
Eisenhower -primeiro em BrasUia: Dep i;::tUõii
2,4 "D,E FEYfRElRO,r O�'DIA DA CHEGADA � ·YISlfAiA' SÕMENTE QUATRO ,P,AíS ES - ("R'ISlIAt{.,�............u OM 'E MltTOtf EISE-

.

NHOWER NA �(OMITlVA - SAltSFA(ÃO NO CONGRESSO.AMERICANO E NOS PAliES A 'SEREM YI�IIADOS CA10ROSA/ ,RECEPÇÃO ESTÁ
SENDO' ,PREPARADA.

o jornalista da U,D.N. e do govêrno nega à exis
tência de depósitos estaduais no' Banco Sul (lo
Brasil. "t "

Esse estabelecimento bilnc'ár-io, de Blumenau,
está sabidamente vinculado ao grupo Catão, Lio

qual é figura 'de lelllle, no Estado, o sr. :"'-_riberto
Hulsc.

E não faz muíto - fato público - o banco en

trou em fase revitalizante" iniciada com a escolha
de um dos filhos do governador para seu diretor.

A honrosa investidura recaiu, sem dúvida, no
melhor indicado.

Que o jovem engenheiro cuide de assuntos b:m
cários não é surpresa. E,muito mais entenderá e

melhor sab!,!rá, em sendo filho do governador, O govêrno .que controla, seus compromissos rece-
Em todo o caso fique o registro para contrariar. ceu da Prefeitura de Florianópolis uma inÍensa área

a vox populi: o jornalista palaciano, o único' a ter para construir o Instituto ,de Educação. Em contra-
acesso aos segredos dos depósitos informa. que há partida, calçaria de logo vários logradouros pÚblicos
deles lá pelos cofres modernizados do "Sul do Bra- e construiria o Mira-Mar.
Eil", " 'P�i i Já controlou essas obrigações?

E�sa informação seria desnecessária se houvesse' O povo que o certifIque!
publicid'ade (IOf:; depósitos, como hávia nos ,govêrnos Contrôle certo, exer,ce-ó o' sr. Secretáriq c!.a Fa-
antei'iol'e.íl às administràções udenistas. Dos govêr- zenda e diretór, em ·exercício. do Incq, sôbl!e os vazos'
nos que prometiam viver às claras, antes ... de se- comunicantes que são dois cofres. . .

'

rem gov-êrno. E tãe logo 'o foram, passaram para, o x x
reglme das escondidas. x

Sem poqerem explicar porque! Pare�os por aqui! Paremos, enquanto os ?egre-
Perguntemos, entretanto, mais uma vez: 'por dos. d'Esfado continuam, mais' impresêrutáveis e

que?
'

mais p..erigosns 'que ,o mistério da Esfinge.
Não haverá respdsta! Quem os desv�ndar ... morrerá!'

, -
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Brasília será a primeira cidade brasi
Ieira a ser visitada- pelo presidente dos Es
tados Unidos; .que chegará à futura ,capital
no próximo dia 24 de fevereiro, alipemoi
tando no seu primeiro dia em território na

cional; para, em seguida, visitar também o
.

Rio e São Paulo,'numa permanência que se
prolongará por dois dias e meio.

O roteiro. da visita do presidente Eise
nhower, já confirmada oficialmente em

Washington, foi estabelecido, ontem, no

'Palácio do Catete, pelo chanceler Horácio
Láfer e o chefe da Casa Civil da Presidên ...

cia, ministro José Sette Câmara, e se fôr
.aprovado pelo presidente Juscelino Kubi
tschek, a cuja apreciação subirá, será re

metido a Washington para exame e aprova
ção 'das autoridades norte-americanas

EisenhÚ\\'el viaja�á perto oe

,�6 'n IJ c,r ilômetros, o percurso
mal, l r. ?,O até hoje eobêrto .'u,
um cner de Est,ado no .. ;�.

americano no ;Hl;!misférl�, (jeí •

dental.

bôa·vontadé e uma melhor 0'0.11 ..

preensão da política dos EsLar.\()s

unldos;-

I,TINERÁRIO

QUATRO PAISES

'WASHINGTON. 7 (UP)
.o p,esldente Elsenhowel' anua

cíou hoje que visitará o B:',.

