA(R�IbAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA . FLORlANÓPOLI�F - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIR,4 - TEL.: 2172

João ..Morilt . S .. B.

"" SOBERANA" PRAÇ" 15 DE NOVEMBRO
ltuÀ FELIPE SCHMIDT

ESQUINA

t'IL1AL "A SABERA1'llA" DISTRITO DO I:SI'l'RElTO - CANTO

Ao comprar móveis estofados, verifique s. o

molejo é feito çom os legítimos MOLAS NO-5AO
• multo maior confôrto
• excepcional durabilidade
• AuncCl cedem - nunca loltalll
• móveis mais leves
• dispensam o ueo de cordil,hal 'e percintas de pano
• conservam o estofamento absolutamente Indillformóv"

FORRO

MOLAS I\O-� DO BR�SI_l s. A.

"111 • &a.1 lua ...� ih - ,... f.451. - Cx. Poetai 875 - Eod. T .,.: "NÓ'SA(;� - .SG� PChII•

• unHDIDOlES. MEYER &. CIA .. " ,

..

..<-'

.... fel.. Set... Ia. • RuG Cauelheiro Mafro. 2 - leI. 2576 - ex. Postal 48 � FlC>RIAN'OPO�S

(A V A N D O (- 0- M S A B A O
. �i{:'

\
l. u,.....

Virgem Especialidade ,:
.a IIa. WETZEllHDUSTRIAl -- Jola,llIe _. (Marca' Rellstrada)

-_......_--

_......"""""'-��----�-:;..",.,,,,_,,. �col1'lI1l:lar;S'�lelmp� �. e �. dinheiro .'

��-'---�.�--'--_'�._._ _;-:---:-'--_"".-'-_:-"_"�-. --i'- _.�"��.�); "'; �--'�, ',}.;�:,.r.:
,- "�é< •. ",�,i�:

" . ". ..... "
. .

..

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação 1·

• Facilidade em encontrar peças
originais de reposIção, com
contrOle de qua!idade Monark 1

"'0$' PAlA HCMfNS, MULHUES E C81ANÇAS

HOEPCKE:\'lAGAZINE
IRMÀOS BITENCOURT

í ("'� 8AOA'0 . '01'01:( )UI

l
ANTIGO O(l".)5ITO O.-o1-4I ... NI

Rua Felipe Schmidt. -

Fpolií3 - o - Sta. Catarina

,
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tem o prazer de comunlcar su·. distinta' clientela
Rev '. 'Rdedor Autorizado dàster si"du omeada

__ , - ...,-...._ ....-

..

.� ponJo pa.-.a ;
. "ronta Entrega

* muito leve: apenas 1.500
* passa'melhor pela ação, do calor
* contrôle autométteo de caloria
* unídáde CalrodR iuncHda na base
* cabo' automátieo com descanso para o polegar'

,
• rebôrdo '!poupa-'ootões"

y

(

DIMENSÕES
Comprimento 25 em

Altura ; .. ',' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 17i5 em

Profundidade ,........................... 8 em

CÓRES
Frente Marfim, Gabinete Vermelho
Frente Marfim, Gabinete Prêto _

Frente Marfim, Gabinete Turquêsa.
...-: • ..!- ............ ,�

}�-., Retilínea G:E

I * ,11,7 pés cúbicos totalmente aprove!táveis
• Prateleiras ajustáveis em 12 posíções '

* Resfriamento 15% mais rápido
* Formato revolucionário e elegantíssímo
• Garantida pela General 'Electric

•

• I� .:

\

CONGELADOR
,

PRATELEIRAS INTERNAS
PRATELEIRAS DA PORTA
GAVETA DE CARNES
GAVETAS PARA LEGUMES
E FRUTAS
CONTRÓLE DE TEMPERATURA
TRINCO DA PORTA
U�_NIDADE SELADA G-E

DIMENSÕES
Comprimento, 24 em

Altura '
'

',' , 23 em

Profundidade - .,
17 em

CÓRES .

Marfim - Marrom

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

....

OUTRAS VANTAGENS E

NOVIDADES
'

. '

.
"
r"

. Som excepcional proporcionado por 2 alto-fala�tes
, frontais. Um alto-falante, de 6" para grande vo

lume e reprodução de graves e médios. Outro de

4" para reprodução de tons agUdos.

