
o milhões BR·36, Fpolis.-Lajes
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IMfiE (OUN DO PTB CONTRA, A �RIAÇAO D� AR�UIVO POBLlCO 'REP'ER�UT E A�LEITURA DA,_CAR- i��:�:�t:i�:�:::i:: :F3::!�;'t�:�!:! �::::::t�epf!�:::t��!�::���::;
IA DO SR (ELSO RA MOS AO LID·E'R ·DA OPOSICAO GOV ERMO VETARA S 'LARIO FAMILIA' �de há multo, d� medidas efetivas mat�ria Deputado Clóvis pestana

.

�.
'.

-

"

A -

li ��::, v:;:�eom r:s�:le: o ri��o����,� resolveu examinaBJio, emendas di-

representante do PTB join.,

nROPOSTO P'ElO PTB AFIRM SEB' S
-,

ES"
��lO competea (> vf,',ficou que 'os" ,', q - o a

,versos deputados nossa Bancada

�nse deputada Inge Col1n, na y . A i A 1110 NEY _ 'demais meznb ..os da mesma não,Pl'Odutora, celeiro. prat:camente, aprovar votação sessenta milhões
vII, de' 7 do corrente .expendeu I

.

r _

se encontravam n� sala .onde a juntamente com a regiao <!_este, de Cruzeiros para trêcho Lajes •

ses6a�buna da Assembléia Legisla. � oposição pela demora da aprecia. de lado as manch-as protelatórias de segurança à classe 'por não as matéria deverta SS"' aprecíada. • do ,Estada, por falta de comuní., Florianópolis da BR.36 ficand..!!.
d� tr

iudiciollOS conceitos COntrá.,
cão da

ma.téria, culpaca por essa e d}ga de uma vez que os Secretj. .regtstràrem perseguições, ao (11'0. caçoes se encont�a .em sérias di"i. ,assim atendida reivindicaçãu Co:-.
tlV�,

à mensagem gove-riamental delonga. O F· Osnl Régis afirma, rios não pompar,eceriam à convo, fessorado,' e nem se fazia do pro.,
.

ESTIVALET L� CARTA _. cuIdadas, pais nno pede exportai'. missão essa ilustre Assembléia�es_riOS
ria em nosso Estado o arqut., então, que já apresentara emen, cação. O sr, Estival�t Pires, logo' ressor cabo eleitoral, que seria DE CELSb "para o litoral. I,teve esta Capital pt Cordialmente'

que �bllCO ' das na Comissão competente e o a seguir, tem a' oportunidade, de perseguindo se nãp 'rezasse pela II' Agora reíízrnente medidas ie' Joaquim Ramos Antonio Carlos
VO pu •
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, rojetO afirmou 'a sra. Inge sr, s va e . res manl esta que afirmar que o PSD já prestara ] cartilha udenista", O líder .da oposição a seguir lê carater urgente vêm, de ser toma. Konder Reis rep.resentante da
O p, 1

•

d S t' I d ,. ,
'd C t

'
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vem de encontro a dip ama a convocação os ecre ar 05 a grande. benefício à laboriosa classe I FERNANDO VIEGAS: NÃO da tribuna carta que lhe endere das conforme se depreende do Banca a a armense na emrssaocoJ1n 'I' Ed d F
- til '

'.
'

"tdcrál'que regula a matéria., a em ucação e a azenda fora feita dos pcofessOl:es pois' concedera, a HOUVE REUNIÃO çour o p:eskente do PSD cata"i,. telegrama. ontem enviado ao Orçamen o.
.

-O atender as necessidades a pelas projetas e pão' sôbre as inamovibilidade' dos 'mesmos km OBr, FernandO Viégas te,fdo nense, sr.-Cflso, Ramos, e que." 'ta �__•
de na

d emendas. ,".'.' >

ue .se destina, consideran o.se,. lei de, autoria do prof. ElpfdiO lima das, mensaucns . governamen. causou a mais rr"j undn repercus,

qlnda que é da 'competência da Trocam_se apartes acalorados SÔ, Bal'bosa, {5. sr: Antonio Almeida tais em mãv� 'as�';Ul 'como o sr, ,são, no plen:jrio 'H Casa.

�l1lãÔ leg�slar sôbre ]eglstros bre o assunto, quando o sr, S�·< aproveita para acrescentar que a Vólney de Ol\nirã afirma' estar, O sr. E3c'val,,: F ,J ee se retira

públiCOS.
bastião Neves, a ce:·ta altura que lei fôra apresentada numa época efetivamente, con�lf;L, projeto re., do 'plen,ário pa : t r',união onde

cóntinUando sua oração a re, a opOSiÇãO, em maioria eventual em que o magistério era grande., latlvo ao r""g.lftéri� público de apreciará, com seus liderados; a

retlel.ltante· trab'alhista' da msn., na Assembléia dê melas de au , mente perseguido pela' UDN, por, Santa Cata 'ina pai a relatar; ln(l0, matéria obj�' ,-:da ,dl<cussão na

�esté catarinense disse que,. no mental' o professorado aume.itan; que ao tempo do PSD govêrno não po�ém, com seu colega, do PSB, sessãc, e mes '2) f.,(I,dO o lider

casO aos Estados cabem somente do' os Impostos... havia necessidade dêsse dlspost�lvo quínba.reíra à reu_b!ão:qa. Colnis� do govsrno f, O ao ['iB.

egw'lsr' suplementarmente, e ti BANCADA DO PSD: SOLUÇA0 ----

\'OPOSiÇão do g.pvêrno eontradtz BREVE., E 'DEFINITIVA, tiNO XLVI - OMAIS ANTI GO r.IARIO DE §l_ANTA. CA TAiuNA .: ·N°. 1 3 7 64

� estatuíc!O em leí federal. Cita, "- AFIRMA SEU' L1DER

gut: a que expressa que os li. O sr. Estlvalet Pires, na trio

:08 d papeis pertencerão aos 'car. buna da Casa, afirma que sua

tórios indefinidamente, manlfes- bancada 'envidará esforços no sen ,

tandO qu� o projeto governam.ental tido de que a mensagem governa.

tl,�nsfej\[ndo os l1VI'OS para o arqul.. ,mental r'.llativa ao professora<!o t".

vo públi,co, prejudicará a vida de nha solwção <IefJnitiva. Não 'u,es,_

2,000 se�ventuários. Além disso Ja e não_.que,· protelação e Uem

C 11n prOlT�gação na aprec.iação H.aal
_ .e){pr,lmiu a sra. Inge o ,-

estabelecimentos comerciais 'J� da maté:'ia, Quer estudã;la
IMustriais qUe necessi�'arem cl,e ,para que a proposição '�raga, 'en.
QOCumentos . terão que esperar ,'e. tãO, maior soma de benefícios ao

manas até que o arquivo, em 'FID- 'magistério público. DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS _ GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO
r1anópolis os forneça. Da mesma O sr. Antonio Almeida observa

via aérea.
'forma acbntecerá "com ás advoga. que quem não estudou, o _assunt') EDIÇÃO DE HOJE: 10 PÁGINAS -- Cr$ 3',00 - FLORIANÓPOLIS, 1-0 DE DEZEMBRO D::E:._l::9:5::9�__�����������������������������:-,
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.....

o 11-'5 nO--'-a'-�-'�EI'p-o5 I-ç'a-o de' Po- r'''o'g"a'',Itld'o para fins escolares as I O lidei da oposiçao pondera nao , .daoera. .' ,

'�
folhas 'corridas etc.

_

Qrer que r.eferida autoridade des_ ..,

,

liA criaçãO do arquivo .'públ1oo ,Jonheça o conteúdo da mensa�em

S ,- .,. d' (I b'
-

d P f·, D ' ( ., (, _
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O sr, Osvaldo. Machado l:ecebeu nense, especialmente- fotográfico.
nos meldes -cl� projeto governa. gav,ernamental, :não care_cendo,! O lei a a a ( o a oracao O .re el o eSma ap! a d,o..Sl'. ,I. C. Baena soares. secretá� o' prefeito ,i determinou ao be.l

mental é" Impratioável inconve_ lmftanto, de l'l_alor pra.zo para ,es" •• '

,

_

,

rIO da eml_>aixada do Brasll e� Gábinte providenciasse a remessà
niente e Inac�itável", disse 'a sra. _tudo e',co.mparecimento à C'.ISa, ��'�_()41.i�-<_)�_')<cc"'_,CU!!"()_;)"""1l4lillill>Q_\) (V""()� portugal, e e�carre�ado de set.::r a ftm de. que Florianópolis figUr�

::��.�.i�t;��i�!iãie.,.::.:.r:�::i�:. '�::�:.�::li:n!:C����S:Ãg,o I �stll v�alei·' "P'II'fI S"
.

'�-el'o'n' ,�,:e '�·e'�'ueDos,I,��:=��:':�::=:=���::i��=��:�:ut1lldade se areIDler exclusiva: SR. SEB�TIAO NEVES i '. ' '. .
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m'llnté, aS su� final1dades' educa. O sr. O_sni R'égiS �anifesta,. pO:', '
,,'

'

. ,
.' ,-, :' .., -,,' (A'RIA, ,A UM' tE A 'ISIAclonl;lls ,e hist.órlcas; sem impedir '!lua, vez que a culpa pelo :tritS:l j _ -,..' ,:

. r', ,
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'

, ", '
'

as r�lações da' Justiça. �
,

cabe ao presld�nte da Comissao de ,

"

.

; ":, '

" " -;, " .' ", '" "
Meu caro Fagundes .

.

RECHAÇfA.GO�;:�I��! DO �U�!�jiad� �:::!ã�o�:�:::g Peo�:: "

.

�.
'

t
�

"

.

�" t
ii 'l tegls�atlvo ,PO:ssou.' as autorld'J.des Uni abraço. ;-..

LIDE
"

_tregara as .emendas' ao relatai' a

"O'
.,

.

ores
'

e" lO"o
{aCima mencionadas: 'Soube que v.ocê ficou sêriamen�� 'preocup'ado com

di�r�i:' ;e�::�;o �ove;��i�:��::�, 1.0 de dezllmbro corre:nte e J.té
I �'r" u" ,'. r- ,1 r

,. .' I ca��r���nb:t ;::��:t�vaDep��:!: aquilo que a História do B�asil ir�; denominar de '�Revolta
"

"
.

o en aqÍlela data de 7 do I'COl'rente a. . L
'

" ,,' " de Araga cas'"
'

do monst�engo,.que o govern
,

-
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,.,. '

,

"

;' I Estfvalet pires vg aprov,ou unani. r
_
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� ':;::C��:�:s.si:::r�ié;��:s:;;� 'não c;��ri�e:6i!� ��::e:!:��t�;pa Le�;e da O)den; voct ,

clâsse e q�ere)ido' el)volver a de ao lIdeI' � govelno que e xe '" " . ,� ", � ",

t'd .' . ate '
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"a.jÕna,l''I-�oo.',�é'�'" ;,1p�!a!ç:é �joll!!',;S!o, ,ae, :vez que,e� vocabtl}Q es.t�q�

:-e-p
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's'ar" '() > ,;�': "':F.�" ,,!:- '

,. ,.� �. ��l!tftt�ltp: ... }:S�riipr.l'�dÓ.' ,é�J? sângue�: mor-�.e ,e �e�trulção. '

,

,
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, , ,.Sõ1r�o � �afu. lJ)ftte- ",..Acredito;' porém, que 'vbcê não irá, conSiderar os ra-, ,

,','
-, ,�, _' ,

"

'

. .' ;'!ó.C'.eht're.�ue lnoageiros' dó
'pazes da 'FA:s que ocuparam Q nóticiário dos ilossosc j()r-, , ,

' ", , , Estaj)o -sem que estes p'ossam ete.. . . .
/

,
'

'.,

. "

,

nss%s1t"r.,r<"':-S:SSS::Ü;:;,.;.,.'-a ...%inSuS .��'t"d-��.'!:""'t--:":::'P'!,'�l'i..���o-a';-----dl'�n".... tuar pagameht'9 por dêsconnece. nalS, �os prl�elrOS dlas,_�e 4ezembr�. (n�ste paIS tu�o; au,:,,

" RENATO BARBOSA mstraçoes u, ems as; a aV,ra.'S na < ,<>;
-,

. ,l·em. pre,l!<! oficial et Cotasll].es 'se. menta - ate as revoluçoes, que normalmente se verIfICam
.

O PTB não Pâ'dê fugir á. diyisáo de. sua
tam. :Com nUt?leros e que se resolvem du-

de. Exp9.llsão do Trigo encar,eecn. tão adjudiêadas pt 'Táí fato vem'f em novémbro,' isto é, no ,undécimo mês do ano, agora pas-
- "

'h tid ,,·t 'po viàas desse ipO "
, C�'I -n{! "

de.-· t' 'I
.

" . "

área, pelo fato ,e naO' ave� o �m. .

de:': a n808ssidadé da. fixação do',"� s", 'J seno ,d imu o _P,eque. sn,ram para"o,duOdé,cimo) como bandidos e covardes.
de cimentar tràdição partidaria e ldeo- p"er:o minlmo para aq_ulsiç�ó dP, nos }lrodutore,s vg c()m r�als pre_1 É ,..' d'
lógica, propriamente dita. Partido de alu- É bem de ver, sem fantasias, que, se

s�ira 'do 'tl'!go' naclqnal, A propo__
'

�uizO� e�,nnon:,:�a, ES,tad,! Pt. ' �erto
' verdade q�.e ,as_Sl.ffi foram chama, �s ,.por alguns J.10-

vião exis.te em seu meio, uma ,ala opor- o Gov-ernador Irineu Bornha�sen �q�i-, siç;'í.O, como não podia deixar je· lmedi;üas provlde..nClas VOSS,ellCla vI{ I bres senhor.es deputfldos, Jllltr� OS.. quals, provavelmente,
tunfkta e v�raz confundindo legenda com sdesse, Cosl.?p�rardlos F ,d�sfrut:�.rlalmU�UO���' se:�� el1conSrou favorável receptlvi" ;;ste poder Legislativo vg nome' existem alguns daquêles patriotas corajosos, q�e aumen-'

.'
,

. .

p'ressa-o se
-

essas o oluas e enas, nao " .. .

p, adutÜl'es ' cereal rei apl'e ent
' '

.

,
"

.

gazúa., .PTB em cUJa malOr.ex '. '

1-" mas confortáveis, e.spa,lhadas pela órla. dacle, de parte da Assembléia, , ,5 a. t3.ram OS prop_rios SUbSldlOS,
.t t St Catarma por vo D

-

i t t d a'iradecini.entc,' pt '-

��n6el f��f�v' le19rg2: o!d' deo�f;:i��� :�pa�f;�; :�a�;���s��coeu�:dJisé����i.�, g�cfo��:'
'f'

d;SP�����' t:le����I� qt�e �x ;Ode; �t:nCiosas Saudaçõe� :: ;��t:r�se:�e�;���:o;os�esto.ovo Neves e
.

,o ne! �,. " nador de então' (1954'), sob delirantes e Bfaz Joaquim Alves , '.
.

,

.

_

'

.. '"

da._grei, fizer,am prose,ht.os,. passando a
ln enuos aplausos do plenário, assinou a ___...---.-..

\

presidente Aphque-se, porta.�to, a leglslaçao ,mlhtar adequada.
oper.ar em. subseq�entes legIslaturas. pa: Jensagem em apreço, ali mesmo, dian- Mas você leu' o manifesto dos revoltosos. Fagundes?
ra neutralIzar tao ,:epulsiyo PT�; lun te de tôda gente ... Elevou a Taxa de Gen,er", I Augus'to ·�-·.II��,�l-...r!h�l�:?lii:

-
Pois eu O li e c'onfessb, não,enc'ontrei'nada de inVerí·,

ciona ? PTB I?or,assIm. d.lzer �

or o oxo.
Saúde de Cr$ 1,50 para Cr$ 2,50, desti- UI'PTB dlgno e fIel as. reivmdICaçoes de seu
nando' o "aumento' ás colônias de, férias I

dico nêle.
temário. PTB que -inspira e merece res-

para operáriOS e 'suas familias". Onde se Fragos"'-o'
'

Pelo-"contrário. I

peito� PTB que encontra, para CIta! ape- encontram essas colônias litorânea,s' de I Ou você nao acha que, o empreg,uismo é os favores
nas '11 quem pessoalmente ta�to prezo, no férias? �o INCa, ·transformadas em de- IEm -recente decreto, IISslBad,O.- Ruy Ba,rbosa,

-

num dDs ,'peSSoais_de toda: a espéCie atingem as raias de incontro-
ilu.stre Professor Te.lmo Ribeiro dbelal' e

po'Sl·tO congelados a 'prazo fixo. "I seus mais extraordinários I, la'veis?
�. '.

'

,

f ti d i ea lS pelo presidente da Repúbllc_a 'vem'·
permane.nte for<;a a Irma va e -,

, . ,

I
discursos no Senado, c,om. Imo e de ,dignidade política., Não fôra o PTB, e o candIdato Irineu de ser promovidO ao POBto�4�ge,. " pl0HU qlle quancio- em jogo ",OU será' que os Partidos políticos não, degene)'aràm

Bornlt-a,usen 'teria. ocorrido o pa:reo do- ne àl de. Brigada, O "senho!!, _go�, interesses' coletivos jamais
r
em fãcções, fazendo prevalecer interêsses de pessoas em

O poder. econômico (INCa), que es·
pado em ,1950. Mas o PTB o amparou. ,1'onel AUGUSTO FRAGOSO. , conhecêra amor.próprio que 'grupos, sobre 'o' interêsse popular?' _

craviza e gov�fna o Estado, seTWPenha, Qual' a retribuição?
'

Tamanhas e tão I
'

'

,
", .

'\ ,o impedisse ,- de reexami�ar I . Ou S,erá' que"as leis', não ;s,ão ,ostensiva e' 'quotidiana-de corpo e alriHt, em atrair o-F . _...para a
clamorosas foram as preterições ,e injus- �'T.> seus pronunciamentos. Esta.

Ca""dl'datur'a ud'enl'sta ao gover.n,o do Es- Oriundo da arma,'. de J!,ngenha.
I

' ,

men,te vI·ola.das pelos detent,ores -do Poder?u tiças, além de. públi,cas ,e. hab�tu!l:is ?la- vam .na sua ,�ida ,_ disse _
tado. Admitindo':�e que o PTB do "meu

nifestações 'de desprestlglO, mflmgldas I ria,
é o general Fragoso, portador i as maio!es, provas."'.as mais

1 I E nã'o só do Governo Federa1.
tala-o vale um 'ml·lhão ... " - PTB do "va-

DN t d 't 1 P oprl'o' d t'd 'I 1 I de f' d - , ..

ipela U
,

, e, ne a amen e: pe o, �, I'
e o os os cursos, nc us ve o

I
requentes' e que nao co_

_

Mas tambem dos -Estáduais e 'Mumclpa s.
le-tudo" _ l'nflita, levianamente, a r0!D- d PTB e te se vIu-na

.

'h . , ." d

j'
_ Governa or, ao ,qu es

;, Estado MaiO:', ostentando Inúme_
I

n eçla amor.prupno quan o '

_ Das AS,sembtéias e ,Câmaras" Municipais.buda iÍgulha magnétic� das deliberaço�s 'obrigação moral de denunciar o protoco- 'se tr-atasse de reformar. ,seus '

de cupola para es�a for�ula de ,antecI- lo existente" firmado 'para as eleições I
ras condecorações congUlstad�,a'l ,atos de corrigir seus erros; Oq será que a moédà não est� cada dia m�is aviltada?

