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Instalada a (onven ionaldo
,

. ,
última Convenção, até os 'I dirigiu a seus compãnhei'-' pelo deputado Martins'

RO-I
tído dá direito a, um voto Leite Neto e Rui Carneiro.

dias atuais. Prestou, a 'se- ro.s Mas fê-lo de m lT'ím I drigues, secretário-geral do plural. I ,A REUNIãO DE HOJE
guir, uma homenagem à

I

eír.gíável, pois foi muito ft- partido, incumbiu-se de dar
,

.

memória dos companheiros liz em vários trechos do seu
'

prosseguimento a essa' tare- SECRETARIOS E LÍDER DA, As ·10 horas de hoje estará
mortos recordando os no- discurso, conseguindo demo- I ra. I CONVENÇAO , funcionando a Comissão pa-
mes de Nereu Ramos, Geor- rados aplausos quando se I Cada diretório munjcipal " rra receber projetos à res-

gino Avelino. Leoberto Leal, referiu ao marechal Lott : tem o direito de credenciar Ao término da sessão ves- peito da reforma dos esta-

M' lhã B' t
.'

.

como o símbolo de novas um representante com direi- pertína de ct.1tem, o presí- tutos do Partido. As 15 ho-
aga aes ar:;t a, EUriCO esperanças, to· a voto, enquanto que os dente do PSD escolheu co- ras a Comissão que estuda-

Sa.le,s.e Ooarací �unes .. O Estados são representados mo secretários da Convenção rá a reforma' do programa
prI�elro. orador fOI o sr. La- Por fim, o senador Vito- proporcionalmente' ao nú- os srs. Martins Rodrigues, do Partido. Ficou deliberado
meira Blttenc�ur�, que sau- rino F.reire, por delegaçãc mero de legendas obtidas Valdir Pires e Hermes Pe- que tais projetos ISÓ serão
dou

.

os convencionais. Em dos � convencionai� �ara- pelo 'PSD em cada um dê- reira de Sousa. Como líder discutidos por ocasião da
seguida, falou o deputado. nhenses, saudou o presíden- les. Êsses votos são chama- da Convenção foi escolhido 'o Convenção que irá examinar,
est��ual matogrossense,. �a te" do PSD. dos votos plurais. Cada 5, deputada José Maria Alkmln a candidatura a více-prêsí-
regiao de Dourad�s, sr. Wel- mil legendas dadas ao par-

'

e para vice-lideres os S1"'>. dente da República.
.

mar Gonçalves Torres. To- A REUNIAO MATUTINA .

,.

,

mado de surprêsa, pois 'uue o mSSSSSSS%%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS.SSSS%SSSSSSSSSSSS'.�
Gradar programado, em vír- Grande foi o movimento .�
tude da greve dos aerovíá- registrado ontem na sede do �(
rios, não tinha ainda chega- PSD, horas antes dà insta-

, do, o sr. Weimar havia há Iação dos trabalhos da oon-
APLAUSOS A LOTT ",' nal. <!_o partido fê� uma ex- pouco recebido a íncumbên- venção. Reuniu-se o Dire-

•
•

..

•

lI&;." pOSlça? _das atívídades da cia do senador Filinto Mül- tório Nacional para receber
FOI sob os mal� VIVOS, agremiaçao desde novembro ler, de maneira que não foi as credenciais dos delegadcs

.aplausos de assembleia reu-, de 1954, quando se reuniu a sem grande emoção que se e uma comissão, presidida
nida na sedlf..-:odo PSD .que o I -.---=:---:------------__;;,_-.:._ ,

senador Lameira Bl.'tten-

I
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eourt concluiu dizendo que �����...._----..:-----.....---__.....--.....----�_- """'"
o nome proposto era o "de
um cidadão, de 'Um digno,
proQo e e�inente cidadão,
cujos serviços ao pais e ao

regime ·e ,c1!Jas virtudes pes- I

$oais e Clvwa.s .0 recomen-

dàm de sobejo, a consagra-
,

ção 'de vossos sufrá�ios e �
confiança da Naçao, ate

�uOO����L:�������������!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!J'�versários o, reconhecem co- í1
, 1110 um grande patriota, um -

.

. autêntico homem
_

de bem: DIPETOR: RUBENS DE Aa RUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINú
o marechal Teixeira Lott."-

RIO, 11 (V. A.) - "Não tardará em serdes chamados

desemp'enhar a mais séria e relevante de vossas atribui

Ilóes: a da homologação do 'candidato .do partido à suç
rema magistratura da nação no próximo 'pleito, decisão

�ossa da mais alta importância, porque dela dependerá /
S

própria sorte' do país, de seu povo e de suas instituições;'
, Estas foram palavras do senador Lameira Bitten

court, ao saudar, ontem, ná Convenção Nacionai do PSD,
os delegadas do interior. Disse ainda o orador, referindo
se ao marechal Lott: "O nome proposto pelo Diretório Na

cional ao vosso esclarecido/ e .soberano [uígamento não

será o de um miraculoso taumaturgo capaz de resolver,
nulll golpe de mágica, com a v-arinha de condão, de pronto,
todoS os nossos problemas, nem o de um gênio prodigioso
OU sábio onícíente que tenha o segrêdo da solução de to-

, doS os nussos males e aspirações":
-

INSTALADA Pi. CONVENÇAO

EDIÇÃO DE HOJE: 8 PÁGINAS -- Cr$ 3,00 - FLORIANÔPOLIS, /12
- .�. __._-

Com a presença de cêrca
de, dois mílcdelegados proce
dentes· de todos os Estados,

,

instalou-se ontem, a Oitava
Convenção Nacional do PSD.

"lntes, o presidente nacío-

-CANGA
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débito·

f

Nota Conjunta PTB-PSD
ÀS. direções do_PARTIDO TRABALHISTA BRASI

LEIRO e do PARTIDO SOCIAL 'DEMOCRATICÓ, reite
ram ao P_OV,o, com grata satísfação, o convite para a recep
ç_ão de chegada a esta Capital, amanhã, domingo, às 16 ho-·
ras, do Vice-Presidente da República, dr. JOÃO GOULART.

O ilustre homem público sefá recebido no Aeroporto"
-Hercílio Luz, seguindo dírelamente para a Praça XV, ao

lado da Catedral, onde lhe serão prestadas homenagens pa-
-.

ra as quais estão convidados os correligionários de· ambos
'Qs Partidos, as classes trabalhadoras, as autoridades e O

povo em geral.
Estas homenagens traduzem, tão sàmente, a safísía

cãodas 'duas agremiações que, no memorável pleito de 1955,
elegeram para a Vice-Presidência da República o dr. JOÃO
GOl]LART, no instante em que pela vez primeira êle vísí
la Florianópolis, na qualidade. de segundo mandatário da
Nacão.

3
_

. Florianópolis, 11 de dezembro de 1.959
'Doalel de �ADdr�de A.I1erbal Rjlmos da Silva

. Presidente da Executiva dó Presíâente do Diretório Mu-
Partido Trabalhista ;Brasi- nicipal do Pa-rtido Social

"
" -

' \,.,
\ .leiro �" - ·Democrático

Contribuintes � em
ate-,'n-dem

.

apeA I''0 =�.� I ���a t: :����� n�:�:nt�aa;�el:�,
cumn.tmento de seus deveres.

.

-

I '0 prefeIto. Osvaldo Machado

O PREF:EITO PRECISA DE RECURSOS I ;:��:�:�����I�;;s=�:��:se:i�i���
PARA GOY·E'RNA·R

já se tornou .merecedor de um cré-
dito de.confiança do povo de sua

terra.

Estamos convictos de que a

população nãO' Ihe negará, -aju,
danão.,o a eng:andecer a terra

/

comum .

o Sr. Jânio Quadros vai a
Sergipe para uma visita: de
explicações ao sr. Leandro
Maciel.-E também a Minas
para justificar-se, em reser» QuandO assúmíu a chefia do comparecendo à tesouraria da Pre
va, com o sr, Magalhães Pin- ExecutIvo .Municlpal, o sr. Os., feitura '8, eliminando os seus no,

to. Tetnõs, assim, duas idas' valdo Machado fêz um apêlo aos más da relacão ínscrrta em divida
ã 'Canossa, embora sob o dis- iorrtrtbutntes em atraso, no senti.' ativa.

-

. terce d.e encontros cordias,,' 10 de que cooperassem com a ad-I Tal tendência promete avolu':
longe das vistas do público. minlst:ação proporcionando. tele mar.se mesmo porque não se

,-.'I-.<)8
....

�',�(,)�-l(.n�'i;�-··'-,Depois de fa/iftol!tf.'coices", na )3 recur.sos'de que tanto. nece.ssí., compr�énde seja a' Munlcipafidade Ifarsa da renúncia, foi exigi- .a, p ejudícada em setores vitais de-
do êsse mínimo de atenção . O prefeito numa exposíção suas atividades com reflexos da.
por parte do homem da vas- ,ranca disse dé suas dificuldades nosos inclusiv� para o pãgamento *
soura.. . , le ad�inistrar caso não

-

contasse do seu pessoal. ,O projeto dos profess,ores �A maioria udenista, entre- com
_

êsse 'mínimo de cOlabora�o. Êsses contrIbuintes q1+e se mos_ virou ·peteca n'a Assembléia! ,);
tanto, não se 'satisfez com <\.0 chamamento sentindo as razões traram sensíveIs às palavras do �E ameaÇa t:ansformar.sé em I�tais reparações. Não esque- :lo Gov-ernador' d� Florianóp,_6lis, 31'. Osvaldo Machado IrãQ sé mul_ : lesma! O jogo da ma';;il'ia
!:eu as hu���lha.ções i�p�s- já atenderam vários contrib'Ulntes, tiPl!car, tem()� Cc;tez!l-, reduzindo. JÚSTICEIRA é n�o .votá.IO �

tas ao pai tld9. E. esta dlS-
, _ ,,' _,�, " "',

..
. . mais na presente. 11-: islatura

osta a, contl'ola.r, Gada�,v:e-"1f,;t' 'p"'R':rfO'i�"O-
.

r À 1lI�, IA ,,';i'IU'1\ �&:DAAt\A '- �..m,,'
.. ..

. �.�il!lll"lUlft
ais; o;; excessOs '� 4es!'!!t1�7.: : . :t';

'"

"\.,",1'1' 'AV>'YAULU''':.',".''VU.JV'·'
.

uér�rko7' aféiader -:Cpelo�
/IOS I

rJ°é sr.. {l2;tt�O, Quaã1'Os. , -. '

. • �,'" . \
-' .'.' " .' � do� professores aíl;,avés de � edlção de 31 g� C���::�:6

�
�r� lSdSQ tOl c�ta,_a �ma; �s.�, A,'O que consta, por: Reina grande espec- telef,�nemas, pa;a que o pro_ � (P.P. pUblicou O segu1nte:

.

p��!e e _comz�sao ,

e po z
"". '"

.. ." i
_., ,

• ., jeto vá à votaÇão. '

., I O' Ministro de Estado dosela, cUjo objetzvo elrear as ImpOSIçao do 5�creta- tatrva entre os ofICIaIS : De. modo espeé.i.al_ vai' a O FGT'O -CLUBE, DE SANTA tal. �

.• Negócios do Trabalho In-

m�:�;��es :0 .;�r::����o, dã. rio da Segurança Pú-I e muitos deles estão nossa s()licitação, i'esp�itosa_ � CATARIN \, realizará o 1.° galão participam dêste :', oma_ i dustria e Comércio ao ser
I "forra" e fi, UDN se re a-.

�
, I, .' • mente, ao ilustre preSidente * InternacIOnal de Fotografia. a ser dos fotógrafos al}lad �� �fiS_ concedida dispensa da Fun-

.\
ra para lutar recup�ra�do bhca, que, por mero desgostosos COIU a prl� ,Braz Alves, que. com tanta_' inaug�rado no dia 15 do corrente, sIonais, pertencentes a OluQes do I'ÇãO de Delegado Regional do
a si

_ erd'da uando da '

h 'I" I
'"

t f'
emoção ,c<ostuma consignar a

,_ I às 20 horas, na Casa Santa cata-I Rio Grande do S�1· ·Santa· :Ca,ta. Trabalho, no Estado de San-

I
po dçao"dp 1 q

d po CaprIC O pessoa eX1- sao que repu am o en- sua condição de professor. I rllla u,ntlgo, Clube Ge mânia) rin" paraná SãO Pll-ulo Rio iiÍi- ta Catarina a Raul Pereira
uga o emagog() a -

•• i'
. , , " 'I -' .

breza". Um -militar' sr. Vir- giu, do Comandan,te, Slva aos brIOS da clas;' E �qll1 �staremos para : I esclulna Alva,'o d:e Carvalho com nas: Gerais. pe�namb,uco
e do

eS_1
Caldas, resolve: .

gílio Távora erte�cente ao
"

, ,-. I aplaudi_lo sem reservas. • I" Tenente SilveIra, ,em nossa Capl. trangel,ro, Argentina, Chile, ,Esta.� S/_n. - ElogIar o referl�o
bloco 1uracisd�a, já foi con- da PolICIa MIlItar, a se. A nossa reporta-. "()��) (>41111"-()__ .

•

-.----- cios Unidos, Canadá, índIa, Tche. serVIdor 'pelo acentu�do ze-

vidado r:ara essa missão de '. '" . d C P I
I • ,

t' O PREFEITO N I fE('R'ETA'RIA DA . coslováqui!l" Alemanha e Austria, �o, capaCIdade de .tr��aJho. e

contrôle. Os atritos se.rão ás- prISaO O _ap. / au.o I g�m Ja es a em c.ampo ' A .J .

num total de 17.0 fotos. Ill:lvu�ga.r .;ompet�ncIa de-

pero3 e o sr. Jânio Qua.dro� Cardoso' aquele OfI- para melhores mfor-· - mon�trad?.", .110 úesempenho
01t c.ceita a canga, ou tera,'. " • I '" AGRI(UlIU'R A

E
de su!l; �1lls,<;ao, a par de_ al-

mesmo que desistir de sua i, CIaI esta sofrendo m- ' maçoes. '. I . -' � LEIA EM NOSSA l!OVA �o .e.spIrlto de cocperaçao e

candidatura. I· . '" I ... A nRODuh -

O DA IL EMBALAGEM COMO JustIça, que o r�comendalll
(Do DI:A.RIO CARIOCA) Justa pumçao. r \-A 'HA EM DEBATE SE PREPARA UM BOM

como u� dos m��s dest.ar:a-
O S:. Osvaldo Macllado esteve . .' dos serVIdores oeste MmIS-

___ _� __ � __
- com o Secretário da Agricultura CAFEZITO tério. - Alírio de Sales Coe-

I, engenheiro Celso Ivan da costa: .Jho.
que o recebeu rio dia de ontem.

[ Na oportunidade foram troca. (.1\ L -E T A DE' L'I X O' MA T I N A L'das impreSSões a re'speito dos pro. 'u -,

.

I bl,emas da produçãO, colonização e

ou t '.:os aspectos, no interlor da

Ilha:
O dr. Celso I. da costa demohs_

RUBENS DE, ARRUDA RAMOS

Para tudo há dinheiro, nos cofres do Tesouro. E,

como essa regra precisa da indefectável exe.eção; o go

vêrno tratou logo de estabelecê-la: para tudo há di

nheiro, no Tesouro, menos para '0 professorado.
-

Da pre.visão orçamentária _Elo corrente exercício

constava um deficit de cerca de 200 milhões! Deficit

consignado de indústria, pour épater les bour-geois e

dar ao conspícuo sr. Herlbe'rto Hulse o babado gôzo de

escrever em sua prímeira Mensagem, fls. 69; que o prin

cipa'l escopo da. suac, adminis�ração seria o .saneam�n-
to das finanças públicas.