611, Argentina, Chile e 'Uru5'u.1l,
com a �;spp·ança. de promover '"
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ão Paulo

ConstilUva de Assuntos,II 2 de março ; e o Uruguai, nos

dias 2 e 3 de março.

sídente Eisenhower em sua vi.

sita à América do Sul o secl'e.

tárlo de Estado, sr. Christian

Herter, o secretário adjunto' !ie
Estado para Assuntos Inter.

o Brasil e novamente na via.

gem de r.e�resso aos' ES�adoz
Unidos, de volta do UruguaI. r-

COMITIVA,
Acompanharã� t�mbém o tlr�

,amerlc�nos, sr, Roy Rubboton"
e os seis membros da Comissão

Inter.

americanos, da qual é membro

o sr. Milton Eisenhower, Irmão
do presidente dos Estados Uni.
dos ,e dirigente da Hntveraída-Ie
,Tohn Hopkns,

Suas escalas em Pôrto
serão feitas na base Ra�s�y, da

Fôrça Aérea, em t�ânslto para

ANO XLVI - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA
BOA REPERCUSSÃO

A, comunicação oficial de -lue
o' pre�ldente Eisenhower visitar i
quatro países sut rameríoanns

teve, em geral, repercussão ':a.

varável entre os' partamentares
norte-amertcanos em manifesta.
ções de esperança de que a Vf3,.
gem contribuirá para aumentar
a confiança no crescente iU".;z.
rêsse dos Estados Unidos )ela_
América Latina.

'

O senador Wayne M01'Sa- de.
mocrata disse esperar qU; EI.
êenhower mantenna "conversa ..
I)õs 'amplas e trancas" com os

presiden tes dos países que vlst.,
tá'tá especíaíments com o sr.

Juscenno "Kubitschek do' Bra.
síl, sêb"e a Idéia bí:aSllelra de:

elleftTar, do Pon.to.da.vlsta con,

tlnental o problema elo subde ,

senvolvlm.ento econômíco (')
programa denominado "Open.
ção Pan-Amerícana» não tem

recebido, na opinião do senador
Marse, suficiente apôio dos Es
'tados Unidos.
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INICIA-SE D'ESARVORAMENTO:

-Prefeito de-SalvadorCUDN}
Declarações do chefe do �xecutiy o da capital baiana - (onlra Jânm

. ,
, ,

.

'bli . f no que se rerer e á sucessão presí , respeito ao problema. sucessor:o

RIO, 7 (VA) --, Irei a praça-pu ca �- de�lclal não posso; .Nr questões nactonal, chegando "à conclusão

zer a. eamnanha do marechal Lott para presi- pessoais. 'acompanhá·ID., de que I] mlnlst o d!,-. Guerra me.

l:
" ,

" ,v, • _ Muito meditei _ prosseguiu
recta a minha prefetencla. para,

dente da República, a despeito da minha flha-
-;- para tomar uma l;er.)luçãO com

multas minha atitude poderá ser
,

d 1 comaaa .como um ato de rebaldía,
cão e da minha fidelidade a UDN - ec arou' Mas entre as conveniências parti.

úiltem O senhor Heitor Dias, prefeito de Sal-
,

vador, -

SOALHO

SATISFAÇÃO
A 'notícia oficial da próxAma

ylslta 'do prestdsnts Elsenhower
a quat ro países da Amérca do',
Sul foi recebída com' grande �a..

tlsfaçãO pelos embaixadores
'dêsses pa!ses, como' prova, 10
Intet:êsse que o govêrno dos Es.
.tados Unidos atrfbut à 'Amér'ca
Lanna.