.
..., - -

. -

-_ _-
- =- --""

.
� --

Altura: 1,50 m

Largura: 0,75 m

Profundidade: 0,78 m

Pêso Bruto: 176 k,is:.'t,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(OMO PRESIDENTE DE' PARTIDO, COMO -CANDIDATO, COMO FILHO E I'RMAO DOl' (ATARINENSES QUE MAIS FIZERAM'PELO ENSINO
R!EIIERA O DEVER E O ESTA'DO DAR AO PROFESSOR_ SALARIOS COMPATIVEIS COM A PROFISSAO. CARTA AO LlDER DA BAINCAIDA DO psa'Florla.nópoJis. 5 de dezembro de vas; 2.° -:- haver expendldo 1:1, fessor. Esta unanimidade allada à apltcasse o Govêrn� no setor da 15 - As categorias dos :nofcB_ la data. tlvas mais seguras.1959. em programa radiofônico, o pensa ; compreensão que temos do pro, Educação, 800 milhões de cruzei, sores referidos no item anterior se 18 - A Indlsclpllna dos gastos 20 _ Sallento que se eu tlvIlustre Deputado Estivalet Plns. mento que tenho sôbre a matérIa blema escolar nos indús a trans, r03 me afÍgl1.ram como merecedoras de Públlcos estralu do servtâor esta, h da onra emerecer a confiança dóD.D. Lídêr da Bancada do P3D em debate.

»:
ferir à V. Excla. aquele conjunto 11 - Dentro dêste raclocinlo; um 'reajustamante salartal strpe., dual os aumentos salariais a que eleitorado catarlnense, Irei Para��s��embléla Legislativa

a�!b;;- de V:��� dOde�:I:I:�to�n:: �:��:oSdee ::;ll:sa;!:lec;::s g;:�� ��:�:r àO me�::��no d::ta:�:v:::: :�:s:s.mínlmo de Cr$ 3.000,00 ::�t:e�r:;::��Çã��IO fato da ores,

:.e�ov:;I:el��mat�st:;r�p�It:� � II

personalldades de 30 municípiOS,' lers ora-em tramitação na AIIsem- de ensino jnaís 275 milhões de '16 - 1'0,1'0, exempllflcar apenas, 19 - Ademais, eu rinalízarra eXHll.ção àquilo que vai expr�J30No momento em que a ASSS!ll. tôdas a reclamar melhores nivels bléla Legislativa de Santa Cata_ cruseíros se desejasse apenas penso que o professor de ensino para sallentar que tôda a parcela nesta car t a dirigida à V. Excl!l.bléia Legislativa discute projetos de remuneração para o nosso pro- nna. cumprir 'a Constituição. secundário devesse ter remunera, de recursos Investida na educação Reafirmo' à V: Excla. sr. De" �governamentais que dizem respeito 4 - O professor é sempre' um '12 .- Apltcasse o Govêrno estes ção mínima de Cr$ 25.000 00 nível é parcela que se mUltlpllca, que ,,ã
I.
tado .na oportunidade' os m;,�ao profess�: eu quero permttír; abnegado, É abnegado alndá quan, recursos no aumento do proresso, que êlE pode àtlnglr quando do- tr"n�fo�ma, que gera, em .relação

I
prot�st08 da mais elev�da conSI'.!e,me, na quà-ftdade de presidente do do a sua remuneraçgo seja CO'1_ rado, e poderia dar a cada prores.. dícando.sa plenamente ao e�slno \') 1,)rog,&SSO do Estado as possíbí , ração \partido Social Democrático e com digna, porlsso que, a missão que SOl' catarlnense 'um suplemento '_da sua cadeira ministra 80 100 lIdades mais amplas e' as perspec, Celso Rl!D1osa responsab!1!dade de candtdato lhe defere o Estado é a mais 110_' salarial média anual de 'Cr- .... Oll mais aulas fnensals, . ,