'

Êsse imaginário e fantasioso deficit, aos primei
ros meses, desapareceu, com os excessos da sube�ima-
da arrecadação. .

.

Túdo de acôrdo com os pla:qos preestabelecidos. A
mesma manobra inspirou a feitura da. jei de meios pa-·

ra '1960. Orçad�em 3 bilhões, alcan!<ar.á, no.rmalmente,
mais 1 bilhão.

.

Peço;--...pum parêntesis·, que os senhores professores
guardem o que estou es_crevimdo para, no tempo opor

tuno, conferirem _a afirmação: o ORÇAMENTO' DE
1960 TERÁ RECEITA DE MAIS DE UM ,BILHÃO DE

CRUZEIROS SOBRE A PREVISTA.
E dentro desse montante sobejam recur�os para o

govêrno fazer aos .professores a justiça q�e nós, que êle

mesmo, q�e seus porta-vozes, que todos, enfim, reco

nhecemos devida.
O govêrno tem dinheiro, de sobra, para motori

zar-se, em centenas de veiculas, adquiridos, sem con

corrêncià, a firmas amiguinhas; Tem dinheiro para

comprar terrenos, sem concorrência, 'por preço, de ele

fante branco. Tem dinheiro para -propôr a criação de

repartições erradas,.. como a do projeto qo arquiv� P�
bl1co, que exIgem mais algumas dezenas de funClona

rios graduados e mais algúmas, centenas de extranu

merários:

No corrente exercício - com preVlsao deficitária
no orçamento - a receita real já permitiu aO govêrno
abrir créditos num total �uperior, a 600 milhões. de

cruzeiros!
.

Com -apenas 10% sôbre êsse1 quantum, tod!) o pro
fessorado catarinense poderia ter os vencimentos mul

tiplicados por dois, nos meses de novembro e dezembro!
Se, como escrevem, a falta de recurso' é o único

entrave para o govêrno fazer justi�a ao magist�rio, por
que não provam que os números citados, antes e ago

ra, são falhos?
Um govêrno que prevê um déficit de 200 milhões e.

ao déchno mês' do exercício, já· poude. abrir créditos

especiais e extraordinários, ,de mais de 600 milhões,
por.; conta do excesso .de. arrecadáção --'- negar que
tenha recursos para dar um aumento de 10% desse

. total a uma classe que reconhecé paga com s�lários de
fome _' está, decididamente, marombando. '

.

Se o Tesouro contava _com ê�se eilOrnÍ� excesso na

receita! fáéil lhe s�ria destinar �s 10% para o ato d<

justiça unanimemente definido e defendido.
,

Se o Tesouro não contava com essa fortuna, que
lhe abarrotou, de surpresa, as arcas - 10% dela, dessa
soma inesperad!J" não lhe fariam. falta.

Dái não há sair, sênão pelas gateiras da dem::j.go
gia ou das desculpa� que cada vez· culpam mais ainda.

O que há, no caso, é que a teimosl:a governamental,
a incompr�ensão governamental, o vêzo governamen

tal politizou e partidariZOU a 1ustiça da causa. Está

'contra ela, porquê o PSD .,.:_ COlho alegam- - tomou
conta dela. Está contra, 'porque' o PTB está a 'favor

. dessa justiça. E o PRP também.
Politizando e partidarizando o assunto, o govêrno

embraveceu de raivà 'e cegou: não vê mais a- justiça,
somente vê a politica e os partido�.

E investe contra estes, porque eles estão

justiça, que êle mesmo proclama e reconhece!

Quem é que cómpreep.de?

Segundo informações ,obtidas na

petróleo BI:asileiro SIA (Petro_
brásf, a prod)1ção de petróleo até
27 de outubro d(j corrente anó f,,,i

�e '18.924.067 barrís.·Em 19s5 .

a "fAlA-OprOdução total foi ·da ordem' de J
18.822.738 barrís.

.

Até fins' de �

outubro do an,o corrente a pro_
dução diária e,:a' de' 72 :2ÔO b:irrís,

trou a melhor boa vontade em

cooperar cOql a prefeitura no imo

portante setor que está afeto à
sua pasta. -

'

...
_

PETRÓLEO:
CONSUMO'

'CONVAIR"
cf

JAe -",,"""
.

."
"

CRUZfIRO�daSUt

A col�ta do lixo em horas avan-l do' Machado a estabelecer' o IHl,'io. ,

çadas não favorece u�a cida�em do entre 5 .,e 7 horas da manhã.

franco, desenvolvImento, criando. Os proprIetários de residências e

ihe: ao cont:'árlo, dificuldades fá- estabelecimentos comerciais devem
cels de avaliar.' coopel'ar com Iniciativa que tão -

N.ãO é �spetáculo que s� reco. bons resultados Ill'oduzirá em .be_
ffiende êssé recolhimento nos ho. neficio do asseio da met"ópole
rários em que a popula.Ção se en_ barriga.verd�., '

contra em atividade. ; , 1
.

As observações que, desde mui.
I Faz,emos nosso o apêlo da pre.

to, se faziam, a constatação da I feitul'à, para que tôda a colabo1'a-.
necessidade absoluta de um novo r ção seja oferecIda, aos responsáveis
horádo para· o servIço em refe_ pela obseO'âncla da nova prática.

rência, levaram o prefeIto Osval.
I

A cidade multo lucrará.

- -

NEREU, RAMOS rrNOBRE
A pldncipal sal� de re�pção do Palá

cio Tiradentes, denomina-se "Salão Nobre
Nereu Ra'mos". Esta foi a. decisão do· pIe-/'

nário da' Câmara Fede.ral, na.. sessão ex-

traordinária noturn&; de on�em. -Na opor
tunidade, tôdas as bancadàs, pnncipalmen
te a da oposição, nà palavra do ·sr. João'
Agripino, líder da UDN, ressaltaram os

traços marcanfes da pe�sonalidade daque
le político catarinense, que pr.esidiu os tra··

balhos désta C�sa do Congresso durante
tôda uma legislatura
importantes cargos na vida
·país.

e exerceu. os mais

pública do
_.� ..., .....

......- .. �.,.. , .....--- .. � ....._.=-"-:;"'_
. .,_�.. " _._--�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 Florianópolis, Dom1ngo, 13 de Dezembro de 1959

---�

OSVALDO MELO ---.,,---,_.-- Vem de concluir com brilhant�smo o Curso de Técnico

ADOLFO, COITADOl Uma das cênas mais tristes ( O N V I � E Foi seu Jayme, outro dia, quem em Contabilidade, 'na Academia de Comércio de Santa Ca-

que se repete t�dos os dias e tôdas às noites é a presença 'I escreveu cemUl�ando o incentivo de tarina, a gentil e prendada srta,'Mariá Cehna L1sbôa da

do ,.demente Adol-:fo, um pobre homem e um homem pobre Como complemento das solenidades comemorativas ",:eve; paladino l'atardado fazendo Silva,'alta funt-ionária' do Serviço de. Expansão do Trigo,
ao mesmo tempo, que vive no picadeiro desta vida servindo da Semana do Madnheiro, o Exmo. Sr. Contra-Almirante política assim afirmou, Seu Jay. A formand'a, que 'duÍ'ante muito tempo exerceu nêste

de palhaço para quantos têm prazer em divertir-se com' a Augusto Haman Rademaker Grunewald, Comandante do ma pa�e�os é um bom lutador" jornal o cargo de Secretária, on�e se conduziu da: maneira
,

desgraça alheia. .." '5,0 Distrito Naval, inaugurará as 'novas instalações da Re-
_ 1'01: ;sso nãd cremos que ele não lmais elogi�s� possível, é natural de São Luiz do Mara-

"

A desgraça que ninguém deseja em casa, a desgr�ça gião de ,Santa Catarina da União dos Escoteiros do Brasil.. I sinta a nossa miséria mas tem nhão, descendente de tradicional' família,

que nenhum pai quer para seu filho e nenhum indivíduo localizad,a no edifício da antiga E�cola de Escrita e Fa,� qu= lutar paladino :le sim d" Hoje, s,em' dúvida nenhumlt uma das datas mais ale

seÍllsato des'i:ljaria para um amigo ou pessôa de suas re- zenda, no SU,b-Distrito do Estreito, gentilmente cedida causa p;rdida, É �apaz qu: ele gres de sua .vida, será 'alvo de carinhosas demonstrações
laç5es, -.

" '-l)ara êsse fim, num gesto de compreensão dos elevados ob- pense' que nós' ce:ra_fIla este'ja- de aprêço e regozijo, às quais ·nos associamos, formulando-
Mas, o Adolfo, coitado, vive por aí, largado, entregu.e jetivos do escotismo, em benefício da Juventude Brasileirà 1110S gritando com segundas inten_ lhe e à sua digníssima família votos de íelicidades

á sua insanidade �entai, colocando-se no centro da roda' A Comissão Executiva Regional tem a- -satisfação de Qões incenti:ando greve p;;;' ata- ----- -.-------- -- ,.----.�.,--._ .... -------*-

dos que o afligem e O torturam, aumentando o infortúni'- convidar V. Excia" e Exma, Família para essa inaugura- ca1' 'o governo, Não é isso! Aflr_ MISJA' DE 6�O MÊSde uma existência miserável e tão digna dessa decantad" ção, que se realizará no dia 13 - domingo - às 15 horas,
mamas que não, Ele crIticou o

compaixão humana pêlos humil<les, os infelizes e CilS deser.. SE:M;PRE ALE�TA PARA SERVIR E O MELHOR POS-
jornal e o pa:tido, Mas nós não C O N V I T Edados: SíVEL. -

. somos de ,"0 ESTADO" e nem

Faz pena vê-lo 'como a expressão -cio maior ÚdícuIJ Mairo Caldeira' de 'Andrada .jO'''PSD, Somos apenas uma classe

para gaudio oe satisfação dos que vâo pouco a pouco' con- Presidente.
que tem fome e não pode lutar:,

correndo par� que' êsse Infeliz acabe seus dias recolhido -- ,-----,--- ,. ----

�ê��il�:i;OI��i�:.icoPátas. Essas cên�s clamam p()r provi- EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBUCA �,;'�D�:����: :�:e:'áo�:;�:�
. . ..

I dI'
.

I'
, do não tem o direito da greve,Os gozadores despertam nêle a cobiça pelo d.inheiro, A Prefeitura MUlllClpa e F onanopo IS comulllca aos

loucura da not9 dadé, mandando-o daqui para lá, apu-' interessados que fará realizar concorrência pública para

pando-o e tíatendo às vêzes com tapas e beliscões, tiran- a venda de um trator HANOMAG - tipo K-55, com 2,100

do-lhe o chapéu da cabeça, maltratando enfim, numa horas de uso, em regular· estado de conservação. O prêço
prova de desmeàido e imensurável desamor ao desgraçmIo mínimo admitido será de Cr$ 640,000,00 (seiscentos e qua

dôido cuja doidice vai crescendo, graças aos que dêle se renta mil cruzeiros).

aproximam desapiedadamente, nas ruas e princjpah�entE Esclaréce ainda esta Prefeit:ura que as propostas de

na praça pública,' para gozarem de seu infortúnio e de verão ser encaminhadas em envelopes laçrados pára' o

tôda a sua .infelicidade! gabinete do Senhor Prefeito e serão abertos na presenç

Quando o homem enlouquecer de vêz e praticar atr dos interessados às 10 horas do dia 16 de janeiro dÓ pró
um crime, qs que tenham concorrido para ê�8e desfêchr
que parece não estar longe, tarde se arrependerão, tarde
serão móvidos pela compaixão, tarde muito. tarde mesme

c(l�preenderão o quanto concorreram p.ara o triste fim

MODAS LINGERIE

SSSSS%SS\%%%%%%SSS%SSS%%S%SS%%$C

NIITIL�
II

A Para almoçar e jantar bem, depois de sua

D casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
SSSSSssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 118_IOY ,

I

,

A LtlJA DE FAZUDAS IIIEPCKE cumprimenla e

,deseja'aos seus Irep�zes � antigos, Feliz_Nalal e Próspero
A_o-:lovO, 'apresenlando�llaes o maior sortimenlo �e a�ligos
exclusivos em seus diversos depárlamentos.

<,

INFANTO-JUVENILENLACE MATR:IMONIAL"
Revestir-se-á de brííhantísmo, invulgar _

e nota de ex

cepcional relevância na sociedade catari:i:J.ense, 'o ép,láce
matrimonial do nosso mui prezad,o e .dístínto . amigo Dr,

Antonio Niccoló Grillo, -destacada figura nos meios -jur
cos de nossa Capital e filho da Exma. Sra. Vva, Nadir
Bazzadona GrilIo, �com a graciosa e mui prendada srt

Terezinha Lautert de Araújo, estremasa filha do nosso

conterrâneo Sr. Alcides Bastos de Araújo, Diretor do Ser

viço de Fiscalização do Comércio de Armas, Muníções, Ex
plosivos e Matérias Correlatas, ,e de sua Exma.. ,Espôsa Dna.

Marina Lautert de' Araújo, figuras de projeção 'na socie-

dade local,
'

O enlace matrímoníal terá lugar -na Capela do Divinc
'I

Espírito Santo, às ri horas de hoje, dia 12 de dezembro I Isendo padrinhos �a NOIVA, nç Civil, o Sr. Neogênio Gril-

lo e sua exma. espôsa Dna. Palmira Vieira GrilIo, e o r». INorberto Brand e srta, Eliana Lautert de AraújÇ); no re-
I

Iígíoso, o Sr. Alcides Bastos de Araújo e sua exma, espôsr
dna. Marina Lautert de Araújo, e o Sr, Carlos Leopoldo
Lautert e Exma. Sra. Dna. Maria Alice Lautert. Paranin,
farão o NOIVO; no civil, o Dr. Arnoldo Suarez Cuneo f

sua, exma. espôsa dna. Maria Catarina Grillo Ouneo e (

Dr, Jorge de Souza e sua exma, espôsa dna, Sylvia Basado

na de Souza; no religioso, o Sr, Sergio Ramos de Araujo r

srta, Magda Lautert de Araújo.
O distinto casal, depois de receber os cumprímentos

do grande círculo de amizades e de admiradores, na Igre
ja, embarcarão em viagem de lua-de-mel com destino à

Buenos Ayres e -Montevidéo, acompanhados dos votes dt

'muitas felicidades e bênçãos de Deus para uma vida con

[ugal venturosa, como bem merecem, pelas excepcionais
qualidades mantidas pelo jovem casal.

E as nossas. congratulações se extendem - às Exmas,

Famílias, com os nossos respeitosos cumprimentos pelo
significado da efeméride que ficará gravada nos anais .da

sociedade florianopolitana.
Com os cumprimentos de O ESTADO vão abraços sin

ceros de quantos aqui mourejam e estimam os jovens que

encetam uma vida em comum pelos laços sagrados do ma

trimônio.

o sr. que tem personalidade e elegância em se vestir, visite o maio).'
departamento da cidade em tro_picais, linhos, casemíras, padrões e

qualidades exclusivas, na

LOJA DE FAZENDAS 'HOEPCKE, Deodoro, esquina
Conselheiro Malra.

_ UIl} grande. departamento para seus filhos!
lBles merecem o melhor! � '.

"

-

. Ó maior sortimerito em no'Vidãdes exclusivas para recém-naseídos,

PARA MERINAS-
Grande variedade em vestidos e trajes sports.

MENIIOS E RAPAZES
Departamento que é uma trãdição em roupassport e as'11mosas rou

pas IMPERIAL para meninos :e_ rapazes, ,;

Uma linha de artigos completos em lingerie e Nailotex, para seu con

fôrto e elegância.

