
enhowerao rasl·ossivel a vind
"

de Brasil ia-
defini,ti�o, embora Herter indicas. eão na segunda quinzena de abiíl
se que' se:ia provável sua reàliza_ J ou na- primei�a de'mai!).

/

Diz Teixeirinha
(TEXTO NA 10.4 RAGINA)

'(NOS�A' RE'SPONSABILlDADE É MAIOR
DO QUE EM CURITIBA - DEVEMOS CON-

FIAR,EM NOSSAS 'PERNAS" 0_, '

"

·para·

Lazaro 8al'tmoôíê+n
O juiz �esta

.

tartle
Por ocasião da reaíísação do .prímeíro [ôgo _entre as

.seleções catarínense e 'paranaense, em Curitiba, na ausên

cia do árbitro Tonelli, designado. parã .reterír o jõgo, aeor
dararrr os dírígentes das entídades: futebolísticas de Santa
Catarina e Paraná-em fazer com que as partidas entre
os dois Estados fôssem dirigidas -por árbitros das respec
tivas cidades, designados pelas visitantes. Assim,' em Curi

tiba, dirigiu o jõgo o árbiko local cam Karan Filho: Agó
ra coube à entidade araucaríana escolher entre árbitros
catarrinentes o r�ferée da segunda peleja, marcada p::tra
hQj�. A designação deu-se ontem, à noite: Lázaro Barto-,
IO!i1êu, o mesmo que 'em Curitiba 'referiu Hercílío !>-ux, X
Atlético Paranaerise, pela Taça Brasil; Os "bandeirinhas'
�érão 'escolhidos hoje pouco antes do iníc�o do intéresta

�àl;- pelo árbitro da contenda.
;_ ,

-,"

(

-tlvos por que se aproximara do

sr, Celso Ramós e,. admirando, o
homem- abrtu Igualmente' o canr;

. ,

po para estreitar �s laços de reei.

proca amízade.. Terminou por ex

pressar novamente agradecimentos
PS"!? homenagem, e pelo mimo que
lhe lembraria sempre os 'momen,

'. ,
tos de convívio sllI)Pático e amt,

zade sincera' de qlloe estava tendo

Feijó e ,Sergl,o"
Mafulevicios'

b2q��l e qt�� uttímamente se vêm
.prr/eth!'lG.C n x imprensa nacíonal
vêtp a san.t� Catarina para COlh-é;
matertal para futuras reportagens
nos órgãos' a que prestam �lIil1ôsa
colaboração.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MELAICOLIA
Debruçada na janela da' vida,
Vi-te há pouco num abandono extremo.
Com a fronte sôbre a, mão pousada
Tinhas a expressão triste, cansada,
E os dedos muito longos
Mergulhados nos cabelos sôltos,
Derramados pelo aflito rosto,
Eram co)!lo derradeiros raios de sol

Rasgando nuvens no macilento entardecer.

Nêsse indizívEl,l abatimento,
Nessa infinda trísteza,
Tu e a Natur.eza
Confundiam-se no sofrimento ...

RANDULPHO C-UNHA

=!��J�'�'��":
ANIVERSARIOS

PROF, JAIR SIMÁO DA SILVA

Registramos com prazer, o ani.

versário, hoje, da esforçada pr:J�'Jq.

sara d, Jair Simão da Sllva.

Gunther Ammon, farmacêutico re,

nomado em nossa Capital.
Descendente' de tradiconal ta.

míua florianópol�tana, goza em I

os nossos melas de largos círcu_!
los de amizades, que, na oportunt,
dade de tão grat� data tlie trl.

Inspetora Escolar nes.�a Capital,

presidente da Associa�ão Cu!�U!,..J

.dos Professores; tendo sido recle.ta hutarãc as mais inequívocas pro.,

< por ungnímídede.

11as
de 'apreço e ca"lnho.

por seis anos ocupou o cargo de ,As f,ellcltações de O ESTADO,

membro do Conselho Administr,,- �. sr. Reinaldo IlIssea Lebarben.,

tívo da CASA DO ,PROFE'SSOP., chon

sendo que, há dois anos, '�3M - sr, Mário Monteiro
com a direção geral da Çasa, ""o' ,- 51'. Alfredo Russi

go que exerce sem' ônus pardo c

Estado tendo em sua sua gestão,
,

,

ds.do constderãvel crescimento i;

pa.'·' 3 financeira,

À testa do, movimento, da CA·

DA DO PROFESSOR, a Sra Jair

;:tmão da Silva, procura conduz"

com firmeza e serenidade, a no ,

bre classe dos professores, nesta

aspt 'ação reivindicatória, mere,

cendo de nós todo o -tou '/')r P".O

trabalho exaustivo e dedtc lçiio 'm.

prcendidos.

Enviam seus colegas, nesta opor',

tunidade, as melh.ores felicita;;ões,
extensivas à sua t'amília.

:FAZEM ANOS HOJE:

SR. GUNTHER AMMON
Transcorre no dia de hoje, mais

-� Jum aniversário natalíci.o do sr.

..

.'
•

I
ano novo. --- ...

--- 1___
...
--- Estão circulando em nossa' cidade '

Parabéns à bonita Leda Cotri11, pela o sr, e sra. Edmar Medeiros. Desejamos :
sua formatura, no dia 15 p.p.. ao simpático casal uma feliz estada jun- J

� ...
--- to aos seus familiar.e.s.. : _, IDécio Madeira Neves, está preocu-

pado com seu vestibular paar a Facul-:
, ,Decididamente confirmada a vinda I

dade de Medicina.
'

<" 'i
de Ge.!lrap e "seu conjunte, . para o. Re- 'I a

---: : :--- veíllon' do, Q,nerê:tlGia Pª,lace. . •

Do sr. Jorge Barroso Filho, Presict,en.7 :', \ '

.;
.', :_.--,--: �:-'-,'_ó'_,' I

te do Clube 14 de Junho, da cídadevde-> rCHM,BE PANELA,:.,' ,

•

LajeS, recebi a retação das eeneorrentes,' '" ,A eleiante MUe,ne' Leb,arbenchon' re-
.

' C OM U H I C A ç Ã O
ao título '''1\-1:iss Elegante Bangú" LaJes". ,cêlaeú em sua ,residência um grupo de

A>fçderação Catarinense de Deportos Universitários
A testa, acontecerá no próximo dia 16, 'I p;�Sôâs:llmiga_s ;pata! pm '''OM !l� �ane,.. ) (F.C�b:tJ,.'5 "'avIsa que por motivo de fôrça maior, o bingo
�endo na p,lls_:;,arj;lla as srtas: Apareci�:;t la". *, �nfi�riã, c:o�, �qU�I�!leganCla que, � ql;le deveria' ser realizado na prÓXima 2:a-feira, dia 21, fi
Sampaio, €remlda Ribas, Estela! Maria lhe,é1pecuhar i�r:se�l duv�al.0 J1pnto a,l- 'cou transferido para o dia 15 de janeiro ,próxim�, no Clu-
Lopes, Gleu�a Ramos, Iara Val�te,.Mi- tt � r.eqnião. -; Ih /

-' r ", \ ';'.J... be 12 de Agôsto.
1 �,.·�····�·,�·�8��_��, � �� __

,N.. 'ln,sti_�tQi.Di�) ,,_I�_"�á .pr.Ie,s�res cujos
.

", ", véltmÓ1énlos i1l8ÚCÓ se.·-:.d,leren o �m d,e. ,10m� Disctlrso p';onunciailo, no dia 16-12-59, pel� ��to Va� �l-o 'serve''Ote' de' U'br!as"tencourt, paraninfo das turmas dos Cu!S�S ClentIfICos e G_lassl- - ,"
,

co. do Instituto de Educaçi10 e Colégio Estadual Dias Velho de

- sr. dr. Ernesto Giorno
- s ta, sônla.lVíaria· pavan Simões

sr. João Albino Zollimer

sr. Nazareno Alves,

=. Abíllo Abib
- sra, Aurora Zommem Toledo

sra. Benta pires pautert
sr, Luiz Heitor Ferrari

sr., MaUricy de Ollveira Mar_
ttns

,- sr. dr. Sérgio Vieira
- sr. João Frederico Hscker
- Era vvs Maria d_ N�is.

boa d ',' Silva

srta, Vanda Bueçkier
srta Iúne, Silva.

sr. dr. Moecir Thomé de 011.
velra

sra. Déspina,SPirydes"
'sr, :;laul Elepplzoll_líti ..,

, Sra. r Deniz� PitiglÍanf

OSVALDO MELO
PENSANDO ALTO _ O homem ia andando. Acabara

de olhar demoradamente a iluminada montra de uma

casa comercial. "
Tudo tão bonito e tão convidativo.
Mas, tão caro ...

Como é que pode?
Desceu um, pouco o feijão.
Subiu a carne.

O pagamento ainda não saiu.
Estou na lona.

intimidade de uma aula; porém, melhante estágio faz.se necessário, '"erá essencialmente ag�ícola. Te;s M"asc all}umás ve2�S os, poderes
entre outras, providências, uma esta, digo eu, que até hoje prOJU. constituídos praticam atos 'que 'de.uma ,aula de 'despedida, com alg�

Ide Ciencla e muito de sauda l�, revisão total no Ensino brasileiro, ram nos Impigir através de acor� satiam a opinião "públiça, �elo,
Com re!ação à Ciência, vos li', como�por exemplo: Racionalizar o dos mlssôes e técnicos a sôldo

dOI
!>eu aspecto Indecoroso e prejudi.,

(ei QUL vivemos num circulo p,'" Ensino, e equacloná·lo dentro do, Irteresses excusos. elal aos inter.e§.ses do Pqvo: E, por

11h 30njuntura desenvolvoimentlsta do ,Entretanto' a luta pela emancl_
I
causa disto, não Gulpels, nunca' aMeus prezados Alunos: vllegiado, no qual marav ')3'.3 ,

[
Foi comovido que recebí o los. descobertas científicas vem lÍbe '. Brasil. Melhora", e Incentiva.r a 'ilação nacion,a,l prossegue, e n-1jo àtual forma doe Governo, a nl/ssa

f.1) ponvlte pl}ra ,paranlnfar os F,)" t tando o " Homo sapiE;n�" 'das li. formação de., bons 'professôres sen_ k .-dará multo nosso pátl'ia será Constituição. Melhor caberia de_

·1 ' do que para isto faz.se mlstér :ma (,�:� maiores potencias do llunciar e, protestar peJa imprensa'rnandos de 1959 dos CU"SQS Clen- mitações compreensív,eis dos sé-
",' I .

assim o d�.i.lhes honorários consent�neos, mundo, na 'indústria, na agrlcul. c.n atos públicos, e pelo voto cons.
ciflco e Clássico, do' In.timto C.o cuias passados, dilatando

, I, co'm a elevada m' issa-o do Edu,cp,_, tUl'n e nas CleA�cias (�ont. na ll.a' Pa'gl'na). Educação ,e Colégio 'Est�Jual D�as campo dos conhecimentõs, desde
U

'�,'. •

, I "

do", ---" -----�--------- ----

Velho. Ao ag,'adecer a le� ,"él)l'la. o microcosmos até OS éspaços si.
,

I' , Não será demais insistir que no
afirmo.vos que a recebí ,'0,11(. fll... 'd,erals. Este vertiginoso I1-vanço, é" II , magistério prímárlo de Santa Ca.
to da preciosa amizade, hí, UêB preciso acentuar, decorre da mal,g, '

, . I t:nna há quem perceba menos
allOS cultivada, e sobretwl.J co'ilo pl'OfUnda e ativa revolução social '

I.

' I que o salário mínimo, e no nosso
l'Ompante de vasa extre n�' bop._, que até )leje se processou e ailflta I A faml'll'a T ... S b

.

h d as man;festa�, Instituto há professôres cujo!! ven' a.ares O nn O, agra ece •

se proceEs; entre os homens, I
'

-,

d
.

h f
A

t ,,'d
.-

. . cimentos pouco se diferenciam da çoes e carln o, con or q e pesar receJ-ll as por ocaslao
. Congratulo.me com a nl,,� iC6l'.1 Nos dias que passam, as

pes"1 um servente de obras. ne�t'o da
I do falecimento de sua muito querida LAIDE e convida

escolha do vosso pat:ono, recaln. (juizas no terreno das Ciências, "

"

parentes e amigos para 'a Santa Missa de sétimo dia que, A I.. ,

• alguns, dias, talyez a Egregla As. ,

do na pe,ssoa.' l1ustr? do professor e" em ,especial da Flslca e da QUí_j "

' ,

. em sufrágio de sua boníssima alma manda celebrar ás 8:

I'"
sembléla LegiSlativa del!berara soo ,

General Jaldyr Faustl�o d1l., Sl1- mica, ',fa,zem parte dos planos da
i bre esta matéria e do que' resul, horas -do dia 23 do corrente, quarta-feira na, Igreja de

va, elevado padrão de cultura, qua
I
deEllnvolvimento econômico das . ;' "

.

Sa-o Seba�tl'a-o' a' Pral'a 'de Fo'ra
' D-12/27á'.

I
tal' cabe a vós ca,ro povo julgar a "', .

m',ll!;) ,ã�g'niflca o magistério su', pri,:.cIPais. naçõ.s da; Terra. As
�tltudé de, _f;ada dej.>utadp: �---'-----M'--A--N-Z-O-L-L-I--ner 'l1" e '_fiecundárlo de ,Santa 1Ja.. g,andes potências são me�vaas na

I
" Õ'", DR. SIL,YIOtarlns,', escala tecilOlóg!pa., poiS sómente

prOSSegUindo, nos cursos supe_

lares. notad 1 ,l,entel mestres e 'a-

lunos deveriam cumprir' horária

Ainda se não descontassem a contribuição do Mon
tepio ...

Mas, vão descontar.
Reclama, o "barnabé". ReClamam os professôres. Re.;,

clamam as d<mas de casa, reclamam todo�.
Aquelé franguinho a rodar, á rodar, doirando-se den

tro da "televisão dos pobres", ali no Bar Bitoco.
A tentar a gente. Pelo menos um pratinho na mêsa

do Natal..,-
Assim mesmo ÔCÓ, sem os miúdos, pequeninho,' qua-

se pinto.
E o preço? E' de tirar o apetite.
Realmente 6':"pobl'e vive de teimoso que é';.
Este sapato, - é apontava para os pés -, levou meia

sola. Sabe quanto paguei? Cento e setenta, cruzeiros!
Quase o prêço do sapato.
Disse Salomão em um de seus salinos, qtre "a saúde é-

a alegria dos ossos".

Quando li, achei aquilo uma bobagem.
Hoje sei que não é.
Tenho saúde e' d1!mte de tanta miséria, até meus os

sos se alegram em ter ,uml\. péle para escóBd�-los. _

Não
de todo, mas, tapeia.

'

A gente não 'pode rOUbar-se a', uma agonia daqueia�
que o mundo reputa quiméras, mas, a verdade é que há·

,

coisas engr�çadas...
'.,

Para acabar ª inflação O} aumentá-la" a máquina
faz dinheiro todos os dias.

Por que é então, qtie os govêrnos fabricam dinheiro (

chamam de criminosos os moedeiros falsos?
Tudo nêste mundo está' errado.
Cf!,da um devia ter em casa a sua "guitarra".
Nas horas de aperturas, fazia a ,geringonça funcionar

e teria, seu dinheirii)]1o.
'

Vá a gente fazer isso para ver como, p,assará o Na

tal na Peniténciária.
Bem vou p'ra casa.

Consegui para o pão, essa coisa mole, de 'farinha ruim,
cosido por fóra e mas§a de chicléte por dentro.

E rematando.,. Será que poderei compl'ar, uma en

tradasinha para assistir o jôgo Paraná x Sànta 'Catàl'ina'
Se não. puder vou 01!-vir pelo rádio na venda dá es

quina ...
E uma caninha à hora do gClOoool, gOGol dos

as misérias dêste mundo.

'- ,

1 ••••••••••••�....�.ft.••...••••...•
i 'o Gove).'nad,or da Cidade, sr. Osvaldo riam' Reuter, Mercedes Santos,' Neice ;

I' Machado, faz entrega de medalhas. às 10- 'Oliveira, Neiva, Bianchini, Otília Zilda :
jas da cidade.

-

Macedo, Suzana Sbruzzi, I Terezinha :
---:-: :--- Daum, Vera Marcia Fiuza, Vera Ramos e •

I'
Hoje nos Salões do Clube Doze de Zilda Lemos Vieira. :

Agôsto, encontro dos Brotinhos. Será es- __,.....-1_ •• '--'-'- :
colhido o Brôto do Mês. O casal sr. e sra. Sidney Lenzi, está ..

---
...
--- bastante preocupado com a visita da ce- i

O Deputado Adernar P. Ghisi mar- gonha, para o próximo ano. e

cará seu noivado no ,próximo dia 27 na ---:: :-'-- :
cidade de Criciuma.