;,dárlas � a minha, consciência, pre,»
rtro rica- com a última.
,(nstago a esclarecer que mos-

tivos o levam a .desobedecer a II.
nha ele seu partido disse o se,

nnor Heitor Dias:
- Não rareí declarações P'0n_

tl'árlas ao candidato do meu par.
_tiqo,_ LI�lto.me a apoia; 'J cano

dídato que, me apontam o meu.
civismo � o meu patrtotísmo, De
'modo algum: desejo combater o

ponto de vista 'da UDN. que é q(
partido, ao qual permaneço

Nova, fuga de pr.
sos políticos' em

P�lugal
LISBOA, 7 (UP) - Quatl·o

'prêsos poll1!lCOfl! evadíram.ee da
prisão centrat do Pôrto, três di;
tes estavam esperando serem jut,
gados por atívtdades subverstvas a

o quarto cumpria pena de pr\Bão
de 2 anos por elelitos polítlc"s.

IRMÃOS BITENCOURT;
(,,"�\ 6"DARÓ' fONI uow

"",UGO CIPÓ,'IO 0"""""41

CORII Df 15l1UJõES:J8 .ORCAMEttfO'
'� "'. DA

�

REPUBtlf4
j

�

,

�ro, rl' (v. A.) -: '(5 Êf�ecutlvo 'prOl�'Overá corte da 01'
dt"fj{de m; 'bllM"@"S�e&���� Ol:Ç.amlUltQ.: VÓ�do Il�l"a
,Congresso F,l':1 o exercícià de 1960� Um plano d&{"'conomia,I çom êsse G'I;'�lL:c;, está sendo elaborado pelo Ministério da
Fazenda. e_devel'� ser conclu�dQ dentro de dez dias, de
'lcôrdo com o pl'Ograma de equilibrio das finanças inter

n.as p_reconizad� pelo chefe. da Naçã9 em seu discurso de
fIm de ano. Estiveram reumdos para 1tSsentar medidas em
tôrno da elaboração dêsse programa de conte�çã� das des- ..

·pesas gbv'ernamentais o ministro !.iR Fazenda, sr. Pais de
Almeida, C! diretor do DASP, s1'. João Guilherme de Ara.gão;
assessores econômicos.

.

a possibilldaiie de muda;�.se

para lá o Tribunal e de. lá

Os presentes -chegarªm de Moscou num avião e

foram colocados num' avião fràncês.
.

.,

. Cada pacote leva, em russo, os seguintes dize
res: "Pegue com cuidado".

I L - �I!

DETIDOS 300<- HOMENS DA ARMADA
CUBANA

JUíZES 'VERÃO, BRASíLIA ANTES DE
MUDAR

minlst�rlo elas Fôrças Armadas
aellantou que não possula notícia
alguma a respeito destas prisões.
Há Informlições. que xpressam que ��SSSSSS\SSSS�

HAVANA 7 (Df') - Inform"
çõ,es proporcionadas por rOIl)3

que. em g'e:'al, estão bem Infornu.

das revelavam hoje que foram do,

tidos pelo m.enos 300 hOffiFllS cia

Marinha !;le Guerra de Fldel ('.1l8.
tro em uma importante "opera.

I ção . de limpeza", Fntretanto, o

departameJ'.to (le inf[· -m3ções _do

, Em' reunião a que comp>l.
"'lCU o procurador.geral da

Repúi..l1c,1. s" Carlos Medel.
_'03 Sil'(/R OJ ministros d:>

'jllr"'emc TI' bunal decidiram,
('!)f�n! c'es1gnUl' uma comis_

nl<b;t�em os juízes e suas

famílias.
a referida açã o destlna.$s a eli.

minar qualquer possível róco c:p

atlvidad'e c.Jntta.revoluclon"r1a da

A �'mada cubana, Dllve.se :,�ss�l.

t;Lr, a propósito. que m 'bi3 do�
l'eaentes acontecimentos clllltr" ,_

reglrne de Castl"o - tan�o a :1'11
como. e mSantiag,) de Cu.)"-,,�
houye pessoal navai ati'_rr.eli te
comprometido,

'-.A comiSsão se compÕ.a dos
sr, ;'Ii�:s(,n Hungria, _Cândl.
,i1 lVI.)ta Filho e Antônio VI.
la'.; Boas. Compareceram 1t
ra.u.l;:,o todos oa ministros
PleUJS .. sr. Orozlmbo No.
nan, que se encontra em

g&!0 de licença. A reunião
se Tealizou a portas 'fecha .