_OUPA SPORT
A maior variedade em slaks, blusas e saias em modêlos exclusivos, pa-
ra realçar seu bom .gôsto e -personalídade!

-

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'
PA1SADEIRAS '

ACOLCHOADOS
COBERTORES

e tudo o mais que embeleza o seu larl

TECIDOS PARA HOMEIS

ENLACE MATRIMONIAL

COMINOS - LAMBROS

por pàrte do noivo, servirão co

mo paãrtnhos no ato cívn: sr, NI-

Realiza_se hoje o enlace ma, colau Tambacopulos, srta, Fhe.

W����&, ��=tI=-C� dmnmb��u� &,M���-

����������������������!������������������minas filho do S:', Cosmos .
Co- minas A s:'a, S�bastiana Comi_ �

minas' e de· SUa exma �sposa d. nos, CERRA' FILA 'IAfrotide Cominas com!t gentil 'A cerlítiônlá religiosa terá paI'
_

.

. �

_

j
sl'ta, Mary Lambros, filha �neta local a Igreja Ortodoxa d.e São fil hando na

_

-

\
O cerra_ a, marc

do sr, Estefano LaD;l·bros e de sua Nicolau,. às 18 horas, 'retaguarda de um dos grupos

exma esposa _ d, Zaflra Lambrós, 1\0 novel par fiS feliclta�es de de combate é mais graduado
'- , -

O noivo é de Curitiba, onde "O ESTADO". que o comandante deles,

goza d� efevado (\onceito. ANIVERSARIOS polícia, já imaginaste, algum

dia uma tal contradição? Tú que
,

�s armada, a ar�a não tns, A pro.

(essora é quem tem a arma na

,não 'O, professorado, como os pO-,
�!clais é des-presado e sofre tpas

, ,

Jl'uza.ndo os p:aços, estará lutlln"

10, O polic�l? Esse não!

A noiva é fino. ornamento ,úe
nossa socled�e,' ,

FAZEM ANOS HOJE:

sra, é,ecílla L, Carvalh,ô
sr, Waldemar Schmldt

,

spta, Ceoillá
_

Luz
sr, Eu,'lco Tol�ntincí" de 'Souza

� sr, Fernando Luiz Mot!!'a
sr, José Rosa

srta, Rômula Martins
sr, Arthur _SchneIder i'lão pode pa�'ar o policia, coíta�o,

pois se o fizer não cumpriu or_

1en5 é indi��!PlinadO, Se tomar
" -

!].tltude, pr:,testan piorou! Está

- , ,

'-
ParanlfaÍ'ão o .a..to" -PQÍ',_parte da

noiva: KI�aria Denrétriõ, LUcas ·e

Demétrio Estefano'· L'Rmbros- é o
-

. . -::. - _'"'

ato CiVil, os senhores:, Apóstolo
Cosmos Kirana' Lacerda Theo_

, ,

doro Jorge Atherino, sra, \Mada.
lena J. Atherlno,

:'evoltado,,

APED ITIVOS 4Q 'PlAt:f>
�U81C:ADos CHARGES

DAS 19As28Í1s, HE.VAU�Q'

por Isso políCia estamos aqúl
.1izanào p"ra todos que· estás na.

miséria; contando p'ra todos o

teu abandono. Mostrando que a

a ma que o povo. defende não de.

fende a .ti mesmo,

que se aproxima.
entã(), pondo a-s mãos n� consci�nc1a,

e banale hlpócrJta:-
Coitado do Adolfo",

Vende-se o antigo Salão

Brasil, §!to á rua dos Ihéus,
2, Tratar 'no mesmo,

D",,--12/1Ó2 (-

mas os filhos tem fome a fámilia
,

está mal. Não há -em nós segun_

das Intenções, R&zões
. de sObra,:

são os motivos das reclamações,

AUJ�ente 0- .gQverno o ganho

nosso e nos dê a rouPà ·e os Sa.

'patos aos quais I direitos temos,
ficaremos cal-ados, desaparecere_

mos,

ximo ano.-

O referido trator acha-se na Oficina Mecânica da Pre

feitura à rua Almirltnte Lamêgo, à disposição dO� ,ínteres.-
sados.

. Salão 'de Beleza
repetiri'to

Prefeitura Municipal de Florianópolis, 10 de Dezem

bro de 1959-..

PRoNTA ACAO DOS BOMBEIROS
, -

EVITOU A PROPAGACÃO DO INCENDIO
,

.

\� Ao cair da tarde do dia
_

oito" ·lorosos e abnegados saldados. do

llltlmo, o ediflclo onde runctona fogo tida, mais uma vez, �estaca_
'a "Caçullnha" de A MODELAR, à da e pronta ação, devendo.se aos

seus Ingentes esforços o contrOle

das 'chámas
. ,,' .

'maneira que elas se p:opagassem

rua Trajano foi prêso de um in.
,

cendío cujas causas -estão .sendn
.

' '.
apuradas, Manifestando.se no ter.,

- ,

cetro pavimento, as chamas ti. perigosamente, aumentando a SUII

veram início na sala onde o de., devastação,

putado FrederIco Kurten mantínna Expon�ãneamente, diversos par_
I

.um escritório, destruindo jntet. tlculares; .' e el-ementos de A MO.

rame'nte toda a al� :éentrar dO 'pa�- _ QELAR- "_J�Í}t!\i'ifm "aqB bombeiros

vímento causando '-grandeS pre , . os' se�::-isfilr'çõs
. t�doS 'visando

,
-

,. � '

••
1'

•
__� �. •• �. \

.• ,

•

Juizos,
.

-

circunscrever <1 Incendlo, tra,

A propagação do fogo atingiu balhal!<\.ó-se- íneansãvelmente até

um compartimento onde se en, que após, cerrada. 1uta contra, o
\
., ...

.

_.

contravam depositadas mais de 'iogo foi o, Incéndío Inteiramonte

dominado,cem biCicletas, além de inúmeros
outros objetos de utilidade de A

MODELAR, inclusive artigos per;

tencen t as aos seus escritól'ios,

UtiÍlzando dois carros, os bravos

soldados do fogo entraram il',Ionti.

nentl em acão alcançando o fóco
.,.

r:
-

,

do íncendío por uma das iane.
las do edlflclo sinistrado atín.,

,

gtndo portanto o centro de onde
,

'

as chamas ameaçavam propagar.se

com violência, .Isolando as adja,

cênclas, � e
.

procurando colocar a

salvo todo o material afí e\;lsten_

te os bornbeíros conseguiram
, ,

pagar-se por todo o edírícío (o com imensa 'habllldade e rapidez,
n. 29 da rua Trajano), pondo i dímtnuír os prejuízos uma cez

ainda em perigo Q� vizinhos, o i que alí se encontravam objetos

Corpo de Bombeiros chegou ao facilmente mrtamjveís como es,

local imediatamente tendo os va.' torados etc,
".

,...
"

t

Estofados que se achavam ex.,

postos no salão do segundo pavl,

menta em virtude dos trabalhos
,

levados a ereíto para a extinçãO
do fogo, foram atiIlgldos pela.

água ficando alguns grandemen,
, ,

I te estragados.
I I

I
ChB;mado paca a luta contra

as chamas que ameaçavam pro.,

Consistorio da Irrnandade do S. S.
Sacramento e N. S. das Dôres

Recebemos:

Florianópolis, 2 de dezembro

de 1959,

Senha,' Diretor,
Temos � honra de levar ao co.,

nhecimento de V, S,,' que em da.

ta de 29. de novembro último pe,

1,0 'l,'esoureiro: Joceli Sllv.eIra

Mordomo do Culto: Heitor Vei.

ga de Faria

Cdnsultor Jurídico: Dr, Carmelo

Faraco
Conselheiros:

José Luiz Yunkes; Antonio pe_
, ,

rante o Revmo Vigário Geral Mon- .eíra- Machado; Francisco San.
senhor Frederico.Hobold, foi em. tos;. José A. Machado; João FlSil.

passada a nova Mesa AdminiStra. ·cisco da Rosa; Harperes pereira

tlva da Irmandade do SoS. Sacra_ da Silva; 'Francisco Miguel da

I
mentomento e N, sénhora_ das

1
Dô ..es para o biênio 1959-61 que

, ,

ficou assim constltulda:

provedor: Newton da Luz. Ma

cuco

Silva; . Marco)lno .J'osé de LIrr(3.;
Américo Vespúclo Prates; Marc!_:.
lIano A, I;1.oberge; José Francisco
ROSa; Júlio pereil'a Vieira.

1,0 Vice provedor: Gumercindo Na oportunidade
.

apresentamos
Caminha a V: S, os protest�s de nossa' ele.

2,0 Vice provedor: Alvaro

sooa-I' vada,
consideração,

res de Oliveira

1,0 Secretário : João Salvador João Salvador Bonatelli � 1,0

Bonatelll I 8_ec1:etário'2,0 SecretárlQ: Ilson Vllmar Ro. Newton da Luz )\'1acuco :-; prp.
,

drigues i vedO� _

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

COMUNICACAO,
..,.� .;

-

Todos as/candidatos aprovados, no concurso de admis-· -

são à Escola Aprendizes Marinheiros' de Santa Cátárina
deverão se ,apresentar naquele éstabe1ecimlm't6 :h.o' dia' ,i5:'

.

do corrente mês, às 8,30 horas da_manhã..
,

-

,
.

.
- MÁQUINAS DE :'E5CRtVfR

CÓMPRO ou' TROCO MAQUINAS DE ESCREVER
USADAS, PAGAMENTO 'A 'VISTA, INTERESSADOS PRÓ-.
CUREM ,O SR HERACLYDES NAMEM NA RUA BULCAO

VIANA, 67, DIARIAM:ENTE, DAS 10 HS. AS 12 HS ..

D-12/104

SRTA MARIA fELINA LISBOA DA SILVA

'VvEj.. Bernardina Haverr:ot Cabral, f1lh�s, genros e

netos· vêm, 'por êste meiO" coÍl'vidar os parentes e demais

pessôas de suas relações parai a missa que, em sufrágio da

alma de seu boníssimo espôso, pai, sôgro e avô
ABEL ALVARES CABRAL,

mandarãQ rezar,- no próximo dia 17, ii: 7 hl)ras, na Igreja
de São Francis�o.· /_

A todos os que comparecerem a' êste ato de fé cristã

antecipam ,a:gr,adecimen�os.
.

RR-G/300

DR. B I A S E f·,A, R A (O
I)oenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes, Inf1amações. Distúrbios menstruãis.
Exarr,e pré-nupcia1. Tratamento pré-nata1.

, Alertrin _' Afeccócs da pcJf'.
Coflsldtas ebs 14 às 18 110":1s, ex('('to ;lOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FlorIanópolis, Sábado, 12 de Dezembro de 1959

Agata, PQ'ro O NATAL é oportuno 'relembrar que:
.....!� - ..

-..

ÍIAs Cirutinhas se destinam à
- - P

IR "e
/

E, OS PREÇOS IIBAIIO CONFIRMAM:
ARTIGOS PARA MENINAS' ARTIGOS PARA SENHORASARTIGOS PARA HOMENS

Combinações de opala o o o ••••• Cr$ 82,00
Calças de meia ." , o •• , 'Cr$ 20,00
Camisolas de opala ,. Cr$ 110,00
Soutiens ... o •••••••• o • • •• Cr$ 21,00
Blusas r

••••••••••••

-

••• o • � • Cr$ 39,00
Saias' . o ••••••• , Cr$ 108,00
.Quimonos '

,... Cr$ 149,00
Vestidos (ótimo feitio) . o • • •• Cr$ 195,00

, Lindos vestidinhos : o •• " Cr$ 96,00
Shorts compeitinho o'..

. Cr$ 56,00
Pijamas p/ meninas o. o Cr$ 107,00
Calcinhas de meia o o Cr$ 14,00
Anáguas rendadas' o o •• Cr$ 115,00
Blusinhas o • •• Cr$ 52,00

- /,

Boas calças de brim .... o o ••

, Pijamas ... '. . o • o • , • • o o • • o

Meias de algodão ;
-

o •

-

•• '.
-

,_ Camisas .: '.' .

Shorts para homens .' o o o

ICamisetas '

.. o ••• o • o o o o o •• o

Cuecas ... A" • o .': -

••• o o ••••

Cr$ 139,00
Cr$ 215,00
Cr$ 15�00
Cr$ 80�00
os 80,00
Cr$ 20,00
Cr$ 33,00/

'.

ARTIGOS PARA R'APAZESARTIGOS DOMÉSTICOS
Jogos de Cama

'

..

Toalhas de granitê bordadas .

Toalhas de rosto .... . o ••••

Guardan�pos (dúzia) . o ••••

Toalhas m/banho ..... 'o ••••

Toalhas plásticas .-.........
Fronhas -

.

Matéria plástica (metro),

Cr$ 288,00
Cr$ 195,PO
Cr$ 31,00
Cr$ 75,00
Cr$ 80,00
Cr$ '80,00'
Cr$ 62,00
Cr$' 50,00

Cr$ 29,00'
Cr$ 55,00
Cr$ 77,00
Cr$ 43,'00
Cr$ 39,00
Cr$, 76,00

, Shorts para rapaz o •••••

Camisas ; .. : ..

Conjunto de shorts' o • ' ••

Calças '

o o •••••

C
.

o

"J "
amIsas ersey 0 ••••• o o ••

Boné Jockey pi rapaz .

"

sósó ,- ·SÓ .1 --
- �,

-

Só meS10 nas GRUTINBA8 d'e fJJ
------------�--------�--------------------,----------------------------------------------

rarti�o �ociai Democrático
,

,

Diretório Municipal
CONVITE

Temos a honra de, em nome do Diretório, convidar

nossos valorosos correligionários e o povo em geral para
a 'recepção, no Aéroporto-Hercílio Luz, e a manifestação,
nesta Capital, ao Exmo. Sr. Dr. João Goulart díqníssímo
Vice-Presidente da República.

AcompanhadQ/do nosso ilustre conterrâneo, Sr. Celso
Ramos, e de luzida comitiva, o emínente político brasileiro

deverá chegar 'às '16,00 horas do próximo domingo, ruman
do em seguida para o palanque especial na Praça IS de no

vembro, onde será alvo de manifestação popular.-.
.Floríanépolís, 10' de dezembro de 1959

"

Aderbal Ramos da Silva Presidente
-,

DE SOlTO IL MONTE A MISSA DE NATAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
DIRETÓRIO REGIONAL

CIDADE DO VATICANO, 10 \(U.P.)
- Uma missa do dia de Natal será trans
mitida pela televisão italiana diretamente
da pequena localidade de Sotto il Monte,
onde há 78 ano? atrás nasceu o Papa João
XXIII. A missa ser·ã oficiada na igreja da
localidade pelo pároco, Padre Pietro Bosio.:
Durante á cerimônia. serão iÍlcluidas rápi
das cenas mostrando a casa em Sotto il
Monte onde nãsceu Angelo Giuseppe Ron
calli, o atual Papa. Também serão vistos al
guns dos membros de sua família que ainda
moram na pequena localidade.

CON.VI'TE
A Mesa do Diretório Regional tem a grande satisfa

ção de anunciar a visita à nossa Capital, no próximo do

mingo, dia 13, de Sua Excelência o Sr. Dr. João GouLr',;,
Vice-Presidente da República e Presidente do Partido Tra

balhísta Brasileiro.
Sua Excelênc,ia, acompanhado do nosso prezado Pre

sidente, Sr. Celso Ramos, e .de brilhante comitiva" deverá

chegar às 16,00 horas ao Aéroporto Hercilio Luz, onde se

rá festivamente recebido.

:j:..ogo após o desembarque, os Ilustres, polítícos ruma

rão para esta Capit-al. Na I:.raça 15 haverá manítestação
popular - ocasião em que falarão diversos oradores.