'

um �o:r���il�::d���i:�;��ae�::t:o:� III,Dia 23, na Casa Santa Catarina, galãs da cidade. Fui informado, que ei\l
acontecerá a inauguração da La Exposi- ta discutida lista" está sendo seleciona-

ção Inte�nacional de Fotografias. da por dois Brôtos da Oídade. I

I
I

i

�-
- flagrante político--

Afirmações políticas oriundas � Capital da
R,epública, veículam a possibilidade da indicação
do sr. Parsifal Barroso, para completar a Chapa
encaaeçada pelo Marechal Lott, no futuro pleito
presidencial. •

'E' que, em certos círculos da' agremiação
srabalhísta, fundou-se esta corrente, para lançá
lo na próxima 'terca-teíra, quando se dará a reu

nião do Díretórío Nacional do PTB, onde serão es

colhidos os nomes, ou o nome para a Convenção
de janeiro.

Diante dêstes fatos, pode-se concluir que
existe ou deverá existir uma corrente do PTB

nordestino, contrária à direção do Sr. João Gou-
'lart. Isto, se Vier a constituir-se em um movimen
to, e se conseguir fundir-se com o atual Movi
mento Trabalhista Renovador db Sr. Fernando

Ferrari, poderá acarretar em sérias consequências
para a atual direção petebista. Sob uma outra fa

cêta, também não .se pode dar muito crédito à
notícia, pois não se encontra bases fixas que pos
sa traduzir em situação de consíderâvel objetivi-
dade.

'

Sem dúvidas, existem descontentamentos nos

desajustes nas Executivas estaduais do PTB, com

ponderáveis reflexos no plano: nacíonal.
As reformas que possam sei'· fÊlitas, devem

ocorrer dentro 40 partido, e -não' em movimentos
isolados, individualistas,' qúe pregam a derrocada
de um homem, que possue," incontestávelmente,
enorme prestígio no seio, das . classes trabalhado
ras. O sr. João Goulart, condúi, uma grande mas

sa de operários e gente simples, esperançosos de
dias melhores; êle ainda é

-

uina alavanca, uma

_fôrç�( que mantém aeêso os ideais getulistas.

...
'

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

...
---

sõmente em janeiro serão inauguradas
as novas instalações, do Lira Tenis Clube.

Margot Luz e Tania Fialho, exibi

ram belíssimos maiôs, na praia da sau-

dade. (---

....
---

O Dr. Paulo B. Braitt voltou ao nos- ---
....
---

silveira

so convívio. Ontem, recebeu em seu apar
tamento um grupo de amigos,' para um'

movimentado almôço.

RIO '_ O Dr. Wilson Leal Moura fes

tejou aniversário na última semana, De

sejamos ao anrversaríante, felicitações .

lenzi
--------- --_._--�_. __ ._,..._---,

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

MEIIIO VALREmE
Completou ontem três 'anos o· robusto garotinho Val

neíde, filho do casal, sr. Altair Estanislau �ucas, tuncío
nano da Livraria Record e �xma. espôsa, sra. Lucímar
Goulart Lucas.

Valneide, hoje, na residência de seus pais oferecerá
seus amiguinhos, lauta mêsa de dôces e quaranás.
Áo Valneide as muitas homenagens de que fôr alvo,

juntamos- as de "O ESTADO". /

poucos meses. d-tl,nunciou de Pú-' Meus éaríssimos alunos.
bUco um 'sintoma Inequívoco dr. I, -

Tenhq_ ainda um pedido a ser

da P\-�SSãO que sofremos', quanrla', formulado.i - \\
J '

,

af!rm01..l categór�camente., que !la, ViVemOS num -pais re!atlvamen_
Brasil já estava desacreditada e. te jovem, cUjo l'eglme dembcrá,tico
sovada tes;. de que o nosSp futurJ se consolida de 'forma paulatina.

Adelaide Dias
(LAIDE)

Barreto

'A elegante Ana Helena Bauer, meus
agradecimentos pelo bonito cartão. Para

você, também desejo um feliz, natal, e

A Musical, filial do Salão Record,
recebeu as mais recentes gravações em

L.P ..

Tendo nascido em 15 de

dezembro de 1933, nesta Ca

pital, deSde cêdci demons
trou inusitado int'erêsse pe
los estudos, que iniciqu,)'lo
Grupo Escolar Dias Velli:ó,
aos 8 'anos de idade. Cursou
a seguir o, primário, no mes

mo estabelecimento, bem
como o Ginásio é Científico.
Seus pais, embora não dis

pusessem de grandes recur
sos vendo em seu filho pen- :

dores para o estUdo, fizeram
sacrifícios e' conseguiram'
que fôsse estudar na vizinhã

-- .

cidade -de Curitiba, na Uni-
versidade' de MédiCi,na. Nos

A&ÉRrnvos
US1ê'AOOS CHARLES

OAB 19�6P8N8,

Brasil. Os trud�es, além de ('a,'l'l. exames vestibulares, como se

Uzarem milhões dé dólar,es para, o era de esperar conseguiu 10-:
"eu país, provoçam o nosso atraso" go de iníeio ótima coloca
m9.ntendo.nos como simples CO.l. ção, vindo, agora, em data de 18 do corrente colar gráu.
'mmidores dos seus p�õdutos.' Filho de Paulo Manzolli e de sua exma. espôsa d.

, S, Excia. o presidente Juscelino 'Etelvina Manzolli, o jovem médico, 'nosso ilustre conter
'j Kubistcheck, numa demonstraçã'o I râneo; está de pa'ràbéns que estendemos aos seus ventu-
i de el�ado espírito' patriíítlco há rósos genitores, com votos de felicidades.

r

, , 'o. ,'",

ÁO,PlAt$>'

Florianópolis. '

Exmo. sr. Governador d:o' Es.

do discurso pa.ra abrigar.me na maiúsculos. pa�a atingirmos s:__

Nesta solenidade tão'magnifica 00m uma técnica avançada pbtem,

quanto s\nguiar como simples pro_ ,e Indústria. agricultura, el1genh<t.

fessor de Física. preferiria fugir ria, meçUclna, etc" em term"s
tado, .) demais Autoridades civis

miilta:'es -e religiosas; Egrégia

Congregação do Insttuu,...de Edu.

'laçãp e, Colégio Estadual, Dia�

catari-

Velho;
Senhores professores;
Senhoras;
Senhores;

dade.

Integral, com as mesmas regallas
:lOE cursos militarás"
para uma soJUÇão de conjunto

urge planificar a ,economia na.

cional, e dentro' d�ste prano, en_

quadrar o Ensi'nri; tor-nando.o 'm'ai?
prático e realista. llgando.o ef,e_

tivamente' com 'todas as ativldad'ea

�C0nônücas do pais. '
.. '�

Mas este obj-etivo somen�e será

alcançado em Ct:ii-to prazo e da

forma fntegrll-t;"'quando, forem to.

madas algumas 'medidas prellmi_

J;la"es, dentro as quais a funda.

m.eútal é a eliminação imediata
. ...

da Intérferência dos trustes .'5.

trangeiros 'la Vida econômica do
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cr$1.100,
•

·mensals

• o melhor e mais moderno gabinete fabri- -r:

cado no país.

• Amplo o congelador horizontal, com duas
, gavetas para cubos de gêlo. .

• 4 divisões especiais na porta, para ovos,

garrafas e
o

frutas.

• Espaçosa gaveta plástica pI carnes
-

e peixes•.

• Gavetão. plástico, medindo tôd� a extensão
do

-

gabinete, para legumes volumosos.

•Trinc� rruicio
o

("Plumatoc") - cromado e

moderno.

r- A .map .Qltf;l q,ualidade em, refrig,eradôres I'
� , <_.. I

�/A:M>ODELARIII.

o

.. -�' --\

�,I��;'_ -
. , .y

�a�mi�r�ta�JfC·���i�����.��'ti��ii�' ·�de��Be�riel�ici���·����
cerrou II reunião extraordinária ;;;;,::�:��:;\�;;�; Ad� E ��i\e o.VENDE-SE

A USINA DE BENEFICIAMENTO DE LEITE AVISA AOS
Lotes. a longo prazo sem juros, '

ótimos para construção situados SENHOHES CONSUMIDORES QUE EM VIRTUDE DE GRJ\-
à rua Lau�o Llnhares próximo a VE ACIDENTE EM SUAMAQUINARIA NÃO FARÁ DISTRI":
penitenciaria, servido por ótima BUIÇAO DE LEITE DURANTE OS DIAS 20 E 21 DO COR-linha de ônibus em estrada toda

RENTE.
.

o

.DURANTE\OS CITADOS DIAS OS BENHORES CONSU-, -

MIDORES PODERÃO ADQUIRIR LEITE CRÚ, NA PRÓPRIA
usrxA NO HORÁRIO DAS 9 ÀS 12 HORAS.

.0

A DIREÇÃO DA USINA RECOMENDA SEJA O LEITE,
FERVIDO IMEDIATAMENTE APÓS SUA AQUISIÇÃ0.

_

AVISA OUTRQSSIM QUE,ESTÃO SENDO TOMADAS
MEPIDAS URGENTES PARA PLENA NORMALIZAÇÃO DA
DISTRIBUIÇÃO DE LEITE À CAPITAL.

APROVADAS RESOLUÇÕES SÔBRE A IM!ORTAÇÃO
DE ADUBOS NITROGENADOS, COM(»RAS DIR�TAS DE

_

CAFE' PELAS COOPERATIVAS E INCLUSÃO DO PÔR
TÔ DE PARANAGUA' COMO FORNECEDOR, DE CArE' '\

.

PARA O "ENTREPOSTO DE TRIESTE. )
,

A Junta Administrati�a do

I'
cooperativas ,pod�rãoo ven- final, parecer da Comissão

IBC, sob
o

a presídêncía do der seus cafes díretamente de Agricultura favorável _Íl
Sr. Arnaldo Setti, delegado ao 113C.

o proposíção do Sr,e
,
Luís de

especial do govêrno federal, o

�

o

Almeida Prado, recomen-

encerrou os trabalhos' de sua, IMPORTAÇAO DE NITRO- dando ao IBC, a importação'
II Reunião Extraordinária

-

GENADOS urgente d,e adubos nítroge
de 1959. Na sessão de en- O plenário da Junta apro- nados, especialmente uréia,
cerramento roí aprovada vou também, em redação tcont. na 4C:. pág.)
pela plenárío Resolução ba-

seada em
o

proposta do Sr.

Osvaldo Cruz Lisbôa, dis

pondo sôbre a construção
de um armazém para esto

cagem de 200 mil sacas de

café na cidade de Concei

ção do Rio Verde, no sul de'
,

o

• Miiiàs, ficando a diretoria
executiva autorizada a abrir

o crédito ·no vaiar de 10 mi':'
lhões de cruzeiros .neces- A Diretoria do Sindicato dos Empregados em Esta-

GA SEsários .

ao empreendimento. belecimentos Bancários, no Estado de Santa Catarina, pe- - AlU ,.

Igualmente foi aprovada lo presente edital, informa a quem interessar possa,. que Sala a rua Franci!!co To-
Resolução com base 'em

o

pro- se acha' aberta a concorrência pública para o forneci- Ientíno n. 40 andar Térreo.
íeto do Sr. Dario de .Olí-

menta de filmes em 16mm para exibição em sua séde so

veira o é Silva, estabelecendo cíal. As propostas deverão ser entregues em envelope fe
que as compras de café no chado à Rua dos Ilhéus, nO 13, sobrado, até 31/12/5,9.
'interior-sejam feitas l?or.ln- Maiores detalhes poderão ser colhidos no endereço acima,
termédio das cooperatívasr das 830 às 1130 e das 14 às 18 horas, diàriamente. �

sempre, que S� tratar de ca-
.

:FiOrian6p�li;' 18 de dezembro de 1959
fés de. membros dessas or- .

'Job Valentim
gamzações - de produtores. Secretário Geral
Falándo por ocasião da .vo- D-12./248
tacão, 9 autor da proposta
íustíríoou-a assinalando que
firmas-

.
interventoras

o
têm.

proeurade' adquirir cafés di-

retamente de cooperados, -o,
... MR. E. W. GREEN anuncia seu curso de inglês.

qus prejudica os negócios f o C
-

d ooperativas quando I Oferece .aulas: Normal; Intensivo; e de onversa�ao,�s dC'xam os �afeiculto- I especialmente para os que desejam viajar para o exterior.
naoel

.

rícíent d
res com o produto estocado, o

Métodos os mais � li!,len es e mo
o ernos.,

'9 30 d'"
8. espera de, sua ação. Com a .' Matríc�la: da� 8,30 as 11,00 e das 18,00 as 1', , la

atuar resolução, as próprias ríamente, a rua Tiradentes, 38.

.,.
�.

"
.,° �, ...

.ótíma caso sita a Alame
da Adolfo Konder 11. 3. Tra
tar na Casa Kotzias rua

Felipe Schmidt n. 17.
D-12/247

J

. Ru·� Trojnno, .7-29-3-3
;,�,L�RIAN'ÓPQjS': Estado de Sta. Catarina.
"- .

J
•

asfaltada.

Os 111teresados, 'dlrljam_se ao

edifício Montepio 3.° andar -

sala 305.

N-12/100
__ 0'__-

ALUGA-SE

S'indicato do� Empregados em lstabe
ledmeníos Bancários, no EstadQ

de· Santa Catarina
. E D 'I T A L

( MADEIRAS PARA

,;cç.]CONSTBUCÃO
IRMÃOS

o

BITENCOURT I
(AIS 8ADAN6 o, fONE ISO?

ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI

�
.-�

� ."

S%$SSSS$SSSSSSSi.S\SS"";SSSS,."ms;:

ss.su••

usuC·l·sIlS
....··....····· .....,

Tratar na casa Kotzias rua

Felipe Scrmidt n. 17.

D-12/216.

., ,

. ..

·(OHICOS·

AULAS DE ING[ÊS-

/

, "'.'

DO DIFERENCIAL - IMPORTADOS

.

Para Mercedes-Benz _ FNM _ Willys Jeep _ Ehevroleí
.

Ford _. G.M.C. _ Ferguson - Dodge
Secção especíalízada para peças' MERCEDES-BENZ 0-

.

FNM - JEEP WILLYS
-

1
'

/ r ' \

ANTARES ,_ 'Engenharia Indústd� e,(omérció S/A
AV. DA LUZ, 321-331 - S. PAULO - FONES 36-6316 - 36-6317 - 334028.

,$,SSS:usSSS$SSSSS*s"S�SSSSiSSiSSSSSS%SSSSSSS%_S$i''l>$$i,$_SS"?'
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Pará puxar cargas pesadas e ��lumosas como estas, .é ne�

cessário fôrça de sobra e resistência '8 torções extremes. '

Você encontrará esta ótima combinação no International N...'184,
fabricado no Brasil para condições brasileiras. Motor simples e

/ econômico, transmissão reforçada, eixo traseiro de duas veloci
dades, longartnas reforçadas, 'freíos a ar e cabina- de máximo'

conf��t.o. Tudo o que o proprietário ou o chofer poderia desejar.
Pap�..

a comp�� ?l,l serviço dos ��aminhões, Internatíonal, dirija-se ,{
CONCESEiloNARIOS ÉM. FLORiANoPOtI --��--::----��",��7"".--#"'Ji-''7".,---;I:�-------'
S C. RA1\lOS·S�,A-:COJVIF;_J;.tCI.O E AGÊNCIAS

RUA Cél. PEDRO DEMORO, 1466 - TELE
FONE.6244 - FLORIANÓPOLIS

o iDalof1 esteque de ·roupas

b��l1 idUí<S da cidade '

Lindos' padrões, cor�s� discretas e-modernas
" .

- Gránde"qu�tidi)de de paletós sport e
�alças a preços especiai�.

4
-

Florianópolis, Domingo, 20 de Dezembro de 1959'

, . .,.....-�

divUe t.VL�lcwLa.1
, .

Dia e noite por ,t6do o Brasil ..-.
f

.............................. ····r .

.·r.·r, ' .

...' ..

................ .

................................ ... . ,

......................................................

"Es�u usando quase que excluslva�ente caminhões lnternational desde
1928, e h�je si�to-me oryulhoso d� possuir 31nternational N-l84, principalmente:
p,arque eles sa_a fabri?ados na cidade onde resido. Como mostram as Joto"ra
flas, a carga transportada peu> N-184 é bastante respeitável".