, pada derrota, .eu nao �dmlto que a ou�ra gerais. Mais tarde, passou a' formar, com través do' �eu grande mérito.' Es�a c,oragem não ,é comU!):l Por tudo; isso;' canssimo Fagundes,' não podemos' con" '

.� linha do PartIdo" eleItoralmente lll;UltO o PSD a Aliança Social-Trabalhista pa- 'Exerceu muitas
.

comiSS(\eS de. ,entre políticos mormente'na
I denar" �úmàriaineI).tt'li base.ãno§ apenas na pa:�xão política,) mais expressi�a, posS{!. acompal?-ha-l�. ,

ra o pÍeito de 1·955. Não fôta a desconcer- "lta importãncla entre elas 01 l_atUf}lidade.' ,

os pensamentos' dos moç.os ·.de Aragarças' ',' \.
Para o :PTB, já fixado em !deiã_no. fl-

tante atitude do PRP, ao evento da elei- -,

1 I. Causou por jsso a melhor '
.

� ....... _ ,

losóf!co, a barganha; e 2 suborno delxam
ção da Mesa, em abril de 1955 ("affaire" Comando do 2:0 Batalhão Ródo. '.

.", Se j-les j;ivessem venCidQ, a estas horas seriam corte-
<l� ser dados de cogltaçao. ..... Deputado Luiz ,de Soqza, bastante c�mhe: 'Viário ,sediado n'a' �id�de de i,�je'1' r�:if�:�!�a'��ni{��;�WfQ;?'T '11"ãdOt,�serfain lí&6k�": �. r ".J::;",_ .';:'��r J

" ,"', '. �

," cidor e o, governo da UDN estarIa ate em' nossd ;EstIl.dO; de" onde -saiu, .,
em -entre'visfa .'0 'o' deputad� :

"'o E. j;e:rii:tm até o amparo, da, Le.i, pois o nosso EgrégioSubestií:nando a. capacidade, de rea,.· ,
.. . la"

'

'ta P"rgun pala OCl 1 d j" r', -

d J hoje em mlnona par
'.

m'Em r. ...,
-

_

'

lpar ugar e p�o eÇao, na

I' Doutel'de, Andrade dos e)'ros
1

.

Sunre-mo',Tribunal, jã firmou jurisprudênCia de' que "o ge-nÇãoeu paBrotridn,ah'ria'ua�e� ��tã�e�1�er�� ��c:':: to' - tão melancólica tradição autori- Escola Sup.erior de, Guerra últi. em -que se -comprometeu a ne;al vito:rioso não pOde ser punido".•

d r.a�ia ao PTB voltar ao cultivo <;la espú-
'

r
bancada do 'P.T_,:B, na Assem. !

ramento
'

do 2° Congresso 'Estadual ,e
\'ias alianças com a UDN? E1vidente- mamente �xercia função ;ije aUo

l,lléia. Não' acredite tamJjém, amigO!) Fagundes" nos telegra-

I
Previdência Social, reunido �m Itajaí, de

mente não se sustentarmos com o fato 1 A simI!les confissão por i mas de solidariedade ao Sr. P..residente da República.
I

1° a 3 de junho de 1954,
.. c?mo rem�te de

-de qU� o PTB é uma coletividade, dirigi- l' .

I
um discurso, leu ao plenarlO o Pi'oJeto de

,da por um diretório regional., q\le, e.mbora....' i """,idente,
de'nada valerIa se

I Nem mesmo o dos Governado'res udenjstas.
L

. h" da competente '#C'ON�'_'1__",
,com"ela o ilustré deputado e 'I Él

.

d'd t'el, que, acompan auo
, autonômo em ass1.mtos_ de e.cen?mla par-

,

1 presidente nãu adiantasse.
es serIam expe I os nos mesmos ermqs, mas com

Mensagem enviaria no dia imediato a
tidária nos Estados, nao pOdera,. LEGI- que seu partido não reitera_ outro destinatário, 'cáso a Revolução de Aragarças triun ..

Assembléià, Legislativa, ,autorizando a
TIMAMENTE, se apartar. da oneJttaç�0....a rja os erros cometidos. flltsse.doax_ão de ter�a� litorâne�s pala.,!1 c�ns: g-eral, traçada ás executwas ,reglOnals,' ,

o� P�OPóSito de r,ecupera.truçao de colQnIas de ferias. P vl'O � �o 1 diretório nacional.

d
• •jéto os recursos financeiros' neCeilSal'lOS pe o .

.
'

10'
. ção, no caso, corresp,onde à

se .originariam dá 'elevação da �'raxa: �e -

,Pela largà estrada da preset).te al'gu-'
,

.

�' : ,riO ins��nt:cu�::�:i�:ded�putadoSaude. Pergunto, lealmente, "aolS o�era- mentaçâd' têm livre trânsito homens de _,

� '- "o< Doutel de Andrade não po.rios de ?linha, t.erra: :-. onde, p<?r.yen dra, bem pos�uidores, em política, de visão -;

se locahzam tais Colomas de Ferl��, esA- de goal 'insensíveis ao aventurismo, ifS' PA'UI-O
deria, passar desper§ebida �

tinadas'aos .operários e s�s fam�laS? passageiro,. pe�nibambo "1l IJ:lªnirrôto.
.

:�S!âe:��va q�:ittr:i: atra���Taxa de Sau�e, -essa, -d ddlga. se :nr:J; Diante, do exposto, :sdu' conduzido a ga- ",'
n,lismo' do iJnteriur ; e' are.sa�m '7:-, 'ffOl, em ver a e, al!n: • .' rantir imperativamente, 'que o PTB, se -.��- •

, -

substancia mente..Acontece, por.e�, qfU� alguns de"stH-ls elementos desavisado� '"'V""'.. t,p}esentaçã�'parlamentar.
o produto do refendo aumentil na,? OI

conseguiràm arrastá-lo atrelando-o a

:.e
"

,RI ',0- l
A sua intervenção enér.

encamin,hado, como_pr�metid�, p.ud�hca_ e funesta s,oluça-o ud,enista,- em,' .'.,lP.6O_, ir.á gica salvará 'ó podei da
Dl t

'

ara tao Justa relvm leacao -

1 clÍPula' qúe a visão correli_S
.
enemen, e,.p,

t á es�a /ra,ta.') para o pleito desunido. A parte ,sa e, e el- 'II gi-onár1a .,'interiora,na: cuid�.soeial. Onde se encon r�co" •

toralmente mais forte permanecera nos "

Parte" da mesma se. a�ha condgel��t�' c�r limites da Aliança Spcial-Traba}�is�a, :r. va perdido, mi cumplicidade
mo de praxe, nos cnmmotsos f etl��slfgt re� com a candidatura do Marechal Telxeua ' i l'

de, atgs anti.programáticos .

. Estado no INCa, E a' ou ra a -
' .

ê dR' bÍ' 'e a do Sr �
" * *

servada a fins diversos, através de pas- �ott ao gov rno a, epu lca, � :
'" *

'

ses de má lca contabilística.' SOlnem os lJel�o. B:amos a� g.ov�rno do Est�do: Quan

';" I O· deputado Duutel de
t ab Ih d

g
(j u rendeu esse aumen- ,to a vlce-presldenCla da )tepUb}ICa e ,a

Andrade, se nã.o conseguiUr

.a. alhoresf .,' pqroemetldO . e 'S suas ta'\.'

"Vice-.g.ov.ernança... dO.,' Estad9, o. 'PTB.
cata- 'I

.. 9ue ,es o
?I !í� sem�stre �de )�M, e �i!lense, S.ê :d'esejar, em verdade, so�re- I

salvar os 'aneis" salvou

�;S: a l?artu dO'r2;_�a do qua'ntÜ1n: em viver, defmmdo-se .. .melhol'- como p�rtldo� l' dedos. "

nocao nume _, . ,'" d'd ··t
,. . ._•

J�sadoê pelas levianas ac;lmi- apo.��o;.�_ u��_ii.Iil�iiiiii!iâ_��iii_.

ADelegação,
Catarinense

-

Na relação "dos delegados catarinenses,
, . ,j

.do Partido Social Democrático, à Conven-

.ção Nacional, que hoje se inicia na Capital
Federal, forám omitidos, por lapso, �'Q� no�
mes dos srs. Addo Faraco, de Cricülma; e
VidalRa!!ios JunÍór, de Lajes.

� ,

Ambos esses delegados já se ácham· nó:
Rio de Janeiro, ,para ondeviajaram ont�m, �

,

'j-

Você pode me condenar, pára - efeito ,externo.
Compreendo perfeitamenté.'
Mas, no íntimo, você me darã razão. "

Um ft?rte_. abraço do
CARMELO FARACO

P.S. Você já observou ,cOmo' .aquela noiva que fôra

'atiandonada pelo futuro esposo, voltou ar

rependida e submissa; 'aos braços do seu bem

àmado? E nem exigiu mais 'que êle tirasse o

casaco sUrllado' ou à caspa tão "shangai" para
uma d0I!zela do "society".
Ainda bem...

.

r--A'iÚfal, se a t!I.D.N. não ea:sar desta vez ficará,

para titia. ,

Ós�çal'tolas da .... U.D.N. irão di�er que sou ve-

nenoso.
,

Mas os udenistas

comigo Fagundes.
simples e anôni�os' estão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Enlace
.J

ra::a�izI:::�� ::j�0�:s8e1:���ah:� I �a:�::: e s::::ra :er�h��rlVàl:;
Parto, e Enlace Matrimonial do ;ounstano Lima e doutora' Maria.
dr. Léo Mauro Xavier filho do Augusta peixoto sr. Orlando
sr. pedro Xavier e' de sua exma pessl e senhorita. Léa Maura Xa.

XAVIER - PESSI

esposa, dona Emília Ventura
r

Xa- vier.

vier, com a senhorita Lorena Ma.
ria Pesst filha do sr. Hugo pessi No reltgíoso a. noiva terá como

,
,

e de sua exma esposa dona Maria paraninfos o sr Hugo pesai 6

Damlanl pessl.
.

t exma senhora, s�. Nelson DI BeCl

.: ;:�t:e�:lo�:I::�áp::ra::.nf;:: I :::d�:re�r::ae_s::;:a�e:�o:UC,I:;
dro Xavier e exma esposa dr. Luiz Rlgheto e exma senhora
Carlos da Costa Gayotto e ex'ma I

no civil dr. Mário Lau:'lnho e

senhora sr. Aloysio ventura'e I exma sra, sr. Aroldo pesai e exma, I'exma senhora, sr. Esaú yerelra senhora, sr. Altamlro Lima e ex.

da Silva e exma senhora- no cí, I
ma senhora dr. Hélio Píazzaroll!

, I ,

VII pelo dr. ,Danllo Freire Duarte e exma senhora.

-------- '

MENINA YARA' 'GARCIA Transcore na! data de hoje mats
/

,

Está completando no dia d.e um an",,�r�árJo nataucío do ]0.
hoje 6 anos de idade a gaíants vem Carlós Ronald Schmldt, se.•.

menina Yara GarCia, filhinha do dêmico de Direito e poeta consu,

==. Já com 'dlversos nvroa-uu,

bl1cados e que a crítlC.L recebeu

multo bem.

sr. Jabes Garcia Fiscal do IA?"
,

e nosso Correspo'l'ient.p em T'.lba.

rão, e de sua PX'1la esposa dona
Lígia Reis Garciit

A yara, que se encontra nesta

caPital, aprovéitando as férias d"
seu genitor enviamos o nosso 2,.

braço de f�liC1tações:
ANIVERSARIOS
:\,CADEMICO CARLOS SCHMID'r

As multas homenag-ens de que

f�r (,Iv\:,,_, jutamos as de O ESIA·

DO cem votos de felícídadçs,
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Abelardo Abraham
- sr. Capitão Carlos AI�ídes

Lauth
- sr. José Ourlques
- sr. Silvio José do Vale pe'!" ,\.

ra

- sr, Antonio Luz

LOTES A LONGO PRAZO

VENDE-SE
Lotes a longo prazo sem Juros, --:. sr, Gener�l Francisco. R. de

ótimos para construção sttuados Oliveira
à rua Lauro Linhares prqxlmo a - srta. Braslllana Rosa

Penttencíarta, servido por ótima
Unha de ônibus em estrada toda

- srta. EH Cardoso

srta. Verene .'j)len
asfaltada. srta, Emll1a pessoa Xavier

Os Interesados, dir.ljam�e ao srta. Ar1etfl Spíndola Ramll o
edifício Montepio 3.° andar _ sr. Andreas Hube
sala 305. sr. José Celestino Vieira

sr. Luiz Xavier� de Almeida

Compramos regularmente ,qualquer quantldade, �

seja para pronta ou futura· entrega. PagartlOs "'0
melhor preço da praça, à vista. Pediu\Os indicar a

quantidade que pode fornecer. Apanharemos a

mercadoria no local. Cartas para Incosuco Ltda.

-1
Caixa Postal 9156 - São· Paulo.

OSVALDO MELO
SEMANA DA MARINHA - Prosseguindo sem interrup

ção o programa traçado paar os festejos da· Semana da
M a r i n h a nesta Capital, a Comissão encarregada
de seu cumprimento tem conseguido grande êxito, des
pertando a curiosidade pública através de excelentes pa
lestras pelas nOj;sas Emis;ôras atinent.es ás comemorações
e que vão decorrendo em um ambiente de perfeita çama
radagem a que não -tem faltado o apôio das autoridades es

taduais e municipais como também a de camadas sociais
e do povo em geral.

Para maior projeção da Semana da Marinha, encon

tra-se numa das vitrinas da Agência Comercial á rua Con
selheiro Mafra, uma exposição bem interessante, resumin
do a vida da nossa gloriosa Marmhà com tOdOs -os .apare�
lhamentos em miniatura de guerra. que possue, além de
uma literatura explicativa para melhor conhecimento de
todos.

Daqui desta colúna, nossos aplausos á Mãrinha de
Guerra do Brasil.

.

INCÊNDIO NA CAÇULINHA DE "A MODELAR" - Ve-_
rificou-se na tarde de 8 do corrente na conhecida casa

comercial "A Caçulinha", faz pouco tempo inaugurada,
um incêndio que alarmou o comércio de tôda a rua onde
se situa êsse estabelecimento que é na movimentada Tra-
jano. _ ,

O incêndio teve origem em um escritório nos altos do

prédio e não fôra' o t:t,:abalho de nossos bombeiros; af�s
trar-se-ia produzindo lamentáveis consequências:

Mesmo assim, o fogo destruiu, inutilizando por.com

pleto, mais de 70 bicicletas que ali se encontravam..
Felizmente, a ação violenta do fogo circunscreveu-se

no último pavimento do edifício não tendo se alastrado.
CASA YOLANDA (FILIAL) - Já se encontra funcio

nando na rua Felipe Schmidt, a nova e elegant'e�filial da
Casa Yolanda.

Espaçosa, com instalações modernas, apresentando
agradável aspecto, múito bem iluminada, a filial está sem

dúvida fadada a ãlcançar completo êxito na yida \comer
cial de Florianópolis.

BAR E RESTAURANTE "ELITE" - Reabriu à rua

Trajano, o Bar e Restiturf!:nte "Elite", complê.tamente re,

modelado com instalações à· altura daquele grande esta-
belecimento c6rnercial.

'

Mais uma vêz, daqui, 'nosso abraço ao dinâmico Or

lando, que tanto vem cooperando com o progresso de

nossa Capital.

.1�IIIii-iiiiliiiiiliiiii..iiiiiliiiii-L�iiiiili---i]i-iii--"--'iii-iiiiiliiiiii--iii,,-,-_iiiliiÍ·�N--iii-oiiiii-_iii·-N-iioiiiiiiiii,iii,iiioiii.
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Preleitura Municipal·de Floriao8peH·s
, DEPARTAMENTO. DA FAZENDA·

"

;

A LOJA DE FAZENDAS HOEPCKE cumprimenla e

deseja aos seus. f�eguêzes e amigos, FeÍiz Nalal e Próspero
Ano Novo, apresentando-lhes o maior sorlimento de .arligos
exclusivos em seus diversos deparlamentos.

, INFANTO-JUVENIL
Um grande departamento para seus filhos!

.:»: Êles merecem o melhor!
O maior sortímente em novidades exclusivas para recém-nascidos.

PARA MENINAS
Grande variedade em vestidos e trajes sports.

MElINOS E RAPAZES
Departamento que é uma tradição em roupas sport e as famosas rou

pas IMPERIAL para meninos erapases.

MODAS LIIGERIE
Uma linha de artigos completos em Iíngeríe e Nailotex, para seu con

fôrto e elegância.

I
ROUPA SPORT

A maior variedade em slaks, blusas e saias em modêlos exclusivos, pa
ra realçar seu bom gôsto e personalidade!

• PARA O LAR
O seu bom gôsto exige beleza e confôrto em seu lar! As Lojas de Fa.
zenda Hoepcke é uma tradição' na cidade em:

TAPETES
PASSADEIRAS

ACOLCHOADOS
COBERTORES

e tudo o mais que embeleza o seú lar!

TEtlDOS PARA HOMENS
O sr. que -tem personalidade e elegância em se vestir, visite o maior

departamento da cidade em tropicais, linhos, casemíras, padrões e

qualidades exclusivas, na Loja de Fazendas HOEPCKE, J;;)-EOD0RO,
ESQUINA CONSELHElRO MAFRA.

r
,
'.

O sr. Jango Goulart vlce.pr,e. sábado o casamento da srta. Vera
,

Terezinha

Brasll visita

Morango ex·lVIlss

FlorianópoHs
,

sldente da RePública, visitará nos. Armljo com o dr. ·Anton-!o Grlllo

Em companhia de seu esposo, in sa capital domingo próximo, _

x x x

dustrlal Alberto Pittlgllalll che. quando será o patrono dos Far_ Encontra.se em nossa cidade' a

gou a nossa cidade 2.a fel·ra a ex. maculandos e Odontolandos de exma
...�énhora Ay�e Guimarães

,\1lss Brasil. Demoraram.se, ai. 1959 Goulart secretá-Ia do clUbe da
guns minutos em nossa cidade, x x x "Lady'" do B:asil. A cólunlsta
5egulram logo para Imbltuba onde

,

,Idade amanhã. O Ilustre casal
, ,

estaá e.m companhia do cronista

;osé )lOdOlfhO Câmara e serão

!:ospedes do-' Querêncla palace

. . Casamento: Reallzou.se na taro

ele do último sába:lo o enlace ma,

x x x

Luiz Henrique organizou no
_

último domingo, na Rádio Dlá.

Os modelos em estilo "cheml. social deseja a sra Ayde os nossos
(estão visitando a teua de papo Sier" ainda Imperam e quanto a votos de boas vindas

gllanl, devendo voltar a nosiln confecção é seda pura revelam.se x x x

Já estão de regresso do Chile os
elementos indispensáveis ao guaro

da.roHi)a das e1egantes. poderá ser
I' ..

toa1ete simples ou "habllée" de.
I J (

.. . , .

penden40 da presença dos acessó.
rlo§· } r

,

casais sr � sra dr. Zulmar Lins, dr.
Newton d'Avila e. dr. Rénato Cos,
ta - Os cr,edenclados médicas d-o

nossa cidade no Chile partlclp 1 •
.

,

cam de um Congresso de Medici,
.'

X Jx X

Muito comentada a camisa lIs. na representando o Brasiltrlmonlal da srta. Arlete Nunes
com· o sr. Hellto Morltz. O acon.

tl'adlnha do jornallsta paulo C.

tecimento teve lugar na capela do
Ramos

Divino Espírito Santo e logo após
x x x

os convidados for� recepclo.
Estamo,S na semana da Marl. 1'10 da Manhã o programa "Nolte

nados na r,esldêncla do sr. e sra.
nha. Neste/.ano, não acontecerá de Gala" - A bonita Hellane

Alvaro" N��e-s com uma bonlt�
os elegantes cock·tals como nos Lins foi uma das estrelas dó pro.