Para êsses atos são convidados nossos correligionários e

a nmtradores do preclaro visitante.

Florianópç>lis-;- 10 de dezembro de 1959

Rubens de Arruda Ramos Esttvalet Pires

Antônio ,GQmes de Almeida Roberto Oliveira
,--------------------------�--------------�----

PARTIDO TRABALHISTA BR-ASILEIRO
':

CONVITE AO POVO, j

A Comissão Executiva do Partido Trabalhista Brasileiro
tem a grata satisfação de comunicar' ao povo, notadamente às
classes trabalhadoras, a chegada a Florianópolis, domingo vin

douro, :18 16 horas, do Vice-Presidente da República e Presiden
te do Diretório Nacional do Partido, Dr. João Goulart.

S. Excia., vem a esta Capital, atendendo o convite dos
Odontolandos de 1959, que o elegeram Patrono de sua turma.

Pá'ra receber o ilustre homem público, 'a- Comissão Execu
tiva Regional programou uma concentração popular, às 16,00'
horas, na praça da Catedral, para a qual convida o povo, as agre

miações partidárias, as autoridades civis, militares e eclesiás-
ticas. Florianópolis, 10-12-59.'

Comissão Executiva Regional

�ÉCNICAS NÃO

MUDARAM

NOVA YORK, 10 (U.P.)
Allen W. Dulles 'diretor do De- '

,

partamento Central de Investiga.

�ões disse que .a estratégia básl.
,

ca e os objetivos do comunismo,

Internacional não �udara.m desde

a morte de Josef ,Stalin e que al.,

guns dos frutos dos planos do co.
<,

munísmo "podem hoje Bel' �

no panamá Cuba e outras partes
, ,

dêste hemleférlo". Dulles talou

em um almaço do congresso a.nua\

da Indústria norte.amerlcana, reu�·

nldo agora, sob 08 auspicias da.

ASSOCiação Nacional "de Manuta_
turaíros. 'I

,Vende-se S, C. "GRANADEIROS DA ILHA"
Um barco 'cedro e pínno ,e� Levamos ao' conhecimento das au:�r�dades e do pú-

ótimo, estad� de conservação, p.n- blico em geral que, em -race: das . renuncI�s dos s.enhores
tura nova. com motor Johnson

I
Romeu Cascaes, Presidente e Arlindo Polll, 1.0 Vlce-.Pre

de 5 H. P. _ Castelo coberto oe
I
sidente, e éonforme disposIçãc,,> estatutária, assu.mlu a

k cedro e toda parafusama e ferra. I Presidência, em data de 7, do corrente, o EngenheIro Dr.

g:�m de cobre. otto H. Entres, 2.0 Vice-Presiden�e. '

Florianópolis, 8 de dezembro de 1959 ".
_

, MANOEL B. FEIJO
j '1.0 Secretário _J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�.-In--d�l·-c-a-d-�u-r- -r-r--o-f-I·-S-S·�I:O- -o-a-..,.\ O seu�����n;�o ts�����D�:E�;!l��
� "

deu inicio à campanha do NOVO ASSI-
� tQ. ...... "" ... W. '.. W. NANTE, nesta Capital.

'

DR. LAURO. DAURA As assinaturas novas, do ano de 1960,
CLINICA GERAL f it t

- ". b 'f'
Especlallsta em moléstias de. Se- er as agora, erao como premio e om ica-

nnoras e vias urinárias. Cura ra_ ção a vigência nos, mêses de outubro, no
dícal das Infecções agudas e crô-

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo - vembro e dezembro. Assim, os assinantes
do ano de 1960 receberão desde já nosso

jornal. "

"-

Pagarão a assinatura de 1 ano e rece-

berão jornais correspondentes a 14 meses,

A 1.0 de novembro, 'por-outro lado,
Já voltamos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornal, à todos os assinantes da Capi
tal, e-no Estreito que assim, pela manhã já

Doenças de Senboras - procto- O terão em suas residências, pois a entrega
logra - Eletricidade Médica

"

f
.

t d
'

d
.

d
Consultório: Rua Victor Mel-

sera ei a e ma. ruga a.

relles n.o 28 - Telef'()ne 8807 Para ,essa campanha são nosso� corre-
Consultas: Das 16 noras em diante.

Residência: Fone, 8.423 Rue. Blu- tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan-
menau, n. 71, des - Cap. Virgílio Di�s e sr. Ivo Frutuoso.

DRA. EBE B. BARROS

EDITORA "O ESTADO" LIDA.

O �.dtad4
Hua Conselheiro Mafra 160

íel efone 3022 - CXj\. Po�tal 139

l-:rlderêço Telegráfico ESTADO

.�."..... ......

FLORIANOPOLl8

4al Ió •• 11 bora.

rei. - 29,.

UIHETOH
f{ubens de Arruda Ramos

CLINICA DE CRIANÇAS
Consultório • Ii...Oi.... COO.DIt..

Ao t. HerclUo Lu lUA apto , !leluoda • 6.A-tel,.

(; E fi E-N TE

II"lIllngus . Fernandes de Aquino

HEOA r o us s

Osvaldo �lello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo T'a da sco -; Pedró Paulo Machado - Zu ry Macha-

do Paulo da Costa Ramos.

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
.

.
.

CLfNICA DE SENHORA-S E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus e .recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulaa, etc.

Ctru:f.,!a ana.l
CONSULTóRIO: --: Rua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

COLABORADOHES
Prof. B,;rreirus F'i lho.i-> Dr. Oswaldo Rodr ig ue , Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

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

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

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto:"'- Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Tejve -

Doralécio Soares - Dr F'ontour a Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior.

1553 -

CO M U N IC A·tÃ O
o ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

por seu-s advogados, ANTONIO GRILLO, AUGUSTO WOLF,
1f:MANOEL CAM.l'OS e MARCIO COLLAÇO, comunica que,
na intenção de atender melhor e oferecer mais comoaiâa
de aos clientes, ampliou suas instalações, mudando-se pa
Ta o seguinte enâerêço:

Rua Jerônimo Coelho, 1 - J.o andar:_
salas 9' e 10 _ Edifício João Alfredo
Florianópolis - Santa Catarina

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
FARM4CÊUTI(OS

A PiAM tem a honra e satisfação de comuaícar ali/!

;J ust r-« Médicos .e Farmacêutlcns o lançamento do 00-0

.roduto do INSTITtJTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.
. GERIPIAM - H�

..»

. base de NOVACAINA sob tonus altamente estabm�:J.1ll..
para o especial emprêgo em Ger!atria, no tratamento aas

diversas manifestações orgãnícas do eaveínectmento e da

.eníüdade, precoces ou não.
'

A::.II:,tras e informações á aisposlção dos sennores

,V1cdi.'c� li Rua: Conselheiro Malra - 90 com

Z L. Steiner & Cia. - Agentes

nu. ANTONIO MUNIZ DE DR: HENRIQUE PRIS"CO
.

ARAGÃO PARAISO

CIHURGIA TREUMATOL(,)G1A
ORTOPE'DIA

' Operações -)Doenças de SenlJo_
ras - ClíQlc.a de Adultos

Consultório: Joã9 Pinto, 14 -

Curso de Especialização no ['"Q&pl_
ionsul ta: das 15 às. 17 horas, dlá- tal dos Servidores do Est�o.
-tamcnte Menos aos .sábados. Re- (Serviço do Prof

..
Mariano de 4.Íl_

,ldênrla: Bocaluva, 135. Fone 2714 drade j , Consultas� pela manhã no

.... SU-kVES PRESTAÇ-O'ES MENSAIS- "rf5�:�lt:�r�:-;�,�::'ti��ta�;�à�f�
Iií.lYI ""

t6t10. à Rua Nunes Machado, 17.
esqurna da Tiradentes - Telef.

� '(fi \�"I,'"'ll:r:;o· � . ;:" � 2.766. Residência ::- Rua Mare-

·�·�.tl.:'II�'ll'\.,·I )'l _::r chal Gama D'Eça' n.o 141 - Tel.

",-,-, \ � ,. , I<:.P 3120."
.

"./. 'I, l DR W L
,
..

"

, !
.

. A MOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pelá Faculdade Nacio_
nal de Medicina da. Unlv"l'sldade

PUBLICIDAOI
Osma� A. Schllndwelm - 'A IdQ Fe.naodH

Diail' - Walter LlIlhu..
UEPRE..-SIt1NTANTI

a�preuntaçõe. A. S. Lar. Ltda.
RIO:- _Rull Senador D.ut.. 41> - .... A.4••

Tel. 22ói%4
:-. !'aulo HUI! Vitória 657 -- e..aj. ai -

,
Tel, 34-89411

�"'Iço Teleli�Mko da. UNITElJ PRESS I u. p)

:\GENT&S' E:CORRESP(MDENTE�,
':"1 Tudo!! OIiJ 'nii.micip.iol! de �A�TA CA'r AIUN'A

.

.

'·A',N. ú N C I O 8
tit4'anto'! C{)ntr'àl'O,'de acordo cu•• labela e. vilel

-

:." \
.

.

.

�

:\SSINt\TUn.:'\,-,. :\NUAL CR$ 600.00

A direçà«( lião se responsabiliza pelos
C011(eit�J� emitidos nos artigos' assinados.

Vlr�lII.

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO
"Questões Trabalhislal"

Escritório: Rua. João Pinto n. 18 sobo

� -lerone n. 2,467 - Caixa Pbstal n. ao

l::.OHARIO: Das 15 às \7 heras.

,.

!�""':(,õ..__ � ._�__

/

condução independente ... I

f��" Monarh I
·APENAS CRS

�. conta com estas vantagens
no sua Monark:

"

CR$ 7.490.00 A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
HEVENDEDORES

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação 1·

e Facilidade em encontrar peças
-

originais de reposIção, com
contrOle de qualidade Monark I

IIODELOS PAlA tiOA\ENS, MULH.f.U.S E CRIANÇAS

MAGAZINE HOEPCKE
Rua Felipe Schmidt -

Fpolis - o -, Sta. C�tarina

/

ME'DICO

do Brasil

Ex-In terno por concurso da Mater_
ndade_Escoa. (SerViço do prof.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de·

Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS

P�RTOS - OPERAÇÕES -

PARTO SEM DõR pelo 'método

pslco-proflla tlco

Consultõrlo: Rua João pinto n. 10.
das J6.00 às 18.00 IJbras. Atende"
com horas marcadas. Telefone
:1035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

MOLAS� DO BRASIL S. A. o'

e: ..'
HbI • bu.1 lua sa. Jot.,..J7� - lã '.Q51' - � 'odol 875 - Enli. TeL. 'N,o.SAV· - sao ;allí.

, IIVlNDEDom. MEYER & elA.
IN Fel.. Scb8àdl. n • lua Conselheiro Mafro, 2 - Tel. 2576- (.. 'P�1tal 4a,- FlORIANÓrOUS

em ambos os sexos. Doenças ao

aparãlno Dlgestlvo e do sistema

nervoso. Horário: ,lOJA. às 12 e

2 V2 à� fi horas - Consultório:
Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar

- Fone 3246. Residência: Rua

Lacerda Cou'tlnho. 13 (Cháçare. do

E"Spanba Fone 8248.

OH. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GERAL

DR. HOLDEMAR
MEMEZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORAS
- PARrOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de

Medicina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospijal da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
A tend'e provisóriamente
no' Hospital de Caridade

- Parte da manhã

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADlOGRA·

, FI.-\. E R�DIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Nacional
de Medicina, Tlslologlsta e Tlslo

Cirurgião do Hospital Nerêu Ra:
mos. Curso de espectalízaçgo pela
S. N .T .. Exlnterno e Ex-assisten
te, de Cirurgia do prof. Ugo Gui
marães (Rlà) Cons.: Fellpe Sch.

mldt, - Fone 3801. Atende com

hor a marcada. Res.: Rua Esteves

2\m�or. 80;, Fo�e: 2294.

OH. AYRTON DE OLI
VEIRA

DOENÇAS DO PULMÃO -

- TUBERCULOSE -

Consultório - Rua Felipe

Schmldt. 38 - Tel. 3801.

Ilorárlo: das M às 16 horBÍ.
Re.ldêncla Felipe Schmldt.
o o 127.

OB. RUBI.GOMES
'MEMDONÇA

MtDICO
Pré-Natal Psrtoe
Operações - Clfnlc. Geral
Residência:

.

Rua Gal. Bittellcourt n. 121.
Telefone: 2651.

'

Consultório:
Rua Felipe 8ehmidt B. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário: I

Das 16,00 às 111.00.
Sábado:
Das 11,00 às 12,uO.

V I A J E M E- l H O B
. PARA ITAlAÍ JOINVILLE - -CURITIBA

ÔNIBUS UI:T-IMO TIPO
SUPER-' PULLMAN

POLTRONAS RECLINAV'EIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS O I R E T A B

.

PARTII;>A. .,.... FLORIANOPOLlS 5;4&
CHEGADA' CURITIBA 12;41

V�!!!��M E��!�'B�����07 e �T!��
AGENCIÀ FLORIANOPOLIS'- ãÚA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA'" - TEL.: 21'72

FORRO
IRMA,OS BIlHKOURT

I! <J>,IS 8.0.0 .... 0 . lONf H�2

A"TIC,O OII'?jSITO O"';;�I�NI

".}o •.

.

......

João
-

Morilz
.

S� D.
"

\

pi�.I·· CO�
�--=-III!A'� n.)D;"';
/T, .. lo<

.

I � ..� nos "A/)�J05 t'

.tt.ftt
, --- J
NA SOBERANA" PRAÇ.o\, lã DE NOVEMBRO - Ji:SQUINA

aUA FELU'E SCHMIDT

t'ILlAL "A SABERANA" DISTI�ITO DO UTREITO - CANTO

�o comprar móveis estofo do!:., verifique se o

molejo é feito com os .legítimas MOLAS NO-SAG

e muito muior confôrto
• excepciõnal durabilidade
e nunca cedem - nunto soltolÍ\
e móveis mai$ laves

• dispensam o u�o de cordi.,ha� e percintos oe_pano
• conservam o estofamento absolutamente ind"formóvol

,J "

S A 8'A,0

Virg.etn -EspeCialidade
�� ! Ia:' 'WETlfL UfDUSJIJAt - '" Joln,Ule - (Marca, Rqlstrada)

�.

'

, �. eco"QII111a� 1ft mp.o . e ,diili��f,O
.�>�;�"\�.��J�;'-:� '---':�':T;--4 i;���7�',�,éb�;;+:'� :.:''{>r _.-::4� ��;..."".,:,._ .._,..._," .. __ . ..,._�,---,....

l.AVANDO C Q,M

/

, :.
r. ;.

, < '.:,
•
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FlorIanópolis, Sâbado, 12 de Dezembro de

A FIRMA MAC.HA •

Temu p�azer de comunicar a sua distinta cnentela
ter sidD nomeada Revended0r Autorizado dos

Altura: 1,50 m

Largura: 0,75 m

Profundidade: 0,78 m

Pêso Bruto: 176 kgs.