Junta administrativa ...
tüont. da 3a. pág.) ções. Assinala ainda a refe- buição dos valores, o censo

bem rídà .resolução que, se se agrícOla de 1959, já inteÍra-como o reexame dos
preços referentes aos adu-

revelarem impfo!.ícuas as mente superado.
bos de potássio que a au-

gestões nesse sentido, seja
tarquía vem for;r;ecendo ao; estudada a possibilidade do

lavradores através de suas
restabelecímento do -sístema

Agências e de entidades de
de bonificações.

classe. Com relação à ím- O Sr . .-E.aulo Carneiro Ri- O plenário da Junta Ad
portação, o Sr. Arnaldo beiro, falando em nome da ministrativa aprovou ainda
Setti comunicou à Casa os Bancada e dõ Govêrno do recomendação' do Sr. Rena
entendimentos que manteve Estado 40 Paraná, abordou to C'elidônio no sentido de
pessoalmente com o diretor o problema da execução, do ser Incluído o pôrto de Pa
da CACEX, antes do embar- Plano de Renovação da La- ranaguá como fornecedor dé
que dêste para a URSS e voura Cafeeira. Disse que café para o Entreposto de
posteriormente com o geren- pàrticipara da reunião com T r i e s t ef' 'igualmente fói
te-geral daquela Carteira; re- os técnicos do Banco do aprovado parecer da comts
eebendo a garantia de que o Brasil, em que se debatera o são .de Agricultura sõbre pro
assunto estava sendo trata.._ -assunto e protestou _ contra íeto do Sr. Paulo Carnelro
do em regime de. urgência. -A três falhas do' co-nvênio: a Ribeiro, dJsp,ofide, sôbre a

respeito dos preços do adubo primeira, réferente 3rI'" não venda, pelo'IBC, dos gerado-'
já importado f!tlou o 'Sr. José eonslderação, no .convênío, res "Skoda", após um tevan-:
Cassiano Gomes dos Reis, di- .<!� antiga 'propo.sição da tamento de, seu custo' real, a

....

zendo que .os mesmos estão "Junta mandando incluir ver- fim de permiÚf aos lavra
muito elevados, não se justi- "ba . correspondente para a dores adquírí-los com uma

ficando tal fato, pois entict.ã- aquisição de maquinaria; -a entrada de 150 mil- cruzeí-
des pll-rticulares _ fi��r�� segunda, relativa ao críté- ros e seis prestações semes

idênticas importações.á cus- rio com que foi estabelecido trais. O plenária recomen-

tos semelhantes oU"'at,é mais um "hipotético zoneamen- dou ainda a identificaçüo
baixos. Requéria, pór ê�se to", díspondo que determi- dos "Cafés do consumo inter
motivo, esclarecimentos thais nadas áreas são ou não' são nu, afim de impedir !lue os

completos sôbre o preces- produtoras 'de cafés finos. mesmos venham a ser rene-

samento destas," importa- "A delimitação
.

rígida. de gocíados. Finalmente, foi a- Costume de linho (extra
ções, ínclusíve ,'informações 'zonas, prodtttoras de' cafés provada Resolução dispondo
sôbre a parte' ,càmblãr da' 'finos é tese frágil -:

�
desta- \ sôbre o uso indistinto para

transação. ,�', cou - pois, muitas áreas a cômplementação de quo- Costume de rayon
�

-eonsíderadas como "velhas" tas, dos cafés de diferentes

EXPO�TAÇAO PARA A são excelentes produtoras de Estados integrantes do mes- Costume de alpaca, ANGENTINA éafés, Não houve um estudo mo grupo. Nesse sentido fa-
I' '

aprofundado a respeito, dei- taram os Srs. Darci de Sousa
xando-se se levar em con- e Renato Celidônio, encare- Costumes m fio d naylon
sideração o fator homem ou cendo o empenho do presi-
�eja, a qualidade do mani- dente do colegiado a fim de
pulador do. café, bem como evitar novo veto governa- ,Costume em tropical
,se. esqueceu do p.roblema mental a esta proposição.
d'as máquinas, dois fatores Encerrando a sessão' fa
Clue 'podem modificaI.' intei-� lou o presidente,� Sr. -Arnal
ramente a classificação de do Setti que agrãd�ce'u � es

,'lOnas de bO� produção 0P' de pírito de celaboráção dos

m� produção de café" r -' membros, da Jun.ta Adml-
Concluiu o representante pistrativá e convocou nova

paranaense dizendo que a Reunião E�tr\lordinária pa
terceira falha, oontra a ra o dia 8 de fevel"eiro de

qmil protestava veemente-
I 1960 com

mente, se referia ao fato de clusiva de tratar
se tomar por base,' u[J., distri- truturação do_ fB.a..

,
-<. ,: J' r

-�, :.�,,, -t: �J'
•

CONVERSIBILIDADE DE

QUOTAS

Foi r.elatado em seguida tl

aprovado em redacão, finai
o projeto de Resoiucão �de
autoria do Sr. José' L�rivoir
Este'ves, dispondo que a di
retoria executiva do lBe
atue junto às aut01:idades

. federais e _às autoridaaes da
República da Argentina a

fim de restabelecer os ní
veis anteriores das expor
tações de café para aquêle
mercado, mais condizent,�s

volume e
/

a impor,
do intercâmbio co-

.

M A"ij A Z I N E

,

"

Inaugura�ão �a Nova �e�e �os
usand�C;:t�a�:v���' :���� Esc-ofel1r-os ;:!��rosr.�������a���i:a��·

sidente da Região, Dr. Mairo' " te Comandante 5° Distrito
.saltou Caldeira de Andra- Naval. Cordiais Saudações.
da, ressaltou que o gesto Platão de Castro' Faria, Su-

magnânima- do sr. Almiran- perintendente SESI em exer-

te, além de constituir um Escola de Escrita e Fazen- cícío".
auxílio decisivo para o de- �a.

-

I Também, Sr. Dr. Walmor
senvolvímento do escotismo Prosseguindo as atívída- de Aguiar Borges, Auditor
em nosso Estado, represen- des, a Região, mícíou, quín- I

da Polícia Militar felicitou a

ta, acima de tudo, uma evi- 'ta-feira última, o 2° Curso
J

Região pela nova sede.
-

tlência de que o Comandante Oficial para Chefes 'Escotei-I No próximo ano, além
do 5° Distrito Naval com- ros do Mar, ministrado pelo das atividades 'iniciais do

preende que as nossas' íns- Capitão-de-Fragata càrva- I
novo Grupo do Estreito, .a

tituições e a nossa defesa lho Armando, outro grande Região e o Dístríto" da Capi
devem ser solidamente ali- amigo dos escoteiros. ! tal cumprirão um extenso

cercadas no caráter nobre e Durante a semana, o pre-! programa, que será divulga
no patríotísmo viríl dos bra- sidente da Região recebeu as do oportunamente.
síleíros e que nenhum mo- seguintes mensagens: •

-::.

vimento se demonstrou até "Virtude compromisso an-
-

agora, tão eficiente na' for- terior lamento não poder
mação dêsse caráter e no comparecer inauguração no

aprimoramento dêsse patrío- vas instalações da Região de

tísmo, do que a instituição Santa catarína dessa União (
idealizada pelo gênio deBa- agradecendo fineza convite 1den-Powell. desejo êxito suas festivida-

Respondendo, falou o Sr, des. Saudações .

Almirante
_

Grunewald maní-T Deputado Braz Joaquim
restando sua alegria em po- Alves - Presidente Assem-

d '1' b ri bléia" .er auxi lar uma o ra re
tanto alcance social e que "Estancfu Senhor Celso -

tantos benefícios tem pres- Ramos Diretor êste Regio-
tado às Fôrças Armadas" nal viajando robíeto Serviço

fornecend��?es os melhores e impo�si�ilit�do, pois, com
elementos, ja treinados nu- I parecer solenídades ínaugu
ma disciplina consciente e ração novas instalações da
num 'contacto sadio com �, União' Escote!ros do Brasil, terceiro filho da rainha Eli

natureza. . ,Região de Santa Catarina, zabeth nascerá no Palacto

Seguiu-se a abertura ofi- associo-me em nome Depar
ci!!! da exposição de trà- tamento. SESI homenagens
balhos -feitos pelos escotei- comemorativas semanas ma

ros, tendo o Sr, oel. Sílvio
Pinto da Luz descerrado a r'GILDA" ameacafita simbólica.

Após a cerimônia da pro- HONG KONÇ}, 18 (U, p.)
messa 'de 'uma" bandíerante - O tufão "Gilda" aproxí
ào grupo recentemente ,01'- ma-se cada vez mais das Fi

ganizado pelo, ,SES, foi a lipinas.
solenidl:l-'de ,eÍTcerrada pelo O Serviço Meteorológico
Presidente, da Região que de Hong Kong localizou o

I anunciou a formação do tufão a 768 quilômetros a

Grupo de Escoteiros do Mar Leste-Sueste de Manilha. No

"Quinto Distrito Naval", do centro do furacão, o vento

.Estreito" sob o patrocínio do sopra 'com uma velocídads
Sr. Almirante Grunewald e '�e' 230 quilômetros por ho-'

�
que terá sua sede na antiga

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANA

em tôdas as bancas

Está Próíimo
LONDRES, 18 (U. P.) - O

de Buckíngham, anuncia-se
-nesta capital. A família real
deixará Londres na próxima
terça-feira, para Sandrin- '

gham, onde passará as fes

tas de Natal.' Acredita-se

que a Rainha regressará ao

Palacio de Buckingham em

princípio de janeiro. A tra
dicional mensagem de Na
tal pronunciada pela Rai
nha será irradiada a 25 de

dezembro, às 9 horas GMT.
Em virtude do próximo
nascimento do bebê real, a

mensagem da Rainha não
será retransmitida pela te
levisão.ra.

Cr$ 4.850,00

Cr$ 2.850,00'

Cr$ 3.950;00

Cr$ 3.550,00

Cr$' 3�750,00

HOEPCKr
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6 F'loria�ópol1ll, Domingo, 20 de Dezembro de 1959
..--------------------�--------------------------------�-----

PARTICIPAÇÃO RÁDIOS PARA TO
DO$,OS FINSJim.

)- têm o prazer de parttpàr
ao presidente: "Isto não é . seus filhos
'bom. Vocês. vívem 'para co-

Por WALTER LANGE honra que nada lh'e vai sa 70 a comer os nossos de-
N° 134 I acontecer se me contar c l!iciosos pasteis. .

Na fronteira da Suiça com que está contrabandeando". I
, '____' _

'

a ItaUa aconteceu-o seguín- I Ehtã0 o velha!
-

e,ncolhendà; No di� 31 de Dezembro-do
te: Um homem, já de certa lOS ombros, respondeu: ,"Até ano pp. o casal Peterson de
idade, muito calado, empur- agora foram doze bicicle-

I

Fairview, Estados, Unidos,
rava a suá bicicleta para o tas". I festejou o seu 780 aníversá-
pôsto alfandegário. Na bící- _.-- rio de casamento. ,A esta-
cleta estavam pendurados O celebre poeta e

esta-, tística apurou ser o casal
doi!! sacos. "O que contêm?" dista inglês John Milton fi- mais .veíno no pais. Os dois
perguntou o guarda. "Areia", cou cego nos últimos anos, têm 96 anos de idade e pos
respondeu o ciclista. Foram de sua vida. Sendo seu hós- I, suem

-

221 descendentes. o.
abertos e examinados e era pede Lord Sunderhead, com- . mais moço é o tataraneto
areia mesmo. "Para' que faz parou a esposa de Milton a Zacarias, que entregou aos
Isto?" indagou o guarda: uma rosa e 1he disse: "La- seus tataravós os cumpri
'�Pelo que sei não é proibi- �'ento, Lord Milton, não lhe mentos de f�licitaçóes en
cÍo levar areia através da ser mais possível ver esta víados pelo presidente Eise
fronteira'" respondeu o ve- rosa." Sorrindo Milton lhe' nhower, em um documento
lho. E, d�rante dias segui- respondeu: "F�lizmente a I escrito pessoalmente por êle.
dos assim procedeu. Todo minha mulher é compreen-
exame e controle tornou-se sivel e, de vez em quanto, O hoteleiro de Saint-Tro
inútil; era sómente areia e me faz sentir os seus

eSPi-1 pez,
na costa da Riviera

mais nada. Afinal o runcío- nhos". .', Francêsa, fêz um casal de
nãrío aduaneiro zangou-se e, hóspedes indenisá-Io por
desconfiado que alguma --- I uma cama dupla quebrada.

de anormal
.....

estava A pistola é uma invenção Ele pesava 150 quilos e ela
ocorrendo, levou o ciclista italiana e data do ano de 160!
para o seu gabinete e lhe 1465. O seu inventor nasceu
disse: "Olha, meu velho, is- na cidade de Pistoia e dizem
to não póde"estar certo. Te- que o nome "pistola" tem
nho muita experíêncía e é assim aí a sua origem.
muito dificil enganar-me.
Esta é a déeíma-segunda Um português colocou na
vez que você passa �lu.-oom porta, do; seu

.

restaurante
tes sac�s.de �á. Eu lhe uma placa com os segu�ntes�
dOU��� palavra de· dízêres: Quem 60 nesta ca-

mer, nos comemos para vi
ver".

Um SIno enriqueceu, fa
zendo dinheiro falso. Resol-

.

veu vender tudo e voltar á
sua pátria para gozar a for
tuna tão ràcílmente ganha.
Ofereceu a sua "máquina'; a

um amigo português, que a

comprou por bom dinheiro,
todo satísreíto. Tempos de
pois o sírio voltou a passeio,
e, naturalmente, procurou o

amigo português. Soube en

tão que o mesmo tinha sido
condenado

-

como falsário.
Visitou-o na penitenciária
.para saber como tinham'
descobertõ a fabricação do
dinheiro falso. O português
,explicou que ia muito bem,
mas, como havia muita fal
ta de trôco, tinha resolvido
fabricar notas de três e sete

relacionados .nêsses

cruzeiros e.:. parou na ca

Eisenhower deia !O presidente
recebeu certa
oficial de um

vêz .a visita
êhéfe índio O diretor de uma prisão

a um novo "cliente": "Aqui
eotumamos dar trabalho a I
todos os prêsos, de acôrdo

'

epm as suas I!-ptidóes e pro
fissões. Qual é a sua?" "Sou

aviador", .respondeu o prêso.
O diretor achou conveniente
dar-lhe outro serviço!

qus. com êle jantou. Atrapa
lhado e com dificuldade o

índio conseguíu chegar .an
nal ao último prato do com

plicado menú presídeneíal.
Olhava desconfiado e calado
o grande "chefe branco". Ao
término do banquete disse

NOVA LINHA Representante
Conceituada indústria de artigos de c0!lsumo obriga-

tório em metalúrgicas, siderurgias, 'fundições; etc., pro-

cura representantes . REALMENTE
.'tf.�, '.

, ramos para o Estado de Santa' Cttarina. cartas detalha-

I das, para ���COL .; S/A. Rua Sacadura Cabral, 115

Distrito Federal -.

1,0 mundl ',em, lóco
,

'

. (Gustavo Fernandes . gols foram f.e�tos nurante ° prt;

do Western Newa . melro tllJllpo, O Jogo foi assistido pa

Enquanto tudo sobe vertígmo . los presidentes. da ftlmeira e Se

samente no BrasU'''o' busto de i ví . gunda Câmaras fJ,.. �arlamentoI d'" tem �jÍnlnuldo',e� óubros pai' Holandês, pelo vice presidente da

1 C• d s De'Pllta.dos da Béí-ses, Na Hola]lda, pO; exemp o, c amara o.

índíce do custo -de vida. apresen gíca e 'pelO embaíx adrr belga em

��'I�II�!�I���!lliil�
tou em meados de agosto uma Haia.

queda de 121 para 120, devido
, prlnclpalm 'il'� ii reduçgo dos pre,

hNa última sexta.retra c egou a

ços de verduras café. margartns
I. brasileira que. ,

Moscou a m SSaO

. g�IE��iõ30 "'�':" �:��;:�::�=P: 2�:��t:�:���Agências e

d�_' MAN'NII' HS3R-1, que, entre outras COisas, avião brasileiro pousou no aero,
classe. Com reí 'poderá operar n'agua e mesmo porto de Moscou .. Um, DC-7C da
portação, O S' .

I E panalr do Brasil. �fretado. especíal.,voar debaixo de tempora s, sseSetti comUnicOl(. .

hel1cópt&ro será ímpulstonado por mente para transportar a comissão,,ente�4if"\,tos/ RI.O FLORIANOPOLIS
duas turbínas 'General Eletrlo tomou-se a prtmeíra aeronave com

á 'Ç.
TAMBEM �T58. e possuirá grande' velocídade nossa bandeira li voar sobre ter,

..c:
�s tu-bínas GE T58 estão sendo r!tórlo russo

.

. 5 D IR tTO AS 15.30. utilizadas em vários tipos de he •

..:l
lIcópteros, entr,e os quais

Slkorsky,
gelros.

o

Existem sérias pro�abllldades, de

que o· presidente Eisenhower ve_

nha a real1za� uma viagem pela

.América Latina depois de sua vi:

sita à Asla Europa e Afrlca do
/ ,

Norte. Seus conselheiros adver.