.' anos ante1'loresfesta. O eolun,lsta cumprimentQ grama

ao J�vem casal e dignas famlllas

O Jovem João Eduardo Morlt:,;;

Filho, já se encontra em nossa

cidade em' férias e completamen.
,

te IIv:e de anteriores compromis.
sos

x x x

A cidade de Laguna devé se or.

x x x

Capitão Nel'y Cl1to Vieira e

gulhar da elegTncla das srtas Sara srta. Adelaide Pickles Furtado
. ,

Done:' e Ruth .Carnelro !'eallzarão sel; casamento no pró.
ximo rabado na cidade de Ara.x x x

Num'l cerimônia bastante sim_ ranguá. O colunista cumprlDien.
pies reállzar.se.á no próxlmo·1 ta com· votos de fellcltaçõesTransco.reu na maior anlm_ação

� festa dos Formandos do Curso

Goléglo Catarimmse' n�s salões do

Querênc:a Ff.iace - Foram- 'eles

os dlplonlandos; Decio Madeira

-Nevas, Abelardo T. Bftlsta da Sl1.

va, Alvaro Oliveira S. Netto, Au.

tônlo d'Acampora Delfim Mo.;u
, .

Be.nardo Hund, Genésio Ayl'es

Movimento da Tesouraria
Saldo do dia 4 (em caixa) Cr$ 1.659.822,10

'

RECEBIMENT O S
REGEITA

Machettl Humberto Carlos N1».
ORÇAMENTARIA

Cr$

,

rltz João Jerônimo B. dp Mt:.
,

delros João .José Caldeira BasteS
,

João _José H. Fagundes, José phl.

lippl Manoel Amerlco I!arros FI.

lhO Márcio Josó .Mattos Ro'f�i.
,

gues Nazareno Tavares. Newt):�
., ,

.

Arrecadação
Depositantes de dinheiro

35.010,70
7.600,00

Silvei", Lenzi
11' ...... --- --:---.. _
• A VERSãO DOS FATOS

No fogo cerrado dos últimos acontecimentos
• políticos que envolveram a Nação, as-interpreta.
• ções dadas pelas fontes noticiosas, muitas respon-.

.. sabilidades tinham, na emissão de. suas notícial'l.
" E' fácil atiçar lenha à fogueira, mas será difícÜ
• apagá-la.'

j

• Felizmente, os fatos não surtiram

"
efeitos, a não ser os milhões gastos pela, Nação,

• na movimentação de tropas e nos desfalques de

•
.

unidades aéreas-motoras, constantes do patrímn,
nio público.

• .

Mas, como dízíamos, as notícias emanadas de

• certos órgãos de imprensa, tinham enderêço· cer-
. to, e somente não fizeram uma cobertura mais• completa das ocorrências, porque seria ostensivo'

• 'em demasia que-os repórteres da ·'Tribuna da

• Imprensa" e do "Diário de Notícias", acompanhas-
sem, os militares revoltosos em sua patuscada ba

I derneira. Assim mesmo, houve jrm repórter do cí-

• tado "Diário", que como pq,ssÇLgeiro do Oonstella-.'

•
tion sequestrado, apanhou flaúantet> na hora; cer
ta. Haverá prova em contrário de que o moço não

• estava avisado da fntentoriav
" .

• E o que dizer do Manifesto dos insurretos, pu

I11III'
blicado na "Tribuna", acompanhado de, artigos

l1li favoráveis ao movimento? Se tôdas as bancadas

, e todos os partidos polítícos deram irrestrito apôío

•
ao govêrno, qual motivo ievou' o [ornal do<sr;
CarIs Lacerda a fazer a apologia da frustada re-

• volução? Está estampado para os que vêemr-o Sr.
Carlos Lacerda' a 'fazer' a' apologia da frustrada re-

I
• ciplina partidária, não reza pel�' cartilha udenís

• 'ta.. A uDN é um meio para os seus rompantes de

.1 :•
anarquismo, sem qualquer' base ideológica. O seu

interêsse é o caos, a mudança para qualquer coisa,
sem cabeça, sem eira nem,beira.

.

Para reforçar as nossas assertivas, vejam-se

•
.

as edições da "Tribuna" da ' semana passada,
transformada em panfleto' revolucionaria dos pés •

• à cabeça. Êta regímensínho camarada! •
.�I -- la .. __ .. 1IirÀ ... la w 'ta ...

DR. B I A SEF· A -R A ( O
\

Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal.

, Alerg�a - Afecções da pele. '.

Consultas das 14 às 18 horas, excetoaos
sábados.
Rua Felipe Schmidt, 46·sob. -

P R E C I S-A M S E
DE DUAS MAQUINAS SOM·ADORAS. TRATAR
ESCRITóRIO CENTRAL. DE A MODELÁR
TRAJANO,7.

APEP ITIVOS /f) PIA� -

0us1C'A DOs CHARLES
DIARIAMENTE OA& /9Afl23HB, HÉVALlfP·

ena 5 de dezennbro de 1959

PAGAMEN.TOS
iJESP1l:SA

Educação Pública
Servo de Utilidade

BALANÇO

ORÇAMENTARIA
C$ 2.000,00

120.214,60
1.680.218,20

Pública

Cll$ 1.702.432,80·
DISCRIMmAçAO DOS

\

N�, TesQurarla .

Em Bancos . ...............• , .

.José Schwlnden Ney Germano

Stolf Nllton Camisão, o moço

que cump Imentamos pelo p1'i_

meiro lugar da turma. Osll �e[fé·

rio Boelng, pdero de Alcânt.\ra

Ribeiro, Vanderlei Antonio Millo.

lIe - O orador da turma foi : lâ"

J:Q3é Caldeira Bastos,

Cr$ 1.702.432,80
SALDOS

Cr$ 1.680.218,20
18.146,00

Cr$ 1.698.364,20

'M. C. DE FREITAS
Chefe 'S1"'v. 'Contrôle

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 5 de NQveiabro de 1959.
V 1ST O

FREDERICO BOTElHO I

,M'ÂRIO LCJBO

;'T esoureiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



r

�asa ou no Trabalho V. S. Poderá -TeT ,a' Brisa do Na Assembléia _ Legisl9tiva: ,

'.

J
,

Mar e' CHma de Montanha ao Alcance de Seus
-

Ivo Silveira·.Aponla Falhas nO,'Projet:o
.

da Polícia Rodoviária .:.._ Sebasti.ão Per
jedos Iom um

• •
I gunla ao, Líder· do PIB se Carrapalo e Gadct Volam com Trabalhistas - COIl

Condicionador.de ar Jlnua o �SSiJcre �o �IB Pel,a UDN:Ferna�d� Viegas Chama Jango de !ôi�"

< '

- PlenarlQ Favoravel a Sabatina dos Secretario! da Fazenda e Educacao
- .

vros de transcrição, ímobíltá- PREFJJ:ITtJRA DE LAJES

,'consultá
o orador, ,sôbre

, O plenário dá Assemblé�a, ria, que; no caso de hípotéea, Nii.O DEVE 'quantos dias funciona o pôs
Legislativa, na sessão de 3 o interessado tem que vír. a ' A uma'afirmativa 'do líder 'to de Saúde alí instalado, e
do corrente, votou, 'por una- Florianópolis fazer a averba- do govêrno, de' 'que a Prefei- o parlamentar governista
nimidade, pela aprovação do ção. Continua a criticar o tura de Lajes devia ao Go- resporidê que as

,
atívídades

requerimento do, sr. -Volne� projéto, eivado de falhas,' e vêrno, o sr. Osny Regis con- daquele. serviço se verificam
CoUaço de Oliveira, solícítan- que causará enormes trans- testa, manifestando que o apenas dois dias Por semana.,
elo o comparecimento dosSe- tôrnos em Santa Catarina. govêrno estadual é que não E continuando, afirma que
cretáríoa da Fazenda e da 1\10,.' SILVEIRA CRITICA :pnga 10 rl1ilhões do artigo 20 há postos que nem runeío
Educação e Cultura, a fim de PR.OJETO DA, POLICIA RO- E mais sdíante diz que o go- num e que 'o PTB devia on
que sejam sabatinados pelos DOVIARIA vêrno mandara a Lajes, para vídar esforços para instalar
parlamentares a respeito. da

.

O sr. Ivo Silveira crítíea r unia ínspeção naquela Pre- em Pôrto Belo um pôsto do
justificação 'das mensagens me n s a g em govemamen- feitma, uma comissao de SAMDU, para transportar a

governamentais relativas ao 19.1 que cria a Polícia Rodo:- tuncíonáncs. Esta, sentírrto pobreza ...
magistério público. O sr, An- viária. pois, como a mesma que a importância devida pe- DELEGADO PARA
tonio Almeida estranhou que: censlgna, os ,guardas rodo- la referida repartíção era tr;,o PALHOÇA
o sr. Fernando Viegas, antes víãríos cooperam com (IS ínfima não dando nem paca O sr, Ivo Silveira, na sessão
do pronunciamento do líder agentes fiscais na ríseaítsa- ccbrír 'a c:n pêsa de hotel t!os de 4 do corrente, apela para

�

do govêrno, se pronunciasse ção das mercadorias, tratan- referidos servidores, não con- o govêrno no sentido de que
favorãvelmente ao requeri- do,·se, assim, de novo quadro i:muaram c levantamento, providencie com brevidade
mento em questão, maníres-. auxílíár da Fázenda, exorhí- retornando a Florianóp::>l:" substituto para o delegado
tando tratar-se de falta de tando, os prímeíros ass'rn, WILLIAMl DUARTE: POSTO de palhoça pois há um mês
confiança dos deputados, do' rI:- sua função. DE SAÚDE FUNCIONA DOIS que aqueia repartição está
sítuacíontsmo no govêrno, de O qUe 'se vllria, continuou DIAS POR SEMANA acéfala, ao CNe o sr.,Ademu
vês que a convocação de Se- o orador, era um novo co- O udenista William Duarte, anisi aparteia dnendo que o

cretáríos é atribuição da mando fiscal. Cita a seguír com relação à indicação que suplente deve ter assumido,
oposição. o fato do engenheiro' do De- solicita ao govêrno providên- porém o vice líder da oposí-

RUA· CONSELHEIRO MAFRA, 47 VOLNEY: MENSAGEM E' partamento de Estrada de elas para instala:ção de um

UM ESCARNIO Rcfdagem, o diretor dessa re-
I Pôsto de Saúde em Pôrto Be-

-

V d
. O próprio sr� 'Volney de partição, membros do seu

110, manifesta-se contràrta-

lARI'PEr 'MA'IS 22 QARRIS DIA'RIOS
'

um'eba�co'cedroee "p'Sinhoe,,.,e�,

'Oliveira, que x:�o tem tal:ado I consêlho, todos, pela lei em mente, &.firmando que extste
• .. com seu apoio ao governo, questão, terão prerrogativas

I

repartição idêntica naquela
nevas., unidades da, óleos lubrificantes básicos e, ótimo estad� de conservação, p.n, afirma' da tribuna que a.' de multar. O sr. Ivo Silveira Iocalídade, O sr. Ivo Silveira

\ ,

a Landulfo Alves no prímeíro semestre do pró- tu�a nova, com motor Jo�nson mensagem governamental é' verberà o fato do sr. Gover- ---�----------...,..--

tarlpe), desÍinadas a xímo ano, concluir os traba- de 5 H. P. - Castelo coberto oe um escárnio à situação já nador não escutar órgãos P'ro-r'essoAres e'-as operações básicas dís- lhos, levando a \ Refinaria, cedro e 'toda paratusama e ferra- de sí miserável em que se técnicos antes de mandar ",' ,

tas - separação por dís- Landulfo Alves a um pro- gern de cobre, encontra o professor catari- paar a Assembléia mensa-

ção e' conversão por era- cessamento diário da ordem' Informações com Cláud.io per) nense, e pretendia, com o seu geris daquela natureza.

,II-de''r- u'DI.erA''I·S'ta' ,

d 42 '1 b
. voto atender as reivindica- O sr. Antonio Almeida, emelo catalítico, foram ínau- e mI arrls. / fone 2044. Y.

�das e estão sendo, sub- Por outro lado, estão che-' ções dessa classe, não dese- aparte, -maníresta que o go-
.

i A d ti bé 'f- -f' I [ando no futuro ser respon- vêrno quer dificultar maisetidas aos, testes fma s. s.,. gan o am em a ase ma
Consideramos ínqualífícá- nas, em defender o Govêrno,

que entrarem em 'at�vi- as obras de Terminal Maríti- l'i�' ._,- '_'_,
sabilizado por-emendas ine- ainda a vida do povo.i.para- -,

- -

d M d d D � Qv- xequíveis motivo por que so- lizando a círculação da ri'> v,el
a a�itude do líde,r �o GO-I'

custe o que custar, �ão quei-d'ade, representarao um �o e. a re e eus, gran-

_.�. ENSINO. licitava-a' convQcação dos Se .. queza, de quilômetro em qui- vêrno numa das sessoes ria ra ver um palmo alem do seu
éscimo de 22 mil barris de parte das quaill,já seacha,

Assembléia Législativa. nariz.
,

_

rios à sua produção de Pronta, valendo destacar· o cl'etários, de vêz que os ín- lêmetro, e o sr. Ivo Silveim,
Ac()nselhamos ao digno U-"." t

-

d ......",. diêes téonicos que permitem 'em segUIda, afirma, que :) Va!lendo-se da ausência dosrivados, atualmente de 10 pler para a racaçao e pe- • -......-
der que meâite muito sôbre o

mil barris. troleiros." Os p,arque,s .de tan..; A VEuDA NAS á feitura das mensagens es- projeto não fixa o efetivo do
.

,
, " tão sempre.em pOder'do go- quadro de 'guardas, e o -,r. acintoso projeto. Consulte a

Snquanto se processam os qu.es para armazenamento .

p I menos• I IORNII� vêrno. ,Pergunta, a esta a:itu- A'ntonio Almeida, voltando à conSClenCla e, e o '

referidos testes) prosseguem de óleos e derivadas- também BIMCAS DE
,

_

ft i
uma vêz, aja corajosamente,

em ritmo acelerado a� obras 'se encontram ,em;'�' :i'áse 'de ft_ rá se "só' os Órgãos,. executi- carga, _1��rgunta coma
"

' " ',,,,,�,, " ,; ·,cE REVISTAS vo� sabem a alqulrnHi dêsse -classificarão, 'os. engepheiros, insurgindo-se coo n t r a um
e outros setôres da Refina- acabamento; dev.ellq'9 o con- " . -.:.. -'.. . ::. / ,

."monstrengo" q1,le se aprova-
a. No carente mês, ,espera "l, junto das obra�Gj&· referido ' j(ígo e o legfslativo ;oJlU:rl:ea",? l!.fr; c,ª,-so,;. em' guardas OUlpo-,

do, cobrirá Santa Catarina
bras pôr em fUJ;lc,iQn�.-, Ter:mina�"func:toilttrse,m pl'€-:- FERNANPÔ"R}

��.

� ;rAN;o>; fí"
h

,pela primiü!'_a vêz"em '�ci',r_êndimento nos princípios,
"

.

.

',,' ,I"," '-"":'�':"'".,i"�,.,,,',':,'�,:,,�,'N"-�,·��,':S�q�Õs.s':.;E"'i!J"'�'.:"':::'-f'"",,,,�,.,�'::"t'.;"���'S'
de vergon a.

�país, um� unida�e de do próximo ano��� E D 11,:4:'.1, ,(l�;)�<,,�i
�,'

"""��"
' .�"., CO:ti�u�rS\�������:�:��

De ardem do 'siiirh'ôr' Pr�f�lta\ -§Qi !U!do 'a ." e-:X:'p,edl�o�";'de
" , fessor que clama por justi-

Municipal ficam c";nvld�d�S to,,: tel�ki'aI;l1a ao pres:�flellte ',gâ' tad?' pela, apresentação de ça, lembramos-lhe o conhe-
dos quant'os seja�,; c��o�:ià: ,Repiíbticà, sr. J9ã9 ,qo�lâ.t:t, �u� projé�o\ do, SI\ ,Antônio, obviamente, o Sr. Sebas- cido adágio: "Cada macacp
Municip,l() e que aie�!" .�l_l0 -C�é' �.Mini'8ti;o' da AgriCUltura e di� l!ãú Vieira, ,para instalaç�'),' tião Neves não leu o projeto no�seu galho".requerido pagamento de s�us - ,

'_ _ .

.

. I, ;,

bidos os documentos retor do Serviço de Expansao em Sao JoaqUlm de banhel-
I governamental, que e uma O de líder, governamental,ditos ou rece

, , '. '

equivalentes aos mesmoS - empe_ do Trigo, _solicitando a fixa- ro carrapatiCIda, depois de
I verd,adeira afronta ao pro- evidentemente, não é o seu.

A f· d S do Engenhel'ro fi - t os a "... ..1m e comemorarmos a emana nho réquisições' e ou r -

_ cão de preço mínimo para o ' 3, lrmar. que essa ma�erla se-
I fessor. Ou, talvêz, na ceguei- E' tratar- de pular rora!

co t b I id
.

t 'fi' I s perante a ComlssaB'
,

á á tdI'u es a e ec o o segum e programa: Justl ca- o
to dos trigo, o sr. Walter Roussenq r eng ve a a pe o gover-na- ra de líder empenhado, ape- j S. ,PEREIRA.

U' d ELFFA (E enca-re"ada do levantamen
A I ct t t f h iDia 4 de Dezembro: Visita a sma a

"

s-. '

°d t prefeitura dentro do discorria sobre o assunto, fa-I
or, en a azer umor smo

debitos es a
, .treito) ',-

prrozo de quinze (15) dias, a ps:-. zendo referências ao vice- l:,d�ga! do que o autor .10
DIA Hi " ,,'.: Coquetel no pa-lácio da Agrónô- tir da data da primel'ra publ1caçaO presidente da República, p;ojétL' deveria mandar i!1S-

mica oferecido pelo, Exmo. Sr. dêste edital.
FI i quandO o sr. Fernando Vie- t\?i.�j' banheiro na lua, 'se é

t d P feitura Municipal de or a_
Governàdor do Es a o.

_

re
J

d embro de 1959. gas, em aparte, solicíta ao q',I'� lá há carrapatos.
d 'nópal!s 30 e nov -:-' _As 20 horas jantar os enge- 'Frederico Botelho líder peteb1sta na Casa que, Como a. piada "nao sudE'

nheiros e J;!lxmas. Sras. no Hotel Diretor' do Dep. da Faoonda "ao falar em trigo, separe do efeito, I) sr. Tupy Barreto Il.l-

JÔio, que, era o sr. João Gou- remt\I,a, &firmando que, ef(!

lart".
,

tivnmf"te, faltam v'erbas lia

Aparte insólito causou mal 5ecrétaria da Ag:·!cultur_9. �

estar no plenário, e o sr. An- .:noram carrapatos em Saar.a

tonio Almeida realça as qua- Catariná· 'O sr. "", o Silveira

Jidades do presidente nacio- pergunta ao líder do gover
naI'do PTB consagrado polí.,. nl) m:antos 'votos teve em

tlcamente �omo vice-presi-, S.b J(,rt'luim, ao que o ;'1'.

dente da Nação. O sr. Anto- S"oastino Ueves responde ii'le
nio Edú Vieira faz ,alusão à ali teve t.rês sufrágios. O v'i

grande figura de João Gou- �e-líder ela oposicão, l'epli�11.
Jart, -nacionalista de grande q�e era por esse motivo que
envergadura, agora mais em não se justificava o banheiro

evidência do qUe nunca,' carrapaticida naquele muni-

quando de um lado, no 'País, cípio...
,

se alinham os nacionalistas, O líder do govêrno perde
e de' outro os entreguistas.' as estribeiras com um aparte

Aparl'·amento ESTIVALET: CRíTICAS AO !ia sr. Walt�r Roussenq, res-
,

PROJETO DO �RQUIVO PÓ:" pondendo com' rudez� e falta

Aluga:'se pequen� áParta.:J .