'''?.,

Aparelhos domesticas

Oisp'ondo Para Pronta. Entrega
- �, i .._

.. muito Ieve: apenas 1.500

.. passa melhor
-

pela ação do calor
.. contrôle automâtico de caloria
.. unidade Calroda fundida na base
.. cabo automático com descanso para o polegar
.. rebôrdo "poupa-botões"

DIMENSÕES
Comprfmento 25 em
Altura 17�5 em
Profundidade � ..•

- �-. . . . . . . . 8 em

Retilínea G E
CÔRES

"Frente Marfim, Gabinete_ -Vermelho
Frente Marfim,- Gabinete Prêto '

Frente Marfim, Gabinete Turquêsa\

, -,.,-'

I
, I

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

.. 11,7 pés cúbicos totalmente aprove:táveis

.. Prateleiras ajustáveis em 12 posíções

.. Resfriamento 15% mais rápido -

.. Formato revolucionário e elegantíssimo

.. Garantida pela Generál Electrie

i ,

FAIXAS DE ONDAS
2 faixas:
Ondas médias - 530 - 1620 Kc/s

:
-

Ondas crutas - 4,8 - 18 Mc/s

"'",.
.. _;�.�

DIMENSÕES
Comprimento, 24 cm

Altura -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23 cm

Profundidade � � . . . . . . . . . . .. 17 cm·

CÔRES
Marfim - Marrom

OUTRAS VANTAGENS E

NOVIDADES
Som excepcional proporcionado por 2 altõ-f�lantes
frontais. Um alto-falante de 6" I1ara grande vo

lume e reprodução de graves -e médios. Outro de

4" para reprodução de tons agudos.

:""'��� - - '-�;

.r � �_:t����
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FI�rianópolis, Sábado, 12 � Dezembro de 1959

DIA 12 - Sábado - No São Jesé-Im benefício das PIONEIRAS SOCIAJS e do lIONS CLUBE /
-

. '. "

_/

AI VEM·'A ) ALEGalA
Produção da Atlântida com: -PITUCA - SON1A M,AMEDE CYLt FARNEY - RENATO RESTIER - ANTONIO-CARLOS

.

MARIA VERONICA
FRANCISCO NEGRÃO. Direçãp· CAJADO FI�HO. Os .esíros e estrelas desta nova e divertida comédia-musical estarão 'presentes às festivi·

dadas .desíe excepcional lançamento.
'

ç

,

&fu�sss�sSS�'S�S��%U�S%%���SS���»S�"$�U�SU�"�-V7EN-DE-;S-E ���� VENDE-SE VEN-D-E-S-EN-A�C-AS-A--�ALUü�
M O' V E 'S f M G E R A L

Uma casa de material cita a m:�::�:rere:ei����e:���� Ou aluga-se AGRONOMIGA �oôsa �S�!ê���: LO;::svi���
rua José Mendes n: 52.

parcialmente mobiliado, pró- A rua Alm�ante Carneiro, um n. 15, A tratar: Rua Nerêu

Tratar na �es�a com o sr, AI. t', d d R 46 T f 33 42.... prío para duas pêssôas, à Av. Por - mo IVO e mu ança lote de ter"a de 12 metros de fren amos n. , e one -
.

cídes da Gama Mauro Ramos 85. Informa- para outra cidade, uma casa te x {o metros de fundos com 'I' 'N-ll!76
ções pelo fone 3358. recém-construída, sita à rua água, luz e esgoto. '

N-ll/DSI70 Joaquim Costa, n. 30, 'Ag'ro- Tratar Av. Trompõwskl n.088. <VENDE - SE
nômica, com / uma área de N-ll/82
190 ms.2, contendo três quar
tos, sala de visita, de jantar,
cozinha, banheiro e· porão
habitável com dependências
de empregada. Parte rínan
ciada pela Caixa Econômica.
Ver e' tratar na mesma, no

horário das 8 às 11.

MOTIM NA·
PENITENCIARIA

.

De ordem do Sr. Presidente e em cumprimento ao dís-

X As famílias de 'Florianópolis e visitantes es- X GUAYAQUIL 10 (U.P.) _. Um posto nos artigos 26.0 e 27.0 e seus parágrafos, dos estatu

X tão de parabéns com a abertura da Sorveteria- X· motim que s; verificou na cadeia
I tos, CONVOCO todos os associados desta .entidade para as

X Restaurante-Bar' BOM ABRIGO, estabelecímen- X pública desta cidade deixou um
I eleições da 'Diretoria e Conselho Fiscal, qué serão realiza-

X to moderno dirigido e servido por familiares dos X saldo de oito mortos e vários te.l·das no.próxímo dia 18, sexta-feira, às 20' horas, na séde da

X proprietários. X .
ridos entre' os . quais alguns

J ACESC, instalada no. 2.0 andar do Edifício Chiquinho.
X Ambiente confortável e elevado! No maísbe- X guar�as. ,

.

- I' O pedi�o de reg�stro de c,hapas deverá ser apresenta�o
X lo recanto. de Florianópolis - Praia de Bom'X Os 300 amotinados que prestavam

. na seeretaría da entídade, ate 48 horas antes da realizaçao
X Abrigo! Servido por ótimos ôníbus d� Emprêsa X contra as más cO:'dições de' vida I da assembléia.

.

X Bom _Abrigo. N-11/67' X
no reformatório foram dominados Outrossim esclareço que só terão direito a voto os

I 't'h dlt ,( ,

X ! apns ras. oras e u a qu�ndo ja associados que atenderem todos os requisitos legais e es-

I
estavam a' ponto de ganhar as tatutãríes, senão condição para a validade do pleito o

"
ruas. cempareeímento de, no mínimo, 1/3 dos que pre�cheremTemendo.se novas manifesta. aquele"!; requisitos. '

1 eões o presidio fOi, posteríormen., Não havendo número .para a primeira convocação,
I te, cercado por um forte contín, reunir-se-á a .assembléta em segunda convocação trinta.
gente policial armado de metra, minutos depois da hora marcada para o seu início, po-
lhadoras. dendo funcionar com qualquer número.

\

Florianópolis, 10 de dezembro de 1959.
. ,

--�

R·OSSMA·RK
V,I S' T E NOSS AA LOJA

, /

Rua Deodoro� n.e 15 .,
.

Tel. 3820

- Fluminense F. C. _.
) (
) (
) ( .

)(
) (
) (
) (
) (
) (
)(
)(
)(
) (
)()()(

CAMPANHA DO SÓCIO ) (
) (

A Diretoria da Fluminense Futebol Clube, ) (
no desêjo de aumentar o seu quadro social, hou- )'(
ve por bem, em resolução tomada na sessão do ) (
dia 9 do corrente, aceitàr novos associados, no ) (
período de 15 de novembro a 15 de dezembro do ) (
corrente ano, com ISENÇÃO DE JÓIA! _ ) (

Os interessados poderão pegar suas propos- ) (
tas díàríamente, ns Secretaria do Clube, das ) (
19,00 às, 22,00 horas. ? ) (

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

)()()(

xxx.----- --�--XXX
Xx

X
X

X

VERÃO! . .. BANHO DE MAR!... SOMBRA ...
e água fresca ...

X

XXX----- . ·-----XXX

MISSA DE 30 DIAS , CONVIT'E
-

Flávio Alberto de Amorim, Jocelina de Amorim, Marí:'
Adelaide de Amorim Tá�ora, ainda consternados com o ra

lecímento de seu inesquecível pai e irmão, JOÃO RAI·

MUNDO DE :AMORIM JÚNIOR, vêm por êste meio conví-
dar aos parentes e demais pessôas de suas relações, para ;

missa que em "sufrágio de sua boníssima alma mandarão

rezar no próximo dia 12, sábado, às 7 horas, na Igreja di,

Santo Antônio.
A todos que comparecerm a êste ato de fé cristã an

tecipam seus agradecimentos.

._------�--�---�-,

i VARIADO, SORTIMENTO DE •

• ARTIGOS PARA .•

: ESPORTES EM GERAL :
: v. S. ENCONTRARA NA :
: Casa Carnerio -:
: A MAIS COMPLETA EM A!'tTlGOS-:
• ESPORTIVOS

I •

'Rua Tenente Silveira, n.o 25 - Fone 2859 :'FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
,.----------------

D E P A ·R T A M E N T O � D E S A�O D· E

])e ordem do Senhol'- p!:efeltoFloria-. Municipal ficam convidados to.,

N-l1j68 dos quantos sejam credores do,
------------------------ Município e que ainda não hajam

Recebemos os números de
Agosto e Setembro - do Bo
letim da Legião Brasileira de
Assistência, publicado pela
Comissão Central, na' Capi-
tal do país. CIDADE DO VATICANO, 10 três arcebispados, padres e I

Como sempre, ao lado de (U. P.) - O Prefeito das Ce- I diaconos se reunirão, por sua
matéria informativa das ati- rlmonias fez publicar hoje. vez, na capela de Santa Pe

vidades da Instítuíção B o "Itimatio" convidando 0$ ttronilha em São Pedro on-
,o o"

cardeais e outros altos pre�J de receberão o [uramentoletím da. LBA apresenta "

também páginas de I nature-
lados que têm grau nas ée-:-. 'l,doS novos cardeais. O Papa,

za educativa popular. rímonías papais, a assistir acompanhado dos dignitarios
O número de Agôsto fixa aos consistorios secreto e eclesíastícos e leigos da côr

em' várias, páginas amplo do- publico para a nomeação te, será conduzido á basilica

cumentárío sôbre as atíví- dos novos cardeaís; Q� prí- sobre a "Sedia".

dades da Legião Brasileira metro desses consístoríos se- seeuír-se-é ao consístorío
de Assistência no Pará en- rá realizado dia 14 na Sala publico de quinta-feira, um

quanto o número de Setem- de Consistorio, e o segundo outrb secreto, para a entre-

bro tem por sua vez várias dia 17 em São Pedro. ga do anel aos novos car-

páginas consagradas as ati- deaís pelo Papa que prece-

vidades Legionarias no Espí-
Os cardeais

.

deverão reu- derá, ainda, á cerimonia sim-

rito Santo, partícularmen- nír-se na sala chamada dos bolica do "fechamento" e da

te nestes últimos anos' da "Paramenti", no, Vaticano, "abertura" da boca dos no

administração Mario' Pinotti. antes de ir receber o Papa vos- membr?s do Sacro �Olé-
Graficamente bem apre-

na capela da Trindade em gio, confermdo-_Ihes �sslm a

Isentado, o Boletim da LBA São Pedro, O camerl.engo c, f�culd3:.de de mt_ervIr _nas
constitue-se, assim, em fon- o chanceler d� IgreJa, bem dlscussoes que. sa:o reallza

te informativa bastante am-
como 08, cardeaIs-chefes dos das em consIstOrlO secreto.

�:.ti��r.�r:ede:;�::Prefeitura Municipal de Florianópolis.
-

DEPARTAMENTO DA FAZENDA -=

N-llj60

A V I S O

'B I N G o
I Dr. Júlio Doln Vieira mudou i

,

I o Consultório para, Rua Nuru" I

I Machado n.O 21. II Fone 26·75 - N. 11/10

Reallzar-se_á, no p�óxlmo dia

16 às 2030 horas um granc!1oso
BiNGO n�'5 salões'do Clube Doze
de Agõsto em beneficio da Crlan.

,

ça pObre do Saco dos Limões.
Os cartões estarão à venda no

Clube no dia do BINGO, ao

/ ALUGA-SE RESI-
preço de Cr$

50,OVO.� l ende-seDENCIA· CENTRAL Jeep Willy� - tipo 1950 :- montagem amerícana, mo-
'tor recentemente retificado.

Bem como um balcão com utilidade para bar ou co

mércio em geral de material pau-marfim. com diversos

compartímentos.
A tratar na 'rua Marecnal Guilherme, 1 _

nópolís..

Aluga-se, de preferência
para Repartição Públíca-am

pIa e excelente residência,
sita Ft Rua Jerônimo Coelho
n. 28 esquina Tenente Silvei
ra. Tratar no local ou pelo
telefone n. 2368.

Associacão dos Cronistas Esportivosl-I
'

de . Santa Catarina
-

X
X

N-ll/90 I PRECLSAM-SE
- 'Aluga-seCasa DE DUAS MAQUINAS SOMADORAS. TRATAR

ESCRITóRIO CENTRAL DE A MODELAR
TRAJANO,7.Aluga_se bô'a residência à rua

M�lo e Alvim n, 9,' Chácara D'

Espanha. Chaves à rua Nereu Ra.

mos 32 - .{·pto., 2.
.

,

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

X

Boletim da
L. B. A.

RUI TIBÚRCIO LOBO
1.0 Secretário

CONVOCADO
�

O CONSISTÓRIO

P O B L I (Ai

Lotes a longo prazo sem juros,
� ótimos para construção situados

à rua Lau!'o Llnhares próximo a

penitenciaria, servld� por ótima ..

linha de ônibus em estrada todll

asfaltada.

Os Interesados, dlrljam>olls 1\0

edifício Montepio 3.° andar

'511:.1,a 305.

/'

,

ALUGA-SE

r-iNSINO
,

.""

A VEMDA MAS

BANCAS DE JORNAIS
E REViStAS

Otlmo apartamento

ia 'ctdade,

Tratar .na CASA VENEZA.

í
requerido pagamento de seus cré· �

ditos ou recebidos os documentos

I equivalentes aos mesmos - empe.:::
nho requisições e outros - a

justiflcá.los perante a Comissão
encarregada do levantamento dos -

débitos. desta prefeitura dentro do

prazo de quinze (15) dias a par.;
tr da data da primeira pJbllcação
dêste edital.

prefeItura Municipal de Floria.
nópolls 30 de novembro de 1959.

,

Frederico Botelho
.

Diretor 'do Dep. da Fazenda_

TOGRAVURA.
JORNAL:

O ESTADO

.'

f�-C-LO-E-E----------�,·�t.

RECREATIVO

6 JANE,I RO
-

. ....
-

.

' ...... Jy't:;) ..,.� '. _v' ��"'--·of-.r.

_ ',-
c,

t S 1= R ·Ii:'.J:-'T .0
--

,
.

-

DIA ·19 - Soirée de formatura dos Au
xílíares de Escritório da Es

- cola Técnica de- Comércio
"Berma Pereira".

DIA 27 - Vesperal dançante.

====-=-=-=-==:.. ,

PLANTÕES DE FARMÁ CIA
Di.;3EMBRO

Saldo do dia 7 (em caixa)·
Movimento da Tesouraria,' em 9 de

Cr$ 1.732:785,90 .. t
'

RECEBIMENT'Ü S
Farmácia CATARINENSE

Farmácia CATARINENSE

Fa.rmácla NOTURNA

Farmácia NOTURNA

(NATAL) Farmácia VITóRIA

efetuado

ruas Trajano, Felipe Schmidt e

plantão diúrn.o compreendido

Farmácia MODERNA
Farmácia MODERNA

pelas farJl}ácias Noturna,
praça 15 de Novembro.

Rua Trajano

RECEITA ORÇAMENTARIA
Arrecadação . Cr$
Dep'ositan�es de dinheiro
Conta de depósito?
Ministério de Educação

95,340,60
1.166,00

Rua Trajano

Rua Trajano

Rua 'TraJ�rio
\2.000.0,00,00

Praça 15 de Novembro'
r I

!!Ito.

'Rua João pinto

Rua João pinto
Antônio e Vitória

,
situadas àl

dezen1bro -de 1959

Pf\GAMENTOS
LlESP1!:SA ORÇAMENTARIA

'Exação e Fisc. Financeira Cr$
Ed}lcação Pública
Saúde Pública
Servo de Utilidade Pública
Lei 398 Dec. 42
Conta de depósito:
Ministério de Educação
Bf\LANÇO

10.100,00
1.000,00

19.544,30
35.688,00
3.500,00

2.000.000,00
1.7.�;g.460,20

Cr$ 3.829.292,50

I
ent�e 12 e 12,30 horas será, efet1}(l d� pela brmácia Vitória.

ESTREITO

Cr$ 3.829.292,50
�DISCRIMINAÇAO DOS SALDOS

Na Tesouraria .

Em Bancos ; , _. .