TAC·
I Bd.SUl

S-61, para 28 pasa.

o Futebol está entusiasmando

� té as altas esferas deis governos,

Cm prél10 multo especial foi r·ea_

Jj�ado .recentemente na Holanda, tiram_no de que uma,�Iagem Jiles-

cem um dos times composto de "lal às Amérléas Central, e ·do Sul

c.(.put!i�:9s. e, o outl'o a.;_".al'lamen'l re:;;ta.l.trarla,·o �ecadente p:,estllli��
I ta' es holançleses, ,às belgas ven_ dos Esta<ios Unidos no hem{sfe.

L_________________________ cera,Ql por 2xO, sendo que os dols.r.}n. Ocidental. _._ , '

P'REFEITURA
" MO'NI(�PAL DE FLORIANÓPOLIS'

DEPABT-AMENTO DA FAZENDA
Movimento da Tesouraria: em 16 de dezembro de�1959

dia 15 (em caixa) Cr$ 1.749.798,70
R E C E B IM E N T O' S
:1ECEITA ORÇAMENTARIA

Cr$ 21'0.212,30.
1.506,80

Saldo do

Cr$ 1.981.517,80

< P f\ 'G A M E N T () S
uESPí!:SA, ORÇAMENTARIA

Administração Geral: Cr$
Educação Públ1cQ,
Serviços Industriais,

.

Encargos Diversos
Lei 398 Dec. 42

13.350,00
2.400,00
3.300,00
�.900,00
5.400,00
2.267,50

1.931.900,30

Arrecadação
Depositantes de dinheiro I

Restos a pagar

�'
,

,��l:�" .

NJ Tesourctria ., : .. , ,

:.,','.'
,' ,:": .. _:,:. ::" �. "'.� �.,,��.:.�.:.....

__ ,

F:11 Bancos : .. , ,. ." .. ',.' ., .. :,.
'

�. .

_.
, ,

,'"
.
,. ...�

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

'#" l r-
I

Crt :i.9a1�90�,30
18.146;00.

·C�50.046,-30
, �- ,

.- I',

Prefeitura do Município de' Flórianópoíis,
M. C. Df!, fl'REITA�

Chefe Sf'rV, Contrôle

em·16. ele N(\wmb.ro'de
V 1ST O

FRFJERICO BOTELHO
.DIRETOR

1959,

MARIO LOBO
Tesóure1ro

.
'

As ramüías de· Emmanuel P. de Campos e José Elias
o contrato de casamento de I PILHA-

FôtiçA
)\CUMULADOR
TRANSISTOR

ALTA FIDELIDADE
RADiIOS-VITROLAS de di

versos modêlos. Solicite ca

tál€Ígo grátis da 'fábrica:
RADIO AVA

são Paulo - Rua Sta. Ifi
gênía 611.

MARIA DE LOURDES e WlLSON

Florianópolis, 10 /12/1959. -

D-12/241

Uma Graca
, ,

CHEVROlET 1931
Meus agradecímentos a Sailta I Vende.se um transmíssão po.

.

I
� .,', •

"""0 "Rita de Cássla e ao Divino Espi- wer Glide quatro portas, Tra_.
- C.t-l.F,EZI 1

rito Santo por uma graça alc�'1_1 tar
com.

Bruno BLAUTH na Te.: AZ:;ORA CO�iI NOVA Içada,
.

ÍI. T. B. : sourarta da Alfândega.

I L__�����:��:.���__ ,

AZIA, MÁ DIGESTÃO?
SONRISAL tem maior velocidade de ação

é O único qu� �onlém-
nao apenas um mas

-

I',

. Sorria feliz
com a �olegre

, eferv.escência
de

e um.poderos,o analgésico
r6pidoJ

" Seus·.2 antiácidos de ação,
coinbinada neutralizam a ecl
(lez na fração de segundo
em que tocam as 'paredes do
est&mago I

Mais anti6cido.! ..I

Seus 2 antiácidos. um de Ação
Rápida, outro de Efeito Dura
dourb· garantem maior pre-:
feção! antiácida.

Mais· efervescente I
Sempre f���q'�jnho, SonJisal dís- '.{,
solvido n'água é.um cristalino
e refrescante prazer.

fonte de bem-estar!
�
Tenha sempre, na balsa ou n�

I

bêlse alguns envelopes de .ouro

de Sonrisal.· Na hor.a em que
precisar, V. terá alívio eem-"
pleto çontra os .mel-esteres do
esf&mago.

@

.-
'

\,

20 - Domingo

PLANTÕES DE FARMÁ CIA
D t..lj E,M B R O

Farmácia NOTURNA

praça 15 de Novembro

26 - Sexta feira (NATAL) Farmácia VITÓRIA
•

Rua' joão I pinto

Rua Joâo' pinto

Antõnio e Vitória
.

t .

��.

Farmácia j.\fODERNA
Farmácia MODEÍmA

26 - Sábado (tard�).
27 _. Domingo

O servi!lo noturno se.r.á 'efetuado

r�às' TJ'â'jano':_ F�ü��" 'SChilifdt •
• .� to ".; "r' .

O plantiô "dlúrno compreendido

situadas às

pelas farmácias Noturna, Sto.

praça 1.15 "d� 'Noveipbro, "

entre ii e' 12" 30 horas será 'efetua'
- -'

,

� ( ,

!lo :pela ,fl\r;�,Cla Vitória.
,

.,- � 1

Rua iV dei ,Maio

Rua ;Pedro i Demoro
" �

R��,' pedr� \Dem�ro
'.' Ituã 24' 'de tMala'

,

ESTREITO,
Farmácia do CANTO
Farm.ácia fNºIA:tS'A
Farmácia CATARINENSE

Farmácia d;)-OÚ-lTO
Farmácia INDIANA

Rua pedro pemoro

6 - D0'ntlng9,
• " 13 :-li DômlDgO ,

\ '1 .
-

20 - Domingo

I'�:;-j-",-
Sexta feira

27 - 'l.1R�lngO,
INAT�L)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Verdadeiras Cimüportunidades para seu "Natal'!
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 Florianópolis, Domingo, 20 de Dezembro de 1959

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE TllueAS
dítal de Citação, com o prazo de trinta dias, de interessados

.

d hecíd por mllndac;lo, os ,confrontant�sausentes, incertos e, escon eCI os. conhecidos do Imóvel; por ,edl-
O cidadão Carlos Ternes, rena supra dlscrlto, o suplicante tais, com o prazo de trinta, días,

Juiz de paz no exercícío do possue uma casa de resld,ncla na forma do § 1.0 cio a.. t. 455\ do

cargo de Juiz de Direito da construldade madeira, plantação C. P. C., os Interessados Incertos;
Comarca de TljUcas, Estado de, aíptm, ce�'cas e outras benfel-

pesoalmente, o Representanttet do

de S'1nta Catarina, na rorm-i torras. IV - Que nestas condições, M. Público nesta Comarca e, por

da 'ei etc... requer a V. S. se digne mandar p:ecatórla, a ser expedida para

�ABER a todoa quantos designar dia, hora e local para a
o Juizo de Direito da 4." yara da

'O presente edital de citaçãO, I
com justificação prévia., ciente o dr. Comarca de Florianópolis, o sr,

O prazo d· trInta dias, ia ínteres., promotor Público, ouvindo-se as Delegado do Serviço do patrimô_
sxdos nui'nte, incertos desce, testemunhas constantes de inti_ nío da União. Custas afinal. PRI
l:\heci1 IS virem OU dela conuecí , mação, dispensando-se ti: citação TijucaS, I" de dezembro de 1959.

ento nvcrem, que por parte de do Serviço do Patrimônio da' U- (ass.) M. Carmona Gallego-

Rodolfo Sald Mansour 'he foi (11- nlão face jurisprudência a res., Juiz de Direito. "E para que

rígída a petição do teor segum, peito. V --'- Requer ainda que, chegue ao conhecimento de todos

te: - Exmo sr.1 d�,' Ju,l.z 'de DI- feita a justlftcaç.ão de posse ntnguem possa alegar ígnorgncía,
relto da Comarca '�e 'Ti'jucas - mandár citar os conf:ontantes co, manduo �x!ledlr .o prese_nUa edital

Rodolfo Sald Manso.lr, ütmbém nhecídos e por edital com o prazo que será afixado na sede deste

conhecido por Rodolf) Ma'nsui', de trinta (30) dias, os mteressa.
Juizo, no lugar do costume e,

brasileiro, desquitado, ferroviário, dos ausentes e desconhecidos, pa.; por cópia, publicado UMA VEZ -

01:brech, 925, ra -acompanharem os termos da
nq Diário de Justiça e TRES 'TE,

nesta cidade de Blur11pnu'" por seu ação final, pena. de revelia e pa, ZES no jornal"O ESTADO", de

abaixo rtr.,

mado( do n.O 1), vem, com tunda.

mento 'nos artigos 550 e :'5� do

Código Civil e de confermtdude

com o proceso estabelecido nos

artigos 454 e seguintes do C. P.

pessoal de quem queira contesta.

tente mandado para fln:, de regts, dos Anjos, ESC"IVãO, o datUogra.
tro. protesta_se pelo depoimento ,fel, conferi I e subscrevi (ass.)

LtRIO
o feito, sob pena de confesso:. por exerc. do cargo de J. de Dir,etto.
Inquírtção de testemunhas,

_ jun_, Está
conforme o original aríxado

tada posterior de documentos, 'VIs. na sede.' deste Juizo, no lugar do

tortas, perícías e por todos oa costume, sobre o que me reporto
dou fé.

De ordem da Mêsa AdminIstrativa da Irmandade do ,Aceita-se oferta.

Senhor Jesus dos Passos e Hospital de Caridade, previne
os interessados que até o dia 30 dêste mês, às 12 horas, re
ceberá esta Irmandade e Hospital na sua Secretaria, pro
postas em cartas fechadas, para o forneclmento de todos
os artigos necessários ao seu consumo, durante o semes

tre de janeiro a julho do ano próximo vindouro.
Florianópolis, 15 de dezembro

.

de 1959.

ra apresentarem defesa se tlverni

o que' alegar, dentro do prazo da

lei, sendo a ação afinal julgada

por sentença procedente de plano,
bem assim a expedição do compe.

CIvil, promover a presente açf.o

de usucapígq, propondo-se pr rvar

lIleldrante justificação prévia, - o

seguinte: - I que o supucante

possue ,há mais de trinta (ali:
anos, mansa, pacifica, íntte-rup ,

tamente por si e por sucessyo de meios de prova em' direito per. e

mitidos. pa!'a efetos fiscais dá-se

à presente o valor de cr$ 5.000,00.
Com um Instrumento particular
de provação, um planta do terre.,

rena situado no 'lugar praia de

ltapema, muntcípro de port.P" �e_
lo, ,desta Comarca. Il -' Que o

referido terreno tem a área, de no, um conhecimento fiscal refe

trezentos e setenta um �Il oito, -rente à Ta.xa Judlclá�la e as có.
centos e quinze metros' é dois de__ pias J?ara rormaçgo dos autos su;

quadradoa-,' .. ' .
,;j 'plel!'!'entarell, Pede, deferimento.

/.'
.. :t •

(371.815,92 ms2.)'k c011tro��Il",pe. Sebr!!., selos devidos dli_se: -:- De
Ia maneira seguinte;., ;�'�F;eÍlte Blum�iutu- p'a,rfl. Tijuc\,-s, 3 de de

com terras de marlb:ha;;���de m�de, ���b!'O .c;t� i�59. I?'P:' (ass.) Fral.
a largura de 234, 20 mts',,;,lll;I�c:I0� c,lsCE> .I?�t.'ra.:�untor. ",E!11 dita ,pe.

com quem pertence�, ond: �edé -fi' \iç'ü'b' 'iol :exa:'ado o.' ,seguinte (l.,;_

mesma largura extrema 'ao Nor- pacho:,':'__ A: 'como requer., .• -1""' � -

te com te:'ras de João José ,de 3-12-59. /asã;) lti. Carmona ",Fei-

Oliveira, cuja linha mede 1.508,00

I
ta a justificação foi proferida r,

metros de extenSãO; ao sul com seguinte sentença: - "Vistos, etc

ditas de Geremlas José da S!!va' Julgo por sentença, para que pro,

(80,20mts); Jairo Baler (1.000 II duza seus legais e Jurí.dlcos efeitos,
mtS) e com quem de direito a Ju.,tlflcação r,etro, p:'ocedlda

(41& 80 mts.) perf!lzendo o total,nestes autos a requerimento de

de 1.497 mts. III - Que no ter_ Rodolfo Sald Mansour. Cltem-�",

AUGUSTO - WQLF E SENHORA
participam o nascimento de seu primogênito AU-'

GUSTO, ocorrido dia 11 do corrente na Materni
dade Dr. Carlos Corrêa. D-12/222

ASJEMBLÉIA GERAL
A. E. B. A. S.

}.'icam convocados todos os sócios efetivos da Associa

'ção Evangélica Beneficente de' Assistência Social para to
marem parte na Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
dia 28 do fluente às 13 hs. e 30 m. à rua Vitor :M:eirelles,
32, em primeira convocação.

Não havendo número legal, terá lugar meia hora apóE
a reunião em segunda convocàção. de acôrdo com o que
estabeleceu o art. 22 e 23 do Estatuto S�cial.

Florianópolis, 7 de dezembro de 1959.
GUSTAVO ZIMMER

Presidente.
N-12/101

IRMANDADE 'DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARIDADE

EDITAL DE FORNECIMENTO

Américo Vespúcio Prates
Secretário em exercício

D-12/208

EDITAL
dos Contabilistas de Fpolis.

BARCO DO DIST�I�O �EDERAL S/A / ..
-

e� líquídação - l�indicato
A v I S' O, ,I observ�ndo r,egUlamentação'

es_,' .. _ r t8:tutárla,
ficam os associados dêste

O Banco do Distrito Fegeral SI�., em llqUl�aça:o" �or Sindicato, convocados para uma

seu Liquidante abaixo assinado, solícita a atenção dos in- ,Assembléia Geral Extraordinária,
teressados para

A

o aviso publicado
_

no Diári? .Of�cial da II a realtzau.se no dia 18 de janeiro
União de 2 do mes corrente� Seçao I - _pagInas 25309, de 1960, na sua séde social, à Tra_

com o que tornou públíco haver delegado poderes ao Ban-I,ano n. 14, 2.0 andar, sala 5, a fim 3

co do Comércio SIA, estabelecimento com séde na Capital de procederem a renovação da sua

Federal na Rua Buenos Aires n.os 144/8, para efetuar o Diretoria observadas as seguintes

pagamento de créditos contra a Massa, reconhecidos co-. diSPOSiçõ�S:
'

mo líquidos e incontestáveis! 1 _ Só poderão votar e ser vo ,

Quaisquer esclarecimentos ou informações sôbre os tados os associados quites
créditos mencionados, 'bem como relativamente aos não com a Tesouraria;
compreendidos naquele mandato, serão prestados na sé- 2 _ As chapas poderão ser apre. D-12/224.
de da Líquídação, diàriamente, exceto aos sábados, das 13

, '

I'�'às 16 horas, =-�._t,��,�=
Rio de_ Janeiro, 3 de dezembro de 1959.' ,

,Moacyr de Araújo' Oliveira
LIQUIDANTE -

D-12j240

sentadas para registro até o

dia 11 de janeiro de 1960,
em ho�á':lo comercial, à ,UII

Fel!pe 'Schmldt, 32, 1.° an,

dar, sala 4;

,-\.s demais informações po ,

derão ser obtidas no local,
ou pelo telefone 2016.

Fpolls., 16 de dezembro de 1959.

Eloy João Losso

presld,ente

Gustavo Zlmmer

Secretário

P R E-C I S A, M S E
DE 'bu.t\s MAQUINAS SOMADORAf? ·"TRATAR

ESCRITÓRio CENTRAL" DE' A. MODELAR

TRAJANO,7.
/

PARTI(IPAÇ�,O Vendf-EeFlorianópolis. Dado e passado
cidade de Tijucas, aosnesta

Jeep Wi1lys - tipo 1950 - montagem/americana, mo-
tor recentemente retificado..'

,

Bem como um balcão com utilidade para bar ou co

mércín em geral de material pau-marfim. com diversos

compartímentos.
A tratar ria rua Marecnar GuIlherme; 1 -

quatorze dias' do mês de dezembro

do ano' de m!! novecentos e cm.,

quenta e íí'�ve. Eu, (ass.) Gercy

Carlos Moritz e Vva. Maria Pavei

Diva Delaiti Moritz
»: Ro'sso

têm o prazer de participar' aos parentes e pessôas
de sues relações, .o contrato de casamento de seus

fUhos
SONIA MARIA

Florianópolis, 13-12-59
Floria

N-11j68
Carlos Ternes - J. de pa:r., no e

orícíuma, 13-12-59 riópolis.