.

- R�BUl rlrl lEIA _NESSAd�EDIÇÃO'
��IND� ��I��ll i _.

Dl Rlm� ����j i�r��:::bóciru,

são para, a�J3t'bEGrada de um

engellh�lro . .lr4I!1t€to; visitar
Brasília e dar rarecer sôbre

x

CIDADE DO VATICANO, 7 � fJ

P)' -_ "Causou.nos pena ouvir I!i.

Z3l' cr,,\� a existência de Jeaus era

,mu. fábula. como, fizeram nêstca
(,lt!ma! dias os representàntes do'

qUe se diz,em nossos Irmãos"
eis a frase (})m qU<;l, no discurso

drrigido aos milhare3 de fiéiS, que
asElstlram à audiência geral d 9

hoje, Q papa João XXIIÍ aiudiu LI

uma ,emissão da Rádlo.Moscou,
sustentando que C�'isto jama,õ
existiu e que 'o Natal l1ada mal�'
e1'S do que uma· invenção dos ca.

pltalistas para oprimir os ,�ab:1.

.he,dores. '

Salientando a slgnfflcação IÜI
testa da Eplfânla. que-a Igr,eja c".

lebra hoJe, diss� o papa que esta

manifestação afirmava a pr ben.

ça de Cristo na Terra, reo-,�elanl)o
a homenagem que os Reis Magos
lhe haviam prestado em nome des
�I ti\, povos, prosEegulu JOão XXlII
saJlentand,) que dürant� 2.')0,) ,mos

t6das as biblloteclla 'haviam fiúO

x

X -

O govêrn.o' catarinense, segurido as tocadas en- "

ternecidas dos seus cantores, ,.é 'govêrno que não
amarra, que não dependura, que 'paga, que salda
SBUS débitos em aia.

Que colosso!

Mas, os leiteiros que entregam seus produtos à
Usina do govê,no'pag'ador, há três meses, esperam
pelo seu dinheiro.

Se o govêrno das obrigaçÕes em dia não pagar
à Usina de Capivari, seu espeto: dentro em .,ppucos
dias, chegará à casa dos, 100 milhões! , .../

Com a. E. Ferro Santa Catarina a dependura é'
grossa. Lá pelos 60 .milhões!

'
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cheias com obl'as a _respe',f.o c.a3 Santos e Palmeiras
Sagradas Escrituras e )0: êste

I sem.inári.o,
Sócio EconômIco

motivo era penoso ouvir '1I2"r ',HZ em Tubarão
' ,

tudo iss} não pa<isava de (áb-jias e Flagrante Politico
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Florianópolis, Sexta-Feira, 8 de Janeiro de 1960

I JARDINS SUSPENSOS _:_ PALÁ�IO ROSEO - As duas
.

pequenas áreas do Palácio do Govêrri'o do Estado, a que faz

I frente para a Praça 15 de Novembro 'e a outra, frente com

a rua Trajano estão sendo aproveitadas para dois parques

lou jardins suspensos, apresentando, não há dúvida, bonitos
aspectos.

-

IEm ambos, pequenas lagôas artificiais, servidas de água
em abundância que os chafarizes fazem jorrar dia e noite.

Falta ainda II: iluminação e outros adornos que estão

'lendo concluídos.
Na parte situada à rua ,Trajano, uma ave taciturna, já

molha os pés na água fresca.
Atitude silenciosa, ares de quem ignora tudo, pergun

tando-se a si mesma o 'que é que está fazendo ali.