BLICO,', de ética, declarou que os cat-

inento térreo independente,'1 O sr. Estivalet . Pires, na tapatos e bois em São Joa

parcialmente mobiliado, pró- sessão de 5 do' corrente, re- qulm pOde,i'lam votar �o PTB,

prio para duas pessôas, à Av. fere-se, à mensa�emgovern.a- \�as 'os donos de gado�vota
Mauro Ramos 85. Informa- mental que cna o arqUIVO nam na-UDN.

.;ões' pélo fone 3358., público e! iniciando por di- OSNY RE,(HS: VERBERA

,'N-ll/DS/70 zer que o deputado Dib Che- ATITUDES DO LIDER 1)0 varo· d·e carva�ho�
rem, anteriormente, já fize., GOV'SlRNO patrono: Exmo sr. Celso Ramos

V E M' D 'E- • S, E'''-' ra profundOS comentários ::;ô- O sr. Osny Regis, na tribu- Paraninfo: Prof .. Dr. pOlldoro, Jacinto D. Alves
bre

-

a matéria, o líder da na, verbei-a a 'atitude do H. Ernani de' S. Thiago Miffioel pedro L. ,i1!va

o,u a,lu","g'a-re, oposição -alup"� à dificuldade Seba'Stião Nf:ves, ao afirm.:tr .

Homenagem de Honra: VUmar A. Nogara (O:'ador)
'..J que· será criada com a per- que determinados projetos, 3.'. Heribel'to H'nlse _ D.D. Goter�

Por motivo de mudança manência dos livros dos cal'- como o da construção de ba- nador' do Estado

par'a outra Cidad,e" uma casa tórios na repartição que o nheir9s carrapaticidas e da
Ad' 'I ..

�

d i ú; HomimageadÇls:
recém-construída, sita à rua governo pre�n e criar. nova ·a a ..,a ca e a p bl'ica

professores:
Joaqul'm Costa, n. 30, Agro- Citou o caso, para exempli- de Lajes seriam engavetado�

Dr. Sálvio Guilhon Gonzàga
nômica, com uma área âe, ficar..-dos nascidos em: 60 que, no Palácio do Govêrno. O

190 ms.2, contendo três quar- atingindo a idade es�olar em cllefe 4,0 E}:ecutivo arr?gfJ.-
tos sala de visita, de jantar, 1967, e os livros, há dois an� se, então, con\tinuou o pra·,'
co;inha, 'rianheirb e porão em Florianópolls, <causarao- dor em ser sup'é-l'lQr a todos

habitável com dependência,s tre�endo t!,anstôrno, qual os demais poderes, quando,
de empregada. Parte finaÍl- seja' H de se solicitar ao ar- no ca�o: se r.ão concorda ';:Oíl1

ciada pela Caixa Ec0t:1ômica. quivo público ,certidões de 'I o pensamtmto 'da Assembléia,
Ver e tratar 'na mesma, 110 nascimento. navía ,(Yrtcurso co veto, dt�

horário das 8 às 11. I Dificuytades s�melhantes I mOl,lstral1dO respeito, ao !('-
.

.

N-ll/60 Sp. apJ�sntariam com os li-
. gislatlvo.

'

/
'
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»

ar puro e fiHrado.
ar' sêco e renovado.
ar resírlado
na temperatura do.seu agrado
venha ver o novíssimo condicionador·:

AD,MI·RAL nas' vitrines de
Comércio é Indústria

, /
I

GERMINO 5TEIN 5.1·@
ção demonstre que, no /casr,l,
nào havia suplente à "frente
da delegao! ·t. Adlnnta, ainda,
que a si�llaç:i.) na especíad
zada de Pado Leres é sems

laante a de Palhoca.

Assoc,iação 'Cilarinense de
<,

,

Engenheiros

ISSA DE 30 'DIAS
Flávio Alberto de Amorim, Jocel1na de Amorim, Maria

Adelaide de Amorim'Távora ainda coItsternados com o fa

lecimento ,de seU ineSquecí�el pai e irmão; JOAO RAI

MUNDO DE AMORIM JÓN�OR, vêm' por êste meio comi
dar aos parentes � demais pessôas de suas relações, pa-ra �'

missa que em 'sufrágip de sua boníssima alma mah�al'ã0
rezar no próximo dia 12, sábado, às 7 horas, na Igreja de

Smto Antônio
.

fÔA todos q�e' co�pareçerm à êste ato de fé cristã an

tecipam seus agradecim�ntos.

'Nossa Gratidão .,

Querência.
Florianópolis, 3 'de IDe:1íembro de 1959.

,

RAUL BASTOS Presidente.

Foi lido nh. �á(ÜO Guarujá e ção. de sua viagem através da vi_

publlcad@ no jorrtal "O ESTADO" I da não percam nunca a integri_
. , 'I'

um manifesto da Faculdad'e de
I
dade moral de que. deram provas;

Direito em que empenham, so11_ unindo_se ao movimento dos pro_
, - i

'dariedade aos professores primá_' !essores
I .

j'ios 'e secundúrios, no movimento

que encetam pela melhoria da I E se um dia esses mes�os jo_

situação ela classe. ' ,I VU1S C',ue, agor�, j�s' a nós,

Ch��:�:d:C::osbel:Sge,::�uros .ba., �r�':,�::e c::::!a:e :::�a;�er::
Solida,riza.ndo-se às causas ele_ '

fl certeza de que saberão
vadas e justas deixam_nos entre. 'nou"á,lon porqúe sempr,e agil'ão

, t,
v,er a beleza de sua alma, terreno' conscien.temente, Jamais se desvi_

fértil -onde Viceja o amor à juá_ ando da rota >egulda pelos homet'18
, ,

tiça e a nobreza. de bom - aqueles que, ainda, dão

Oxalá esses_moços, na, continua_j valor à hon;:a 'e a decência!

Dia 11 " "

FA'RMACOLAN'DOS D'E 59

CLUBE RECREATIVO"6 DE JANEIRO"

No próximo dia 13 domingo "Hélcio I, :M. da Silveira·

colará grau mais, uma' turma d; I Dr. Luiz Oswaldo d'Acamp0l'a

Farma�olandos, 'd,e, nossa Facul_ I
� Diretor

dade. Homenagem póstuma:
para as solenidades, foi ela,bo= Gov. Jórg'e Lacerda

Farmacolandos de 1959

Presidente

rado o seguinte programa: às 10
,/

horas - Missa Solene em Ação
d,e Gl'aças na Catedral Metropo-

,

'�

lltana; às 20 horas, solenidade de

Colação de Grau no Teatro AI-

Ad�lar Amantino Antunes

Alvino D. Alves

Heinz W1llrich
E D1TA L

ASSEMBLEIA> GERAL,ORDINARIA Hllda M. de Santiago

Jerônimo B. MedeIros

Júlio C. Batschnuer

,

Pelo pre�nte, de acôrdo com os estatutos desta ��
ciedade convoco os senhores àssociados para a AssembleIa
Geral Ordinária, a: realizar-se às 9,00 hõrãs do dia'6 ?!=
Dezembro do corrente ano, a fim de eleger o canselho de

llberativo para o períod9' social de 1,960/61.
,

, -

IlELIO PEIXOTO VOI

"Joaquim Mad,eira Neves
" Ranulfo F, de' Souza' So,

c' O N V I 1 E
Filhos, genros, noras e netos de MA�COLINO JOSÉ

LIMA e DULCINA PIRES DE' LIjM:A, tem o prazer. de
convidar seus parentes e amigos para assistirem �,mlssa

. que mandarão celebrar, na Catedral PetrQPolitana, as �30
horas dplçlia 9 do corrente, em 'aç�o de'�raças pelas BQ as

dO'ca:§l'l-l.

brinho

" Menotti D: Dlgiácomo Casa - À.luga-se" Nj)�ton Bruggemann
" Enedlno B: Ribeiro

" A.ntoIJ,io Modesto primo

Aluga_se bõa resldênd1a à rua

Melo e -Alvim n. 9, Chácara D'

Espanha. Chaves à rua Nereu Ra.

mos 32 - Apto. 2.

" Zulmar Lins Neves
" Biasc Agnesino ,Faraco

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EDITORA "0/ ESTADO" LIDA.

o 86ttuJ4
Hua Conselheiro Ma,fra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

YLORlANOPOL18

DIHETon
Ru bens de Arruda Ramos

G E R E·N TE
Uom in g os Fernandes de Aquino

({ E n A r O R E.S
\

Osvaldo Mello ,_ Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Ta dasc o - Pedro Paulo Machado Zury Macha-
do - Paulo da Çostu Ramos.

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho � Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Ot hon d'Eça - ;:-'lajor Ildefonso Juvena] - Prof.
Manoel ito de Orne lias - Dr. Milton Leite da Costa -

r». Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - _jWalter
Lange -' Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doràlécio -Soa res - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
Fernando Souto l\laiór.

PUBLICIDADE
Osmar A. Schl!ndwelm _ Aldo Fe,naod ...

Diail - WaJter LlIlh..t.TN
I{IePHESENTANTI

li.epruentaç6ea A. S. Lara Ltda�
RIO:- RUI! Senador D.Dt.. 4t1 _. b,� Andar -

Tei. 225924
�, Paulo 1{�1l Vitória 657 -- e.lIj &I ....

Tei. 34-8949

�rvlço Telei'ráflco da UNITElJ PRES8 IU·P I

AGE�TES E CORRESPOIlDENTEP..
,01: •. Tndos 08 muníctplos de SANTA CATARINA

-Ao N O.H C 108
&h-4!ant .. 'contrato, ��acordo co .. I tabela •• vi•••

, .

V Irl(IUc

ASSINATURA ANUA� CR$ 600,00
A direção .uào se. respousabilíza pelos

conceitos emitidos nos artigos assinado=.
.

.

."�. ...
.

,RAUL PEREIRA ",

CALDAS
• ...-. � 'v �

. ,

','A D V-O GÃ·D O
"Questões Trabalhistas"

Escritório: Rua Jo'ão Pinto n. 18 sobO _.

� ..íerone n. 2.467 ....:.. 'Caixa Postal n. 28,

BOBARIO: Das 15 às 17 horas.
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/ condução independente .. .1
fiTt�{;f�" Manar'h I'
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APENAS CR.,

V'.. conta com estas vanlaa�ns
na sua Monark: CR$ 7.490,00 A VISTA .ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
REVENDEDORES

• Garantia contra q�alquer
defeito de fabris:ação 1, ,

• Facilidade em encontrar peças
ori9j�ajs de reposição, com
contrOle de qualidade Monark I

.,.05 PAlA HOMENs, MU1HUi5 E CRIANÇAS

�. ,

t:<r �':\!�"f.'
MAGAZINE HOEP,CKE
Rua Felipe Schrnidt, -'

Fpolis � 0- 8ta. 'Catarina

"O E S T A D O"

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 10 de Dezembro de 1959

DR. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GERAL

Doenças de Senhoras - procto

Iogra - Eletricidade Médica

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

'Consultas: Das 16 noraa em diante.

Residência: Fone. 8·423· Rua, Blu.
m-enau. a. 71·

VIAJE MELROR
DR. HOLDEMAR PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBÀ
ESP���I���� DO-

Ô N I 'B USUL TIM 0, TlP O
ENÇAS DE SENHORAS S U P E R - P U L L M A, N
- PARTOS'- CIRUR-,& POLTRONAS-RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

.GlA _

VIAGENS D I R E TAS
.

I

Formado pela Escola de PARTIDA
Medicina do Rio de Janei CHEGADA
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atend1e provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte da manhã
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DR. LAURO DAURA

CLINICA GERAL
Especialista em moléstias de Se

nhoras e vias urinárias. cura
-

ra_

dical das mrecçõea agudas e crô

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

aparêlho Digestivo e do sistema

. nervoso. Horáho·:- IO'h às. 12 e

2'1" às 6 horas - consultório:
Rua Tiradentes: 12 _ 1.0 andar

_ Fone 3246. Resldêncla:_,Rua
Lacerda Coutinho. 1'3 (Chácara do'

Espanha _ Fone 8248.

ORA. EBE' B. BARROS
CLINICA DE' CRIANÇAS

ConanltórJo e ReatOi.'" Co...""

A' BereWo Lu 155A apto • lIeluada l 6.a-lelr./ "
Ou 15 li J7 borlU

Tel. -,2'14.

ORA. EVA B. SCHW.EIDSON BI(HLfR
ClfNICA DE SENHORAS' E CRIANÇAS

Espeeialisia em moléstiãà de a'nus e recto
Tratamento de hemorroidas, fistulaa, etc,

CiJ'uri'�a ana.!
CONSULTÓRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1535

Estreito

, C O M UNI ( A (IA O
o ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

por. seus advogados, ANTONIO GRILLO,' ÀUGUSTO WOLF,
EMANOEL CAMPOS e MARCIO COLLAÇO, comunica que,
na intenção de atender melhor e oferecer mais comodida
de aos clientes, ampliou súas instalações, 'mudando-se pá-
ra o seguinte enâerêço:

'

Rua Jerônimo Coelho,' 1 _ 1.0 andar
salas 9 e 10 -. Edifíciõ João' Alfredo
/{lorianópolis - Santa Catarina

(OMUNICA(ÃO AOS- MÉDICOS ,E
FARMACIUJ1COS"· '

.

A PIAM tem a honra e satisfação' de comunícar &(;I!
, .Iustre Médicos e Farl!lacêutlc\l.:! o lançamento: do novo
,)roduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.

GERIPIAM - as
" base de NOVACAINA sob remia altamente establH�a.da.,
para o especial emprêgo em Geriatria, no tratamento aas
diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da
.enílídade, precoces ati não.

A:úúl>tras e informações a Qisposlção dos sennures
,\iédicc�: a' Rua: Conselheiro Mall'a - 90 com

,

Z. L. Stelner &, Cia. - Agentes

, DR. I. LOBATO FILHO
Doença" do aparêlbo respiratório'
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX

DR. ANTONJO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRISCO Formado pela Faculdade Nacional
ARAGÃO PARAISO de Medicina, TISIOIog� e Tlsl�

ME'DICO -ctrurgtão do Hospital Nerêu Ra-
CIRURGIA TREUMATOLOGIA Opl1raçôes _ Doenças de Senho_ mos. Curso de espe�lallzação pela

ORTOPEDIA
ras _ Clínica dll Adultos S. N .T .. Exlnterno e Ex_asslsten_

Consultório: JOão Pinto, 14 -
.' ,

P r U G ICurso de Especialização no �Qapl- te de Cirurgia do ro. go u -I

Consulta: das 15 às 17 horas. dlá- tal dos Servidores do Est&dó. marãeà (Rio) Cons.: Felipe Sch.
ríamente, Menos aos sábaC:tos. Re-

(ServIço do Prof. Marlllno de >\n:" mldt., '_ Fone 3801. Atende com

sldêncla: Bocaluva, 135, Fone 2714 'drade j-. Consultas: 'pela manhã no hor-a marcada. Re�.: Rua Esteves

Hospital d� Caridade. 'A tJarde dllS Junior. 80. Fone: ·2294,,

,

15.3Q !loras. em diante no coneuí,

tório. à Rua Nu,nes Machado. 17.
esq urna da Tlraden-tes - Tele!.
·2766. Resl4êncla _:_ 'Rua Mare- '_ DOENÇAS DO PULMÃO -

chal Gama O'Éça, n.o 141 _ Tele .., -
.•TUB�RCULOSlB -, .

3120.
.' -

Consultório - Rua Felipe

DR. WAL.MOR ZOM�ft Schmldt. 38 - Tel. 8801.

GARCIA Horário: das 14 àS. 16 norae.

'DIplomado pela FacÚlda�e Nacl.o- Re�ldêncla _. Felipe SchmlClt.

nal de Medicina da Unlv"!'sldade
0.0 127.

do Brásll
Ex�lnterno por' concurso pIO Mater_
nIdade_Escola, (Serviço' do prot.

Oc�áV.l'l Rodrigues LIma). Ex·
Interno· do Serviço de" Cirurgia' do
ÍIospltal I,A.P.E.T.C. do Rio, oe
Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade Ir da
.

Maternidade Dr,
'Carlos Corrêa,

DOENÇAS.DE -SENHORAS _

PARTOS - OPERAÇÕES. ,
PA-�TO SEM DOR pela métodÓ

psico.pro!llattco
ConsultórIo: Rua João PInto ii: 10.
das' l6.QO às 18.00 baTaS. Atende
cpm horas matcadas. _' Telefone
3035 - R�sldêpCI�: .Rua G�rie�!ll
Blttencourt n. "101.

".'
�

-
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-

DR'� HUBI'GOMÉS
.

.

. MÊNDDKtÂ.�'�'f .-
. . .

. <M'jJIJICÕ
"

'\
..

Pré-Natal ,.� f.P.rioii, -,�
, Opera-ções, -;-' Clinlu -Gerat

Residêncla:. '. �'

Rua Gal. Bittencourt.n, 121.
Telefone: -2651'-

,

Consultório:
Rua' Felipe' Sc-bmldt .: 87.
·E.sq.r 'Álvaro de Oanal�o

HoTárloL
Qas \6,00 às 19.OO.
Sábado: '- .- f

Da!! 11,00 àá 12,00.

FORRO

Vir
._----_,.---,._ '-

, ..

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

Nuempenho de incrementar e elev
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 àssinatura 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 d�
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 Feman
des - Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso ..

FLOlllANÓPOLIS 5,4&
CURITmA 12,45

SUL .. BRASILEIRO LTDA.RAPIDO
VIAGENS COM ESCALA, - .RÀRTIDAS'AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIR4 - TEL.: 2171

,

João ,MorUz s. A.
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"A SOBERANA" PRAÇo\ 1;; DE 'NOVEMBRO - ESQUINA
IlUA FELIPE SCBMIDT

I"IUAL 'A SA!lERASA" DISTlHTO' 00 'í:S'fREITO - CANTO

r,

_. é linda ... mas

e o ,CONFORTO?

/

Ao comprar móveis estofados, verifique •••.
molejo é feit� éom as legítimas MOLAS NO-SAG
• muito maior confôrto
• excepcional durabilidade
• aunca cedem - nunc� loltalll
• móveis mais leves
• dls-pensam o UIO de c:ordil1has' e percintas óe pano
• conservam o estofamento obsolutbmente ind.fórmóvel

MOLAS�;DO BRASil S.A.

�." , • hcr.l .....�.. - 'I]l J.45l. - c... rQStal s75 � 'Éod. T .1.: "NO-SAGk - S&o 'a"'.

•
/ IMNDlDOlE�, MEYER ". CIA. , ,

... fel... Se..... &\ • lua CoaseJheiro Matro, 2 - Tel. 2576 - CIl. Podo! 48 - FlORIANÓPOUJ,

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

(, A V A N D� Ó
.. ..

� ,.'

Jl1,E:,&,peci-al,idadé
�a �Ua, 'WEIZEL��HDUYRIA�,,:� ,Jôlnvllle, � -(Marca Rellstrade)

.

.

.

'�����:mll.á�:se te mQO", '- "dln_elro.·
�

1'· ..
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 10 de Dezembro de 19.59

'0)· Constr<.lção de nO'/::t

ucina: no Rio do Peixe, obser
\-ando·se- técnica mais atu3.
iizada, pois com 3 quilôme -

tros de tubula<;ão e mais ul11

:requeno tunel, pode-se obter
uma (tueda de 35 metros Mm
uma capacidade rcradora de
3'Jl'U kwa;
ll) Campos Novos dese.ia

a H)at:zação <ta barragem ele
Salto de Santa Cruz, com pu·
paridade de 10.000 quilowa�s;
12) Energia da têrmo-elé

trica de Capiv'l.ri pãra a ;l'

gião,
.

passando por La,lro

ALUGA -SE CASA E
SALA
por cr$ 2.000,o0 aluga_se uma

casa desocupada e outra por cr$

2.500,00. .