A V I S O

•

com (15 tarifas, mais' baixas de aviação"'brasileira:
_,:" t ....

-

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

I' Machado n.O 21. I
I Fone 26-75 - N.-U/IO 1 , �

DIARIAMENTE: _ 7,";'

�
�'->,

DIRETO a são paULO � RIO<:; ;'�;i;\.
�. " I

"

DIRETO a PÔRTO ,aLEGÍlÉ' ,l

VENDE-SE
Uma casa de mater: ...l _<;ita a

rua- José Mendes ,n. 52.'
"

Tratar na mesma com o sr. AI.

cIdes da Gama

VENDE..SE
Uma propriedade cita..;. em

Capoeiras a Rua D�. Dib.. Çhe..

rem. Tratar com o sr. N��!:J
,) ��bv: na mesm::t.

.D-UO

MAIS 2% DEVIDO AO RE([NTf AUMFrnO HA fAXA DE PREVIDÊNCIA

CABELEREIRA
A C. Alba comunica que

transferiu sua residência pa
ra a Rua Monsenhor Topp;
n. 31, fundos.

VENDE-SE
_

,:,'. :,'�
compare as tar�as

vantagem eros
'A Praça General Osório, 37

uma casa - em frente ao'
futuro Instituto de Educação. e vejo a grande

-

N-D-11j50

ADMISSIO
GINÁSIO

AO

Preparam-se candidatos./
aos exames de admissão ao

cúrso ginasial. Tratar na R.
Dom Jaime Câmara, 42". Nes
ta. D-1_2/229

EXCEL�NTES
,

Ar[ JV\ARIOS
EMBUTIDOS
É simpleS aproveitar uma parede ... DURATEX
é o material adequado F-ara fazer armários

embutidos, ràpi<Jomente, com mQior econo

mia e os melhores resultados!

e DURATEX é muito mais barato que qual
quer outro material!
• Fácil de trabalhar - muito leve - muito
durúvell
• Mesmo sem pintura tem bonito aspecto I
• É o material ideal para armários, porque
lua superflcie lisa nõo apresento farpas.

PRONTA ENTREGA I

P1lEÇOS DE SE

DU
f�

MADEJR;S PARA ':

, CONSTRUCÃO
I R M À O S 8lTH�(()URT
(AI� OAD.�UQ , 'ONE IB07

ANJIGO,'O,�DÓIITO DAMIANI
�-

- I�

,�� _,_,

,I V EN DE-SE·,·"
, , �J"-"

OU aluga�se�'. L"

Por motivo de; m"udal)_ça'
, '. , " (,7

para outra cidade, uma. ,��sa ,",,'
I I recém.�nstruída, "Il�tá à"rtía'

Joaquim, costa, n. 30, iAgro�
'

lli'lmica, com ·uma: área de
191:) ms.2, contendo três quar
tcisJ sala de visita, de jantar,
cozinha, banheiro e porão
habitável com dependências
de empregada. Parte finan
ciada pela Caixa Econômica.
Ver e tratar na, mesrila��1,no
'horário das 8' às

\

11.
<

.

FAZ MELHOR E MAIS SARA TO I

DURATEX é três vêzes mais resistente que o

madeiro ccmum. Não. rocha, é' mais durável e
.1.'

.....

mencs atacável pelo cupim.
"

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

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

HUA - FeÜpe ,Schmidt, 33 oi' Fon.e 3270
"
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Tem' o' p.r&zer de comunicar a sua distinta cliente-Ia
ter sid,lt nemeada Re'vende'dof Autorizado �rdos

\ /

'Aparelhas domestícos
, . -

. I

,..

i •
� �, .

r-o �.
��,:" .. :�.",
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\
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Dispondo Para Pronta . Entrega
I .....- .

-<

''',,:-
<.. -...._ '::"1

(

",.
f..

• muito leve: apenas·1.500
* passa 'melhor� pela ação do calor
* contrôle àu€o):PáUcli,ge caloria

.

• unidade Ga.lro1iR fundida na base

• cabo automá-tico 'c01n descanso para '0 -polegar
'. rebôrdo ',!.poÜpá-_,Mici'és"

-

v'
.

-

'.

DIMENSÕES
Comprimento,........................... 25 cm
Altura : 17.5- em
Profundidade ............• - '. . . . 8 em

t, "

"CÔRES
Frente Marfim, Gabinete.Vermelho
Frente . Marfim, -Gabinete Prê:to

.

Frente Marfim, Gabinete Turquêsa

.....'{_ ..

-r *
� •,

..
'.

*
••

11;7 pés cúbicos tot�lmente aproveitáveis
Prateleiràs ajustáveis em 12 posíções
ReSfriamento 15% mais rápido'

,

Formato revolucionãrlo e ele\�antíssimo
Garantida pela oenerar Electrlc

CONGELADOR
PRATELEIRAS INTERNAS
PRATELEIRAS DA PORTA
GAVETA DE CARNES

'

G.AVETAS PARA LEGUMES
E FRUTAS _

CÕNTRÔLE DE TEMPERATURA
TRINCO DA PORTA
UNIDADE SELADA G-E

-,
j

i .

, /

r-,

OUTRAS VANTAGENS R

NOVIDADES
Som excepcional proporcíonado' por 2 aito-ralantes

'

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

lume e reprodução de graves e médios, Outro de

4" para reprodução de tona agudos.

'v

'.

-DIMENSÕES
Gomprimento ., ",.". > •••••• , ., ••• ' 24 em

Alturá ,
, ,." ,.,....... 23 cm.>-

profundidade "., ,.. 17 cm

;"�:.p�'" " �:.:..� ':& ":rã; ,
. ....::"�

.. �TN:$a;. 'w,.

-cÔRES
Marfim' - Marrom

.:-•.

FA[xAS DEONDAS

\ .._

!� -"�'- ,-

2 faiXas: .

OndlLs médias - 530 - 1620 Ke/s -

Ondas crutas - 4,8 - 18 Me/s

�.
�..

,._.- .

.

Altura: 1,50
_. ;_.�._�.. 0'-0.1" ·<.,,'·"'t_rm ...

Largura: 0,75 m
. ,: I

Profundidade: 0,78 m - ,.

Pêso Bruto: 176 kgs. \

"

l '.�. __�."U:-.
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

10 Florianópolis, Domingo, '20 de Dezembro de 1959 .................n..�_

PARANÁ CARTADA· DE
ENVER<iADURA

SANTA CATARINA-
Gainete

Ivo' I -, .Ivo II
-Roberto --Zilton -'o Neliriho

Galego - Valério - Idésio -
- (Sombra) -, Almerindo

����--.....-

Visando a dessificação para enfrentar os g_a,úchós, "voltam a se defrontar Paraná eSanta Catarina - Verdadeira' batalha de' titãs, te
do por palco o estádio da Praia de Fora - Animadas e confiantes as duas forças máximas dos dois' Estados. --Cavalheirismo e dísc-ipli
parar ::UC::coh::r�: ::tã:;ornO:n.se. ;uI�t:iS:es;: :Op��ij: ��a:::iC:'; a que Iquer pre-ço

---

acompanhou a -evolucgc do gran." ;:::: :: ::=:::i::3�x��:aqn:eo s:: la �oê�::li:o��::�:�
vergadura destes últimos tempos. lo adversár,io dos gaúchos. f

\

I f t de Estado sulino. ja uma vito' ria q'}I'., diga 1Iem saibam se portar como esportls
da terra dos pinheirais, tanto qu� avorecidos ainda pe os a ores

Às 12 horas e pouco os

grandes}
Vão jogar esta tarde os dois

em .toda a história dJos confrontos clima e "torcida". Do outro lado podem,1S vencer a árdua batalha alto do valor ão ,conjunto tau; autênticos, incentivando os seus

portões do "stadium" da praia de mais acérrimos rivais d'D futebol catarinenses x paranaenses, pejo estarão os paranaenses que, ao de logo mais, se souberem os pu. �eado. Espera.se sejam a díse); preferidos ao triunfo, sem esque�ef

Fora estarão se abrindo para ta;: sul.brasileiro. De um lado �st.i. Campeonato Brasileiro de Fut".' contrário do que tC) .teceu umnin. pilos de Saul Oliveira se cpnduzi_ plina e o cavalheirismo os fatores de aplaudir o adversário qUando

rer a'fluir aquela ,praça rutebous, rão os catarmenses �nimados <::'_'1 boi, os araucarianos colheram 11' go, esperam ren:i'�' c que pOdl'm.' ("m com grande espírito de luta, preponderantes ,do brilho do es; este, 'bem o merecer; '�rcemo�
tica a maior assistência Já

v�,�a\o
empate que .�ol��ram.domingO -triunfos contra apenas um dos :Vieram dispostos':!. t udo ('S.PUPi_' perststgneía, �

bravura, ,c�e�ão e,petáculo. Muito bem, dis�e certa nos para conservar indistrutIvels
em um jogo em Santa catar�n.\. passada em .cuflbba e �als do que, barrígaa.verdes, tendo havido doiS, los de Moacir ,G'>'1Çalvl's, llu.elf'1l' lealdaide. Serao n,venta mmutos vez o restaurador do� J,ogos os laços de amizade

Justifica.se todo esse entustas., nunca anseiosos para se destorra., empates verif�cados nas capitai� [ustírícar a classe que alardeiam de ardor e combaltividade incná I Olímpicos, pierre de Coubertin dois Estados no

I
. --:11 '

mo contaminante em toda Santa rem dos muitos marcadores adver,
I
dos dois Esta'dos vizinhos. Joga.

I
e para tanto em o eprão o fino muns, em busca da vitória que que "bela é a vitória, mas mate portes

Ct" p-' lh'
I

a arma, assim como no arana sos que e rmpus�ram os rapazes
I rão os c�tarinenses em seu chão, do futebol que nestes últimos anos, ,deverá pertencer ao que melhor

I
bela é a nobre luta" Felicidades, pois!

b%%%S%%$SSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSiSSSSSSSS$SSSS%%S%%%$'i"$$ � '- ...:�. �DS%%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%SSSSiSSSSSSS'SSsSSSS'ss,SSS"SSSSSSSSS$SSSSSSS$SSSSSSS'SSsS�

·'Os paranaenses dispostos.a lutar pelo triunfo
-

Capitão Sucupira: "Animação.e vontade de vencer" -_, Má impressão caiu- por terra Moacir Gonçalves (técnico): "Equipe modificada
e escalação deflniíive à últimá hora:'Oda 'ficou e Zé-ca o substituto Tocefundo ou Sequinha? �:�a�:�n:o:Ugl�e:gu�:: r:sp;;::� I :���I:::�:S I�:�:r:lt::�tarem qs

A reportagem, após a chegada de bem ínrormar e manteve con_j Embora alojados no Lux Hotel,. mais tarde, deparamos, à JJ:e�te quando, ao solicitarmos ímpres, fundo: I � TECNICO, EMBORA RESER_

dos paranasnses, sexta.reíra à tar, tacto com os jogadores e dírt, quando os procuramos, já ha-l de Hotel com Alex Tocafundo e I:ões dos mesmos sobre, a partlcI:>
- Então é certo que voces

Te-I
V,ADO, ANTECIPA A ESCALA.

de. procurou cumprir a sua missão gentes dO, futebol Araucariano.l viam saldo, a passear. Contudo, outr,os valores. sur�reendemO_eJS de hoje, denotaram reserva, pro;
ceberam orden_s para evitar a im, çÃO DA EQUIPE
prensa, devido aos acontecimentos' O técnico Mo�clr Gon�al"es
de domtngn último? Respondeu I aproyímou.se e lhe pergunta�<)s;

Oziris
Fernando e Carrazzai

/' "Lara - Bequínha (Tocafundo) -, Tatáu
Araraquara - Odair - ,Zéca - Gauchinho e

Xavier

NãO: Estou na dependência

.do departamento médico. AIgllu$
valores apresentam contusões.

Porisso, a escalaçã10 definitiva ve.,

rlflcar_se_á sómente momentos

Tooafundo: Já está escalada a equipe
,>

- Não tenho bem certeza; para domingo?
mas parece que ouvi algo a res.,

Pe_1to!
- Não há nada a temer por

aqui. E olém do mais o nosso

contacto contribuirá ainda mais

para, reforçar o ambiente de nar, antes cÍo préllo. Formarei a equí ,
�--------�-�-----------,----,-------- -----------------------

TeiIeirin�a:"Nossa responsa�iIi�a�e émaior �o �ue em ������;�:������j� :�dii�;������:
�UI·iti�a. Devemos confiar em nossas pernas" �:�f.�ª��::?; ;;��:�����:;��;

Brado de alerta do "capitão" catarin ense Ivo também presta declaraçõe s - Não esqueçamos posso cao::nt::PI:�Oe d:lé::�P:U::
8 O (Reportagem de Rozendo V. Lima)

-

VEMOS TER" prtr um compromisso sério e es,

O am,argo
.

a
.

A' " ítâo" T'
.. [l9ramoS .f,azer o melhor possível!

•
• zes exageradas do otimismo _ Téixeirinha, será que pos o cap ao eixein-

No sentido de elevar o o verdadeiro pêso ao comba- !
e da euforia, 'quanto à uma desta vêz, ante o nosso pú- 'nha se -J)ronunciar à repor-'

O POLONES ALEX, DEVE- -
- São defInitivas as substltul_

t d t t d I tagem ap O ·t RÁ FICAR DE FORA! :- çõesde W1l1iam, Tocafundo e Ro-
e

_

es a ar e,-- vitória fácil. Os paranaen- blico, vocês deixarão o gra- ,r vel amos a pre-
- 'en d 1 t

. Çom as respostas cordiais, mas 11':ld?
NAO ESQUEÇAMOS OS

RE-,
ses darão tudo de sí e pre- mado de cabêça erguida? "ça o exce en e zagueiro. ,

VESES AQUI MESMO! cisamos estar preparados _ Não mediremos saérifí- central do Caxias de Join-
reservadas de Tocafundo, nós vol_ - Quanto a William e ROM:d,

Estamos com uma respon- para contê-los e procurar (!'ios em busca, do triunfo. ville, considerado uma das

I
tamo_; para Alex,' conSl'derado o são. Oslres e Xavier serão lan,� l_

sãbilidade enorme _ iniciou sObrepujá-ío�'! Nenhum de nós esquecerá expressões máximas âo com-
melho: avante paranaense mas dos. Agora, qu:tnto, ao OCU!>iLv,e

Teixeirinha -, bem maior _ E quanto ao seu proble- as jornadas tristes e desa- bate em Curitiba. Assim se
que, polonês de nascimento, es. da posição de centro médio, alnja

do que a do bat I, f" T'
..

fi ?

A-II
td' expressou '. pera a sua natural,lzação para po, não está definido, Contudo, !-IO_

com e a em ma ISICO, elXelrln a.' cna en a oras, aqUi mesmo con-
•

- der jO'gar.
Curitiba. Não nos deixemos que joga?

' tra o Páraná _ mormente _ Lá, os paranaenses fo-
d_erá s_er/ mes.mo l?nçadO Bequi_

envolver pela 'euforia do _ Acredito. Estou me res- aquela em que amargamos ram infelizes nos arremates
- E vecê, Alex,. nada ainda? nha.

empate. 'Precisamos confiar tabelecendo depressa e, llté I o lascinante revés de 8 ten- finais. Precisamos evitar que
- Nada, parece que não há Imposição de o 'dem técn.,·s,

somente em nossas pernaS-:, domingo devo estar corr.ple- tos a zéro _ e dará tudo de tenham as mesmas oportu-
esperânça. Contudo temos mais OU Tocafundo apresenta alguma

Os resultados comprovam i tamente curado. A interven-
I
sí para, desta feita �ão de- nidades aqui, caso contrário

dois ilas! contusão?

que os Paranaenses, aqui,' ção 'cirúrgica verificou-se
I
cepcionar. O combate é difi- poderá nos sair caro. Deve- DECLARAÇõ� DO CHEFE - Tocafundo está bem flslca_

sempre se houveram com I com sucesso. Contudo, se I cil, dificílimo mesmo. Mas mos estar prevenidos. Se
DA DELEGAÇAO mente mas Bequlnha deverá '.1'

garra e, por vêzes, em eXibi-1 houver problema, Valério 'l I lutaremos até o f-im! cada qual estiver ciente de Ao lado do Lux Hotel, na en_ lançado, logo .. ,

ções de gala nos golearam. Sombra estão aí mesmo e IVO: "RESPONSABILIDADE sua r�sponsabilidade, espe-
.";1xar:rla Gaucha, estaVa o Ca- ODA, TITULAR, SUBSTITUI

Alerto os m�us companhei-I um oú outro,. 'me sUbstitui-! INOIVIDUAL E ESPIRITO ro que possa�os formar uma' '\lão SHuplra, .Coefe da delega_ DO POR CAUSA DOS ACONTE-

ros a que nij,o ouçam as vó- rá com súcesso!
.....