Há momentos em que .parece de palha ou matéria plás-
.tíca, tal sua imobilidade.

-

Não se move, olhando fixo para um lugar -qualquer no
pequeno espaço.

A sua presença tem provocado discussões.
Uns querem que seja uma garça.

, Outros, admitem um exemplar de .outra espécie.
A maioria, entne eles caçadores" asseveram tratar-se de

um legítimo.Socó. ,� '�,
" '!Do gênero de aves Pernaltas, de pescoço longo,

.

Confesso que de acordo' com ·os meus parcos conheci

mentos a respeito, não pude qualificar acertadamente

aquela ave.

Seja como for, nestas linhas onde não poderia deixar de
ser, entra mais o registro do 'espírito de crítica do ilhéu do,!
que qualquer outro motivo. ;-

)

O' �cretá�io ,pà,ssi �. a policia. fi., Algumas pessoas discutiam sôbre a classff,icação certa

FAZEM. ANOS HOJE: ... [ ,�1., A �éaçã'o, ilv.,ín. crio:í '1J?r. daave'

esr. Dalcy Ve:'am; 1;'ereit� , '.J'l\�CQ, �ais��e,
.

cm.S'C'\.!enClà....):ll..j � Cada qual com ,;sua ig_norante opinião.
"

"-�4,,

-l'l' e' ta, IIsra. Euedina põrto L�lceD''\
; tla�s�.e {,1ei�U • ." pov,:),\,mals e3.\ Foi quando, llJ.guept -chegou e disse:.} ',_' .�

, I
sr. Luiz Carlos Medeil,<!�'\' cla'{e_cldo. ,O,•._ o!i""lJ...�aM(),·'é O pome não �e' .'mas WÍam a ..

a:titud�aSSiva
descon-

$' r ...' I

sr. Aloisio' Callado r .0f��a.L c.·om.�"�;JP'....�,,".. I'�.'._SJ.IO; pô'>:. SO'la?a:·erttreg.ue a: ''(je�tf�o, n�.��ele iso ,mentq: na.�llele �.. .

_�,,---,-, __'I�sr. Arm�n.cto -Vie��..CJvaed \Q.1.te. �J!.b_e q.u.e. te.� gala,o, tórqu<: (: sfl}lPo�erít� ,e .v�am '

.' n.�o �l!rE}ce � i� .,gem tle t@!.par.-:-"."".lJ
sr., Ayrt:'Il "Sttll�S f" ti

seu !$!L1ao' �. galii�:.m�s�o\� �P,fl" nâ'6é' oHlando w,r-a< P,al iê.
' �>' <;"'.

" . '.

'----"'---"'"'--p-."""-A- R' '·1
....

( I P A ç "'-0S'. paulÔ'-,Pedro 'ROdrls.uea
'

nó ombro d�. ua:i' ho�e�: nã� "

E n�da m�;s foi to n�� pergUnt�do. � �'. _ • " ,'..
'

A
sra. 'SGllânge'"<'RócirlgtieS hi Il,ceHa; a' 1Ju1n!ih'.:;ti\O. 'Ppg_(l, nr1· O motivo para' e,sta êOluna estàva/ilO' pápo. .

,

Bernard� são, mas mos.{r1 ao povo e 'lO

::�::�1�:0, e;::,Jr�::�h:;;IX:::Ul: /'FACULDADE DE MEDICINA
explorado, não' tem nem dln't.o SANTA (A�ARINAde grito o desgraçado. Pansa mi. .•

Inscricões Para Exame,Vestibular
•

Estarão abertas na Secretaria da Faculdade, sita à rua

Ferreira L�ma, as inscrições para os exames vestibulares,
das 8,30 às 11 horas e das 14 às 17 hora_s, do dià onze ao dia.