Aluga_se também u�a sala de

socupada para escritÓrio em fren_

te do Querência palace Hotel por

cr$ 1.800,00.
k tratar com o sr. José Cherem

Rua 'Irmão Joaquim n. 9 das 9

MAD[lflAS pARA' c'
CONSTHUCÃO

.II�MA()S l:iflENC()URT
J
( A I', (! 1'. r;. :. � t) .

f O N r I lj (I 'l

à.s 12 horas no periodo da ma-

Y 1St 1 E
.

A
-

·H. O � � A
-......""""'�

.j

,1Rua!D,eodo�Of n.O .15

DECRETO N.o 55

:,O prefeito Municipal de Flo

rianópolIs no' uso de

S'..lll.SIatribulçõ:S e de conformidade de 14 de no.

Seminário < Só 'io-E(onômico -em:
t da última pág.) transpor_te fer�ovíário. A sua t Mullr:.r, Bom Retiro� São Jo -1.- suem vastas â,reas .

cobertas

I
.(COn .

EDUCAÇãO adà�t�çao ,sera. fator que quím, Lajes e Curitibanos; por' extensos. ervais, atíngín- ENCERRAMENTO
,

A comunidade carece possíbílttará maior progresso 13) A voltá da sonda da do a sua produção a 4 mi- Finalizando a reunião in-1)
las profissionais para da regiao:

,
.

_
Petrobrás para Tangará' ex- lhões de quilos. Devido a res- formal, o sr. Celso Ramos di-de esc�ão da mão de obra es- .,10) A ma conservaçao <ia. plicação da retirada;' trições impostas pelo Institu. rigiu a palavra aos presentes,!orllluzada; estradll; Ponte Alta do Sul à 14) Tangará está em falt� to Nacional do Mate o tipo .

dizendo de seu entusiasmopeciaHá neeessidade de se EncruzIlhada faz com que a de energia' produzido é o de chimarrão em ver homens do interior2) .

uír mais matrículas produção da região �eja es.. AGRICULTURA para consumo regional, o preocupado com a soluçãoconrftas nas escolas parti- ceada para outros �stados; 1) Melhores financiamen- chamado PM2 e para os de da conjuntura socío-econômí-grr �es' " 1�). Existe n,e�essldade �e t?S a? .ho�em do campo e exportação PU1 e PU2, há ca de sua região. Referiu-s�cU a R�gulaf!1entaç.ã? justa dO!ctl os mu�i,ClplOS com ma- slmpllflcaçao no processo da.1 apenas uma cota de 68 mil à sua fe sempre crescenteS)distribuiçao d� bolsas e�.. �u��as_ rodovíãrías, para con- concessão do crédito; quilos, resultando. daí, o es- pelo interior ,afirmando quedai res com seleção pelo CrI- ser ,açao. das suas estradas; .

2) Centralização em Joa- trangulamenb. d!l ind�stria, o país deve crescer e pro�rfo do mérito e necessidade
.� �2! C.nar um ramal ferro- çaba dos setôres de revenda enquanto aqui e vendida a gredír partindo daí para as

tiva' v.a!lO �Igando, o oe�te a Cle- de máquinas e' critério mais 13· cruzeiros o quilo, no RirJ capitais. Agradeceu, também,ere) E"imprêscin�ívelmelho- �elan�ldhn? J:�ra�a,_pass�n- adequado na distribuicão d�s Grande do Sul é cotada a 30 a presença de todos os parti-4
a remuneraçao dos pro- .? por apcco (esse proJ.eto mesmas;

-

cruzeíros, havendo escassêz, cipantes da primeirª, reuniãora�ôres; ,

'

_

ja l��iS!� e:n tramitaçao) ;. 3) Proporcionar assistência ,Todavia, os ervateiros, ape- informal do Seminário sócío-
5) uma melhor adequaçao, o ar melhores. ,d?3- oficial através das cooperati- sal' de se' localizarem . na Econômico. -,

4' .. '.I[!.prédiOs escolares;. vios nas estradas rodo�lar�as vas e aS30ciações rurais ten- fronteír-i com aquele ,Estado, Entre os que estiveram nadO;) Necessida�e. da mst��a- e�, construçao, par� nao in- do em 'lista .a racíonalízacão não podem ven�er '.ah,. A er- reunião de Joaçaba, pudemos
• de um gínásío gratúíto L;�o)mger °ltr�fegO, de assistência e conveniência va do oeste, príncípalmente anotar, entre outros, deputa-�: oJaçaba e de um cruso

i- _

onc usao e maçada- econômica do agricultor' a de Joaçaba, goza de extra- dos Oscar Rodrgíues da No-
lentífico; .... n�.zaçao cJ�- .aeroporto de 4) Evitar o êxodo rural 'ins- ordinária preferência, quer va e Augusto Bresola, verea-c
7) Existe deflClenCla d� �s- Campos �ovos, .

talando tiros de g-uerra em pelo seu sabor, quer pelo ca- dores Mario' Fernandes, Nel-
colas p��márias e secundárias .lf>! MaIS verbas para o todos os municípios, dímí- pricho com que é f�bricada. son Pedrini, ·dr. Lineu Bona-
na reglaO; � ! apa.:elham�l1to do aeroporto nutrido o número atual exl-
8) Fixaçao da lavrador ao de ilideira,

_ gido para funcionamento'
Bolo; _. '., ��) C�mcl!,sao da 'estrada 5)· Funcionamento das �ar-
9) Construçao d�, um gma;- Agua Doc�-.,('Iaça�a; teiras agrícolas dos tian�os

sio.noturno e gratuito em VI;' 17) Pavlmentaçao com ma- particulares;
delra, . c�dame da estrada .e�tadual. 6) FinalJ,ciamento de má�''}.'RAN:SP,9'RTES. Campos Novos li; Cu!Itlbano�, quinas com reserva de domí-
1) A produçao pr�clsa d� 18) �acadamlzaçao de Ca- nio;

e�tradas para ser eflcaz� dOl çador a.BR::>';
.

7) Assistência e técnica e
a necessidade de ro�ovlas; 19) LIgaçaO, entr� os Esta· educação para os agriculto-
2) As estradas eXistentes dos do Paran� e RIO Grande res'

ão deficiéntes, adotar a ma- d·) Eul por P.�nte Serrada:' .s
ndamização, para permitir 20) Ligaçâ9 Videira-Salto 8) Reabertura e f��c�on�-
�tráfegO em qualquer tempo; Vfl100S0-Hereiliópolis. me�J;o da escola de .mlClaçaO
3) No plano das rodovias ;ENERGL\ agrlCola de Joaça�a,

federais é preciso acelerar a. 1) Há faltit de energia e I, 9) Fomento, agr�cola deve-

construçãÇl da BR-36, que grsnde falta, na regi�o; ri� executar o� Acordos atra

ligará o planalto ao litoral; 2) E' preciso dar-se solu'ião ,,�s. d� �dmimstradores mu-

4) Interligação dOê; muniCl- g�O�al no problema dá ene�'- m�ma ;ixação de prêços jus-Pios por uma estrada esta- g'" ,

t d'·t d d ddual com ácesso a Marcelino 3) Que o G.lVêrr.o do És',a- os ,e ep?sl QS a equa os .e
Ramos e pôrto União, pam do conclua ('iH iódl\_ a região mercadol'las,. para abastecI-

. it' ,escoamento dos poquenas usin'ls hidráulica" mentos dos mercados na en-
pelln Ir o

.

..

'-1 ,

.,
-, tre safra'

produtos pela porto de Sao d� 10 a 15.000 oqu'��wats, p.r)- 11) Modificação dos finan
rrancis�o ,!o Sul,

. . fHenci3;ll'!ler.t� ",�.nta ?rtlZ, ciamentos do Banco do Bra-b) LIga9ao Videlra-Curt�- Cha,pecozmho
_

e Canoas, sil na questão dos prazos" e
tibanos, VIdeira-�oa9aba, VI- 4)

, Instalaçao" de uma, hi- formação de melhores fis- dltQ suplementar à dotação abal� 0.01.2 cr$ 70.000,00deira-Caçador, Vldelra-Can�- dreletr!ca no RIO
.
Irany, na cáis do Banco ju�to ao agri- Sé) descriminada correndo !L des- Art. 2.0 - Ficam abertos os cJ'é-

Pos Novos. e m,elhores condl- Fazen�a, Fa�roupllha" com cultor',' , I' dl'tos suplementares as dotaço-est f t çao minln a d 4 000 1 pesa pqr conta do provave exces.ções para o !a e�o; _ ,exr� 1 �e. .:lp 12) Ampliação dá rêde de
_fi,)

. COl}segUlr llgaçao �e no elXO da_turbl�a .

,
_ armazéns e silos; . BO de anecadação do corremo abaixo descriminados correndo fi

VldeIra a BR-�, por san�a .5) E como �e"ul1d�cetapa, 1"3) Mecanização da lavou. ano. despeSa por conta do provável ex_
Cecilia (extensao de 150 qu.- aproveitar maIS duas q'Qedas .

.

lômetros) ;
_

.' J;nenpres. aba1x� de�tâ,.;utiJ!- rai4) Substituição dos postos7) Ligaçao.· de Campos-:- .. z�n.d!,. a. reg�lar!zac;�o �a fel- d' suínos por um centro de
Novos pelo RIO Pelqtas, ate

ItU,
e tambem as llnhas de e

.

as'
_ em vigor na. d.!'J;ll- da sua pubiica.

LaO'oa, Vermelha 'no· ·Rio alta ·tensão; .<. pe:��lsc '

t d t lha ção revogadas as disposiçõ ?es emGr�nde do Sul, atingindo as-, fH Situar uma hIdrelétrica . :�aro' e pa ru
,

sim a BR-50 à BR-2;
,- entre o extremo oeste e o �ec��lz para Campos contrári�

8) Asfaltament:o do aera- ��ntro do Estad�.' �ois sêf'Vi- ��)s., Estaperecer para a
pr,féitura Munlcipal de' Flor!u-

porto de. JtOaçabdaf" 'iA
. de: lb:s.- dde ponte .pa,a !�tde;ce<lo�- agricultura um trinômio, as- nópolis 30 de novembro de 1959

!l) EXls e e lC enc�..::._ ... _1? e �nergIa, qu,,:, ." _

-

sim subdividido: .1.0) Ol'ien- osvald� Machado prefeito 'lu
. 'I,c�cnda .� obra ic eletllf�caçao t

-

2 o) Proteca-o e 3.0)
.

.' '. do. "Esíãdo', ., açao� '. - nicipd
, : -" ,

"'1). victeha 'possU'Ç'capáci- ASSOCiatiVISmo,
! dadc imediata para ....

,:' 2.5ÚO SAÚDE PúBLICA
quilowats .e· só el:'ti aprov,�i- 1) 'Verbas e fin,anciamAn�
tando .atualm.:nte 600 quilo- tos e IO,ngo prazo para exe

".rats;
,

cução do plano de agua e e3-
'8) Videira deseja a elAva- gôto de Joaçaba, como nos

ção da barragr\m da atual demais municípios; .

rep!'eza; ,2) Assistência médica e

S) Interligar a I·.êde de C::.- farmacêutica, através, dos 1

çador à de Videira., pois fi postos de 'saúde;-

usina de Caçador tem uma 3) Construção de um 52 ..

capv.cidaçie de 6.000 kws., Pfi- natório na região;
.

ra um consumo de apenas 4) Instalação e funClOna-'
1.000 kwa; -l'!1ento do Pôsto do SA;,mU

em Joacaba ou Herval D Oes

te' já éxiste autor-ização pa
ra' o funcioni:lmen�o, senda
necessária nomeaçao dos en-

carregadOS; _

COLONIZAÇAO
_

1) Não há coloniza,ç_ao; .

2) Existem na reglao va

rias terra:; ir"cultivadas;
TRI.I3U'If\ÇAO

1) Criação do Conselho de

contribuinte's para defender
os mesmos;
COMÉRCIO. INTERNACIO
I-'AL: MADEIR� E MATE

.

1) Há neceSSidade de se

intensificar e,s vendas. d:
rl1adeira para a Arge.ntdl!ll}:;l2) Tornu-se imprescm :1;
scabar com o trust dos e!"

.

teiros poi� a' exportaçao
�� erva' -'- beneficiada:., PO!
Santa Oata,rina, - nao e

pel\mitida; ,nhã e. à. tarde das 14 às 11 horas. 3) Liberdade para com"r-

--�------- ==-==:-::�=-=:-;;�_;;-;-_1_ c�ar o mate;____________-- llJ '4) Como n:edida para w)-

;. VA-RIADO SORTIMENTO DE
• llicionar o rroblema, suger�·

JIII ARTIGOS PARA se a fOrm�l(t�o. �o��operetl-II1II - II1II vas (aSSOCla lVIS , ,

JIII JIII 5) Intel"f�rência na ef.e�i ..
• GERAL

.. vação, do plano de 10cAal1�a-
E;-tPORTES EM· JIII

ção de camf,os de' ess�nClas
�. :J' . .'l florJ:�a�e �r\';_����u(�� �;�
: V. S. ENCONTRARA NA.. :1�ti;;!iE�'c'l,'��d�a;
•: Casa Carner,10 '11�:::��r� ���r������a���ae��
.. • madeireiros e destmado a0
�

\ II1II reflorestamento; .,

• S JIIII 8) E' oútra apreclavel. fo�-
A MAIS COMPLETA EM ARTIGO ... te de riqul'�a doosm����l���'• OS JIII a erva-mate. �ESPORTIV • de Irany e Catanduvas 1l0,,-

• •

'Rua Tenente Silveira, n.o 25 - Fone, 2859- •
• FLORIANÓPOLIS - SANTA, CATARINA'
.'a_- ..-------- ........�

�MorVE'S EM ·GERAL

ROSS.MARK
l O.J A

atribUições e de conformidade

com o disposto no art. 74 n.O

'1 .combinado com o art. 127
, -

da Lei n.O 22

combinado com o art 127 d�

guinte importân�ia'

com o disposto no art. 74 n. 1 vembro de 1947, e de acordo

••

to, industriais Francisco
Lindner, Hermínio Quinti",
lhan, Aloísio Neringh, pastor
presbiteriano Heli da Silva,
srs. waldomtro : Soares dos
Anjos e Alfredo Remar, res

pectívamente presidente e
secretário da -Assocíação Co
mercial e Industrial de Joa
çaba, sr. Alvaro Tolentino da
Silva presidente do Rotary
Clube, sr, Romano Massig
nan, sr. Werner Helfnstein,
presidente do Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria
de Metal, Mecânica e Mate
rlal Elétrico, sr. Antonio Ma
resch, presidente da Associa
ção Rural de Joaçaba. De
Herval D'Oeste anotamos a

presença do sr. Luiz Marin,
secretário da Prefeitura, ve
reador-Waldemar Menegotto,
sr. Ludovico Deitos, presi
dente da Associação Rural,
industrial Atilio Pagnoncelli;
vereador Cid F-iaraiva e sr.
Adão Lopes, presídente da
Associação Rural. De Água
Dôce: srs. FOItunato Beal,
Eonifácio Mendes e Verilio
Grando. De Ponte Serrada,

o prefeito PEdro Bortoluzzi.
De Rio das Antas os srs. Na
poleão Morais Mlstíco Pedro
Querubin, industriais, Adal
berto Katch e Ivo Spengler,
comercíantes, De Lajes: pre
feito Vidal Ramos Jr, e sr.

Antonio Jader Marques. De
Tangará' prefeito Darcy Ca
sagrando, índuetríal Julio
Fuganti. D:; cacador: vereá
dores Laurinda t'áoro, Nilton
Camazzettc, Domingos Brus
co e José Gíacomíní, -sr. An
tonio Camazzctto, industrial.
Df. Videira: lndustríaís Dar
ci Cantú e Pedro Ponzoni,
Agostinho Rosetto, secretário
(Ia Preefttura, dr. Luiz Ga
briel, agrônomo e Wilma r
Dallagnol, académíco de D:
reito. De Campos Novos: :in
dustríaís Domingos Girardi,
Adão Batini Antonio SC:11'<1-
batto, prefeito A n s e I m o

Granzotto, padre Quintiliú
Castení, vereador Pedro de
Lara Ribas, sr. João Gomes
de Campos, presidente da

Cooperativa Tritícola e' sr.

Vitória Christofoli, comer-
ci&nte.

'

. DR. RICCIOTTI-:::QUELUI
ADVOGADO

Escritórios: Rua Felipe Schmidt 52, apto. 6

Telefone: 22-46
Diàriamente das 9 às 12 e -das 14'às 17

Lei n.O 22 de 14 de no...�m.

com ·0 art, 3.0 da Lei -n.o I
361 A de 22 de dezembro de

..
_-

••

1958:� 1---------------------
DECRETA: I

0'.04.7 ••. , cr$ 30:000,0'0'
0·04.9 cr$ 30.000,00
0.04.5 cei 10.000,00 COQUEIROS PEDE LEITE 'A DOMICILIO

Art. 3.0 - Este decreto entra. As crianças de Coqueiros por meu intermédio pedem
rá em vigor a partir da data da leite à domicílio, aos senhores chefes da Usina Beneficen
sua publicaçãO, revogadas as dls_ te do Leite.
ll_n;ÍqÕes em contrário.

. Aguardamos que estas crianças sejam atendidas. Caso

, pr3f91t.nra"l\t1,up.lClpal ;de Floria_. 'contrário, vou repetir esta nota até. o fim dêste ano e o

DECRETO·'N."51 A óópoÜs 24 de 'novembro de 1959 ano de 1960. Sou teimoso igual o� "manda chuvas" do

O prefeito Municipal de Flo-
I o.s�ald� Machado - prefeito M� leite ...

rianópolls no uso de suas n',("J[I::) --- :000:
, . \

SEMANA DA MARINHA

bro de 1947 e de acoc'do com

o art. 3.0 da L9i n.O 361 A d(

Art. 1.0 - Fica anulada na
,

,

22 de dezembro de 1958._

DECRETA: dotaçãO abaixo discriminada a se.
,

Art. 1.°, - Fica .aberto

1-41-1 , cr$ cesso de arecadação do corrente200.000,CO
Art. 2.° -' Este decreto entrará ano:

R'DVALINHA

9.30·Hs. 1<

..Q

DA MANHIi::s
-

!lo.

III E RIO - FLORIANOPOLISGI
M

TAMBEMó
...c:
� . DIRETO AS 15,30....

..l

TAe·
CRUZfIRDII.SUL

.

e:

Os marinheiros do Brasil, no transcurso das comemo

rações . (fa "Semana da M1arinha", não podem deixar de

volver o seu 'pensamento,
.

reverepciando a memória dos

bravos companheiros, sacrificados no cumprimento do de

ver e cujos restos mortais vagueiam ao sabôr das ondas

tendo, apenas, pãra lhes abençoa� a última morada o sig
no resplendente do Cruzeiro... .

.....'_,

--- :000: �

AQUI ESTãO AS DEZ ...

Aqui estão, AS DEZ MAIS ELEGANTES VITRINES
DA CIDADE DO ANO DE 1959.

HOEPCKE -FAZENDAS
CASA LONºRES
VERALUCIA
GALERIA DAS S1!:DAS
JANE MODAS
DROGARIA CATARINENSE
CAPRI MODAS
CASA KOTZIAS
MAGAZINE HOEPCKE
A MODELÀR DE MODAS

No próxÍlp.o dia 21 às 13,30 hs., os senhores lojistas de

verão comparecer na Prefeitura Municipal, a fim de re

ceberem as medalhas HONRA AO MÉRITO . do Prefeito

Osvaldo Machado.

•

__

.

:pOo: __ I
VITRINES PARA O NATAL

As lojas da cidade estão decorando 'as suas vitrines

'para o NataL Vou selecionar as dez mais bonitas. Capri
chem.'..

--- :000:,'---'
EFICIENTE O TRABALHO DOS BOMBEIROS

No incêndio de anteontem, na sobre-loja da "Caçuli
nha" de A Modelar, os soldados do fogo, apresentaram um

trabalho· eficiente, quando mostraram a sua habilidade,
evitando que o fogo invadisse as demais lojas. Se isto

acontecesse, seria um incêndio de grandes proporções .