DE EQUIPE, E' O QUE DE- barreira intransponível des- �ão par�naense. Informados a res_ CIMENTOS!

ta feita. _Jeito, p9,�'a lá 'l1� cUriglmQS. Em perguntamos então a Moac.lr

mas prlmelral;l ImpreSSões conflr_ Gonçalves: - E quanto a Zé::a.

- Poderemos alinhar com lJ-

8i,es;, Fernando e Carra;zzal; Lara,

Bequinha e Tatáu; Araraquara

Odair, Zéca, Gauchlnho e Xa'V'\er.

moral dos defensores para
naenses, parte da imprensa
do vizinho Estado, afirmou'
que os catarinenses esta
vam possuidos de exagerado
otimismo e que, porisso, já
se falava nos gaúchos. Tal
não reflete a realidade. Foi

manobra, aliás, lógicà, para
incentivar ainda mais os

seus cracks à luta. Contudo,
abordamos duas das altas

expressões do sel�ionado
catarinense, Teixeirinha e o

zagueiro_ central Ivo. Suas

declarações rebatem o noti':

cjário "dirigido" de parte da

imprensa -paranaense e· dão
.

,

BRAVURA E EMOCAO BA'RRIGA-VERD E!. REPETfREMOS A FA'CANHA?
.

7' ... 1

- Que acha das insinua-
ções de "jôgo fácil"?

mau ter recebdo oraens para não conquistou mesmo a condição ds

_ Não há jôgo' fácil, mor- pronunciar·à Imprensa escrita e titular?

'.f�r tn�nte quando o adversárk falada, bem como os s�us com_ - Não contamos com Oda, !'

:mIi:: é paranaense, ainda mais n
'lanhei os. C,;,nseguimOs contudo, fnstado da delegação por moti 10

jt sua seleção. Tôda a partida
convence_lo a quebrar o silêncio. de precaução, devido aos aCO.'l·�_

",' :t é difícil e isto o sentimos em
demonstrando_lhe a péssima re_ cimentos de domingo. No eM..IIl_

',<r plena disputa! percusão qm teria "'m todc;>s os tõ, se viesse, seria o titular!
:::;.; circulas desportivos da cld3da, Estas foram as declarações ',I'lJ

,;;",J:; - E quanto ao Zeca, o no- AI1 cercado na boa acolhida: que 'golhemos junto a{lS pa-anaensas

it::::trvo centro avante do Paraná? teve a del9gação e compreendendo Notase haver confiança e des-�io

,.'li�l�(;( - Não O conhêço. Deve _3. Infel1cldade da medida que lhe de vlfórla, Deverá' 8, equipe 'l!>r-

.,j� � .\; porém ser ��ito 'bom para I qUlzaram Impor, '�alou: sntar mldlflcaçôes, lutando �OlJl

:f. 'haver SUbStltUldo ao perigo- -Ch\lgamos a teme� quanto à todas as suas forças ,em bus.ca 'lO'
·,�f. so Oda! nossa chegada aqui em Florlanó_ triunfo. Que se prf/3.venham ::>,),s

- Espera repetir a atua- pol1s. Estávamos enganados pois ilS nossos representantes!
ção de domingo? tudo correu normalmente, esta_ -PRELIMINAR�
-:: Se, Deus quiser! Espero mos b�m alojados e temos r:ecebl,_, A preliminar do choque Intel,

estar bem dispôsto e contri-
I
do inúmeras demonstrações de- estadual de hoje à' tarde no está_

buil' com a minha parcela, cordialidade. dto da rua Bocaluva, se á tam_

sem medir saerifício, em de- - E qua.nto à seleção Arauca_, bém entre catarinenses e parana.

fesa do nosso Estado! ,!ana e ao jogo? I enses, componentes dos tlm,!s das"
Eis pois, pelas declarações - Estamos conflant�s numl'>prefelturas de Florlanópol1s e

de Teixeirinha e Ivo, a ma- g ande exibição. Pl-lnsa�os mesmQ I CUl'ltTIla,
com Inicio às 13,30 horltS

neira como os nossos repre- "m vitória. Quanto à dlscipl1na, e sob as ordens do antigo crack
sentantes encaram a partida esperamos qu� tudo corra nor_ das s9leçôes catarlnenses do pas_
de hoje. Felicidades, cracks malmente. Nossos crack; tem or_ sado: Osmar de OI1Vel�a' o popu_

B�rriga-Verdes! dens expressas para se conduzlr·'_'In lar Chocolate.

. ,

.SSSSSSSSSiSS$SSSSSSSSS$SSSSSSSSSSSSSSiS� ._��������
MAIS UM GRANDE LANÇAMENTO DA SUA RÁDIO

-ANITA: Transmissão SporlscopE
Huberto 'Hubert - Hamilton Alves - Helio K. Silva
Jarem Araújo e Reinaldo' Lima irradiarão hoje, a partir
das 15,30',hs." ,

.

SANTA
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�$lí:C:3:!pca;::a:a�:rJi���a:�;r-::s��a:::s:�' JOVEM ÊSPERIDIÃO AM,IM

para almoçar' e jantar bem, depois de sua HELOU FILHO

casa, QUERf:NCIA PALACE HOTEL

MEDÁLHAS HONRA AO MÉRITO

Os proprletáríos das DEZ MAIS ELEGANTES VITRI�

NES DE 1959, estão convid�dos a comparecer .amanhã,

àS 13,30 hs., na Prefeitura,Munic�pal, a fim de receberem

MEDALHAS HO'NRA AO MÉRITO.

JANE MQDAS, CASA LONDRES, FARMACIA CATA-

NE:NSE, GALERIA DAS SÊDAS, VERA{..UCIA, HOE�

pEKC FAZENDAS, A MODELAR DE MODAS, CASA l{OT

ZIAS, CAPRI MODAS, e MAGAZINE HOEPCKE.

Agradecemos a cooperação do ilustre Go..'\ternador da

�Idade, Sr. Osvaldo Machade, que ofertou e entregará as

lIledalhas ...

, 'GELSO RAMOS ANIVERSARIOU
o .sr. Gelso :ijamOS, candidato a Governador do Esta

,do aniver.sariou, no dia 18 p.p .. Ao ilustre homem público,
embora tarde as nossas relrcítacões pela data que trans-

O BANCO INCO REMODELADO
. .:

O Banco Inca, sofreu uma remodelação digna de, re-
ferências. Esta casa bancáría, apresenta-se com uma per-

feita decoração.
'

Os nossos parabéns ...

ENFEITES NATALINOS
Os enfeites natalinos da cidade melhoraram' muito

as casas comercíaís. Vou .escolher as dez mais bonitas

exposição' de Natal.

FUTEBOL ...

Hoje, em nossa Capital, só se fala em futebol. As ri

validades são imensas. Paranenses e Catarinenses, vão

disputar uma partida de futebol, que' vale a classificação
no atual Campeonato Brasileiro dt; Futebol. Vamos ser -

desportistas, todos são brasileiros.

.

"LOBO DO MAR"

O barco "Lôbo do 'Mar", que está em construção no

Estaleiro do 5.0 Distrito Naval, está quase pronto.. O pro

prietário dêste barco me enviou convite, assim que estí
. ver pronto iremos a uma pescaria. Então vamos aguardar

"T..OBO DO MAR" esteje pronto. Graças •..

CUIDADO COM OS "VIVOS"
A Cidade está muito movimentada à noite, devido as

compras para o Natal. As senhoras e senhoritas" tenham

uíto cuidado que os "vivos" andam pronto para dar. o,

'olpe. Isto é simplesmente uma advertência. Vamos ter

'Cuidado, antes que o mal apareça; Segurem bem �s cartéí
rínhas ...

'SSSSSSSSSSSSS>SSSSSS�SSSSSSSSS'SSSSSSSSjSS
J

fEDER:ACÃO NACIONAL DE'
•

, MOfÉIS' E SiMILARES
IMPÔSTO SINDICAL EXERCíCIO

DE 1960
Na forma do art'. 605 da Consolidação das Leis do

Trabalho comunicamfll' aos componentes, <;la categoria
�conôl1lic� "Hotéis e Similares" que deverá se!' recolhido

em qualquer Agêflcia do B�nco do Brasil S/A, ou de Ban

cos devidamH:te autorizados, ou nas Coletorias f'ederal'...

de 2 a 31 de Janeiro próximo, o ImpOsto Sindical referen-

te ao exercício de 1960. "

Compoem ,3. categoria: hotéis" re,)tl1urantes. pensões,
casas de eômodos-, hospedarias, aluguéh de qU!t,1 tos, dor·

mitórios� confeitarias,' bares, cafés, cantinas, sorveterias,

Jeiterias, pinarias, bombonieres, chmrascarias, ('asas de

lanche, lotisseries, huffets, e OUtt'O'3 e:st.:J.belecime'iltos con-

gênere!!. \

As competentes guias estão sendo distribuidas por
esta Federação, podendo ser encontradas também em sua

séde à Rua do' Carmo, .9 - 10.0 andar, Rio de Janeiro

(D.F,) ou em sua Delegacia do Estado de São Paulo, à

�ua 24 de Maio, 208 � 13.0 andar, São Paulo (S ..Paulol, 9
onde serão prestadas quaisquer informações sôbre ;) as-

Rsunto.
CORINTHO DE ARRUDA FALCãO

PRESIDENTE

MI N I SI É RIO D·A M A"RlN.tlA
CapHania 'd�s P,ôr.fos do Estado·'de

, Santa Catarina
'Aviso aOI Reset"viil.t "avais

A' CAPITANIA DOS 'PORTOS DO ESTADO DE SAN

TA CATARINA avisa a todos (JS cidadãos, portado17es de

certificados de reservistas navais, que, no periodo de 16 a

31 de dezembró do corrente, aporá os "vistos" 'correspon

dentes ao ano em curso e atrazados a, que se refere 9 av-,

tigo 124 da Lei do serviço Milit�r;-vigente.
Os Srs. Diretores de' emprêsas e organizaçôes Fede-:.

rais Estaduais, MunicipaiS e Particulares, cuja paraliza
ção 'de 'serviços acarrete prejuizo ao público, a fim de evi-'

tar que tal aconteça,' poderão obter na sede des�a Capi
tania Guias de Visto' Anual para serem preenchIdas �e
los s;us reservistas e devolvidas com os çertificados para

a: �posição do '''visto'' atá dia 31 do mês corrente.

Florianópolis, em 1° de dezembro de 1959. '

. M'ário Carneiro de Campos Espose!
Capitãó de Mar e GueJ;ra - Capitão dos Portos

,AsSinala i ,d.,t,a de aman'l�,
o aniversário do inteligente jo.
vem Esperldlãõ Amím ,Helou F.

I

lho, dileto fEho do sr. Vereadar

Espiridiãa Anilm e de-sua exma

esposa.
- ,

Mp,c€ de seu coração genero ,

so desfruta o' aníversaríante de

sólidas amizades, que, nesta data,
lI'Je leva"ão seu abraço amigo.

Os de OESTADO, associando.

sr, as homenagens de que for alvo,
formularn.Jhe e â seus venturosos

genltores votos' de perenes felici_

dades,

'.�. TELflAS. TIJOLOS 'l

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
C,,'� 8AOARÓ • FON! lIOf
ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

de Dezembro de 1:959 n

s"io PIULO E RII Conte sempre com a Real, par:'! a

sua viagem ao Rio ou a São Paulo
Novíssimos e confortáveis Super
Convair. 'estão 'à sua disposição,
para uma boa viagem.

Viagens tltári.. pelo.
Su�.r-ConYalr da .eal

Vá e volte
pela "Frota
da boa viagem"

�I.I

Rua Felipe Schrnidt, 34 - tel, 2310
---------�

No Instituto Dias Velho

- I RÁDIO

há.�.
Assim vos fa:lo,

sendo comuns as

,porque v,e,m' F�deral, 'sej,am en.,xovalhados no,

mantrestacõea vamente por uma dítadura, venha' JUIZO DE DIREITO DA, l.a VARA�
":.--

A V I S O
D� ordem do MM. Dr. Juiz de Direito da 1.a Vara des

ta Oomarca, de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,
comunico, a quem, interessar possa que, não se tendo efe
tivado na data marcada, por motivo justo, o leilão de

que trata o edífal respectivo, publicado no Diário' Oficial
do Estado de 5 de outbro de 1959 (pág; 15' a 16) e relati
vos aos bens da massafalidà "JOÃO COMICHOLI"� foi de
signado o dia 21 de dezembro do corrente, às 15 horas, 'à
Porta 'do edírícío onde funciona êste Juízo (Praça Pereira
Oliveira n. 10), .para a realízaçâo do referido leilão. Flo

rianópolis; 11 -de dezembro de 1959.
,

CARbOS SALDANHA
EscrivãO' "

, MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
OUINTA ZONA, A�RE�,

DESTACAM'ENTO DE BASE AÉREA DE,.

·

�

, FLQRIANÓPOUS�
: ?�'.

,

'�

,t' .I �_'... r " ,. . .'

SEÇAO MOBILIZADORA N.o 52·
,( -

Aviso eos Rese:rvisfas da�Aerónáutica
"De ordêm� do ExcelentissinlO" Senhor Ministro da Ae

ronâutica, ficam os reservistas da FÔRÇA �RÉA>'BRÃSl
LEIRA, dispensados do "VISTO'" nos respectivos cer-tifica-
nos; 'no cgt�enté'ano.; •.'

"

,

'QUARTEL em Florianópolis, �6 de Dêzéníbro de 1959.
AMARO BARBE:tl'AS FERREIRA

Cap. Aviador - -comaadante-rntenne

,(Cont. da" 2.a }lâgina)
';l,ente 'Melhor serviria ao Brasil

que, atravéz do nosso trabalho discretas e até acintosãs sobre a de onde vier. Desconheço'o no.,

construtívo e saneador, proeurgs, necessidade 'd,e regime dltata.ial, roem infalível e excepcional. Di

semcs por todas as manelras con , para o nosso pais, E, eis o meu! tadura é sinonimo de opressão,
trtbulr para o aprimoramento do pedido: Jamais abeiteis que o JÚ. medo, sencura, atrazo, perslgulção

exercício da Democracia. ,gime Democrático, a, Constituição impune, em última análise, au,

sêncià de plr,eito. E nem' se diga,

ONDAS MÉDIAS � 1420 kcls - 5000 watts
ONDAS CURTAS - 5Ó mts./- 10000 watts

PROGRAMAÇAO PARA O DIA 29 DE DEZEMBRO DE 1959

(DQ:MlNGO)
AS 8,00 - ABERTURA

'AS 8,05 - BOM DIA PARA VOC:Il:
AS 8,35 - ORQUESTRAS POPULARES
ÀS 9,05 - REVENDO O PASSADO

AS 10,05 - JOSELI'Í'O_lO MENINO DE VOZ DE

OURO)
.

ÀS 10,35 - BETINHO E .sEU CÇ>NJUNTO,
AS 11 05 - CARNAVAL "A MODELAR"
AS 1Ú5 - ALMIR RIBEIRO
ÀS 1200 - REPORTER CATARINENSE
AS 12:05 - SUCE§SO�" EM DESFILE,
AS 12,30 _.:. CARNET SOCIAL MONT BLANCJIE
AS 12,40 - ALMOÇA�DO COM MUSICA
AS Í3,35 - JÓIAS MUSICAIS
AS 14,05 - ENCONTRO, COM 'O SUCE'SSO
AS 15,05 - 'l:'ARDiIll 'ÊSPORTIVA ,\ r- ..,.,

AS 18,00 -'1 HORA LU�RANA
"

AS 18,15 =t: ANGELA MAR!A
AS 1845 - A'VOZ EVANGELICA

.

,
.'\ ..---: .

-AS'1905 - SUA MAJESTADE O CARTAz..
. AS 19:30�":_ .MOMlENl'P' �Et�ORTIVO' BRAHM:A
AS 20j05..- DIVERTIMENTOS, J-'J -','.

AS 21,35 - ,NovAS' DE-�ALVl\.ÇÃà�- '-l--
AS 22,05 - TANGOS EM DESFILE
AS 22,35 - MUSICA DE BOlTE

AS 23,00 - ENéERRAMENTO
,

GUARUJÁ 'que a nação economizaria com _fi
extinção dos poderes Legislativos,
porque os desvios e, as negocia;

tas silenciosas ultrapassa:'iam' em

muito a.quela 'falsa ec�nomla.
Meus amigos, é chegada a 'hora

. da despedida. Este é _o momento

pleno d � alegria, e %el1cldade.
Não ,o;bstante como todo Q prores,
sor assuma' "ri,evltavelmente um

Ij,r paternal. �onf�ssa �ue "sinto
,iá aquela .rr�:'P2a bem brasüeíra

a Sau'i.tla,

Cordas
Sabões

- .