Cr$ 1.759.460,20
18.146,00

Farmácia do CANTO _

Farmácia INDIANA

Fa;m.ácla CATARINENSE

Farmácia do CANTO

Rua 24 de Mala
r.ua. pedro Demoro

Rua pedro !J)emQro

. 24 d�
pedro

-

Prefeitura do' Município de Florianópolis, em 9 de Novembro de '1959.

V 1ST O

Cr$ 1.777.606,20

N-Y/IOO

no centro

.,_ ,il_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Domingo, 13 de D(zembro de 1959
J

fSPERA-S� UMA GRANDE "PERFOMANCE" DOS "CATARINAS" QUE ANTE ONTEM LEVARAM A MELHOR SOBRE A SELE,ÇAO JOINVILENSE
POR 3 a 1

�im, está tudo pronto para a grande batalha futebolística de amanhã, em Curitiba, quando voltarão a se encon trar os dois grandes ri
vais que são os selecionados de Santa Catarina e Paraná, em' jogo de estréia no Campeonato Bra .eiro de Futebol. Tanfo os 'catarinas'
oomo

rtareucarisnos" estão (perfeitamente compenetrados de importância da pelele e tudo farão para vencer, mas vencer bem, co
mo é desejo de suas, "forcldes" qué estarão a pnsíns para inceníivé-los ao triu�fo. Os "berriqa-verdes' que ante ontem 'aprontaram'

. em Joinville frente à seleção local, vencendo-a por írês tentos a um,' possuem credencieis para conquistar uma vitória de expressão.
mesmo reconhecendose .a categ'oria do' adversário. Força, catarinenses, que Santa Catarina prec isa reabilitar -'se dos muitos revezes

que lhe lmpuzerem os paranaenses.! '-Pelo esporte da Caç-á-Submarina------------__-------------------------------------------

eípaís armas do triunfo numa O.V�_

tida dessa natureza.�No mais A'�-

"netrn toda especial. ComO "vete.
'

,

,- - .' .vel,a co.mv!l�t,!!-pre" no campo da
rancv da sel;ção �qúe,-deséie 1944

lnta o congraçamento entre os, x x
venho me empregando a fundo' '

, litigantes para qua, vencedor e A Vermelhinha como sempre,cm todas as disputas em que en., '

'vanCido saiam juntos, abraçan, rumou para o Arvoredo. Até
tel'vl, ereto que tenha elementos

do.se corno Irmãos que sãO! Te- umas duas milhas, da costa não
�pesar de me considerar reserva, para colaborar com os meus com.

nham confiança os nossos conter., encontraram águas favoráveis. :PãS;.
é' com grande satisfação que co- ['anhelros, com a_ mInha experíi;n,
l�boro na formação do selecíona., ela. Gostaria de alertar e fazer

l'ãneos - sabemos da nossa r�s_ sande porém esta

,ponsabllldade -t-r- lutaremos pois rarn no paraíso azul do mar alto
mesmo um apêlo,. aos �eus com.,

. pela vitória com todas "as nossas onde a agua "denegrida" abnra.,
panhelros no sentido de que deem

o máxlm� de suas energias e pre;
fô ças; porque s�nta Catarln'l se numa vislbllidade estupenda de

bem o merece! quinze metros pelo menos. Em reunião levada"a efeitomédio do dlcados técnicos para que poss,.,

acabava mos desta vez 'quebrar tão ve\h'J Assim falou Teixelrlnha deno
Já no Sábado, iniclou.se 'a pes. domingo último, foi eleita R

" '

.

,
•

carla com grandes posslbnldades. nova dirêtoria do -Clube deda "tabu" que é o de derrotarmos tando estar confiante tanto na c!\.
,

I Mergulharam os . veteranos He_ Regatas Aldo Luz, tendo vem-
Jquipe por contusão" procura re_ os para.n'l�'lsl' lá em Cu�Jtlba! reção como nos seus companhelc.)"

VITO;;'RIA DO AVAl POR 4xO - Di,sp'utaram· Avaí I
linho, <: ·Erico acompanhados dos cido a chapa �ncabeçada pe-

.

.e cuperar.se à tempo de ser útil em
,

- E a base' da equipe Teixel. I M_\ls, quan<;l0 esperávamos tel':ll -

"Ih I lo 'desportista Eurl'co Hoster-'

l'di'
o e ros" (segundo dizer do co_

Tamandaré, quarta-feira, á noite, a penúltima pe ela o 'jul'ittba. Assim faiou: rlnha.?
.

nar 05 nossas trabalhos junto ,à
modo!o Altamiro) Gabriel Ta. no, o qual, uma vêz mais vêTorneio "Dr. Heitor Ferrari", peleja essa que marcqu a� ::.___ Estou me recuperfl,ndo da - Está be.m eonstitúida. 3�m

I
seleçãO, eis que apar.ece o técnIco , ,

despididas dos dois clubes da temporada de 59. O alvi-ce- problemas em particnlarl Saul Oliveira. so(;cltamos tam_
keda e Laudares. Não loca15_ rec,?nhecidos, pela imensa

torção sofrida no tornozelo es_
ram grandes peixes mas consegul_ família do alvi-rubro da rualeste, comandando a pugna do primeiro ao últil'l;lO minuto, quel'do..Ja Côl'l'O nonnal�ente mas --E tem impressão' definida f,O.· bém as suas ImpreSSões. EI-las:

J
-

p' t
.

d d t ttira muma boa soma, com pezolto oao In o, os seus esfôrçosvenceu bem seu opositor pela golea a e qua ro en os a
,linda não posso saltar. O local bre os paranaenses?

_ "E1stou satisfeito com o '

em pro'l do clube.. . 'garop'ai; d, bom tamanho dOiszéro, consignado!,! por Walmir (contra) e Ivo, no pnmelro .lfetado ainda está Inchado e Só' -Gostaria de àdvertlr o.� �a·.I' comportamento. de todos os atle_ ',Eis como está constituI'dat t· h V d' h tapa complemental� No sernambignáras, sargos pa�ús aI, -

empo, e Be In o e a In o, na e .

mente no treino de se�{ta_feh·.a, �ari11enses - mo.mente a torc1dll tas teem ,eles co�respondldo téc- a novoa diretoria do C. R. Al--

b Ih 1 I' cançando um total de quarenta,apito funcionou Nicolau Katcipis, com tra a o regu ar, f-
em Cuúrltiba" saberei se poderei que se acha multo otimista I

'

di I l' e t aos ancolos do Luz, que ter"a-feira to-
..
�

L 1
-

Inca e sc p marm n e -

e poucas peças mais ou menos. ".
os quadros atuaraqI. assim constituidos: AVAl - e o;

atuar. Todo o jogo é dificil - sãO quanto ao nosso sucesso lá eul dá dlrção da se_leção. É de se fa.

i
Não ficou no entanto multo sa_ m,OU p.osse:Walmor, Mirinho e Binha; Gercino e Célio; Renê, Itamar,

onze contra onze - contudo se CU1'ltlb'a', digo Isto porque tomos I tá 1 I Presldent d H DARÉ I
- zer umaJxcessao - amen ve - : tlsfeito o comodoro A.ltaUllro aflr_ e_ e onra -:::- r ..[vo (Guará), Vadinho e Guará (Betinho). TAMAND

nenhum dos nossos jogado:'es so_ It n"vur'a' _ 'tI t MIl , Aderbal Ra d S'lt
.

H l' ....
qlle respe ar os ,nossos ...... - � mente, - aos a e as anoe e

mando poderia seu pessoal ter fei. mos a I va.
- Dilson', Walmir, Erivaldo e Donatílio; Alia ar e elO; .ireI' os" reflexos da falta de expe: rios POiS, até então, eles tem s!eto Oscar, que sem ofere7erem expllca. to muito mais ao que desculpa'_ PreSIdente - Eurico Hos-
Ney, . Telê, José, Ceça e Jair. Na preliminar, entre Cruz e

ciência poderemos obter o trlun. I
o nosso maior obstáculo e que o ção alguma abandonaram os trei.

'

Ih d
terno.

Sousa e Curitibànos, pelo Torneio "Dr. Saul Oliveira",'
Co. :A:uás é o que espero. Se 'não I

futebol das araucárias' não �st;; namentos. 'Aguardarei até CU;i-
ram_se os mergu a ores apon_

venceu o primeiro, que, assim, conservou ,a ponta ao lado ,. tando o fator co�renteza que 1111,_ 1.0 Vi,ce-Presidente - Arí
jogar - por outro aldo - estarei tão frágTr como muitos pensam. tiba, o pronunciamento final do

quele dia �stava de amargar. O. Millen da Silveira.da Gazeta. 3xl, o' resultado. Renda: 1.610,00.
bem substltuldo por ZlltQn� Tenho acompanhado através á' ,Departamento Médico sobre to_

Carlos e o ,Chlqulta que tam. 2.0 :yice-Presidente - João
Chegou a v�z do cc'ack mais fa_ Imprensa escrita e falada do vl_ dos os cracks, para a formação

bém, fizeram parte da trIpulação Gonçalves.
<I10S0 do futebol catarlnellse, de ;:irr110 Estado, a sua ·traJet6�!it, definitiVa da equipe que' dará 3.0 Vice-Presidentenão mergulharam, em' conpensa-
oodqs os tempes, de Telxeirinha, mormente os treinamentos do �e. combate ao paraná. Embora r.epo_ lando Carioni.ção o Chiquita andou as voltas
o "cràck·eterno". Quando mult_ps lecionado e sinto que se acha de- nh�cendo o v,alor do paraná j'l_

, com um cheiroso gambá respon_
�speram que ele abandone a orÍt" véras capacitado. É' constltul,do dJ m,\ls jnlguel os páranaenses como

sável p<:la retirada a toque de
Uca do futebol rea'parece mais ,bons e novos valores, tamb_ém :ia 11nVt'llCive. is fr,ente a. Santa cat,ári- .

uma vez demon�trando Uma, vl_
caixa do pessoal que achava_Re

Interior - a maioria - va1;)res
I
na. penso que, se tudo CO:Ter nor_

dormindo" dada a teimosia ,dOtalldade de rendimento Idêntico que deverão exigir o máximo de malm�te �oderemos obter um
Chiqultá em querer assar, o mal_

.<OS dos jov,ns ,em plenos 20 anos nossa equipe. LOgo, é necs�árto I rsultado' �onroso para as nossas
fadado gambá bem/ali na êntra

de idade. É por todos olhado co. que m�us companheiros acátem as cõres".
1110 o "condutor" da equipe cata. recomendações do nosso treln!l.dor

I
Sombra, ,

I'
Saul e além destas devêm atual' nsco por, ,

, I ,

em todos os instantes,. com rO"I_ ,eglstramos suas im.pressõl!!!

Para o malth em Curitiba:

�on1ianç8 e�esejo pleno de vitória, entr.e os �ãtariDeDseS
Hélio: "Galego ,está bem" Nilson: "Comece o adversário e acho que venceremos" Braci
nho, a reconvocação e o jogo ,- Jorge, o ãJrc� e combate - Gunga: "Eles não são hichos de sete

cabeças" -Jdésio. "€luero deixar ,a minha marca" Destaque para �as' reclamações de Valé
ria - Gainete e o problema "falar ou calar" - Rouerto e as crülces- Fausto confia plenamente
- Brandão, 'a ceníusão e Zilton � Ivo, 'a defesa e o ataque - O "capítão" Ieixeirinhe, confia po-
I'

"

•

rém, alerta e faz epêlo - Declarações ainda-de Galego, Almcrindo e Rato A palavra do técnica
Nelinho e a torcida;. (conclusão)

I
pelo reporter aproxtmou.se. Sabe

Fausto Newton, o médio aívt, dor da razão da 'entreVista, assim

negro terminara o s-eu "passa. se expressou: :lIficll

tempo" com as cartas e chamado
I

- Acho que será uma partida local �

(REPORTAGEM DE:

ROZENDO VASCONCELOS UMA

com todos os "handlcaps"

torcida para o adversário,
transposta.. � nossa equipe achu.so I

'

..

pleto espírito de sacrlflclo e ""'111

bastante credencídada tanto fi- :
, , fibra ínquebrantável que sãO prtn;

síea e moralmente pois o prepa ,

,

ro v:em se procedendo duma, ma,

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

)orém não consídero Impossível

uma vitórIa das nossas cores. Acho

seleção 'está bem

preparada rlsíca e técnlcamente,
-iavendo Inter-a amIzade e unígo

mtre os atletas - o que é mui.

to Importante. Quanto a mim,

'."

O AVAl QUER O RETURNO - O Avaí não concórda

com o que decidiu o presidente da F.C.F. ordenando 'que o

Torneio "Dr. Heitor Ferrari" seja disputado em um único

turno. Segundo nos informou o sr. Júlio Cesárino da Rosa,
.na reunião' que tratou da realízação do, Torneio em refe

rência ficara decidido, que o certame seria em dois tUl'-Oos.

Com a palavra, pois, o presidente da..F.C.F. e os clubes dis

putantes �o Torneio.

BrandãO, o cent:o

OlímpiCO de Blumenau
,

je sal!' do banho. Afastado

confiança emjo tendo plena
,

.neus companheiros na conquista

10 triunfo!

A Diretoria do Fluminense Futebol Clube,
no desêjo de aumentar o seu quadro social, hou
ve por bem, em resolução tomada'na séssão do
dia 9 do- corrente, aceitar, novos associados, �o
período de 15 de novembro-, a 15 de dezembro do
corrente ano, com ISENÇAO DE JÓIA!

�

/
Os interessados poderão pegar suas propos

tas diàriame!1te, np Secretaria do Clube, das
19,00 às. 22,00 11oras.

Florianóp6lis,

TRÉS 'SENSACIONAIS DISPUTAS: ATLETISMO, RE
MO E NATAÇAO - Três disputas esportivas, tôdas de ca

ráter amadorista, estão ,marcadas para amanhã, pela ma�

nhã a saber: As 8,30 horas - Prova'''Mai'cílio Dias" (na

tação)'1 na distância de dois mil metros; PrQva "M.ariz .e
,Barros" '(Remo) em barcos a oito remos, em dOIS mil

metros. As 9 hor�s - Preliminar da Corrida de São Silves

tre, percurso de 7.400 metros.

FESTIVAL DO IPIRANGA - ,Hoje e amanhã, em seu

estádio, em Saco dos Limõ,es, o Ipiranga efetuará monu

;mental festa esportiva, constante de nada menos de 19

encontros, entre clubes varzeanos, em disputa de artísti·

cas taças.

É bom mesmo que -volte logo a

forma, pois desde que se viu afas

tado não foi mais encontrado um
,

méro síquer nos ramosos pesqueí;
ros 'dos Ingleses. Até parece 'que

•em coísa' por aí. Além do mata

muita Ialttt nos tem feito o 1._
fallvel "faro" do Mourlnha na

Da semana que pasou' pouca

coisa a relatar.

Wlldl Baiano Hugo, Vitor e
, , ,

Milton Fett andaram se batendo

pelos cestões do morro, mergu •

Ihando ou procurando mergulhar,
na ponta do Rapa, FeitIceIras,
Ingleses etc... sem consegul.,

cem na'.g.a em virtude de águas localização de novos pesqueiros.

sujas � sobretudo da dificuldade Breve regresso ao veterano ma,

em _ adquirirem embarcação para tador, é que desejamos.

a busca de águas" claras nas Ilhas x x x

arastadas da costa.