dêste partido ao govsmo do Esta- bre de tÔdas. a �ais dlficll, a de 35.000,00. o que corresponde a ,. 1.7 - p<.dHla ainda ressaltar
do, levar à V. Excla. a forma co- maior repercussão e a do mata Cr$, 3.000,00 mensais aproxíma, outro fato. Em 1950 o Estado ar-
mo encaro o problema' da remu, elevado alcance social. Quando o dos. recadava 234 mllhõe� de cruzeiros
ne!'açãc do magistério. salário atribuído ao professor se e o Diretor de Grupo percebia .:2 - ExcluindO qualquer tn+e, apresenta InSUf1_Clente, êle é, além 13 - Entendo que êste aumento Cr$ 2.�"0,O(· mensais. HOje; o
rêsse subalterno legítimo a minha de abnegadO, :f� espoliado. Os podbr!a ser dado já, ímedtacaenen, Estado arrecada 3 bllhões de cru,
Intervenção no processo, como us. níveis de remuneraçgo vigentes em 'e [. todo o pessoal docente, zelros. para manter a proporçãoslstente por dois motivos: 1.° ser Santa Catarina para o magistério '; 1 -- Ainda quero dizer 'tI�S que seria legítima o Diretor defilho d� saudoso catartfiense que, transtormam a classe abnegada em Ent{,n(la que eumento méót:;�" Grupo deveria p�rceber 13 vezes
no govgmo realizou a prímeírn classe espc líada, Cr$ 3.01)0,(.0 tnensaís seria ) mí . mais. E que o orçamento de Santagrande reforma de base no nOG,O 5 _ É legítimo. POiS, dar.ae ao nlmo raZOável, devendo_se, em Catarina é para 1960 13 vezes
Ensino e ser Irmão do outro bar,

professor, mediante remuneração relação M diferentes categorias de maior que o de 1950 não havendo
rtga.verde que, na chefia do" Ex i- adequada a tranqu!Itdade de que proressores (normalistas diretores na estrutura administrativa cata-
cutivo, deu a mais cannnosa e precise, p�ra dedícar.ss ao trabalho de grupo, Inspetores :"1e elU!tno, rlnense nenhum fato ocorrido nos'
permanente a�enção ao problema, Imprescindível que realiza, delegados de ensino, proreaseres do últimos 10 anos que nos dlss.essecolocando a nossa pequena pro.

6 _ O professor deve ser na I
ensino secundário). crtar.se as

dl_I que
as rendas. públicas estavamvíncía em situação de vanguarda \ comuntdade em que vivo e a' que ferenças salariais compettveís r.cm tenuo que manter órgãos novosentre a,s dêmais uni5lades federati-

serve um homem despido de pro,
as responsabilidades. .'

úteis, Implantados a partir daque.,

FLORIANÓPOLIS, Têrça Feira, 8 de Dezembro de 1959

Ministério do Trabalho Indústria 'e Co�ê�
SERViÇO DE ALlMENTA(AOI DA

__jIlfY_It� IOflll? z: S4PS
."

�

Delegacia Regional de Santa Catarina

EDilAL DE CONCORRÊNCIA

MENSAGEM DA A.S.P.S.C.

,,"SEMAN D A M A R I N H A �r

Programa. para hoje e amanhã
14.00 Hs. - Inícío do Torneio de Futebol de Sal�o

entre as Corporações ;Lvnfltares, para _OF� -",_Pl"llCP·<'-
�

, 19.30 Hs. - �-l'ahccqfI(Jnn"'lIl'J',o .Ó: ::� l..;;".,�.,. àArte" no 'i\:�'!t"M',,"iJ, -clã Banda de MusIca Amor

DI.I\-;/.i,_l:Olf'i"XI da Praça ,115 de Novembro".

",,-0-12 - QUINTA-FEIRA:
08.30 Hs. _ Torneió de Tiro para Oficiais das cor-

porações Milit�res.
.

Prêmios: _. Taça à Equipe Vencedora e Medalhas pa-

ra os 10 .e 20 colocados.
19.30 Hs.�- Retretâ da Banda de Música "Comercial",

no Coreto da Pl'a1}a
.

"-15 de Novembro":'

Ao Vereador Júllo paullno �a
I I d Florianópol!s recebeu

Silva _ presidente da Câmara c pa e ,

Municipal de Florianópolis - foi com data de 5· do cO!Tente, o se_

Civil ptesidêncla Repúbllca",

COROAÇÃO .'DE SUA SANTI.

DADE O PAPA JOÃO XXIII

A Faculdade de Filosofia de cursos didática pedagogia ]'.

RINALDO CELSO FELDMANN
_\_ Delegado Regionalnou realídade mercê da vontade

Filosofia".
.LIGAÇÃO FERROVIÁRIA. IMBI�

TunA _ FLORlANÓ�OLIS-,.. .

ITAJAí

Santa Catarina, solllho que se tor•.

Em regist,tÍlILo o grato aconte,

cimento nos parabenizamos com,
Faculdade de Filosofia. novos

os alun�s e professor�s daquele es_rlque Fontes, seu Diretor, v�m, '

dia a dia vendo suas instalações cursos, como vem de acontecer tabelecimentos de. ensino superior,,
-

, agora, segundo -telegrama que nos
e 'JIluitO especialmente levamos Florianópolis, 2 de 'dez'embro de 1959

<em dúvida alguma uma das JB1US •
"

•
"q

,_ d enviou e que está vasado nos se_ nosso abraço ao emmente profes- -Ilmo. Sr.
ampliadas com a Introduçao e,

. -.