vinte de janeiro, com prováve� prorrogação até 31 do cor

rente.
São os seguintes os documentos exigidos para )11atricula:
a) - Prova de conclusão de curso secundário

completo (2 vias.);'
; -b) _: Carteira de Idenhdade;
c) - Atestado de Idoneidade Moral;
d) � Ate'stado de -Sanidade Física;
e) _- Certidão' de Nascimento passada par oficial de

R�gistro Civil que comprove a idade mínima de

18 anos;
f) Prova de pagamento da Taxa de In�crição;
g) - Fichas modêlo 18 e 19 que comprove a vida es

colar anterior (2 vias);
h) - Prova de Quitação com serviço Militar.
A eXigência da letra "A" poderá ser suprida pela apre

sentação de Diploma do Curso Superior, registrado na Di

retoria de Ensino Superior.
,O Concur,so que constará de prova escrita de Química,

Fí�ica e Biologia, será realizado na 2.a quinzena do mês de

fevereiro.
Todos os documentos acima mencionados, com exceção

dos diplomas, devem tet as firmas reconhecidas em Tabe-.

ião de Florianópolis.
Será de 28 o numero de vagas a serem preenchidas,

Heraclides Namem e Inézia Machado marca.

ram seu casamento para o dla.15 próximo, na

Capela Nossa Senhora da Conceição.

---x---

O sr. e s a. Nllton Cherem receberam :'Jara

um almoço ci casal deputada Haroldo Carvalho.

---x----

A pessoa que �ais Mancheúe fêz nos jornais

do Estado durante o ano, foi o sr, Celso Ra.

mJS, candidato ao Governo do Estado.

ceberam em sua confo!·tável residência um g:!'u.

po de amigos, para um gostoso bate.papo
---x---

. . Tijucas: Marcaram para o dia 23 próól:l<no

seu casamento, dr. Geraldo Nicomede� Vlelr.1 e

Maria Amélia Bastos qomes. Estamos In� ,".

mados de que será de grande repercussgo o

acontecimento, naquela cidade.

-_·x---

"O que se discute .no «Society"
CJntinua em serias discussões o valioso anel

chuveiro de brünanres, da elegante Nice'. Faria

- O custoso colar da sra Elza Amlm, em br'.

lhantes e pémlas, também virou a ser �o.

---x--_

O bar restaurante Lux Hotel, com uma com

pléta remodelação em seus SerViç?S, está a',,,�.

dendo diariamente até altas ho-as

---x--- ticla para o "society" - O conjunto sal,l e

blusa nas cores, branco e víoleta, usado pe.LI
,

sra-; {vone d'Avila, teve grande receptí..

vídade - 'Também êste colunista recebeu Uie.

Encuntra.se em nossa cidade o sr. Jo<io An.

tunez e exma, famílla. cnde passarão suas fé·

rias - A ColUl';a Social deseja.Ihes uma re

liz estada na capital catarlnense

---x---

grama de pessoas da sociedade carioca, renct,

tando pela classírtcaçgo das Senhoras Elegan--

Muito breve, os cavalheiros da cidade tu;,o

uma bem montada Casa de Artigos Finos e ele

tes do Estado, apresentadas pelo Diário Ca'.'ioc

ca, Revista Socledad·e. - Também se ccrnen ta

apurado gosto. que o sr. Àmllcar Cruz Lima v!\i comprar um

---x--_ novo carro ou então passará .a residir na Ca.

Na noite do dta 5, quando era festejada a pital Cearense

compravam óculos de verão na moderna '�0"1�3 ---x---

Teixelrlnha, e Ivo,. doía, craques catd.ri.,
--- x --- nenses, jantavam no Querêncla palace. na Di.,

Na noite do dia 5, quando era resttejada a te de 4.& feira - Os mesmos estão preocupa,

noite de Reis, ,:> sr, e sra. Manoel Brand�o re., dos com a esperada vitória de domingo. f
CS$$Ssssssssssssssssssssssssssss%SSssSSSSS%SiSSSSiSSSSSSssss�

(ERRA FILA

Scussel"

rente do Banco Nacional do Co

Sú.