Daqui, Ú'eis cruzar os umbraís,
'Ias U�liV.e_l'Sld'adeS,' e 'se ,q�lZerdes,
podereis .ser o' melhor na' vossa

Pl'on�s�o: pai; in:teligência e força,
de vontade não vos faltam. 'Lem:
\lral_vos sempre que ser relíz nãO

, .

,; -

�' ,,�n�'iquecer: 8�r feliz é somar o

: .. -maíon núm'-'1;.(j' põ�lvel ;d� mômeri.
� tos álegr�s � bons '.C9InO' este,
fruto do vosso trabalho explen ,

dído e honesto,
- '

.
'

<'" Senhores pais .'de, Alunos.

- Fellelto_v.qsL()!��!���meJl�e ..� '�:1
tlclpo da vibração que vos r >

ln�ade OS corações. Vossos sacrt; ------,--------------
�lclas e preocupações,' nesta eta.j . ,DR. B I A S E f' A R A G O
pa da vida, transfo maram estes r ,

jovens em cl(iadãas conscientes, Ooenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
fortes e aptas par_a a conquíste, de Varizes." Inflamações. Distúrbios menstruais.
um grande, destino. Sint.?_me oro

Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. _,gulhoso de, juntamente com to,

dos VóS, ter contribuldo com uma

"

Alergia -,- Afecções da pele.
modesta 'parcela para a formação Consultas das 14 às lS'horas, excetoiaos
moral e intelectu�l de vossõ� que-

'b dridos filhos. sa a os.

Rua Felipe Schmidt; 46 sob. -
•.

fJCULDADE, ,'DE
.

SERVI.CO. SOfl4r
-' �

"-' . t
.. � .'".. ..- ._� ..

•

�DE . ISANIA CATARINA
EditaLdé Instricão ao' Concurso de

_,...
- ....

Hàbilita-cão do Ano Letido de 1959
,

.Oe acôrdo �om a, 'portaria n.d '14; 'de janeiro de 1957', "
r

do Ministério"de Edu:ê�ção e Cuitura. .

De ordem da senhora Diretora ·Olma Aquino Casses,
e de conformidade com O Regi�ento. da· 'Faculd�de,
acham-se abertas na ��cretaria., no período-de 2 a 30. de

janeiro de 19"0, das 15' às 18. horas, as inscrições. ao 1.0

Concurso de Habilitação à matrícula, inicial do CUrso" de.
Serviço Social da Faculdade de Serviço Social de Santa

Catarina, sit!'! .� ruà Vit_�)I?'KondeJ:: p.. 53.
_

.... O re.querimento,de iiiscrÁção será aceito q�n�o �c�m-, (
panhado dos seguintes !iocumentos:...

'

,

â) Prova de ,cqnclu�iio .de· eurso secundáriQ completo
(2 vias) ; ," '" ,; ,. , .

b). Çarteira de
�

ide�t.i��g.e,; .j'. � ."
c) Atestado de ,idoneidade. moral;
d) Atestado de .sanidade física e mental;
e) Certidão de náscimento passada PQr oficia,l de re

gJstro civil que çomJ?rove a idade
.

J;lilínimÍi de. 18

anos;
.

\
f) Prova de pag,iünento' da taxa de inscrição;.
g) F,icha modêlo 18 e' 19 que comprove a vida escolar'

ânterior (2 via.s);
h) Prova de guitaçoo, com o Seryiço 'Militar.
A 'exigênC1a da letra' "a" poderá ser suprida pela

apresentação:de diploma do CUI:SO superior, reglstrado na

Diretoria· dó Ensino Superior.,

O
' conc�rso, que

.

êonstará de prova, escrita e oral de

Portug'i!_ês" História da CiviJfzação, - História "do 'Brasil,
Fran'cêg ,oU Inglês, será r�alizado na �.a quinzena do mês
de Feveréiro.'

.

-

Todos
.

os, 'doeul'nentos acima rela;ci�mados, com exce

ção 'aos' diplomas, devem estár com ai :flrmas r.econheü..
'

d'as em T.abeÜão de �lorianópoHs. / i�+\, '.
'

Outr-os esclarecimentos poderão ser pl''e��âcíqs '��là
Secretaria da} Faculqade, 40dos of! dias úteis, 'i:làJs '15' 'às 18

Mpços PlIrtí! Tendes tlm enoon_ horas.

r 'I

"��"······S··i·N-iro�i�E··r-·�·"�·'•

•

( O M E 'R (_ I A N T E S ,! i
cO'NsviTEM -:

•

NOSSOS PRÊÇOS- :
.

. 1.. eOPIE,nAIII]' A p.IIP�DBIBI II. ::::i::�::m:s té�:�::"da 'ilOS.-H, OUb UR D H,Ub8U sa gra!lde aula. Nãó estamo� no

�fT�RINENI'E �TDl
.' querido casarão da rua Saldanha

,. ',' , " ,",' �.,
, ,.' ! Marinho '�as procederei' a úl.

.

.
. �ima c}: �r/:ada na voásã.

�

vida de
estuda; l'l.r sec;undário.,

V ,E 'N D E' - B A R. A TO! 'i' Terceiro CláSSICO: Adir:' Probst,
_, Benito Battlstottl, Dyl'ce Sardá

Hamilton Rltzmann Men't.es, Hé.

Iio çardoso. JIIPólito Luiz, p�az�!)o,
Isabel Leopoldina da Luz, José

AntoniO Curl, Maria snvla Be.

rendt, Mário Lll1z Teixeira Nunes"
Nels0Il: LUIz Rech, paschoal Após .

�olo, paulo, da Costa Ril'mos, Ste.
la Fernandes Braga, Ublrl[ltall

Papel de embrulho, Hig.iên;( (\, ftlmaço, HD
Cadernos ESCOlares, lápiS, gofnà àrãbica ..

Soda Cáustica, Desinfetfmtes
Sardinhas Rubi e Coqueiro
Salsichas ,

Leite em pó e condensado

Maizena
I?acos de papel
Sabonetes e p�rfuma:r1a�
Velas

Pentes
--:>' �.

Cêra para assoalho

Chiclets, balás'e cl)Ocolates
Condimentos diversCis

1 i'i de aço, J;3ombril, esponjas, Chapa Prata

Pedra para fogão �\Saponáceo Rádium
Lâminas p/bal'bear

'/ Palitos nacionais e portuguêses
Sal moído 30

-

kgs, ,e refinado fiO kgs.
Extrato de tomates

Vermute e bebidas

Fermentos ROYAL e FLEISCHMI\NN
Marmeladas e goiabadas
Geléias r-'

Gelatina e Pudim "ROYAL"
. �zeit�mas LAREIRA e MOURARIA

.

Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI

Conservas diversas
'

. ,

Toddy > '-, ..

Espirais Detefol):. ex; 'c;24 -'- Cr$_

350,OiJ
cx. e/lOO - Cr$ '1-.350;00' •

'.;
ACÚCAR "TIJUCAS": MOIDO 58 KG§. ,E CR,ISTAL
fiO>'KÚS. - TRIGO; FARELO, SEMOLIÍolAE A�RO!.
"MALUÚRG" � AÇÚCAR REFINADO' "TAMOYO "

,

Tl:,,: "CENTENAS DE OUTROS ARTIGOS.

R V'A' C O N S: M A F R A" 2 5
TELEFONE:' 3521

...8••••e G oó.� .

Bcandão.

-'
,..'

1,:'"
Terceiro cientifico:. Acelino

'.B�nicio da Fonseca, _A1m\r Cu�

nha Altair Acord�""Artur Umbartó,

'1 Benedit�< -Lima" "Carlo�
Ribeiro dos '..Santos, pamÜo J_!a-'
qulm de Ab:'eu, carl�s.; GarCia,
Cim ,s,ebastiaa Sanfo�'J de Vas

;
. 'O'_ DéCiO Alb' ';;0 SChuidert,

" "", to Ulysséa, II 1 nbertó l'a,,!_o
erA",,; ,Jadál da SUl> João Ra.

faeJ Evangelista, JC'â" Osvf,)do

Ferraz de Melo, Joi',.) Ba-tista de

F�ria" Leonel ,.ÇB.r1:l.ô Andermam

Saldanha, Lia Marly

SChm1dt, Loacy:' Flni túc1:l MS!

! g�rida, CUrl!lin" Leno, Sara.lva CaL,
_

das Luiz Carlos da.. 811va "M'árlo
,. , ./'� - �.

'R,igueira, 'Mauri Onofre Machado

M.auro Carl0s' dos' Anjos, Ma:Cc1

Antonio 'Sanford de vasconcelos,
Nllton, \Mano�l Stelnhoff Ramp,;

Oscar Rteardo Goulart, "edro de

Amorim fllhQ,: "Rd'!Jert� More J�
'{\.morlm, ÍRaIT, Sehmldt, Rell'l"j
Manoel Peixoto, Saoro IzuÍnI.

..

:....

/ .

i

I
t1'o marcacio ',C",l 11m futuro ,grd'l. 'Leonia Capaverde - Secretária
4 rso €O f.;lIz,

. Olma Aquino Casses - Diretora

I ,sal\'('Olh�u_e-'SantaCaH,·lvistO:
(

, '.
.orlna: .•. Dr. Abelardo ,da Silva Silv,a Gomes -Inspetor, Federal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o velho sonho de Palmeito da Fontoura: " " ' ,

,.

CLUBE -MUNICIPAL' DE CURITlBf.

Pro�ta·se . DO Bràs�, O �8á�,fTealrn �àtaribeDSe ,e�:t:��;;����i::��;;l��;r��� ê

Inúmeras tenlativas precederam a consolidaÇão do '·'teatro 'cego" do �stado Nomes que se ',ir- �T����ÓP��iS, p���e���!�nes�:' ,naE�ur6�n����fr���c�: en
rr d" f

•

b d· t·
Capital a delegação do Clu- tores do Clube Municip

ma�am e outros que. se vão firmando - Destaque da r�pra ta de casa na ra 10 oOla an elran e ,beAMU�;��f�a�: C�f!ii��'te o�����n�:�iS;ei���r:cira�
....;_·Evocação de um pioneiro -�Nova vitória ,do rádio�teatro de Santa (alarina __,;. ��rf�oude �e��!�f���:ta�en�� �i����ntação da "cidade s

,
aqui recepcionada pelos di- Hoje, como preliminar

.

Desde os p'i'lmórdlos da

radlOfO_1
seu Ideal l ...vando avante ti bata_ to a névela "Tambem se chora no da Fontoura que, numa fiomena_ velistlco na Guarujá, Brasil Bol'- rigentes do C,M, local. o sensacional . encontro Sa

nla catarlnense, com espectalídade lha em pról da consolidação dO' CéU", com sonÕplastla.,de Augusto gem toda especl.al, tem o seu nome -ba ',e Oscar VI,elra_Fllho, t�mbem Ontem; pela manhã,' seus' Catarina X Paraná
em Florianópolis fo am reítas- Inú- I'ádlo_teatl'o nesta capital, tornan, M·elo, e contra...regra de Nezlnho ãado ao estúdio 'da Rádio_Teatro da emissora da rua João �Into'-I componentes foram recebt- Campeonato Brasilei�o p

meras terrtattvaa para a implanta, do-se o seu fundador, o pioneiro Bruno. Além dessa equipe, a R4 da Rádio Guarujá por Ara0 Silva, além de muitos outros que estão

I
dos em audiência pelo Pre- Futebol funcionários

cão, apesar das diversas dlflculda, que, hoje, todos os que _fazem o dia Diário da Manhã, cantão alnd� antes de se tornar 1)-0 Dlretor_Ar_ se revelando. A vitória obtida pela feito Osvaldo Machado- Prefeitúras desta Càpital,
des que se antepunham, do rádlo_ "teatro cego" reverencíam com o com os seguintes e principais tístico da Diário da Manhã. D.lá·'IO da Manhã, foi a vitória do O .Governado! da cidade do vizinho. Estado estar-
teatro que já naquele tempo; � mais profundO respeito. Homem rádio_atores e rádio_atrizes: Caçtl. Outros nomes que -se destacam radio_teatro da capital.' desejou boas VIndas aos vi- em confronto.
obstante O:s grandes falha,s, come- de teatro nacional, que, entre ou, -da Nocetl, ' Alda Jacl�to, Tereia no rádlo_te.<!tro de Flo:tanóP011s.
çava a despertar o maís vivo ln_ tros tantos titulos se orguthava Maria Alf:edt-: Silva, Adolfo %Igel_ Igualmente dignos de menção hon, S A U Lterêsse, prtnctpaímente porque se em possuir o titulo oficiaI de "prl_ 11, Al�lm Barbosa, Neztnho Bruno, r6sa, sâÕ Nrvea Nunes, Albano

.

t:atava dê' um gênero aqui então melro Ator Medalha de ouro", nomes que se firmaram defini ,Iva_ Lúcio, Oscar Berendt, da Rádio,

quase Inteiramente desconbecldo. João palmeiro da ,Fontoura tans, O!!Ôat.e entre lnú�eros outros q'"e Guaru.já, Nancí Domaria, Mal'tl

A história do> "teatro cego" no çou as bases definitivas pa!a o se vão firmando
I
progressívamente,

I
nho, Ciro Nunes Brasl�Borba e, M1I1!WaY7iWj)7S\0

Estado barrtgacverde, agora pela �leno sucesso do rádio-teatro, as, à frente Aldo SUva que, em Flo- na sonoplastia, ,_Nazar�ni> Coelho

primeira vez contada, é .repleta de segurando_lhe, errtão, um I lugar -rlanópo11s, vem sendo o contlnlado que, durante multo tempo trába_ '{'o';')i;O_·:,/'}:":'{,}('oi/,:,

esforços Inauditos, destacando.se ao ECI. da gigantesca ob:a de palmeira lho ,em tão Importante.l!etor

nO-11iiiiiilliil
uma plêiade de abnegados e au, Nas duas, principais emissoras

têntlcos Idealistas: da capltltI os discípulos do raíecí.

Várias foram as fases atl'avessa- do palmeira da Fontoura �ónl-am
das para a Implantaçãq do rádlo- o seu nome, destacando-se aqui e

teatro, contando.se ns íncompreen , cm outros EstadOS;' como, por

sóes, a falta de pessoal, o natural exemplo pltuca Maria AI1ce, Cora

constrangímento s rníctentes, Nunes �ue, na' 'Rádio Nacional,
problemas e dificuldades de toda davam· cada vez mais alto o nome

·

ordem, e" até mesmo, alguns tatos adlofôn1co de Sant9, Catarina,
pitorescos que os radialistas hoje particularmente de sua capital,
comentare com humor, como, po

:

porque foi aqui que êles "nasce_

exemplo, o fato de algunã &l!!lclan, ram".

tes começarem a rir quando o mo.,

mento era para chorar,.. Não
dando trégua à luta, que .supgla
com ,obstáculos multas vêzes quase

desanimadores, os ra�iI!lilstas em

preenderam, com os estorços een.

jugados, uma operação que
'

rínat ,

mente, redundou, na vltórI'ã que

hoje orgulha a todos

E '6 A I N 'E,' E :

EM SÃO PAULO SUSPENSAS S
-

A Rádio' "São Pitulo", PRA-5"
j A REDUÇOES NAS

realízou, na capital bandeirante, "

_ TARIFAS AÉREAS NÀCIONAIS
em 1958, o 1.° Festival Ilraslielro
.íe Rádio-Teatro, que congregou e RIO, 19 (V. A.) - Desde

"ata do "teatro cego em todo ., quarta-feira, as passagens

Brasil. Aqul?la emissora, felse_se,
de avião sofreram aumento

transrmte, mtnterruptamefíte, das de vinte e quarenta por cen

u horas à mela norte e mela, ex..
to, No início dêste ano, as

emprêsas de aviação reduzi,'luslvamente novelas, de todos �s ram estas mesmas. tarifas,:,�lIerob, Intercaladas, apenas, com
d 20 40 t

,l'ú�lc!l.� e noticiário do turf.e, tor, auemenet por cen o. CtO�f' oo, agora, as ar! as
mente em todo o Estado, de meras ,lando_se, portanto, a meca do, aéreas voltam a ser as mes-
tentativas sem êxito, O que, na_ :ádlo-teat�o' braslIelro,

_

.

1 mas do início do ano.
quela época, se conseguia, era - Santa Catarina teve, entao, a A reportagem colheu, jun
mnlt.o pouco ou quase naaa. Um �10nra de, especialmente ,cónvlda_ to aS empresas 'aéreas Varig
do", '�uém, teria que Sllr v.!lnclda da, participar do Festlva,l, cuja e Cruzeiro do Sul os moti. ve propriamente um au- Velnos- aqui, o técnico SauI Oliveira da'
a luta' obstinada. A coiâgem e o 'epresentação esteve a cargo da

VOS que os levaram a nova- mento e sim voltaram a vi- IIdea.JIsmo venceram tudo, recom_ Rádló "Diário da Manhã", envlan_ mente maJ'orar as t"rl'fas d
atua seleção catarinense - grande ído

.