P 'd t d S
.

d d d P f"Nome Santo padre João XXIII
i guintes termos: "prazer comuni.

I
SOl' Fontes }lor -mais �ste empre, reSl en e a oCle a e os ro essores

novos cursos como - e com sat

s-1
'

i NESTAagradeço sensibilizado vossência. '"
f i mento endimento

;::::e�g s:u rets::�::�I:a::o 6fe:ro:_ ��:�o eA::::a:s�::::r:: :;:::a:: fa:ov=e::�:.:e ::::ss::ti:�a:::: pcarr-"o,caUI:s::a=o8,
o

dUan.c °I,nM,a'ACOLADA CONCElrAO tt�r��;::�J;��:::�v�:]:�dç�;;:t:;���!�s,;si�i::z::�/viário Imbituba - Flor1anópolii Câmara Municipal Florianópolis ,�'t
I

_ Hajaí vg e incumbiu-me comu atencioso telegrama congratulações eminentes culturas de nosso tem_

Católica Gome- ras, a .,imponente Procissão que continuamos incondicionalmente solidários.
v,�tos enviados motivo transcurso po, de quando eJ;ll vez segue à A Ighr�j� -

em to"'do o mu'n- conduzindo a Imagem da Ao enviarmos a'...presente mensagem, comunicamos anicar que assunto foi enca.minhado r
_.

'd d mora oJe ,Capital da República enVI an o, '. '
.

". -, esta Entl'da'de que a ASPSC � resolveu, em sessão da Dire-ao órgão competente da �dmlni?.. primeiro aniversário Coro�çã_o sua
. ,

do -o .Dia consagra!:io a As- Conceição. ,

tração vg para ser devidamente Santlt:ade pt (Ass.) DOM _'RMAN junto aos poderes, co�petentes ,o�l �u�ção' de No�sa Senhora, A Procissão, que saua da toria de 27 de novembro, dirigir-se ao presidente 'da As

apreciado pt SDS .CDS 'Oswal:tlo DO LOMBARDI-NUNCIO APOS',maiores esforcos, e, ��1I rar�,.con'lsendO considerado Dia San- Igreja da Irmandade da sembléia de todos os líâeres no sentido de Q.üe o ponto de

Maia penldo vg Sub.chefe Casa TÓLICO, I segue, para a nossa la tradICIonal
to de guarda.

.

Imaculada Conceição, à Pra- vista defendido por essa Associação seja o transforman-

Florianópolis, terra

tra-,
ça "Get.ulio

.....Vargas'\. �ev�- do em lei.
;c:..... c:€ce:: ............ "' ...... <I: ....nSS'lT'rS$SSSSSSSSssss\:sssss;t-;,g' área cultural do norte dicionalmente cristã, acom- rá percorrer as. prmclpals Esperamos confiantes que, de uma vez PC?r todas, se

�M �It: lN�V ����l��� -de sr;o ���10, - n<? seu tradicionalismo
panhará, logo mais às 16 ho- vias pÚblicas da cld_ade. leve na devida consideração as reivindicações dessa clas-

ii, quatrocentao, na hnhagem dos velhos
se heróica, e que em terras de Santa Catarina, o profes-u· troncos, em tudo quanto guarda � pre-

IBGE DIST'I'N.GUE 'OSVALDO\MACHA'DO sorado assuma prestigiado oilugar qué lhe é de direito eserva de.. definitivo' e sedutor, como alta
,

_
jJ,ENATO BA:RBOSA expressão de Espírito -;-, o mestre desa- insubstituível, o lugar espinhOSO mas privilegiado de

'para a geraça() de meus Fll,hos, fal�r parecidO exerceu o patriarcado do talen- Motivo de orgulha e júbllo para n!!,l daquela autarquia. no dia guia de. nossà juventude.no Professor José Amaral R�bello, a rl- I

to e da bondade. Na plasticidade da argi- todos os catarinenses é o· lança. 1 mesmo em que o Sr. Osvaldo Ma.
Entendemos que a solução honesta e imediata do pro,gôr, não possue sentido._ E nao o poss�e, la humana, 'êle soube plasmar excelentes m."nto recentemente verlflcQdo, I, chado assumia a .chefla do exec.u_. -

d
- UltO -

11 f t blema dos professores, por si só, justificaria a razao eporque ás-nqvas geraçoes parece m
e austéros. caratéres. Preparou, para as do voiume referente a Santa ca.,1 tivo flOrianópolltano, o vro o