Parabéns, aos soldailos do
.

Corpo de Bombeiros ...

'Clube Náutico Riachuelo
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇãO
.

De ordem do Sr. Presidente em' exercício, ficam con

vocados todos os membros da Diretoria e demais ass(Jcia�

dos DO CLUBE NÁUTICO RIACHUELO, paar a assembléia

geral extraordinária á realizar-se no próximo dia 6 às 10

homs, n séde do Clube (Rita _Maria>'. Rua He;nrique Var

gas n.o "70..
ASSUNTO:
1 - Eleição para o cargo de Presidente,

núncia do Sr. Henrique Moritz Júnior,

Florianópolis, 2 de dezembro de 1959.

ROBERTO MULLER
Presidente em exercício

DINO FÚLVIO BORTOLUZZI
1.0 Secretário em exercício.

vago pela re-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPDLIS, Quinta Feira, 10 de Dezembro de 195�
----�---------�--�----------�------�

A rIRM�/MACHADO- .& elA.

Tem o prazer de comunicar a sua distinta clientela
ter sido nomeada Revendedor Autorizado dos

:Aparelhos domesticos

.. muito leve: apenas 1.500
* passa melhor pela ação do calor
* contrôle automático de caloria
* unidade CalrodR fundida na base
* 'cabo automático com descanso para Ó polegar
* rebôrdo "poupa-betões"

/

.'

[)ispon do Pa�a- Pronta

,

'.

';"" ......
,

Retilínea G!]E

* 11,7 pés cúbicos totalmente aproveitáveis
* Prateleiras ajustáveis em 12 posições
* Resfriamento 15% mais rápido
* Formato revolucionário e elegantíssimo
* Garantida. pela General Electric

! .

--�----

,

,

DIMENSÕES
0omprimento 24 em

Altura '. . . . . . . . .. 23 em

Profundidade 17 em

CÔRES
Marfim - Marrom

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

OUTRAS VANTAGENS E
NOVIDADES

Som excepcional proporcionado por 2 alto-talantes
,

frontais. Um alto-falante de 6" para grande vo

lume, é reprodução de graves e médios. Outro de
4" para reprodução de tons agudos.

{' -:"

Entrega

...

DIMENSÕES
Comprimento

.

. Altura
.

25 em

1715 em

8 emProfundidade • i •••••• o .••• t!!
-

� •••••••••••••

CÔRES
Frente Marfim, Gabinete verm;lho
Fr.ente Marfim, Gabinete Prêto
Frente Marfim, Gabinete Turquêsa

I,I

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

--I-------

----

I

Altura: 1,50 m
,

Largura: 0.75 m

Profundidade: 0,78 m

Pêso Bruto: 176 kgs.

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE

DE
RECREATIVO

JANEIRO6'
ESTREITO

PROGRAMA DO M:mS DE, DEZEMBRO
......

, .'

DIA li} - Soirée de formatura, do cur-
,

'80 Normal
"

Régúmal ·'Ha-
roido Calhido".

, ,

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

\
DIA 27 - ,Vesperal dançante.,

,

\

'\

\ /
FLORIA�ÓPOLIS, -Quinta Féira• .tO de Dezembro de 1959

no centro

J'

Articipantes da .PrimeilQ Reniãs Informal doSeminário Socio-Éconómico,- em Concórdia, a"'oram as saguíntes, as per-

30 d N
'

.

s

alidades que comparece-

e
- b '

lt
· DIPOA - Dr. Manoel C. Ma- I nho - Victor Bassotto, In-son

de ooncõ d' Ovem -la U 1mo
'

chado, Chefe do PDVA. ! dustriário - Waldyr Freitas:�: �:u��!:m:r�on�����: L k b '

'

"

�

DE SEARA: I Jacques, ToPÓgraf? - Leo-:presentando cinco munící- dedenEauer, ,PI.astor comu�i-I Biez�s,' Preso Associação Co-
I
vades de S. Catarina _

Lau-l Registro Civil _ Dr. Rober- Clayton Wosgran, Preefito nardo Frozza, Agricultor -r.
s do sudoeste:

a e vange ica
-:- Domín-

I
mercíal e Industrial - Por- ry�Ribeiro Neves, Oficial do to N. da Gama, Inspetor do Miunicipal - Américo Palu- I João Moschetta, Comerciante.Pl�E CAPINZAL: g?S ��chado. de LIma, �u�- t�o� A. de Lima, Engenheiro '

do, Preso Câmara Municipal DE PIRATUBA:
. Odil Doin Agen-

cionano Mumcipal - Cássío CIVIl - Silvio Ferraz de NA-O' T'EMOS VAGO-ES - Theodoro Barbieri, CO;- Nivaldo ida Silva Medeiros,Guilherme , '

'Oesar de 01" F ., .

A t d E t t' t· -"de Estatística - Felice.
..

rveira, unciona- AraUJO, Extensionista Proj. merciante - Waldemar Ste- gen e e s a IS ica - Ar-� sagrande, Comerciante - rIO Mu.mI:pal - Dr. Júlio 17 - Paulo Tramontini, En- �A Rêde de Viação Paraná-Santa Cata-
-, fani, Func. Municipal nildo K. Freítaq; Industrialar. Ruben O. A. Córdova"

Cesar RI.belro Neves:. Presi- genheiro Agrônomo _ Dr. Carlos Paludo, comereíante. --:: José Arcildo Hermes, Ve-D
do Prefeito.- Celso

dente ,Camara Munllcpal- -I Olavo Rigon, Encarregado do rina, argumentando com a falta de vagões e DE ITA:' reador - Eduardo BentoRep. J
.

Ch
.

h t T S1l'C! d r •

d- f" t d Osório, Vereador - Cristia-ia Diretor Rádio· Lu- ose UIC e a, 'esoureiro �I - Ary Galmar Reich e maqumas susp�n eu o orneClmen o e P d P 1 In P reít M'
.

Farn ,

dA' •

C
. IA' e ro a uco, re ei o um-

no Poletto Netto,' Func. Mu-"ria - Dr./, Lauro Pereira a ssocíaçao omercíal -,- { gente de Estatística - Dr. comboios para o transporte de madeiras do cipal =: Tranquilo oadore;'�liveira, JUiZ, de Direito - Altair Ramos, Gerente_ Ban- 'I
Victor

Fonta,na, Pres, SinC!i- '

"Vere�dor '-- Fioravante zan-
níeípa; - Armin Senlko, cc-

Renato M. dOS' santos,' co INCe - Dr. Napoleão De- cato das Indústrias de Pro_- Vale do Rio do Peixe, ri-o
.

Oeste do, Estado, ""

merciário - Edvino Hach-Dr
\.

-

'., ',.,

1" donaí Pres,' AS,sociação Ru- mann Pres da Câmara Mu '

.

otor Público.
. quech, Diretor da SATAC - dutos SUinos, Carnes e derí- assim prejudicando de modo consideráve ral _ !talo Nazareno Mos-

' ,.
-Frolll

Dil M f'
.

/

nicipal.DE CONcóRDIA:', 1 son a mi, Inspetor Es-
a economia da região. Numerosos apelos di- chetta, Vereador _ AS'li�

_-,- _Dr. Pedrinho Antonio

Fur-',
colar - Hugo Klein, Gerente VENDE-SE NA rigidos ao diretor da ferrovia não surtiram Têlmo Messina Moreira, Ipan, Advogado - Fioravan- Banco Agrícola' Mercantil

,Func. Instituto Nacional Pi-"te Massolini, Prefeito Muni- S/4.- Armindo Oscar Au-: AGRONOMICA efeito.
.

I
cipal - Frei Ceciliano Meu-I gustín, Presídente Assocta->
rer, Vigário da Paróquia - ção dos Criadores de Suinos A rua Almirante Carneiro, um O fato repercutiu na Assembléia e se- A V I S ODr. Carlos Buchele, Promotçr de S. Catarina - Osório Fur- lote de terra de 12 metros de fren guiram telegramas dos' parlamentares aoVi to C d ban Industi'lal Jac 'b te x 30 metros de fundos comPúblicO - C r onrao,

.-
o

presidente da República e, ao Ministério, daágua, luz e esgoto.
Tratar Av, Trompowski 11,°88., Viação.

N-ll/82

Casa - Vende-se
Vende.se uma de madeira

recém.construida
,

com

conto. to

Ver e tr.·,�·i,!' na mesma, ii
tua José .Maria da Luz n.o 7 A
-SERVIDÃO (JOSé Mendes).

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

N-ll/76

PARTICIPA,CAO
, .

Henrique Carlos de Azevedo e

senhora participam aos parentes
e pessoas amigas o nascimento de

sua pcimogenit", ocorrido dia 4, .na

Maternidade dr, Carlos Correa que
na pia Batismal receberá o nome

de MARIA TEREZA.

, VENDE-SE
A praça General OsóriO; 37

uma' êasa-',-, em frente ao futu:
iro Imtltuto de Educaç�o.

----_---

ALUGA-SE
Otlmo apartamentq

da cidade:
Tratar na CASA VENEZA.

-D-EPAR, A-M-'E-!JN-',G--:-:----DE-,-SA�O-D-E-PU-=--'B�L1--(-A
�

- PL ANTÕES DE-FARl\1AelA
DiIllZE,MBRO

5 - Sábado (tarde
6 - Domingo

Farmácta Sto. ANTONIO

Farmá�ta Sto. ANTONIO

12 - Sábado (tarde)
13 - Domingo

FarD).ácia CATARINENSE
Farmácia CATARINENSE,

19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo

Farmácia NOTURNA
Farmáéia NOTURNA

25 - Sexta te�ra (N'ATAL) Farmácia VITÓRIA

Farmácia MODERNA
Fàrmácia MODERNA

26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

pelas farmácia;s ,Noturna, Sto.

praça 15 de Novembro.
entre ,12 e 12,30 horas será efetua

ESTREITO

O 'serviço noturno será efetuado
ruas Tratano, Felipe Schmidt e

O Plantão diúrno compreendido

6 - Domingo

13 - Domingo

20 - Domingo
25' - Sexta feirai (NATAL)
27 - Domingo

Farmácia do CANTO

Farmácia INDIANA
Faemàcla CATARINENSE
Farmácia do CANTO

Farmácia INDIANA

Rua Felipe- Schmldt

Rua' Felipe Schmidt

Rua Trajano

Rua Trajano
r

,
,

Rua Trajano

Rua -Trajano

praça 15 de Novembro

Rua JoãO pinto

Rua João pinto

Antõnio e Vitória,
-

situadas às,

do pela farmácia VitÓria.

Rua 24 de Maio
, Rua

.

Rua

Rua

Rua

pedro

pedro

24 de

pedro

Demoro

Demoro

Maio,
Demoro

I,Dr. Júllo Doin Vieira mUdou:
I o Consultório para �ua NUllf' I

\
'

I Machado n.o 21.

I Fone 26-75 -

I
Nó 11/10 IVendE - e

todo

XXX----
x
x

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

Bem como um balcão com utilidade para bar ou co
mércio em geral de material pau-marfim. com diversos
compartimentos.

A .trE!-tar na rtta Marechal GulIherme, 1 � Floria-
nópolis.

,

� "

N-ll/68

ALUGA-SE ,RESI
DÊNCfA CENTRAL VENDE-SE

ótima casa na rua 24 de Maio.

Tra.tar pelo telefone 2730, 'cam

DANlE'L.

----- -�-�--,�--------------

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

com quatro amplos salões, edificado em terreno de
11,68 de frente por 45,00 de fundos. 'Tratar à rua

São Jorge, 32

Aluga-se, de preterêncía
para Repartição Pública, am
pla e excelente residência,
sita à Rua Jerônimo coelho
n. 28 esquina Tenente Silvei
ra. Tratar no local ou pele
·.telefone n. 2368.

VENDE-SE
Uma cB!!ª,"',de material cita- a

rua José Mendes n, 52. I
, /

Tratar na- mesma: com o sr. Al_
cides da Gama

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL
E D r T A L

N-ll/90

PARTICIPACÃO, .

Acy de Freitas Joaquim Cavalheiro Mendes
e Senhora e Senhora

têm o prazer' de participar o contrato de casamento
,

de seus filhos

, De ordem do Exmo. Sr., Des. Ivo Guilhon Pereira de
IMello, Presidente do Tribunal Regional Ele1toral, faço sa

ber aos candidatos inscritos no concurso para provimento
das vagas existentes na classe inicial da carreíra de Au-
xiliar Judiciário, que,

'

, 1° - A organiZação e correção da prova de Português
estará a cargo do Padre Pedro Jeremias.-

20 _ A Prova de Português será realizada dia 9 (quar-
, .,..'�. .c"'.... _'" +-

.....
/- •

ta"'-'fe1ta)' do, corrente, as dezessete (1'7) hçras, na Facul-
dade de Direito e as demais, nos dias e horãrios já divul-
gados pelo Edital do dia 3-1·1-59.' " ,_.

,

30 - Aos candidatos que não receberam o talão de
inscrição que o mesmo se acha à disposição na Portaria
do Tribu�al, díàríamente, das 13 às. is. horas.

Secreta.ria do Tribunal Regional Eleitoral, em Floria
nópolis, 4 de dezembro de 1959.

---C-a-r-m-e-n--G�a-l�l-ot�t�i---=-==
Diretora Geral Substituta

X proprietãrios.
Ambiente confortável e elevado! No mais be- X

lo recanto de FlorianÓpolis - Praia de Bom X

Abrigo! Servido por ótimos õníbus da Empsêsa X

Bom Abrigo. N':11/67 X

X

.... -----XXX

LECY

Blumens.u, 30-11-59
e JOSÉ

Florianópolis, 30-11-59

-----,XXX
x
x
X

VERAO! ... BANHO DE MAR! ... SOMBRA ...
x

X
X

e água fresca,.:
X

As famílias de Florianópolis e visitantes es- X

X tão de parabéns com a abertura da Sorveteria- X

X Restaurante-Bar BOM ABRIGO, estabelecimen- X

X to moderno dírtgído e servido por familiares dos X
XN-ll/97

x

X
X
X

X

XX'X-----

CONVITE
'A S. R. Escola de Samba "Os Filhos do Continente",

de acôrdo com a cooperação dada pela Diretoria da S. R.
8 de Setembro, cedendo-nos o seu salão à rua 24 de Maio,
esquina com a Rua Machado de Assis, convida por inter
médio 'de sua Diretoria, seu� associados, associados da
grande cooperadora e seus costumeiros 'frequentadores, pa-

A preços especiais, no SUPER )MERCADO DAra'O ,baile à

r'ea,
!izar-se no

r,e!erido salão, na noite de

12\: AVENIDA MAURO RAMOS: Lojas Externas, Boxes ;do corrente, com início às 22 horas. ' I Internos e Bancas. :Outrossi;m,- os prêços dos �ngressos serão os_ Seguint�s:.. Estão já funcionando Padaria, Açougue, Per- _I.Associados: Cr$' 60,00, com mesa, Cr$ 100,00. Nao ASSOCIa- •
'

L it t'

III ,xal'ia, Venda de e e, e c ..dos: Cr$ 80,00, com mêsa, Cr$ 150,00. '

• Os interessados devem aproveitar essa oportu- '.Desta fôrma, certo do comparecimento de todos, aqui : nidade par,a obterem um aluguel bastante convi- Iaproveitamos para externar nossos sinceros agradecimen- : dativo, pro�urando o Consórcio de Desenvolvimen- Itos.
: to Econômico S. A., à Rua Conselheiro Mafra, 72 •Atenção! Reservas de mêsas, com o sr. Zacarias Izido- •

_ 1.0 andar _ FONE 2831. N-ll/44 Iro Adão à Rua 3 de Maio. t. - .

_________A_D�IR_ET_OR__I.4 Enciclopédia 'dos Mu ·cípios
CURSO DE ADMISSAO AO' GINÁSIO CalarinensesAGORA VOC1l: PODE PREPARAR SEU FILHO PARA,

O GINASIO MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MATE
MATICA, PÓRTUGU1l:S, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN
ÇA, N.o 20, TJJ:LEFONE 35-30. PRÇ1l:ÇOS MÓDICOS.

O IBGE, acertadamente, a História das comunas do

i 1 da série Brasil, graças ao seu alcan-vem d vu gan o um

de obras que entrarão para ce histórico, econômico e so

cial.

EXCELENTES

ARMÁRlQS
EMSltT-lB6S l"�=

É simples aproveitar uma parede ... DÚRATEX
é o material adequado poro fazer armários

embutidos, ràpidamente, com maior econ�.mia e os melhores resultados!
,

'

• DURATEX é muito mais barato que,qual
q'uer outro material I
• Fácil de trabalhar - muito leve - muito
durável I '

• Mesmo sem piQtura tem bonito ãs,,-ec,tot.
• É o material ideal para armários, porque

, sua superfície lisa não apresenta farpas.

PR.ONTA ENTReGA. ,I

PREÇOS'DE SE

_
lIRAR. o CHAPÉU I

DU

Tràta-se da publicação
dos volumes "EnciclopécÍia
dos Municipios Brasileiros",
reunindo, numa síntese ad

mirável, flagrantes comple
tos de todos os aspectos dos

municipios nacionais.
A Inspetoria Regional do

IBGE, que tem à sua frente
o dinâmico e culto dr. New

ton Nogueira, pena brilhan
teI que durante ;muitos anos

serviu à imprensa da Bahia,
acaba de récebér o volume
da citada Enciclopédia, que
focaliza os municipios do Es

tad� de Santa Catarina.
'O volume 'conta com a co

'laboração inestimável de vá
rias autoridades estatísticas,
como o dr., Jurandir Pires
F'erreira o dr. Newton. No

gueira, �abendo a introdu
ção ao nosso eminente Se

nador Francisco' �enjamin
Gallotti.

EX
fAZ MELHOR E MAIS SARA TO I

I

"-

DURATEX é três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não racha, é mais durável e

menos atacável pelo cupim. -

,

Tamanho. de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,00 m, nos tipos

,liso, filetado e perfurado.
Revendedor: - MEYER & CIA.

_._J.--_._.� ---� ..---�-�-----

l,UA - Felipe Schnüdt, 33 - Fone 3270

Conselheiro Mafra, 2 - Fone 3_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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viagem- e felicid.,des,
RUMO A JOIINVILLE� f DE,'�Á 'PARÀ CURITIBA, SEGUE HOJE- A DlLEGA(AO CAT��INEN,SE, !,HEFIADA �E10 SR. OSNI-'�,ELtO � ,"APRONTA·,'
RÃO"- HOJE EM JOINVILLIE, JEN'DO (OMO nSPARRING" UM COMBINA'I)O-LOCAL E NO DIA'SEGUINTE PROSSEGUIRÃ.O VIAG�EM, DEVENPO ,:,

,

REALIZAR LEVE" TREIN'O NO LOCAL DO JOGO ,. ,y'

Viajando em co�fortável ônibus, sob echefia.do presidente' Osni Me110, deixa hoje' a Jlhe a deleçaçêo'de federação Catarinense deJu�
tebol que domingo�próximo,farásua-estréia no.Iampeonato' Brasileiro de Futebol de 1959, enfrentando os eternos rivais que são 'os para,
naenses, nos domínios destes, onde nunca conseguimos 'ull) triunfo sequerEm Joinvllle os, cracks catarinenses pe rnoitarão, 'isto após um..
jnetch-írelno puxado com um combinado local. No dia seguinte a deleçaçãe prossegirá viagem para a Capital das ereucarias. espera".
ndo, à íarde, realizar leve treino para reconhecimento do 'local onde, será, efeluada a sensaclonal batalhe e que' é o colossal estádio

.