O tempo por sua vez anda brtn,

parabens ao Gabriel! ConsegUiU

arpoar õ menor sargutnho de to.

cando de esconder com a turma- dos estes mares de Deus. Caram_
,

.essaívando.se -a equipe da Ver- bar O homem . deve estar uma

férli: na pontaria.

x x x

melhlnha que ainda continua com

" sorte do timão.

x .x x Dizem nas rodas que os dois

Domingo passado esteve em mais da Caça Submarina São o

Wlldl /0 Wlldi com sua voadeíra e o Vitorcompanhía de George

merguthador carlosa, Renato Sá

que em rápida estada em nossa

com sua nova Neoprgne 'Callpso,
mada in França.
Todo multo bonito mas o que

queremos ver é peixe no arpão.
x x x

Preparam.sa o HUgo e o Bala.

capital foi recepcionado pelo

,terano_... com um, churrasco na re.,

sldêxicla d.. praia do novo mer.,

gulhador Milton Fett. Renato Sá

:Iue Já o ano pasado esteve em no, sob o comando do comodoro

nOSSa companhia por vários" dias Altamiro e a companhia do' pes.,
, ,

acompanhado n!!: praia dos In- cador de llnha Ari par uma ín,
,

gleses é um fã de nossos pes., cursgo de vários dias que segundo
quelr�s. D�sta vez porém. não foi. dizem vasculhará mares nunca

muito feHz dada a pressa de sua. d-antes mergulhados, Quanto ao

visita e o tempo. que contribuiu, objetivo 'permanece ainda em se.

para' que da rápIda Incursão a
gr,edo mll1tar. Vamos ver no que

Ilha dos Franceses fosse abatida ,va!' dar. Acho bom 'o Baiano e o
,

Hugo iremuma lagosta apenas pelo George

WIUli.'

providenciando um
meio de chuta--em com o a",ar.
E- por hOje, é s_ó.

- MANGONA
x

faixa entra.

--------'--------------

Eurico Hosferno
reeleito presidente'
do C. R. A.ldo luz

.Or-
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1.0 Secretário Minotti
Digiácomo..
2.0 Secretario -

Kowalski.
Ladislau

1.0 Tesoureiro - Adir Gar�
bellotto.

,Inense em campo com o seu
, 1�_

J.,b3dal de conhecimentos, com a

CláUdio, Zllton e Ma_
Domingo salram cedo

estarem ausentes não ,

cedo do qUe deviam em busca da

mais

2.0 Tesoureiro
Elpo.

Alvaro

3ua experiência' conquistada no�

maiores centros desportivos 'do p�i3

e mesmo no Exterior pois já de_
,

fendeu equipes famosas- do fute.

boI brasileiro, como Bangú e Bo_

Fluminense F. C.BEQUINHA COTADO - Segundo notícias que nos che

gam de Curitiba, o centro-médio catarinense Bequinha,

que há anos defende o Coritiba, está bastante credenciado

:para ser novamente titular da seleção paranaense. Ainda

em grande forma o antigo defensor do 'Paysandú ·que há

pouco conquistou o título de campeão paranaense pel
a.a vêz.

.

tafogo! AmIgo do

) (
) (
) (
)(
) (
)(
) (
) (
) (
)(

CAMPAN-HA DO SÓCIO
reporter de

,

longa data Telxelrinha além do
, ,

maIs, compenetrado no seu pa_

pel ImpoJ'tante junto ao seleclo.

nado, prestou as �egulntes decla.

VITóRIA DO BAHIA SôBRE O SA.NTOS, EM VILA rações:

BELMIRO NO PRIMEIRO' JOGO DA FINAL DA :rAÇA, -

d·t plena.men-,
" I - Desta vez acre 1 o

"BRASIL" _ Surprêsa desagradavel proporcIOnou ao
_

'.

. E C Bahia eliminador do numa vttolia dos "catul'inas",
Santos o valente conjunto do ., ,

.

,-

..

1 d em virtude da ólqulpe estar capa-

"Va,SCO, aQ J!lvat a melhor por 3· a 2, na partIda imCla a '

f.f<lúar' da: Tfti;:{f,iBrasil", lá mesmo no famQso
. "iá B�l!nii'd; red.uto do çámpeáo pa�!!�ta. ° ''''',E;'U'UV

.

, , ';'� Sao Salv·ador.j-
,

da do rancho.

Diretor 'do Material Flu
tuante - Osmar Régis.
Diretor do Galpão - Má

rio Cunha.
Diretor de Regatàs - Be

larmino Veloso. _

Orador - Dr. Abelarpo
Rupp.
Representante junto

FASC - Sady Berber.'
Comissão de Prestação de

NãO h� porém o que reprovrá 'Contas _ João Flôres, Adol-
,equipe. que graças ao ba�o da fo Cordeiro, Osvaldo Tesck
sorte e perícia de seu pesJoal ob.

e Alcides Rosa.
tiveram mais uma vez ótima ))��- Comissão Fisca,l _ Esaú

Pereira, Arí Silva e Walde
mar Chodren.

Publicidade -

ponta do Rapa deixando as aguas

claras do Arvoredo pa:'a encon_

trarem VI�ibll1dade zero que teimo.

samente mantém o mar naquela

cublçada ponta

quele pe�quelro

resguardarJlio a_

contra os mer_

gulhadores. É bem_ como dizem

pOl' ai _ Mais 'vale um. peixe na

mão do que muitos a nadaI·em.

carla ficando a tripulação da

Vermelhinha nesta temporada na
,

"

Nazareno
Paulo Ma-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Consoante temos divulga- .

<lo, amanhã, em benefício das
obras das Pioneiras Sociais,
terá lugar a única e excep
cional exibição de Aí VEM A

ALEGRIA, o grande sucesso

atual das telas cariocas que,
por iniciativa do astro cata
rinense PLTUCA, um dos seus

principais figurantes, vere
Com a palavra, o sr. Osni Régis mos em e x t r a o r di II á

afirma estarem os professores ria. "avant-premier" em be
cientes ,de que certos partamenta-, nefício das PIONEIRAS 00-
res não querem votar a mensagem CIAIS e LIONS CLUBE de
no presente periodo e o líder da Santa Catarina, que, em nos

opOSiÇão,. atalhando o orador, pon, so Estado, obedece a direção
dera que se as bancadas do PSD- ·da Exma. Sra. Lucy Correia
PTB não ·conseguem seu intento, Hulse, digníssima espôsa do
é devido à obstrução da bancada Chefe. do Poder Executivo,
situacionista e agentes diretos do governador Heriberto Hulse,
Covêrno como o Secretário da e o segundo do dr. Vitor Pe
Educa:ão, A fixação de outra da., , luso.

Atendendo ao apêlo do
consagrado astro catarínen
se, a Atlântida concordou em

uma única exibição dêsse seu

novo sucesso cínematográrí
co em nossa capital além do
qUe estarão presentes togas
os seus principais artistas" o

que permitir-á sejam conheci
dos e aplaudidos os seus as

tros e suas estrêlas. Sonia
Mamed - Cyl Farney - Re
nato Restier - Maria Petar
- Antônio Carlos - Carmem
Veronica e Francisco Negrão;
além' do Diretor Cajado Fi

ll.W, estarão participando. da

NA ASSEMBLEIA -LEGISLATIVA .

AUMENTO DO PROFESSORADO� <iovêrno
,

I

� -
�

�

Assembléia Corilinuam a Protelar

J

e
Secretário da Educação adiou/sabatina Fernando Viegas glorifica Aragar ças chamando Ve-
los� de Herói - Aviões da Base eram pequenos para vo�r até o foco da Revoluçãol - Tupy:
fórmula par'a prolnoção - Esfivalet responde pronunciamento in'sensalo� �::':::'·,�:.:�:�i��:o�:!Oa�::��

Viveu uma sessão bastante agi- que era ainda deputado? .1ife�!ação do sr. Fetnando
-

Viegas," tos que partem do povo; da von- cada do PSD estaria vig1lalLte
tadat a Assembléia L'egislativa a �OUSSENQ A'VIEG,\S: "'POR_' contra o requerimento acima' cio tade popular e não as esearamu- comparecendo a tôdas as reu';;iõe�
10 d.o corrente pelo fato iiãs bano QUE SEDICIOSOS NÃO CON- toado, de auto:ia das bancadas do ças que Só assinalam indisciplina. da casa, .envídando esforços no

cadas do PSD- I! PTB proporem, TARAM COM OS MÉRITOS PSD e PTB, o sr. Estivalet pires Refere_se, a seg-uir, ao declínio sentíôo de que a proposição bene.

em conjunto, um telegrama de AVIATóRIOS DE V. EXCIA.?, principia por afirmar que nã·o pro_, de um grande partidO, a UDN, rícíando o professo-ado seja votadrr;
solidariedade ao presidente da O sr. Estivalet pires, líder da cediam as acusações do presiden. que ag.ora tenta golpes, tomando definitivamente,

RIWública por sua ação enérgica cposição em aparte, entende que te da UDN municipal ao govêrno parte na renúncia da renúncia de

visando à' manutenção da órdem o movimente não passou de um federal. Tôda a nação verberou o uma candidatura, que é o re,exo
na sedição dos ,oficiais da aero , ito de indisciplina, não se conce, p. ocedimento dos otícíaís em ques, de um triste ocaso, quande o PSD

náutica. üendo o aprisionamento de aviões tão na Cãmara Federal, no Sena_ se prepara para mais urna marcha

VIEGAS A ROUSSENQ: "!ACA- com crtanças mulJheres e até de. dO,' na imprensa, e inclusive o sr. invicta com o marechal Lott a

REACANGA E ARAGARÇAS FO· funtos, no que o sr. Tupy Barreto juracy Magalhães. eomandá.la; isto sucedendo dentre

RAM REVOLUÇõES. V. EXCIA. oncorda, O sr. Walter Roussenli, 1
TUPY BARRETO: MANEIRA de breves dias em nossa capital.

PA,S3EIA DE RIO DO SUL retornando a palavra, lamenta que PARA PROMOÇÃO ANTONIO ALMEIDA A VIEGAS:

A FLORIANÓPOLI§.� \
JS oficiais de Aragarças não te. O sr. TuPy Barreto em aparte "V. EXCIA. NÃO É UDENISTA.

O sr. Walter Roussenq Iider do nham contado com a inteligênCia I manifesta que o Brigadeiro Eduar: QUE NÃO �UER O GOLPE"

PTB verberando o movimento em c os méritos aviatórios do sr. Fel'. do Gomes manifestara que essa O sr. Estivalet Pires mais adi.

questão manifesta que o mesmo nand� Viegas que anteríormente atitude (movimentos sediciosos) ante afirma que dentro ôa UDN
-

não pa�sou d.e um passeío Incon., havia cognon:inad� os oficiais se� e.am a melhor maneira para os Ilavi� homens de partido, homens

sequente, ao que o sr. Fernando cliciosos de heróis (isto em altos oficiais participantes serem,....pr07 de bem que não desejavam o

Viegas responde que Aragarças e brados) afirmando' textualmente movidos. golpe. E o sr. Antonio, Almeida,
Jacareacanga ,foram revoluções e que "o' he�6i de amanhã muitas VIEGAS: LOTT INSUFLOU em aparte, diz acreditar q.ue a

que passeio era o que o orador vezes hoje é chamado de traüíor". O EXÉRCITO UDN tenha homens que não que.,

fazia quando vinha de Rio do Sul Com a oposição solicitando aparo O sr. Fernando Viegas, dese ;
rem o golpe, mas 10 sr. Fernando

para FlorianópoÜs. Era a prímeíra te os ânimos se apaixonam e o .

d d dO'
, .

f d' Viegas não é um deles, pois Só
tnvesttãa �'se'ca" do parlamentar presidente da Casa intervém sus-

jan o, es e 1l11C10 con un ir

na-o foi a Aragarças porque osbaderna e passeio com manuten,
udenista ao representante do PTB, pendendo a sessão. cão da Órdem, "afirma que rD ma. Ilvióes eram pequenos ..

O sr. Walter Roussenq confirma É, tam..bém, do sr. FernandrO rechal Lott insuflara o' exérfdto, o representante udenista con, A .propósito, <;' sr, Tupy Barreto
sua expressão, manifestando, que. �"iegas o histórico de nossas re ,

ao que o sr.' Estivalet pires ecn., ressa que a emoção fe_lo exeeder , no inicio da seSSãO, retira seu re.,

os participantes da baderna de. \ votucões, e diz que_ da maneira testa com inexcedível argumenta. se p,nrém o seu pensamento a querimento subsc�ito, também,
viam ser punidos, porque daquela 'com que a oposição aqui inter.

cão fazendo ver Q patriotismo e respeito do episóllio era o que ex. por outros parlamentares gover,
maneira nã·o se faz nada de útil \llretava os fatos, a ínconrídgneía I gi'andi.!)sidade do movimento de prímíra, nlstas solicitando dispensa áe ín,
ao país, pois a sedição não foi t.�ineira não passava de uma pa: novembro de 55. Apesar de isto ser óbvio, e o sr. tersttcío e parecer ao projeto em

atitude nobre. Continuando ex,

�aç.ada... 'ARAG.-\RÇAS É LONGE. 0.8 Fernando Viegas haver falado em questão.
prime o orador ql.e" se o sr. ·Fer_ STIVALET: SENADO E CÃ- \VIõES DA BASE, PEQUENOS, seu nome pessoal, os srs, Estivai\!t
nando Viegas é prtidál'irO dos re, MARA SE DECLARARAM- NÃO PODIAM ALCANÇAR" pires e Antoni.o Almeida maníres.,
volucionários e, assim, da queda CONTRA' O sr. Antonio Almeida, em
do .regíme o que estava fazendo Oferecend,!) nas Explicações aparte alude ao entusiasmo do sr.
na Assembléia Legislativa e por. pessoais respo;ta à virulenta ma. F'ernalido V�gas na defesa de seus

companheiros de farda, e estranha

que _o mesmo não tenha éonsegui.
fdo 'um avião, seguindo para Ara_

g'arças, ao que o representante
lld.enista prontamente respo'nde'
(lue "os aviões da' base eram pe.

quenos Aragarças é longe e não
poderia' ser alcançada".

I
Não pre.

�isava, o parlamentar udenista,
f;lze�' maior confissão, e continuan_

(o afirma que .0 coronel Ve1oso
, í icará na história.
ESTIVALET: FICAM NA HISTó·

RIA MOVIMENTOS LIGA·
DOS AO POVO"

O líder da opOSiÇãO, continuando
;",\3, contradita à revolução verbal

"

�.o sr. Fernanll,o Viegas" manifesta

,_ue ficam na história os movimen_

t"" para comparecíms'nto à Casa,
é outro expediente p:otelatório. O
sr. Osni Régis final1za denuneían,

do que a manobra começou com o

presidente da Comissão de Justi.

ça deputado Sebastião Neves,
que ficou mais de 15 dias com o

projeto.

FLASHES
tam que ,contestaram o partamen,
tal' governista no terreno das idéias _ O sr. pedro Zimermann re ,

políticas exclusivamente respeí, quer telegrama ao Govern�oi do

tando o; pontos de vista do mesmo. Estado sol1citando seja rilallzado
,

SECRETÁRIO DA EDUCJ\ÇÃO o acõrdo entre a Secretaria de

ADIA SABATIN;\: PROTELAÇÃO I
Agricultu�a e o Ministério da Agri

.. O líder da opOSiÇão, ante a co_ cultura. para que seja realizada

municação do sr. Vitor peluso Se- t
em Sa�ta Catarina a Inseminação

cl'etário da Educação de', que t
artificial animal;

OH! SENHOR DEUS DOS DESGRA'ÇADOS
DIZEI-ME SE 'É VERDADE OU SE É MENTIRA
TANTA INFÂMIA PERANTE OS CÉUS!

COSME SEM DAMIAO
Sou como o vento que fustiga as planícies, sou como

os rios que correm da serra para o mar. Trago esta ba
gagem que é minha vida. Corri o mundo através dos sé
culos. Sou imortal! Sofro minha sina eterna, sou a história.