_

pOUCO intere�sante saberem de coesta- duras competições da existência, e�e- tina e Integrante da sob�i'b!l I
of,erec'oo ao novo .prefelto em no, ser do nosso 'legiSlativo, e marcaria para a

-

sociedade ca-
duanos que, dIstantes da terra nat�J, e mentos que hoje se destacam, na 111- o�ra que o Instituto Brasileiro ,de me do Pleside�te do IBGE e se tarinense uma verdadeira caminhada de progresso.tenha sabido honrar, enaltecendo-a, pe- dústria no comércio, nas profissões Geogra!!a e Estatística está l'eall, II

encnntra no s[llao de despachos do
Aproveitamos o ensejo, para d{!sej-armos a Diretorialo trabalho e. pela inteligência. Os �o- liberais: no magistériO � nas múltiplas

� zando sob a segura e- esclareclas g·)VeEl,,<ior <Y' cidade, despertando
desta enÚdade, as maiores vitórias, e somos'mens de min�a idade sabem que!? fOl, e manifestações de atividade criadora. '

direçãO do p�ofessor Jurandyr PI_ o rr'ais�vivO Interêsse e os ma��O que fez, o sereno educador Jose Ama-·
.

�es Ferreira _a ENCICLOPÉDIA re, e:.cúmlos de todos quantos I, Cordialmente
ral Rebêllo, - o velbo Profess_?r Ama-· Desde o início de seu admirável apos- DOS Mm4ICfPIOS BRASILEI- zltam c nosso paço municipal.

_
IVO GANDOLFIral -, cuja mort�, há doi� ou �r�s meses, toladó, soube eliminar fronteiras, entre '.i:Rr"., material de documentaçao

P.residenteem Guaratingueta, me fOl notlCl�d.a pe- a propria casa e a escola. F'ez dos des:" ROS,
_ estatístico hlst,órlco fotográfl_

lo presado amigo Germano Perelra, em cendentes discipulos. Reuniu-os aos es- p�;rtt(;ularldade que merece rés_
co _ elabo:'ado com esinêro, obje. ELY'ANNI M. DE SOUZA SANTOS

carta recebida com grande atrazo. tranhos, para congregá-los em grande e saItarJa e que constituiu acima de
tlvldade e admirável esplrito de Secretaria Geral

unida familia, irmanada pelos laços do tUd0 !l<.menagem multo slgnl�I�:l, slntese compõe as 423 páginas
O Professor' Amaral se dedicára á aféto e do amor. Modesto e dignissimo, ti'!), &'1 povo de Florianópolis l)�r I em 1t�pecável apresentação gráfl:

causa do ensino secundário, com ti amor José Amaral Reb�llo, pertencente á mais ';l,�,te 09. presidência do IBGE, fo! I ca da ENCICLOPÉDIA DOS
e carinho daqueles mestres de outros pura e tradicional- árvore. genealógica de I' edição ,em tiragem especial l\ MUNICíPIOS CATARINENSES

I
tempos que entre outros da mesma �s- 8__anta Catarina, viveu para o seu ideal, 13 de novembro, do volume XXXII de modo a justificaI' Plenamslll,e
tirpe, s'e ch�maram Bu�no de Gouvem,c insensíve� á fortun.a materia�, eis que as (santa Catarina), com propóslt'J a consagradora acolhida que a IFernando J.\.1lachado, HeItor Luz, Anto-' reservas IntelectuaIS e moraIS, conserva- de comemOl'ar a posse do prefeIto mesma vem recebendo dos estudl'l,
nieta de Barros, Roberto T�omp�wsky, das até a morte, sempre lhe foram exu- Osvaldo Machado. sos e do públleo em geral.
Adelina Régis e Orestes GUlmaraes: A berantes, derramando-se, oIentes, pelo Trazido do Rio pelo Dr ... José
luta pela vida o conduziu, há mUltos mundo. ávido de saber de, �eus aluno�, Nllton Nog_yeira, Inspetor Reglo_
anos, para fóra do Estado na�al: .Dedi- tornados seus maiores' amIgos, atraves
cou-se, em São Paulo, ao maglst�rlO �- longa e rútila passagem pela vida, aga-

. cundário. Fixou-se
.