"Durival de Brito". pertencente ao Ferroviário. Bôa -viagem e que voltem vitoriosos da refrega com os .perenaerses, 'São os nossos

.voíosl

Boa

2xi,

1952 - 1,0 jogo - Mossímann-

TRll:S ESTADOS ELIMI

NADQS DO eMMPEONATO
BRASILEIRO - Sete parti
das foram efetuadas domin

go, era prosseguimento ao

Campeonato Brasileiro de
FuteboL Eis os resultados:

.

Espírito Santo '3 x Estado -do
Rio 0, devendo ser eeftuado
um terceiro jôgo, visto terem
os fluminenses vencido o ie
go inieial; Rio Grande do
Norte 2 x Paraíba 2 devendo
haver um terceiro {ôgO; Ma
ranhão 6 x Piauí 1,

'

sendo
eliminado êste último; Pa-
rá ° x Amapá 0, com elimi
nação dos amapaenses; Goiás

"

2 x Mato Grosso 0, sendo eli

rinense, rumo a Curitiba, on- mínados os matogrossenses;
de lará seu "apronto". Amazonas 2 x Aêre 'I s"Gua"

(Do al'qutyo do Jornaizsta pe.

I
'

- ",

,P,oré ,2 x Rio B�anco 1.
'

dro pauio Machado) <
_

,
'

--II� "-- ',;.. ,

'

- s.: "r:: ,:';;�Tl15' O MARTINELLI CORREU"
-- I I --'

SóZI�HO - Não teve con- RESSENTIU-SE, BARRETO
I' <,

correntes o C. N. Martinelli,' DE �AIOR EXPERIÊNCIA
nas três provas de remo que I

- Rio, 9 (VA) - O fator
o Botafogo, de Jose Mendes" experiência não poderá ser

promoveu domingo na baía, esquecido em qualquer análí
sul. Os três barcos do alví-' se sôbre a • performance" .-�e
preto, deslizaram '-sozinhos Barreto eom Don Jordan,
-pos dois mil metros, sendo

"

'assim proclamados vencedo- :PuglJista' de 22 anos,' ilWiêto
'

,

res da partê' remística' do 'em 28 lutas;' ,mas sem uiJ,tél'
[estival cOI1!émorativo do pri- se ,Com adversários de classé'

,

meiro decênio de fundação internacional, ,Barreto iogou,
do alvi-preto josemendense, ,mu�o melhor do que se po

deria esperar contra um

c::tmpeã� do mundo, profis
sional há sete anos, com 64

lutas; W derrotas e 54' v {có-"'"
rias.

linho Camargo, Báca, Júlio· (de
B .usquej e Telxeirlnha. De.!rota.

CANCELADO O JO!}O EN
TRE A SELEÇão' CATARI
NENSE E A SELEÇãO DE
TUBARãO:'::_ O match-treino
desempate entre as seleções
de Santa Catarina e Tuba
rão, que estava marcado- para
a noite de anteontem, nes
ta Capital, teve que ser ean
calado devido ao estado en

charcado .do gramado, moti
vado pelas fortes chuvas que
,cairam naquele dia: Ontem a

seleção barriga-verde reali
zou apenas bate-bola e hoje;
deverá seguir para Joinville,
-onde dará combate á seleção
local e no dia seguinte deí
xará a "Manchester" cata-

es que defenderam Santa Catarina
-Ca peonato Brasileiro de Futebol'

Equi
n

Eis os quadros seíecícnados com

que, Santa Catarfina concorreu o

Campeonato Brasileiro de Futebol
desde q'1 � pela primeira vez dls

ra os par'!,naenses,

1938 - Otávio; Ruben_ê__e léié;
Ped�procóPio ,e' Gato' Galego
Coceff<a Nonhô, Beck' e Cauco:

por 3xO p'ara os para.

1941 - Francallacci; pinheiro
e Iéié; Bóia Pl'ocQPiO e Beck; I- ,

Chocolate Hélio Dirceu e Calico,
" t 1952

Derrotados pelos gauchos por 6><4,
B I

i
eneva

1942 - 1.0 j?go - Adolflnho;
e Gastão Euclides Nicolah pa_

Iéié e Diamantino' Lolá proco.' , ,
,

,

I trocínlo TeiJi_eirinha e Renê'. Vi,
pio � Beck; FeliPinho, Brául!O" tória sa'bre os c:{Pichabas por 3xl)�'
,Zabot, Ti,ão e Saulo Vitória, sobre

j 1952 _ 2,0 jogo _ Adolfinho'
os paranaenses 'por 4x3,'

, 1 Beneval ii Osn1'; Calico', -Agosti:
1949 _ "o jogo - Francallacci '

7
..

� �'

'Inho
e Gastão; Testlnha Nicol],',I

'TI'lago e Diama.ntino' Lolá pro. , ,
','

-, ',pa,trocllllo, Teixeirinha e Retl<:!,
cóplo e Beck' Felipinho, Brau- ,,

.J',', ' VencIdos nos 90 minutos por 1><')
Ho ZalJot Tião e Sa1i!. De,'rota, ,

,
, ",_

-

consegulmoS triunfar na :!)r., '!'�)_
frente ads gauchos por 7x3,'

lio BOdil�hO, 'I'íão e Leônidas, Em. colau, patrocínio Eucl!des e r,c
pate de 2x2 não tendo sido dís., I

nê, Empate fr�nte aos baianos

putado o 2,� j�gO visto '8. desís, I
2x2,

,

têncla da seleção catarinense. 1952 - 4,0 jogo - Adol(inho;,
.1950 ...,.. 1.0 jogo � Adolfinlio; Bene\1al e Osni; cal!co, Agosti.

Waldir e AlJ.tonlnho; MuriCi, Jal. nho e Gastão; patrocínio Nico.
, '

mo e Ivan; Den, Teixeirinha, za_'j lau, Den, 'I'eíxeírfnha e Renê,
bot Nicolau e Bentevi, Vencídos . Derrota frente aos baianos por

dos pelos paranaenses ,e por , 3x 1

1926 -- Moritz; Aldo- e Zurich
-

(La porta I); Perú Zé Macaco e

,Enéas; Carioa La porta II Ivo
, '

FGrelra, Zinder e Acio!!. Perde.,
mos de�16 x O ,p:u'a os paulistas,

1927 - Moritz; Aldo e ZU1'ich;
7é Macaco, Elesbão ,e Botafogo;
,'pires And"é Sada Chumbita A.,

, ,

ristides Francallacci e Aceíon.

Peedem{Js de 8 x 5 para os baía,

'nos:

pelas paranaenses por 6x1.

1950 ,- 20 jogo - 'Ar!'; Waldir

1956 '_"Z:o jogo - Mossi'manll'

A.ntonln'h�' ,e
� Lallc;la;res; de;so�'

, ,

,

Ceceu e Joel; Petruski, Juliil)lo

Camargo, Telmo; Teixtl1rlnha' ,6
,(ztdoro. Nova derrota: 2io diante

do. Paran�,

e C{'inês; Minela, Jair e Ivan; Antonínho e .Ivc; Tesoura Valé_
Nicolau Nízeta Zabot T�ixei., rio e Bequínua- PetruBkl' jsnei

'

, , , : - ,
"

rtnha c Bra.ulio, Goleados pelos 'pa Gaivota 'I'etxetrtnha e Sau!. Der.

I rota f;ente �ao,s capíchabas por
,

3;,:2,
j ,

' .. ': .:
" _

, ..

1928 - Benedito; Botafogo e

Dóca; Zé Macaco, EÍesvão e Be

z9rra; Adem,ar, André Sada,
Chumbita, Aristides Francanac,
ci e fIercílio, perdemos de 8 x O

rf..:'a os parana6nses.

':""'1964 - 2 ° joga--- Mossimann'
':"�'.'� -;,.. .,-'=.�: �� �-<,' •

",

"Antortinho" e lv0; "�etsÓl\ B-rau.

�'lio ,<f J3�qUinr:a; Retru�kl, Is�el,
" G�lyatlit Tei,xelrin�a::e Si�l. Em':
. pate frente aos ,caplcha_ po,'
���2. '�J�': �.��< ·�--i : _

\

<�

-195'6
'

,;; 1,0 jogo: -'-; Ciro Sbrtcl.
ni'; Ati.t'a�inho 'ii: Laudares( Ger.,

"
' 'I. ' ."

'

son eeceu e .1'oel; petruskl, Ju_'t:
1929 - 1,0 jogo Morítz;

Candlnho e Sabino; Adão Artu.
zinho e Enéas; periquito Cirilo

, '

'Zé Macaco, Nanado e Rui. Empa_
tamos por 3 x 3 com os gauc4_QS,

1929 - (2,0 jogO) - Benedito; 1939 _ Francallaçci; Rubens {l,

Candinho e Sablno; Granemann, Iéié; Tonico
Adão e Enéas; Féza C'ftllo Zé Lemos· Fog,uinh0 pedro 'Ul'bãn_o '

. "
' , ":

.Macaco, Nanado e Rui. perdemos I
Cilo Tião e Sau!. perdemos por

de 7x1 !la, J. Of gauchos. 3xl 'para os paranaenses, ;

1935 - Otávio; Lauro e Iélé;, '1940 _ Marepa; Rubens e léié;
Manteiga, Emílio e pedro Lemos; Chocolate' procópic e' Be.ck;, Fo,-

JllIeyer não ,Pedroca Cilo e guinho Fe!!pinho' Noldo, TI[o e'
" . , , , �Schmldlin, perdemos por 6xO pa. Sau!. perdemos -por 2x1 para, OS",

SAUL

-II-

I 'TREINANDO A SELEÇãO
PARANAENSE"- D,e Curiti
ba informam-nos estar a se-
ieção paranaense em francos,
prepatativos para 013 jogos de Barreto estreou em 195':;'
domingo e dia 13 frente aos consagrou-se a partir (te' 06,

'.

catarinenses. Ainda num de nas '"Luvas de Ouro", de O
seus ,últimos exercícios o es- GLOBO, aléançou os i;ítulos
créte da terra dos pinheirais de campeão' cariO'Ca 'bn,silei
enfr,entou na cidade -de Rio ro 'e duas vêzes lati�o-),!!lel:j- '

I
Branco o' clube de igual no- curio, para então Iançur .. ,;c
me, c�nseguindo vencer fà- no profissionalismo, em 1957.
eilmente pelo escore de 6x2: Na luta de sábado d�mons-

+ trou possibilidades de·enfl eu-
-- I I -- tal' categorizadas pugilistas

,

LELO TÉCNICO EM' CON- I
do

. "ran_king"
'

IJ.lundiaI dos'
TABILIDADE - O player I melo-medios, a, ex�mplo do'
LeIo (Manoel dos Santos que está acontecendo com

Dias), goaI-keeper do Avaí, ,Éde_r Jofre que, sábado, luta
conseguiu concretizár um

I ra com o filipino Danny !<id,
dos seus grandes sonhos, qual; terceiro do munqo na catego-
'seja obter o diploma de téc- '! ria�dos galos. '

n�co em çontabilidàde pela
i conceituada Escola Técnica

'"
,

BARRETO ENFRENTOU O tlnental da C:1tego ta, saiu.�,s" �e Comércio,de Santa Cata- O BRASIL ESTREOU VEN-
,

CAMPEÃO MUNDIAL PERDEN, multo bem da lutaI. que sustentou rma, como componente da CENDO - A Seleção do Bra,.
'

DO POR PONTOS - São paulo, sábado no Ibirapuera com cam.' turma. "Celso Ramos" que sil, representada pela séle-, , .

I .

7 (V, �,) - F,arnando Bàrretií, o peão do mundo Dom Jordan, que tem por paraninfo o dr. Eu::- ção pernambucana sob as' or

p omisor pugtl1sta que detem e,- o v�nceu por POJ'lt�s numa luta
I

gêniO Trompowskl Taulos Fi-· dens do técnico Gentil Ca�',
,corôa brasileira dos meio.médios de dez assaltos, Tantd Dom como

I lho, A solenidade dã colação doso, estr'eou ber:p.' no ':'3ul
e que brev� tenta,rá o título con_ Barr.eto revelaram classe

-

e cate_' de gráu dar-se-á amanhã; às Americano Extra de Guaia ..

'" go:ia. I
20 horas, no Teatro Alvaro qUil, denúia:cdo à S�te�i1,o

---------------- -------,--

I
de Carvalho. Somos gr'atos ao do Paragua1 por 3x2.

FI' 'F C LeIo pelo convite com que
- ummense '. õ- I nos çl.istinguÍ:u para compa� -. I 1-

) ( C AMP A-N H A DOS ó C 10 ) ( recer as cerimônfas, da for� NOVA LUT'.'\. ENT�,E Ji"UL-
) ( ) (matura. "

LMER E FOHINSON �- Lc-

".,) ( A ,Diretoria do' Fluminense Futebol Clube, ) (
,

, gan, utan,' I' (U.PJ "-- r��
,J ( no, desêjo· d.e aumentár o seu qmidro social, hou- ).( ____;_ Ii,l ..;;:_

,

- 'pois de ter derrotado SPU

) ( ve por-' bem, em resoíuçã� tomad'a; na sessão do ) ( VIT()RIA ',DO A,M1::âféA' "éhalleng'.:'l''' Sl-,lder. Welú, ��;
)(- dia 9 do'corrente.-a;ceitail,"'novotl ,:assoc1ados, nq ) ( SóBR.E O CAMPEãO P,ÀRÂ� noite, paqsad1., o' call1Pf,flÓ.

, ,H período deJ5 qé n.pvef!lbro.I!!-)5 de dezembro do ) ( I Ni\,ENSE) '� JoinviÜe, 9 (VA) 'mundfa:l d�,;;:
, pêsos-in.i1ios

) ( 'corrente ano, com 'ISENÇãO DE JÓIA! . ). (" I":'"
',A eq:uli)(�:.' do "CP,�,I,�ib�" q,lole, r�co.�,>,heci.fiO peht Ass?cfa��o'

) ( Os ínteressados poderão pegar 'suas propos- ) ( vem de levantar o"Can):peo- NaCIonal J� E :xe, Gene F:'!-
) ( tas diàriamente, n� Secretaria do Clube, das ) (, n�to Paran,aense çle Fut,el;lol, , l-l1\er, anunei0,l 'hoje que, pc'-
) ( 19,00 às 22,00 horas, ) ( fOI, domingo: ú1ti'mo, ,supla,n- ; ,rá seu �ítu:() flUI jôgo contra.
) ( Florianópolis, novembro de 1959." ) ( tada pelo l'onze" do, Âluêl'ica, J .Ray' ,iSug:tr" Rl'binson. -

) ( A DIRETORIA ) ( pelo escore, mínimo. '.. "I ( FuUmt:� den(tou Webb �1,1r
) ( ) ( ) ( --,-/------.,-- ) ( ) ( )(

,

--1 I _"- "I pontos, em li" "roullds".������� �

WALDIR

pjl.ranaenses.

1952 - 3,0 jogo

, ,'BARRETO ENFRENTOU O CAMPEÃO
MUNDIAL, PERDENDO POR PONTOS ,--II-'-

1943 - 1,0 jogo - Adolfinho;
Cb,inês� e Iéié Chocolate procá·

, ,

P-!!_l ; Beck; Felipinho, Braulio,
Nonhô Tião e Sau!. Derrota d,e

J�O fr�nte- aos
-

ga-uchos.
I

I

g�ção Pqr fXO.

Beneva.J ': Osni.; Ca!!co. :\3') ;i'i.
nho e GaBtão;' Teixeirinha, Ni.

1,0 jogo -

-

Adolfinho,;
e Arécio; Jalmo Choco_

zãb"ot; Teixelrin�a. Brau.
���... '-

1943 - 2:> jogo - A,"olfinho;
Fatéco e Iéié; ChocoÍate Guedes

,

e Jalmo; Fellpinho, Braulio No.

nhô Tião e Saul. Novamente �u_
, '.

.

plantados pelos gauchos por 6x2
. -,

.

1944 - LO jogo � Luiz; Fa.

téco e Arécio; Rubinho, _Chocala.
te e Jalmo; Felipinho, zabot,
Teixelrlnha, Tião c Sau!. Venci_

elos pelos' para,naenses por 2"1, �

1944 �'2,o jogo - Adolfinho;
fhiago e A'.'écio; Fatéco L1.i1z e

J;,lmo;, Felipinho' Badéco Tel�
- , /' ,.

xei'inha, Tião �, Saul , 'Os pa.

venceram outra v�z:

NIZETA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Surpreende as mais .olimislas.\:das expeclalivas.
-

O mais apurado bóm g6sI0/' com a enorme vatiedade
de crislais e porcelanas para presenles àlém dos
renomadíssimos

\

\ . .
- .

.

� RlfrkterBdores B.RASTfMP e CHAMPION .

* RÁDIOS
* Fogões a gás (OSMQPOLlTA
* MÁQUI'NAS DrE COSTURA
* ENCE'RAD:EIRAS
* UQU!'DIFICA'DORES
* AlTAnFIDELlDADE

/

"E ainda O
BRINDE:

* LUSTRES, elc. -elc. f,'
.,_

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

- .

i
'. ..

.'

lN I.! _ i

• _' o ••• .......;: �..._ ,...-.' �. -:; - ""1."'"-

Cóndições de Longo Pram e
...

_

"

" ':'. .. -,- �
.. � .

'PRECOS ESPECIIAIS· PARA PAGAMENTO A V�STA
, .

UMA C MPA<iNE

para Iodas ascomp,�s
. .. ;, ..

'

.

. ... - . \

.

acima de éR$ 2.000,00
�,::.-. -·i

�
-"

"

'
.

w,":pr'f.' -. "I N--'\. !:' l;L i: .....

..;.r;;;���_tli:,.:o.ç::
.. _· "I

e -votos à' todos de um

/

._";. __ ._--_ ..... _
.... �- .

dos -r R A D ,I ( 1=0 N A I SÉS IA B E L E ( IME N TOS
.

/
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BtJeia,Sl!4fU9.wtlca em
-

'J(J.ru;a,&a:
AMPLOS ,DEBATE'S DE PROBLEMAS COMUNS A" VÁRIOS MUNI((PIOS TÊMAS BÁSICOS·DISCUTI'DOS POR HOMENS DE TÔDAS AS CATE

dos estaduais, clérigos, fun-l RIAS LONGA E P;;'_ROVEITOSA REU'NIA-O I mos manírester, ma1s uma I nárío. Posteriormente
cíonáríos públicos ilfdus-"

.' i
'

- ,', vez, que as técnreos presen- ,
material será estuda

triais, advogados, dirigentes,
. -

,"
. .

I tes apenas oUovil'am os deba- I transêormado em d9c\Unel,l
sindicais, comerciantes, ve-' Santa Catarina, dr. Eurico da procedentes da capital I pelo plel'lano de cada tema J tes, que foram gravados e I que vir� no_vamente às m
readores, etc. 'da Costa, Carvalho e Jacy federal o cel. Antonie de debatido, para que os leito- I síntetísados, de éonrormída- I dos partfeípantes, istG, 3
A reunião teve início às 14 Montenegro Magalhães, téc- Lara Ribas Diretor de'Ad- I

res verifiquem a extensão e de com o método moderno
I
em futura reunião regió

horas, sendo realizada na' nicos da alta administração min.istração' do SESI Nacio-
I
a profundidade �a matéria adotado no presente Semi-· iCont. nCf 4.a pág. B)

séde da Associação comer-: da Confederação Nacional nal dr. Ruy 'Barreto técnico! que homens, de todos os se

cial, tendo assento à mesa da Indústria, dr. J'osé New- estátístíco daquela entida-: tôres das atividades das co

que presidiu os trabalhos o ton ...Nogueira, Inspetor Re- de..e dr. Heinz Goldman,

I
munidades do. oeste discuti

sr, Celso Ramos, titular da I gional do IBGE, e dr. Paulo economista da CNI. ram com o mais absoluto co-

Federação das Indústrias de Báuer Filho. Presentes aín- Abriu os trabalhos o dr. nhecimento de causa, franca

, Llneu Bonato, operoso coor- e amistosamente.