Deus lhe pague! Senhor

Governado:'. O infeliz,
fr�d()r. é ,��lm que diz qu ...,,-

do rle, be a esmola. /

Flzer!tlP. r uito ''beni OS oficiais

que reagl�am: Podeni fazê_lo. . o

sr. CeI. Guida Bott, devotado Ele, S6cretárlo estrebucha, fléa raí1'0.

sa; dá corces. bufa. MANDA o

C'l ...mandante prenderj mas é

ANIVERSARIOS

soldado a. fraqu�,'\ a pOdridá'l,
dos mandantes 3ê n l'azãcf. O pra.

HOESCHLARNO mércio nesta Capital.DES.

por motivo a passagem d s seu

anive�sárlo, ocorrido onten ,10i

alvo de expressivas dernons::;' I·

�ões d� apreço e amizade, :) nC';,s)

Ilustre coestaduano. Des. A,.'no
Hoeschl, digno Vice.preslde:lte do

Tribunal de Justiça do Eat ..c!o.

Ao benquisto

nessas afetuosas congratutacõ-s,

..I.s�ociando.l1l)s a essas j II � i;=tS

provas de estima ,e respeito ao ne·

bre rnao:lstl! ('O, enviamo.lhe, �X_

......,,�l1il1:;;dfr-_O. involuntário at,·.llD,
slnce:O:Js voto� de felicidades

Assim não

CEL, GUIDO BOTT sra, Maria F. da Sllva
.

Ocorreu, n'l data de ante.n, a - ·sr. Julio' Calantrlni

pasagem de mais um ànive;'3i lo -srta. Odete LllCkener

natalicio do noso prezado p.. ;rii,') - sr. Relnaldà dos Reis Lobo

AS PRAIAS VIVEM. séria que é, uma coisa sér'",

quando' recebe uma esmolln'1� de.

ve ficar contente e satl�f,:1t():

nem que a eSIn)lInha não .d� r:ra

o PãO, nem que continue .. ''o

o Coronel e o Capitão.

Assim vlv� o polícia nesse �o.

Vivem im\en�a e alegremente as nossas pra.ias. A Ju

ventude Sadia e estuante passa as suas melhores horas

gozando as delícia3 ,do 1001 e dos banhos de mar.

Mas as praias, hoje em dia, não são apenas o cená

rio da vida esportiva e dos folguedos.
São também o cenário do bom gôsto e da elegância.

Os maillots cada vez mais lindos e sugestivos. Os shorts,
"- os slaks, as blusas, os blusões, os graciosos Chapéus d�

palha, as bolsas, etc. etc. constituem atualmente os ador

nos encantadores da vida praiana.
E quando se �ala em'praias e em elegância;�não se

pode deixar de falar na A Modelar, o magazin que possue

os mais belos artigos de banho e esporte.
A Modelar de há muitos anos, dá a melhor das aten

(;ões e o máximo dos caprichos na seleção do� modelos e

marca. Assim, os famosos ,Catalina, os 'Rose Maria Reid,
os Jantsen, são sua exclusividade.

...

Também em artigos masculinos, esporte, A Motlelal'

possue o que há: de melhor e mais elegante.
II: quando se fala na A Modelar· 'deve-se dizer também

dos seus preços moderados, dos seus preços convidativos

e das suas não menos convidativas condições. qe p�ga
mento.

fl'1mento, eatpe:'ancjl:> o aumento.

E quando o espel;ado, o dein 'N,'iO

aumento chegou, o polícia cho.

rou.

,A etapa, E,Jmente a etapa, ',,1

J.umentada em vinte e dois "L',

�elí,os diários. Foi um engod�. O

p�lsano sabe ;:J que é etapa? E;' o

p�gamento da bóia.
houve aumento para o) arranca)..

,
do; não houve também para;) r.'_ ;
formado. ,O a_umento chegou e o PO!!cia.
OhOT)U; mas este ano é ;;e3ilC11ta

- F�lIz ano novo. 'O outr::l ,1e Ll,

é este que a.vança. Só resta ao el>

perança pr'o guarda qo povo. 'o.