I t d .. gorar os preços a tarifa .

plmsando as horas.., as -noites nos do o veterano radia Is a E gal' aéreas: "Todos os diretores
. I I I 'd d

,estúdios de fu,r.a�'<'s. Bonassis a quem se d3ve o .slngu_ __...".. �-.------a-e-r-e...a_d-e_;;j_a..;,n_e_ir_o_d_e__59_.__ O (O passa< O,.. conSl era o O maiór pon-
Foi quando o SIl'C oso e inesque- lar b::I1II� e excepclon9,1 destaque

A B E R , A' S A S I N S C R I ç 0- E S ta esquerda que tivemos e o Jovem
cível João palmeiro da Fontoura, do rádio-teatro cata·rlnense em São .

'.
_

na Rádio Guarüjá, arregaçou as paulo. '.

-

goleiro Gainete _' expressão 'máxima do
Rádio QuaruJá, arregaçou as OUTRA VITóRIA A sra. Olma Aquino Casses, DI- I cado em outra página desta edição. .

mangas, e deu o meJltor dos seus A Colgate_palinoIlve decidiu não '')(0':11 da Faculdade de Serviço Na mesma data fi. sra, Diretora enlpate eníl Curitiba, O' primeiro,' repre-
eSforços e o mais puro e .sIncero do' maIs transmitir novelas gravadas, Boclal de S1mta Catarina, em data daquele estabeieclmento de enSinO ,I

.

ra:i'tl.do_o agora com os casts 10- je ontem, nos enviou cópia do super�or nos enviou o seguinte:
.

senta toda u�a época, valôr expe""imentado nos inÚineros combates
cais ou, caso seja Impossível, em EditaI de Inscrição ao' Vestibular Florl�nóPoIls. 18-12-59 I I

- .

"11 tuóe do cast não alli'�sentar as daquela Faculdade que vai publl_ Exmo. Snr. entre se ef.ões . e mormente em .am"3rgos l'cve,ses, Q segundo, e' bem
-

qualidades exigidas, Idênticas às Diretor do jornal "O Estado" UIU test�inunbo de toda ,a,bravura, Íihl'a'� J'uventudo-,'es'ta'u'l;l'ma,' da'de outros grande'scentros, como o Planla-o S L Nesta ,..... i-

de ,outros grandes. ,centr(�como o -. pi'ezado Senhor:' .' q!la�e to,tal,idade dos atuais defens' l'es. c.alarin::nseG, Da experiência
pende a pubIlclda,de.' Em. Sant� F d S

-. -

omos informados 'por. di- SIrv.o-me desta para apresentar - e ':UI'} 01" d� 't I'd d d'" d d
_',

C.1.tarlna,. a Rádio "Diário da Ma- versas professôras desta aa.: a V. S., 'e 'a todos que co,labàram
'

, ,.",,: rveua e- a VI a I a e' os seus comun a os,' IUUltO espera
nhã;' conquistou mais uma gran_ it I S t C t' A- I (-p a, que o Governador nesse conceituado órgão da Im- an a a 'Brlna uta p IS' B rl'ga Verde'

c

de e significativa vitória para a H.H., já está praticando ou prenSa catarlnensé: os mais efu�l_
,.', �, ",' l, O, ��. _ ,_: �, < v

•

:�:�ad:a�!���d ;�a�:��a�' ;raO:��� ���e��o�!:stã�:� �:i;;T:f:g�� ::�s;o�:s �:t��Ii!it:��S;:��.
trans .

'lo'-a"u'g'ura'ç a�O d'-a nOVa
-

5'edenovelista cubano, "Almas 'em Con- com. as simpatias acomoda- Ãgrad,ecendo a colaboração mui
,

",
'.

"

.

.

�

. .,'
.

_

.'
mto", numa adaptaçãO do brasl_ tícias do gove'rno. E-stes se-

' .

, e.ficlente que esta Faculdade tem
leiro Gilberto Martins, no horário rão colocados em 10caI's e

-t rec�ido dêsse Jcrnal, suplico a .

d
das 10:45 às 11:.1b5adhoras, às êr_ .lugares melhores, antes do D&'hs copiosas -bênçãOS, na festa

, 5
>

Esc'ote ,.ro5gas, qulnta� ,e ,Sa os. coricurso de J'aneiro 'par'a o
.

i1 t magna da crlstandad!l, para V. S. ,'.

.

1l;ste lançamento da Co ga e_ Magistério Público. � seus colaboradores. _

.

.

,

.

palmollve_ dentro das suas exigên- O ato de H.H. sl'gnifl'ca,. Sirvo-me da oportunidade pai'a I
'<

,

cias, representa uma Invulgar vl_ pura traição aos professôres :enovar a V, S, cordiais sauda_ C0n�<;l�me fora .amplamen-
tórla para o rádio_teatro da capl_

I que realmente Plerecem as -çÓes. I te. nOtICI.a�o, reallzou-se, do':'
tal, como .também de tOdO. o

Es",-re!l1oções por- fato e por di- Olma Aquino Casses f .n;!mgo ultimo, a �naugura-
tado. O cast da novela esta aSSlIn reItO. Os afilhados do govêr- ,

' çao ,das novas instalações da
constituido: diretor: Aldo Silva; no, certamente, estão levan- R�gião dé Santa Catarina
l'á,dlo_ati'lzes principais: Janin� I. do vàntagem' nesta' onda Conce"rto da União. dos Escoteiros do
Lúcia, Neide 'Maria; rá�o_atons I crescente ,de' deturpação dos Brasil. ,

prnclpals: Aldo Silva, Fellx Kle\s, direitos inerentes dos que' Os �migos da música líri- ,", O Sr, Contra-Almirante
Edgar Bonassis, Gustavo Neves FI-

.

mil1tam na classe. ca terao na tarde deste do- Augusto Hamann Radema- I

lho, o mais profícuo novelista ca_ Os professôres já estão re- mingo, às 15,�O. h. no �alão I
cker Grune�ald, comandan- I

ta 'Ilfense, �eado no ar no mome:l_ voltados - e de luto, com Nobre do ColeglO Catarmen- te do 50 Dlstrito Naval e
os 'famigerados projetos que se, dc�sião de ouvir mais

I grande >agti�o e benfeitor

A TRIBUNA DO' PR'OFErSOR' tramitam na Assembléia fe- uma opera complet.a acom-
I dQ_ mOVImento escoteiro, ce-

� chada. panhada de explicações li- deu o edifício em qUe fun-
A paciência é· a virtude tero.;.music.ais do Dr. Biase I cionava a Escola -.de Esc"1ta(Responsabilidade da Associação d t h

-

I
'

os mes res, sen or H.H .. , Na Faraco. Foi escolhida, a, pe- e Fazenda, no Sub-DistrltoOultu.ral ,de Professôres) ,e�cola, quando' QS seus p,u- didb dos ouvintes a ópera ,do Estreito, para nele se ICOMENTANDO. . .
pllos,saem fora das estribei- "!d�,dame Butterfly" de Puc- I instalar a Região' e entida-

'

Falou, a bancada udenista, na sessão' do diá 17, na I ras; são imediatamente re- Clm, executada por um ex- 1 des' subordinadas consti-

Assembléia Legislativa, e'!h "decadência do ensinó", que- �!��OSe!a d���::' �OSalqg:�s traordinário elenco: Toti Dal

I
tuincl.o· a inaugur�ção uma I

- rendo atribuI'r' ao ma'gistério,'esta reall·ssl·......, catástrofe.
' ,Monte, Beniamino Gigli, Mà- solenidade complementar às

• lU.. passam a creditar ódio ao rio Basiola. Osquestra e cô- comemorações da semaná
Isto é àssunto que os "grandes homens�' da situação mestre. Será:- que V. Ex-ciar_ rQS da .ópera Real de Roma. I do marínheiro.

não devem - nem de longe -'-'abordar; }>ois, se assim o
teria sido expulso da classe Para o iní,c,io será ,ouvida a O Sr. Almirante Grune-

. , . qUll.ndo pequeno, ou qUándo' abertura Poeta e Campo
fizerem, obrigar-nos-ão a tornar público,' neste Estado e d ? I " •

-

wald foi recebido no portão
fora dêle, revelações que enegreceriam muitas páginas da

gran e..... ,nez de Franz von Suppe. principal pelos 'escoteiros de

( I f· d 'T
,.

, terra que contavam com a
história de um povo que teve o seu apogeu no setor edu-

.om. a Ens"'.e orla e rinsito 'Pu'bl,·co· colaboração da banda do
cacional e que hOje nada mais tem! � Abrigo de Menores. Subiu;- a

Nove anos de govêrno! M d"d
- I - seguir ao andar superior,

Dez vê�es muda�am de Secretário de Educação! e I a aue I se' Impoe pas�arido por alas de ban-
,- deIrantes, "embarcando",

Um único foi professor. Nenhum dos outros com for- DS'lldo a Insp3toHa de Trânsito' nclte quando ó comércio, abert::J então, num simulaCro - de
mação didátIca especializada, razão por que jamais pu- não t�" tornado qualquer provldên_ I

movimenta aquela via pública os
I
navio armado no salão no-

I

deram fazer alguma cousa pelã 'melhoria do ensino. To-
cla até agora para interromper a p;,otestos a l'espelto são Inúm�ros. ! bre, havendo cumprido o

I

dós êles cuidaram, exclusivamente, da meéanização polí- I
p"ssflgelll de -autos e outros vei_ I Telefonemas seguidos estamos I cerimonial de praxe - api-

, cuIas, como at:, mesmo ônibus pel� recebendo, pedindo para que cha_ tos e ha.s'teamento do pavi-'
tica do magistério. Política pessoal! I 'ua FelIpe Schmldt, durante à memos e. atenção da Inspetoria, a lhão _ os escoteiros do

a�� ..-_� .. .la __ -.' " '-- � ......_�_ ....._--.....1 ��I:e que faça ceSS9,r e�a ano_I ���' I. formados em guarni-

•.' .

' ,

_ • por todo e qualqtler moflv.o, às Achavam-se presentes '0

•
' vezes' até sem a menor necesslda_ Sr.' Comandante do 140

•
• de, aquele Departamento\ tem In_ B. C., CeI. f=?ílvio Pinto da

I11III t rompido o trânsito. Luz; 'O Sr. Capitão Coman-

• : �Agora quando o movimento óen_ dante da Base Aérea, o Sr.

-TRANSPOR,TES AÉREOS (A-TARIN'ENSE S. A. � ���:�c��s:a� f;�e�r :�a!a:��:a: ��O�UI���teJaP����it�l�ettfu
, • • vivem todos em constante perigo Educação, o representante

, de vida, pois, 'o passe 11vr,e por do Sr. CeI. Chefe da 16a

• aquela rua e esquinas está constl_ C. R., O representante do \ Sr.

• '.
tuindo séria ameaça aos tran'seun_ Prefeito Munici)Jal, o Pre-

• SERViÇOS
-

A�R�O� '(RUlfIRO' DO SUL S. A. I' !:���:nt�uem:�i:!l��:dOd:�:�!:; �gse��ec��f���:Kd�l��;te�O;
!li I11III

disparados com seus carros po� ali
"

� Ontem, bem enfrente à Cas� --,..,.'_

• Hoepcke, uma senhora e seu tUho

• por pouco não fica:am s0b_ as !,p.� Colaca-o de' lira'..• •
das de um auto que des�a I

. �' ali
� como se est1ve�e correndo nu�� A Fac�ldade de Filosofia• • 'pista, Correrias e alvoroço com de Santa 'Catarina, no pró-

l1li �rotestos se fizeram ouvir. I ximo dia 22 fará entrega
IJI Cumprimentam aos seus prezados clientes e ao público em geral, agrade-' A Inspetoria cabe proVldê.'a dos diplomas à nova turma
• cendo a honrosa preferência com que foram distingUidos durante o an()\ for- " urgênte nêste senti!lo. I de fo-rmandos daquele esta-

mulando votos de Feliz Natal e próspero Ano Novo
'

Fechar � ttânslto na rua FeUpe belecimento.

• I11III Schmldt das 19 às 23 horas não é

,.
As solenidades obedecerão

..
� favo� n..'!nhum. ao seguinte programa:

IJ • É"'obrlgação '" prova de conhe_ As 9 horas Missa na Cate-
cimento, do serv!ço que lIle está CIral Metropolitana
afecto, em.bo'!'i}..a.l ,e. � � tOI'1!l,.J '. ,,As:.20 horas . colacão

r1E•• 1 que :Stá C9� ,sr, _ "s.�; â, ,;,.Grau ''Oe ��éatró ;Alv"aro
.

". qJ.le ce· pIOr, e·, p,Ikã�,el ; .. �: " JCal'val.hó ( .'.'
-::'-- ",-0' /r."_;;�� _:-,�

'"
:�,

Florianópolis, Domingo, 20 de Dezembro de 1959

de emprêsas aéreas estive
ram. em constantes reuniões
para estudaf um meio de
fazer face às constantes des
pesas que pesam sôbre as
diversas compnnhías,

" Até há alguns anos atrás mais

de dez, o rádio-teatro não lj$ssava,
em Florianópolis como pl'lnclpal-

�

A única solução foi a de
majoração' das tarifas que
em 2-7 de janeiro dê 1959, so�
freram unia reducão de 20 e

.

40 por cento: Agor'a não hou-

o Comérdo com

a RÚSSIA
Pelo contrato de comér

cio 'êntre o Br-asil e a Rús
sia, será trocado em três
anos um total dê 112- mi
lhões de dólares de merca

dorias. No primeiro ano"
.1960, a União Soviética re

c-eberá uma partida de
.

350
mil sacas de' café, seguida
em 1961 e 1962, respectJva-.
mente de 500 mil e 640 mil.
A Rússia fornecerá ao no&so

país uma primeira _ parcela
de 4110 mU toneladas de pe
tróleo, seguida de ,mais
duas parcelas anuais supe
riores à primeira. Além do
café é do petróleo, os pro
dutos permutados no mesmo

período trienal . serão, por
parte do Brasil, cacau e fi
bras vegetais; e, por parte
da Rússia, trigo e equipa
mento industrial.

,
"

escoteiros sediados nesta ca-I Florianópolis, escoteiros, conpital, os chefes bandeiran- vidados e grande -número
tes d� Joinville ora visltan- de pessoas. .

do -suas companb,eiras de (Cont. na 4a. pág.)

FreGQanoe
- 'Em La divina eTtc·rena,· JllÓ Bananere, seu( autor,
em português, m;icarrônico, tem paróàias esplendidas,
desde a dos Ml!us oito anos

. Mexia cum tuto que passa,
Quebrava tuta vidraça,

até às fábulas de La Fon-

taine. E nestas, na .do Lobo e cordeiro, depois de nar.
rar as acusações da fera' contra os p.fl.is - já faleci

dos - do agnus, seus, a�õs, .bisavós . e tet!avós,' ter
mina:-

Pigou no cordeirigno
E cõmió ilo interigno.

Como moral, esta: O' que vale

muque!
mundo éno o

xxx

O dr. &ecretãrio Laerte gritou para o Capitão
Paulo: Teje p_reso! E a lei do muque!

'

O militar, se se submetesse, se se curvasse, se se

acovardasse diante dessa prisão, nãó estaria reco

mendando a dignidade da Policia Militar ,de Santa.
Catarina.

.Para recomendar-se à dignidade é que, C{)nSef

vando as regras da urbanidade, informou ao Secre

tário em estado de ignorância que lhe falecia compe

tência legal para a 'prisão que pretendera.
Os defensores da dignidade d,a Policia Militar têm

sido seus briosos oficiais, como o Capitão Paulo e co

nio t()dos aqueles outros que se insurgiram contra a

reinclusão de um elemento dela regularmente excluido

por incapacidade moral.
O· govêrno 'udenista, que praticou essa indignida

de para esconder um crime eleitoral, não tem autori"-
'",

dade para brincar _com o conceito de dignidade da

Policia.

O SecretáriO, neste último caso,
'

esqueceu êsse

conceito quandO escondell que o Capitão Paulo rea

gira à sua voz de prisão. QuandO silenciou sôbre o seu

erro, de dar uma ordem ilegal, que não pOdia ser acei-

ta e cumprida. , '

.

.

Esteja o governo descansado. A dignidade dà Po:
licia está de pé, maiiti�a vertical pelo Capitão Pa�lo.'

Com solidariedade do Capitão Rex,' também preso. bo

Coronel Teseu. Do Capitão Hugo, e de
-

'outros, em

marcha para a cadeia honrosa ...

���:�
'._ .:- :'>'

•
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