em Guaratmgueta, salhado, todavia, nas lãs confortantes, de
a bela, culta, tradicional 'e _acolhe.dora sua modéstia.
cidade do norte-pa).llista, tao intlm�-
mente ligada aos fástos da evoluçao Peço honrosa permissão ao Prefeito de
nacional tanto no ImpériO, como na F-lorianópolis para lhe sugerir o seguin
Repúblic�. Educador; José Amaral Re- te: - quando criar uma escola, peque
bêUo integrou várias gerações aos do- nina que seja, nas terras até aqui tã.o
mínios da Cultura. Porque êle, na .sua esquecidas de nossa Ilha, na Mensagem
rigorosa formaçM humanista, pratlC�- que enviar á Câmara do Vereadores;
va o magistério, como quem tra�sml- quando resolver instalar mais uma uni
tisse ao pensamento nascente as lm)?as dade escolar, não esqueça de lembrar pa
dominantes cYe soberto legado sOClal. ,ra seu patrono o Professor José :Amaral
Encarava e compreendia sua nobre pro- Rebêllo. E, quando as criancinhas per
fissão com a dualidade de aspectos em

.

guntarem á professora quem {oi aquele
que a mesma -se bipa:te: -. a :S�uca- homem, com o nome a figurar na fren

ção, colocadã sob o pnsma
..

mdlvldual, te da casa, poderão ter, comd maiQr prei
consiste na lenta e segura tarefa -de to de justiça e de reparaçã.o, a seguinte
a erfeiçoar a ./áfirlJlação do elemento respost�: - "�oi .um catarmel}se IDodes
h�mano; e a Educação, colocada sob o' to, porem mUlto Ilustre pel<? saber, h�
ângulo social, consiste na táref� de co�- mem que guardava. no peIto coraç�o
duzir e integrar as novas geraçoes aOACl- transbordante de bondad� e de. harmoma,
elo formativo do meio ambiente. A esse e. soube, como os que m�ls o' tenJ;lam sa

belo ideal educativo serviu o saudoso Pro- bldo, honrar sua terra fora ,daq';ll; e que
fessor Amaral a vida inteira, ao yr�ço amou o �studo, como os que mais arden
dos maiores. sacrifícios e de renunCl�s ,te e apaIxonadamente o. tenham amado,
rdadeiramente bíblicas". em esm,orecI,_- com o_ :r_n�smo a,m?r. gedlC�çlo..., aQ. _ seu�!
ritos antes com entusiasmo de me- e aos pas�m'os, �s ·flores, as arvo,re� e. a.", (.

.

".' bulha' 'liirg_iHana do bucolismo dail- águas"
,i,

"

.' ", . '. ,. corrent.es·; . ..

..

,.��,;k:r.g:6;%1f����;��.�j;"
...

,
..

:;;Çi����:l;l�;'4�;;';;;çs

fér'rea doo eminente professor Hen
O' presidente da Câmara Munl-

endereçada, datado de 1�0 do co�._

rente o seguinte despacho tele

gl'áf1�o: "Sr. presidente Repúbllca

guin te.. telegrama:

Ponto Facultativo
(

o PRESIDENTE DA REPú·
BLICA resolveu considerar facul_

tativo o ponto nas repartições Pú
bllcas federais e autárquicas, hoj.e
(:iia consagrado a Nossa Senhora
da Conceição. Igual providência
w! determinada pelo prefeito com

relação às repartições municipais.

J�L-:l .

Curitiba:,
_/ --'�

Réalizaram-se, ontem, na, e;;; ,��
séde do Clube Doze de Agõs- IIC'ON'.AI�'to,' as solenidades de posse da .,.
nova 'diretoria do Sindica,to

d.'
•

dos Empregados em Estabe- Jariolecimentos Bancários, no Es- �
tado de Santa Catarina, .pa-, - i /
ra o biênio 59/6���

.
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Lá no Oeste: queixa um professor:
� O governo paga tão pouco aos professores, que

eles tem que ir para a roça nas horas livres!!!
- E com ároça dá para viver?

-

- Dá nada! A gente vai tão fraco, tão seJ:!l forças,
que não· aguenta a enxada!

XiX x

O projeto de Arquivo Público, idealizado pelo go

vêrno, necessita de um prédio áe no ,.mínimo' 200
'r
m�

tros de frente, por, 200 de fundos e outros 200 de aI-.

tura. Como não há terreno com essas dimensões aqui
pelo centro; um Secretário d�Estado explicou que - 'O

ArquiVO seria subterrân'eo.
Pior a emenda. Vão futar a ilhal!!

Nova Diretoria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