ASSOCIACÃO ,DE CLASSE: Fundação I ������i!O e���a��ga�Ó;!�: Antes, entretanto, quere-..

Empl'�sas e fil�m ..s do Est�dO Suinos carnes e derivados do Es. ,sando a palavra ao sr. Cel- Falecimen,to
que tra�alham com rrodutos SUl� I tad€l de Santa Catarina a qual já so �a��s. O. Idealízador do

nos carncs .e derrv ',::05 reuniram, se ellJ'ollt:'a devidamente l;gall. l Semll�ano discorreu sobre a Faleceu ontem em sua resí.,

se à 8 de nov�mbro p.p, na cldar\� I zada através de registro na 11 o manelrad�e c°fr° nascdeuno dência na rua 'São Vicente de
. ,

b Ih ,empreen ImenLo, secun a - paula' n.o 7, nesta Capital a
de Itajaí. onde, ,em Assembléia, Helegacia Regional do T,ra a o,, do-lhe o dr. Jac'y Montene- , ,.

exma. sra d. perciliana Batista',da
funda:am a ,.",q:;,'iaçào profisslo.

I
sob n. 137, d� 17·11-1959 na

Cio, gro Magalhães para deta- Cunha e�pôsa do sr. Dário Ale-
nal das Indústrias de produtoa, dade de Concordla.

"_ lhar aos presentes as expli- ,

xandre da Cunha.
A Diretoria' provisória. após cações técnicas relativas à

eleições concorridas, ficou assim sistemática do Seminário. A desaparecida deiXa
constttuída: A discussão dos têmas bá-

20 netos.
sícos prolongou-se, com' en

presidente 7' Dr. Vitor F'or..tana tusiasmo e participação vi
Secretário' -- ,Sr, pedro Zlmer_ . brante das, presentes, até às

man ; ., 21 horas. E' como seria ím-
'fesourelro - AtiUo pagnonrell1, possivel caber numa repor

respectivamente Diretores da S.A. tagem O conteúdo completo'
Industria e Comérci'o concórdia, da reunião, passamos a re-

FLORIANóPOLIS, Quinta Feira, _lO de Dezembro de 1959 de Concórdia; Companhia Jen3en 'latar OS resumos aprovados.

:���:'���s�eol;r��:�o e o Titular da g:���:t;;�1�r� Primeira M-i-ss-ao-a--Pa-,o-'�-uia-�ePe�ra Grao�e
A fim de debate:' questõ�·r!'·1 !t: �:bllCO. �6i:t::�r�:;:�:::�d!n::I�:���:� O Revmo. Padre Hilton Rôvere celebra sua Primeira Missa 'na Igreja de S,ão

clonadas com o trânsito nesta Ca- A conferência é o ponto de I de Agôsto em beneficio da Crian.

O' S d d D P I F'pital o prefeito Osvaldo MachadOlpartlda para uma série de provi-'ça pobre 'do Saco dos Limões.' Luiz, perante numerosa assistência.. coneio. au ação o ,r. au o on-
tecebeu em audiência especial o dênclas conjuntas em beneficio

I
Os cartões ,estarão à: venda no

;��' gl���:�iad�eL;:í:'uI:�Peor;:;:� I ��e c��:de�otl�� ���:��:a�e setor í ;::ç�e d:W�:�la50,0�0� BINGO, ao

teso Primeiras beneãos do 'neo-saeer dote. Outras notas.
,

De llmar Carvalho (Envia
do Especial)
A reunião informal de Joa

çaba, do Semináriô . sõcío
Económico, sob a presidên
cia do sr. elso Ramos, com
a presenç dos técnicos da
Confederação Naeíonal da
Indústria e do SESI Nacio
nal, foi das mais proveitosas
e aglutinou sessenta e sete
rew:esentàntes_ de todas as
classes dos municípios de
Herval D'Oeste, Aguâ Doce,
Ponte Serrada, Rio das An
tas, Lajes, Tangará, Caçador,
Vídeíra e Campos Novos.

'

-

Repetiu-se assim, em Joa
çaba, o êxito das reuniões
anteriores -de Chapecó e

Concórdia, comparecendo na

primeira, como nas duas an-.

teríores, prefeitos, deputa-

Oportunidades Comerciais
Duratlte ,a semana que PMS€l,ol, 1 128, publlcadas no Diário Ofl

as notícias enviadas à FederM,i'ío: de �4-11·59 concedeu registro clé
do Comél'clo de Santa Catartru., I símtlar para' "fi.O-. de pêlo de c&b,
e que Intéressam ao comsrcto Io, MOAHIR, síngélo pent.
ca\, são as seguintes: I titulo Inglês 1·18 a 1, �O" é- ,/
PRODUT.OS DO BRASIL EM quinas de malharia COPPO S

pAiRIS .:_ Em revereíro de 1960 ,Ie�·tará sendo realizada em paris ião ISENTOS DESSA ElflG1:N
grandiosa exposição de produtos elA OS COMERÓANTES VA
br��le��:�des Lojas da Sam!>rl.

REJISTAS.

talne 75 rue de Rlvoli em París Esse parecer está publicado

diSPõ� de 60 mil metros quadrados 0,0. parte I, de 21.9--19"',
dos quais 1.000 para os artigos do ,20235.7 filhos e Brasil. Qualquer informação sõbre

o assunto poderá ser solicitada ao

Dr. José Slcino'�lcalho, Chefe do

EscritÓrio Comercial 28 rue de

La Boétle PARIS (VIIIéme)
(FRANÇA).
POLITICA ADUANEIRA - O

o sepultamento.. de .seus restos

mortais' se realizará hoje às 16

horas, 'no cemitério de Itãcorubi,
saindo o féretro da sua residência.
O ESTADO condoido apresenta

à família enfutada' sinceros pê
,

sames.

��-_,;;;:w�_��_-_�'���WJ��-�"""'"
� Parti�o Tra�al�ista Brasileiro

j

� I Flori,anópolis, 8 de dezembro de 1.959

l Sob a presidência do deputado Federal Doutel de Andrade e com a presença
" dos deputados Braz Joaquim Alves, Walmor de Oliveira, Walter Roussenq, Agos-
� tinho Mignoni, Inge Colin e Paulino Búrigo, conta�ndo com o, assessoramento do

-

:1 Professor Medeiros dos Santos, esteve reunida, segunda feira última, a bancada

� do Partido Trabalhista Brasileiro, no Gabinete do Presidente da Assembléia Le-

� gislativa, a fim de fixar posição com respeito a diversos projetos de Lei de origem

� governamental, em curso naquela Casa, decidindo:

�

I
�

_ No que respeita aos projetos nrs. 451, 452 e 453/59, que dispoem sôbre qua
dro, vencimentos, estatuto e trienais do Magistérío Público de Santa Ca

tarina, mantem-se o Partido Trabalhista Brasileiro na disposição de for-
- malisar a apresentação de emendas --:- já lidas em plenário - que tradu

zem as aspirações da Associação Cultural de Professores _do Estado, nos
têrmos do manifesto da entidade divulgado no dia 27 'de novembro pas..

-

sado, destacando-se entre outras, as seguintes reivindicações:
a) _ -não ser inferior ao salário mínimQ da Capital o vencimento do pro

fessor de qualquer nível;
b) _ não criar cargos de Magistério secundário sem estudo apurado das

reais necessidades de eada estabelecimento e de cada matéria do

"'curriculum"; ,

c) _ contar os avanços trienais a partir da posse em cargo de Magistério. -

Quanto ao Projeto nr. 369/59, criando o Arquivo Público do Estado, pro
nuncia-se o Partido contráriamente à sua aprovação, tendQ em vista seus

aspectos inconstitucionais e sua inoportunidade _ uma vez que a situa

ção. financeira do Estado desàconselha' a criação de novos cargos no fun�
,

cionalismo _ manifestançlo-se, porém, favoràvelmente ao. exame de putra
mensagem governamental dispondo sôbre um Arquivo PúbliÇlo de f}nalid,a
des essencialmente culturais, históricas e· estatísticas, em ocasião devida e

.

discriminados os recursos indispensáveis _às despesas com o seu funciu-_
namento.

'-.

30) - Com relação'ao projeto nr. 454/59 criando a P9lícia Rodoviária, as omi�
sões da mensagem governamental .. notadamente na parte da fixação do
seu efetivo e respectivos níveis de vencimentos, conduzeJ;ll o Rartido à ra

jeição da matéria nos têrmos em que �e encontra, propondo-se a emendá
Ia de maneira a que seja� observados os seguintes pontos:
a) _ não criar novo orgão autônomo e novos'encargos ao Erário Público;
b) _ aproveitar na Polícia Rodoviária o pessoal do efetivo da Polícia Mi·

litar, através rigorosa prova de seleção;
c) _ proceder melhor exame das atribuições dos guardas rodoviários,

principalmel)te no que diz respeito àquelas de natureza tributária.
40) _, No que tange ao projeto nr. '450/59, reorganizando os serviços do Tesouro

,do Estado, criando e extinguindo cargos, conclue o Partido que a mensa

gem governamental, concedendo benefícios �a alguns ,servidores e retiran
do-os de;. outros - sôbre aumentar ainda mais o quadro de funcionários
públicos _ não aconselha à sua aprovação sem 1,lm exame mais profun
do de suas conseq1,lências. Em sendo assim, ficou constituida_uma Comis
são compostã .dos dl'lPutados Walter RoussÉmq e Agostinho Mignoni, asses
sorados pelos srs. Medeiros dos Santos e Miranda Ramos, para, no prazo
de- cinco dias, ela�orar 'as modificações à proposição, a serem apresenta
das na forma de emendas ou de substitutivo.

50) _ Quanto ao projeto nr. 447/59, aumentando Q nível do 'salário família; do
servidor público, fixa o Partido o ponto dQ vista segundo' o qual aquê1e ..__

nível não poderá nunca ser inferior ao vigente para 'os servidores pÚblicos
.federais, que_é atualmente o de Cr$ 250,00 (duzentos e cincoenta cnlzei
ros) solicitado na mensagem do Poder Executivo. Propõe-se abarcada,
assim, a apresentação ,de emenda. conferindo aos servidores do Estado,

-

pafa o futuro, os mesmos níveis que forem atribuidos aos funcionários -da,
União, estendendo-se ainda a medida a:

a) _ filhos menores de 18 anos;
b) _ filhos inválidos de qualquer idade·
Q� _ menores de 18 anos de ldadé, qu� 'vivam S9b a \ direta dependênéia'

econômica do funcionário, considerando-st' os enteados, 0$ adotivos
ou os que guardem quaisquer relaç-ões de parentesco com o servidor.

Coloca-se o Partido, finalmente, favorável à àprovação do projeto nr.....

445/59, que dispõe sôbre a. criação de novas regiões para o Ser·viço de Ar
mas e Munições, tendo em vista a sua oportunidade e os 'seus objetivos.
Estas ,del.iberações da bancada do Partido Trabalhista. Brasileiro são uma

re.afirm�ção, da linha de independência tomada pelo Partido e não devem ser con
fundidas com qualquer manifestação de hostilidade ou de compromisso político.

DOUTEL DE ANDRADE
, Presidente da Exec]ltiva Regional
if,' , BIl?1,'Z ,JOAQUIM ALVES I

, PAUL/NO BURlGO
,.

INGE COLlN

.

WALTER ROUSSENQ·
LIder em exercicio da Bancada

WALMOR DE OLIVEIRA
AGOSTINHO MIGNONI

JOSÉ DE MIRANDA .RAMrs
. 1 o �ecretário,

Flagr,ante' colhiao no momento exato em' que o Revmo.

Padre Hilton Rôvere pronunciava, pela vez primeira, as

,
palavras sagradas da Consagração

Engalanou.se a paróquia dó

Nossa, Senhora de Lourde's 'e, S.

Luiz na pedra Grande nestã Ca
pital" com a celebração da pri_

l[Ilelr� .MIssa
,

de seu dileto filho,
Revmo, padre Hilton Rôvere, re.

centemente ordenado por S. Excla.
Revma. Ilom Jóaqulm Domingues
de Oli�elra:,
O ato teve lugar na terça feira

transatll. dia 8 de cí,ezembro festa
"

'. ,

da IlI!aculada
.

ConceiçãO.
, Ás dez horas da manhã, formou.
se o cortejo de 'Inúme:'os auto_

suas lutas P. canEeiras como as de
,

seus �apnil1ares,_' pl'lnclp.almen_t;ê
sua extremosa p�ogenitora par�,
Chegar até aquele dia m�gnífiCO
de sua ordenação sace:âotaL

Sób incessantes palmas dos pre.

sentes, o padre Rôvere penetróu
no Interior do templo festlva_

,

mente o,·namen.tl'do,
Edificou a todos os presentes o

côro formado pOr ho.1andeses '<.\0
nucleo colonial de TiJ uqulnhr\5

,

dll'igldo pelo competent� maest o,
Sr. Franoisco Eltlnk que entcau

mô,:,eis, destacando.se os automó· magnifiCamente, a 'Missa Grego_
veis d!! nossa praça, �ujos dignos rlana "cum jubilo" da Festa cLt
motoristas homenagearam no jo_ lmaculada Çonc�ição,
vem sacerdote patrício a memó- Já no altar mor, o Revmo, pa.
ria dz ,s�u ex_colega· Clemente dre Hilton ajOelhou_se, p:QfunEla.

R6vere, pai dô ncÁo pa'dre recem_ mente eglOclonado enquanto sua

ordenada., O cortejo deslocou.se dedicada e feliz progenitora to.
da residência do .pad"e Rôvere em mando uma coroa de rosas qU� lhe
direção do bairro da Agronômiea,- foi ap�,esentada por inocente 80.

_.- A medida. que ps automóveis brinha do jovem' padre, colocou_a
1:uri regressando" da _Agronômica, o sobre a' cabeça de seu f!lho.
neo_sacérdote abeHçoava um por A'seguir a venturosa mâe do
um dos amigos de seu falecido pai novo Minl;tro do Senhor ajoe.
em cerimônia comovente e simpl,es� lha_se.

.
No adro da Igreja de S, LUiz, O padre Hilton Rôvere sobe os

'o D '. PMllo Fontes, Interpretando le:<;'aus do altar, volts_se para o

03 sentim�ntos dQS cat.óllcos 10_ povo, '! dá sua p:'lm�l"a bênção
":tIs, apresentou ao homenageado

I
com impOSição das mãos àquela

os votos de boas vindas relem, que anos atrás I o trazia em seus

brando a infanda do padre Hilton . braç'os "

,

,
,. \

s� C. "GRANADEIROS DA ILHA"
Levamos ao conhecimento das autoridades e do pú

blico em geral que, em face das renúncias dos senhores
Romeu Cascaes, Presidente e Arlind� Polli, 1.0 Vice-Pre
sidente, e conforme disposição estatutária, assumiu a

Presidência, em data de 7 do corrente, o Engenheir� Dr.
Otto H. Entres, �.o Vice-Presidente.

Florianópolis, 8 de dezembro de 1959
MANOEL B. FEIJó

1.0 Secretário

n SEM A' N A D A MA 11N' H A rr

Progtama Para Hoje
Hs. _ Torneio de Tiro para Oficiais das Cor

porações Militares.
Prêmios: - Taça à Equipe Venced0l::a e Medalhas ,pa

ra os 10 e 20 colocados.
19.30 Hs. - Retreta da Banda de Musica' "Comercial"

no Coreto da Praça "15 de Novembro".
'

ACORDO
FOi prol'l'ogado; por mais Um IUI

(até 30 de novembro de 196Ul, o

Acôrdo de Comércio e Paga_
mentes com a Grã

Conselho de política Aduaneira ,

através de Resoluções nrs. 127 ;" It'landa do Norte.

Bretanha e

Foi um momento de profunda
emoção que arrancou lágrimas dos

presentes.
Logo em Seguida, assistido pelo

Revmo. padre Justino, esforçado
Vigál'io da paróquia tendo como

diácono o Revmo 'p'ad:t!l Huberto
Waterkemper 'fl' sub.diácono' o,
Revmo, padre Roberto é Iniciada

, ,

a Missa sole�e. §endo ,entoada, no,
princípio o belíssimo canto

"venl Creator". '.

mili<;ps e paroquianos, sendo no;

vamente sua venturosa progení,

tora, a primeira a receber o Pão
,Eucarístico das mãos ungidas de
seu filho sacerdote.
F'inalizada 'a Santa. Missa en,

,

cooucse o "Te DiUBl" em ação
de graças.

l_ogo após o Revmo. padre Hil

ton, dE'U su'a benção sace:'dotal a

todos os presen tes que o cum!>rl_
,mentaram 'demoradamente,

Foi, sem dúvida, um dia de gala
para todo o povo de pedra Grande,O povo acompanhava'

novamlmte !b' todas as pessoas que
prestaram informações naquele
local facll1tando assim nossa ta_

refa,

as ceilmônias com justo orgulho
, -

de ver um seu filho revestido dos

poderes que o sace:dote possuI.
Ao Evangelho o Revmo. padl'e

,

.Justino, proferiu apreciado ser.

mão congratulando_se com r:;eus

paroquianos pelo feliz evento e te.

A nossa reportagem agradece

De nossa pacte, almejamos ao

novo sacerdote descendente de
- ,

cando considerações sôbr,e a ,grano uma família das mais Ilustres de
deza d'o sacerdócio e sua necessl_ nossa Capital as malares fellcl.

,dade para a salvaç;lo das almas, I dades no dese�penho de sua mls.

O' pad:e Hilton distribuiu aSa. s,:.o sub1lme·de levar almas1lara o

grada Comunhão a numerosos fa_ Criador.

..... \ ---.

O telefone trouxe a consulta da professora:
_' O senhor não acha:. ótima' a co vocaçao dos

Secretários, para explicarem o� prO-jetos do profm:
sorado?

_ Não. Acho perigosa e inoportuna.
- Por que?
_ Pelo fator tempo. A Assembléia vai fechar no

dia 1& Se os Secretários marcatem seu compareci
mento para a finzinho, 'os pr6jetos - ou melhor -as
emendas acabarão não sendo votados. E é isso que o

govêrno, ,já derrotado, quer.
_ Então o senhor acha que vamos vencer?
- Antecipo parabens. Os deputados do PSD, di

versos deles, deixaram de ,ir à Convenção Nacional do
Partido por causa 'desses .projetos, A Bancada do PTB
está a postos. O representante do PRP firme com o

professorado. Aí já está a maioria. Mas há também
dois representantes udenistas já declarados.

- Então podemos preparar a festa?
_ Não! Primeiro os' votós. .. os votos... os vo

tos na Assembléia. A campanha agora deve ser essa:

votar, votar, votar!
_- Depois ...
_

... os foguetes!!!
_ Foguetes? Para quê?

"

- Vocês não são professoras? Para ENSINAR o

governo!

Eleitos Dirigentes do Con-
selho de Contribuintes

1,,_ o Conselllo de Contrlbulntas membros, o presidente e vice.' fragado o sr. Francisco Gr!llo amo dl�as ao

I
culo ,flmcionamento foi regulad� o"c<idente' I 'j

Chefe do Executivo em

� <
prefeito '.'

-. .

_

.

'

bos destaca_das

flgu. r.as.
"do comér_

.

mateI'ia fiscal bem como juigar
..

em decreto baixado pelo para o Posto maximo foi eleito
, cl'O local. ' ,'" <

.'

:. I
Osvaldo Ma.ehado. rf�l1iu_se, op.. o Df .. ',Nelson Ami

: !)ngJ,ta.nto para 'I' O novel
,

como S'e sane ��' ':U����1'.l,C;'!I.COS de
,

tem para escolll'or
.

"'entre' seus o co' go de vice pres d t f'
,.;..'

H

, ,-
•

•

,q....,.. j.... . � ;'
,I

, ..

en e 01 SU_ terá a
..

'de" sugeri� J me.: '
.

'

.

.'..
'.

. ,.' "�
.,
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