Viajor errante1 Para e escuta-me, depois segue teu
caminho levando contigo minhas palavras. Muitas.e mui
tas narrei. Contos de impérios, de reis, de generais, de
homens, de vilões etc ... Hoje é a tua história que conto.
Escuta-me pobre gesgraçado que nada mais tens do que
a esperança de viver. ,É para ti, só para ti que conto esta
pequena tragédia de hoje, porque não existe em tua vida
lugar para alegria, porque teu riso é o travo amargo das
decepções.

Escuta-me!
Foi há muitos e muitos séculos (os dia modernos com

hidrogênios, esputiniques, foguetes que vão à lua, ame

drontam-me), andando por desertas praias de formosa
ilha, cujo povo alegre ali vivia, encontrei dentro da noite
o princípio desta' histó'l'ia.

Um vulto negro, em silhueta na madrugada fria, exe

cutava o balet harmônico de uma, pescaria. Em movi
mentos silenciosos, como a escuridão que o envolvia, os

braços magros baloiçava e na bocarra negra do mar, com

graça a tarrafa estendia. Chuáá! O círculo de fios tr�n-.
çados abria-se, afundando a garra na }ouza negra da
água. ,

'

-- Que fazes pobre homem, �ozinho nesta escuridão?
- Pesco 'meu amigo. ,

-- E por que pescas?
- Porque deixei na min�a pobre tapera, cinco bocas

famintas a espera do que meus braços possam arran

jar-lhes.
- E que xpaIs fazes?
- Sou Polfcia de sua Majestade a Lei.
- 11: não te dão o suficiente para satir$fazeres tua fo-

me e de teus filhos?
O pobre homem sorriu amargamente.
- Houve um tempo meu amigo em que a fomé não

frequentava. minha casa. Tempo h'ouve em que até lu
xos para mim e paJ;a os me\ls p�de comprar. Tinha então
um .radio, um galO de briga, um canário, um violão e uma

máquina, de costura que de' presente dei a minha mu

lherzinha no dia de seus anos. Tinha uma casinha peque-
na e bonita. Tinha tambem só um 'filhinho.

'

- E que fizestes desta felicidade toda?
- Vendi. Fui pouco a pouco me desfazendo de tudo

para dar aos pirralhos o sustento que pediam. Até a po
bre máquina, dela que vinha um dinheirinho do su.ór de
minha mulher, objeto apaixonado daquela santa que te-
nho em casa.'

'

- E agora amigo nada mais tens?
Nada! Tudo se foi. Resta-me apenas este

corpo, doente e cansado.
- ,És, então um extravagante, não 'pensastes

de amanhã.
Sorriu-me tristemente. '

- Não faças injusto juiZO de mim caro amigo. Pas
saram-se dias. Tudo mudou. Tudo ficou diferente. Esque
ceram-se nós. Olvidaram':se dos pobres funcionários

. fardados, destes que mui�as e 'muitas vezes dão .a vi�a
por aquele que hoje vive no luxo e conforto. Nmguem
mais se lembrou da miudeza. "

A fóme, este monstro, cresceu e com sual:i garras foi
nos decepando tudo.

A moral,' o entusiasmo a decência, a disciplina, o

org�._enfim tudo que mantinha a tradicional Policia de

sua�estade a Lei. Hoje famintos, desiludidos, não acre

ditl'tfi1os mais nos que nos comandam.' Obedecemos ape-
--nas pelo mêdo de nos pôrem na rua e lá decermos mais
um degráu da miséria."

Muitos de meus colegas, antigos e fiéis servidores,
arrastam-se pelas tavernas em busca de esquecimento de
alívio para suas desgraças. Eu porém persisto, mas até
quando? Mantem-me apenas o desespero de ,ver meus

filhos pedirem a cada dia um pedaço de pão. Pergunta
ram-me ontem do que sofria minha pequena. Envergonha
do respondi: De fome. Será que sou tão fraco? Será meu

Deus que não lhes posso mais saciar a fóme?
Disse-me isto o pobre homem e saiu-se noite a den

tro desaparecendo na escuridão.
. Depois daquele dia,_ justamente no outro, fui visita-lo

quando então já não mais me conhecIa, nem a se_us se

melhantes. A fome dos seus, arrebatara-lhe' a razao e o

largál'a nas masmorras frias da incompreensão. Era..final
mente feliz. Nada: mais lhe preocupava. Estava SImples-
mente LOUCO. -

.

'-..�
_,

Esta história que lh_es conto, acre ·tem ou !lao, e ve-

r1dica. Aconteceu justamente no dia de de dezembro do
ano de mil novecentos' e cincoenta e ove c,ia 'graça de
Nosso Senhor Jesús Cristo quando um soldado da-Policia
Militar, desespera_do pela falta de pão . para seus filhos,-

u�ceq.

adiara seu comparecimênto à As
sembléia Legislativa de quinta_

,( tam, anua.lmente, cê;rca de 17.mi.
- O sr. Ademar Ghi� requer lhões de dólares de erva brasilei_

um voto de congratulaçôes da Casa ra.

aos desembargadores 'Seve�'lno Ni. No uruguai, que importa 28 mil Procedente do Rio, encon
comedes Alves Pedrosa, Arno toneladas po: ano o dr. pedro tra-se nesta Capital, o con
lIoe,sehel e Belisa,io Costa pela Firman Neto conhecerá as reais sagrado artista do Cinema
i'ecente eleição dos ilustres magis_ necessidades d� matéria IIrfma Nacional, Cyll Farney, um
trados a p '�sidente vice.presiden_ 'para' a indústria ervateira 'e, estu_ dos principais personagens
te ., correg"dor r�spectivamente dará; juntamente com altas auto_ do novo filme da Atlântida
do Tribunal de Justiça do Estado� ridades daquêle pais, as possibll1. AJ VEM A ALEGRIA que se
O autor justifica a proposição e dades de !\bertura de maiores cré- rá estreado hoje, no cine
o plenário aprova_a por unani_ ditos destinados a importação 'de São José em benefício do
midade. nosso produto.

-

Natal da's Crianças );"lobres.
-----,------------�--------------�--------------------------

Itália: poderá absorver 800
mil sacas de Café. anualmente"
EM CONfERÊNCIA PRONUNCIADA EM SAO PAULO, o CHEFE DO ESCRITÓRIO

.

�!:�:����t:o�1���:�:;aE�;
DO IBC EM MllAO REVELA o AUMENTO DE CONSUMO JÁ VERIFICADO NO �!�e od�rC�d'���O�: qU;-u����

desviado do nosso consumo

MERCADO ITAlIANO� DEPOIS DA INSTALAÇAO DO ENTREPOSTO DE TRIESTE, ���e��op����!r���e�i� ���:
terdã, na aolanda, portos lidiversos problemas relac�- vres onde a mercadoria não

nados com o mercado italia-
paga direito alfandegários

no de café, dizendo, que o
para, en.tr-ada ou saíd:;t. Re

<!onsumo per capita é dos bateu, contudo, que nenhumamais baixos ainda (um quilo saca, çlêste café procede do
e e meio por habitante, em Entreposto de Trieste, não
365 dias), concorrendo para só porque o' trânsito do protal situação os elevados im- duto é ali rigorosamente con
postos alfandegários e tax�s trolado, como também pormternas. que oner9:m os pr�- que seria desinteressante do
Ç?s. do produt� a cIfras pr01- ponto de vista. econômico,bItIvas.

. dado que já vem gravado dos
Acrescentou mais adiante I ônus fiscais comuns ao 'co-

o Sr. �aculan que o café mércio na Península. '

-

tação de "shows" artísticos; e
Durante a cordial palestra em

que n assentaram propósito� de
, -

o soo. Darci 19.30 Hs. - Retretamútua cooparaÇao, .

Linhares ofereceu um coquetel ao f vembro", pela Banda de
".""'".

- -F' r'-e-".fl-·,.a-n----:-�-ONova Máquina, �"' U�
l\ULÃO,11 (U.P.) - FOi.amin.

clado um novo tipo d� maqltfha
calculadora. eletrônica especial.
mente projetada para a solução d,e

problemas técnico_cientificas.
Chama_se' "Sistema IBM 1620" e

ocupa o lugar 'de uma comlim es.

crivaninha. ,p,ela sua capac\.1ade
de memória, a velocidade d'e ope_

ração " as mode�nlssimas técni_
cas de programaçãO, o "Sistema
IBM 1620" é o mais possante. cal_
culador eletrônico de baixo custo,
P'9duzido ,em escala com�rciaJ.
F"" ICO, 000 c;'iculos por minuto,

feira à noite para sexta_feira, es_

tranha o, recúo da referida auto_

ridade pois a sIO'ssão matinal_de
, .,__

sexta.feira e 'a II última da sema·

na evidenciando_se assim a mano_
,

bra protelatória para solução pos_
terior, do projeto de aumento dos

profeSEOras. Nesta manobra ressal_

tava_E·e também o Interêsse do

Gove 'nadar do Estado e dos de

pútados 'gOVernistas tódOS .jVitan.

lidade de elevar considerà- Europa, não apenas para es

velmehte o consumo na Pe- tlmular vendas de café ma.s

nínsula até 800 mil
.
sacas também de inúméros outros

anuais, em lugar das atuais produtos brasileiros. Nêsse
100 mil sacas. Lembrou o sr. sentido, concitou, os exporta
Maculan 'que esta estimati- dores brasileiros a abando
va foi feita por peritos ita-, nal'em certos processos está
lianos ligados ao comércio e ticos de trabalho e moverem

industrialização do produto, se em direção aos mercados
com base nas modernas nor- mundiais, saindo da rotina e

m;ts de acão fostas em prá- dos portos brasileiros e

tica pelo 'Entreposto com o atualldlJ diretamente no ex

apôio àa Federação do Co- I tl'l'ior junto aos importado
mércio e Inddústria da Itália. res.

I A CONCORRÉNCIA DES
Di::se ainda que o sucess91 LEAL DO CONTRABANDO

do Entreposto poderá servir Abordou eJ?,.seguida. _o
como "cabeça de ponte" na

,

chefe do Escntono de MIlao

Em conferência pronun-
ciada ontem na séde da Fe
deração das Associações Ru
l'ais do Estado de ..são Paulo,
o Sr. Nelson' Maculan, chefe
do Escritório do IBC na Itá·
lia, afirmou que "a continuar
o atual rítmo dos negócios
cnséjados pelo Entreposto doe
Trieste, as vendas do café
brasileir:> ao mercado italia
no poderão atingir 800 mil
sacas por ano",' A conferên
sia do Sr. Maculan realizou
se em sessão especial de di
retoria, presidida pelo sr.
Clóvis Sales Santos e com a

presença do consul italiano
em São Paulo, Sr. Guido Bo'r-
gamanero, o assessor-técni"l..

pobre có da preSidênCia do IBC, sr.
. I Lineu de Sousa Dias. os

no dIa membros da Junta Adminis-
trativa da autarquia cafeei
ra, srs. Renato Celidônio, Jo-,
sé Maria Teixeira Ferraz e

Darci de Sousa Canto, além
de diretores da Câmara Ita
liana de Comércio, comer
ciantes e lavradores de café.

Alí foí SUa Excelência recebido
DE CEM PARA OITOCEN- �elo SI' Darci Linhares zeloso cU-

TAS MIL SACAS etor daquela repartição e apre_
Inicialmente o Sr. Nelson sentado aos elementos que inte.

Maculan revelou que, tendo
entrado em funcionamento

gl'Sl1l os cargos d� chefia do DCT,
Int8il'ando.se da organização dos

!l. 1.0 de agôsto últimQ, o En':
treposto de Trieste 'logrou

serviços e tecendo elogieis à ma_

vender logo nos dois primei-
n3ira como se processam.

1'OS mêses cêrca de 50 mil sa- A reportagem ano.ou as presen_

cas de caf,é. Até o' fim de no- I ças, na recepção ao Çoverriádor
vembro, esta quantidade já i d, FIo ianôpolis dos srs. Darci

havia sido duplicada, o que,' Linl1ac'es, Diretor; Otávio Marques

permite estimar-se a poss1bi- GuImarães, Secretário do DR;

RECEPCIONADO iNO DCI O PREFEITO
OSVALDO' MACHADO

para uma visita de cortesia es_
. ,

tev9 na séde do Departamento dos

COlfeios e TelégrafOS desta Capital
o S1'. Osvaldo' Machada llustre

. prefeito Municipal.
'

BrUnO S�lva, Chefe do Tráfego

Telegráfico; Melchíades Santana
Chefe do Tráfego postal; Carmen

Barb03a Vici"a, Chefe da SecçãO

Econômica; Ruth Muller Clasca,
Chefe do Pessoal; Henrique Fer
rari Júnior Chefe do Almoxarifa_

do; Jo�g� 'Miguel Malty, Inspetor
Arara! Campos, Inspetor; Epitácio
Bittencourt Tesoureiro Osni Ma
chado da Sllva Fiscal de Corres

pondência.

P.�RnDa TRABAlHISTA BRAS,ILEIRO
DIRETÓRIO MUNICIPÁL DE FPOLIS.

CONVITE
O Diretório Municipal <Y?' Partido Trabalhista Brasi

leiro tem o prazer de convi.C:t9r ,os correligionários e sim

patizantes do Exmo. Sr. Dr. João Goulart, Vice-Presidente
da República e Presidente do Diretório' Nacional do P.T.B.,
para recepcionar o eminente brasileiro dia 13, domingo, às
l6 lÍoras, no Aeropdrto Hercílio Luz e homenageá-lo, às
l7 horas, na Praça 15 de Novembro, por ocasião da gran
de concentração pública que se realizará naquêle local.

Syrth Nicobléli -.Presidente.
NaúiV' Silvei�:êj. :' :;'

. r�tário
'

"'("r,,!:,�:;n���,:�;':';i":':'
'''Andr::úia, arranca este'
,Colombo ..,fecha' a 'porta

Florianópolis, Sábado, 12 .de Dezembro de 1959

Aí A ALEGRIAVEM
Amanhã """'= No São José _:_

Presentes os principais astros
e estrêlas - nova e divertida
produção da Atlântida.

gr.ande festa de amanhã em
benefício das PIONEIRAS
SOCIAIS e do LIONS CLUBE.
Os astros deverão chegar

pelo Convair da Cruzeiro, às
10,30 horas, sendo recepcio
nados, entre outras pessoas,
pelo nosso colunista social
Zury Machado.

(yll Farney
na ferra

É BOMMATE
O presidente do, Instituto Na,

cional do Mate que se encontra
� ,

observando o mercado ervateiro do

prata além do Uruguai villltará
tamb4ln a Ai'gentina e o Chile.
Os três refe:idos paises, compra.
dores tradicionais da erva impol'_

LOTE,R!A DO ESTADO'DE Sla. (ATARINA
7.235 Cr$

I

-<:. , 500.000,0� Herval. D'0e.,ste
4.034 Cr$ 50.000,00 Florianópolis
7.005 Cr$ 30.000,00 Chapecó
4.420 Cr$ 20.000,00 Florianópolis
1.586 Cr$ " 10.000,00 -

- FlorianópOlis

"SEMANA DA t�ARINHA rr

PROGRAMA PARA HOJE

09.pO Hs. - Cerimônia - da Incorporação da Turma
"LUAR", de Aprendizes, na Escola de Aprendizes Mari.:.
nheiros de Santa Catarina.

16.00 Hs. - Início da Festa dançante oferecida a todo
o Pessoal Subalterno da MB e Fàmiliares com apresen-

no Coreto da Praça "15 de No

Música da polícia Militar. '

à Secretaria da Se-Devo ir, já devia ter ido,

gurança pública.

Mas, cada vez que para lá me dirijo, recuo li de-

sisto.
O. doutor Laerte, Secretário interino, deu agora

para prender gente.
Se entrar lá, nunca' mais' que saio!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