!leia, pr'a ti, um feliz ano novo.,

VENDE-SE )1

ótimo apartamento, no cent.r:J.

pa te financiada. Telefone 2648.

J/0'18

LEIA
Panorama"
A' REVISTA DO PAR.ANÁ

em tôdas as 'bancas

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

APED ITIVOS
'

ÁO PlA@
-

,

tAUS1CADOs CHARLES
DlARIAM'ENTE OAs 19ÃsP3H8,

.

HE.VAIJEP
Aparla.menlo
no (enlro'

Aluga.se, tratar na· CASA. VE·

NEZA. ..

sssSssesaSSSSSi>S;SSS-MSSSSSSS:% -�::s:l��••�

� '.Para almoçar e [an tar bem, depois de sua
1 'casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

Festas de�orréram tranquiJas
Ai t�5ta.s· que 1UL\�ca"L\m, nesta. taís, cm FlolranóPol1s, não regia.

capital .. comemoraçõu tfo Na.s.1 tncu nenhum acontecimento dlg.

éilmentl) do Jesus Cristo. e 'das nc de r,eglStro, UIII vez que o povo

pua.gem do Ano; decorreram em ap6l!&r das expansães- próprias. da

meio a �l'and(' alegria, comemo, época; conduztu.se com elevada

rando.se, nos clubes e nos lares, conduta, tendo a polície. cumprí.,
sem que se registrassem fatos a do, apenas o seu papel de vígí ,

lamentar. lante em p.ial da manutenção da

ordem pública, não chegando a

A crônica policial, ao contr,á. tntervír e mcaráter de repercus •

rio do que ocorre em outros capí; s2:o.

OSVALDO MELO

,------ _.___

DE

e

Cumprimentos da Crônica Esportiva ao

Prefeito
para apresenta,r cumprlmen�os d" ACESC: José Nazáreno Coe·h.),

I .

ao prefelt� Osvaldo MachadO II 'c

I
seu presidente; Cláudio ,011 1ge�

fl'lll1ílvo da passagem do ano I1JV) ,Vieira, seu vlce.presldente; cl�.

esteve no saliÍo 'de déspa�tlOS- ':i� I João Luis' Nevés. Luiz I}aallct.)

Municlpalidnde, �!a 31 próxhn' MartlneU, Maury Borges li Daltir"

pasado, uma comissão de membr)1I ·C,ordelro.
. . .

da Associação dos Cronistas ES_ Na oportunidade, JI d.r .. Ju�t, N�
portlvôs de Santa Ce.tarlna. ,il:m

f,ace de achar·se a,usente o chele

-

do executivo florlanópolitan:>, 10

ram os jornalistas especlalLH�lus

rec·3blct.lS pelo' dr. Almlro Crud�'.

Coelho/,. agradeceu o" a,põlo . q'n8 ;

sempre Í(JI 'dlspensacló' P�'J. ,pre.

feitura' d; FlorianóP�l1s.
-

.

Respon�dendo, o dr: AI nlvo CvI.

delra .de Andrada decla,·."l quo

ra de Andrade, chefe do g.l.bi. os cronistas esportivos pediam
net.e do prefeito. Ac®vam.se pl'�. contar c,m -.a perrnanên ,1.\ de�s'll' I
sentes os segUintes componentes simpatia por sua causa.

I

A. verdade tere protundp/mente aqueles que não

quereni ou não podem ouvi-ld.
O artigo "A humilhação", do 10rnalista palacia

no Jaime de Arruda Ramos, publicado em "A Gaze

ta" do dia cinco do corrente, nada mais é que um

amontoado de ais, amuncuuuio que a mensagem de

fim de ano, dirigida pelo candidato' Celso ftamos ao

povo eaiarinense, atingiu em cheio o seu objetivo:
ra-sgou "o véu diáfano da fantasia" com o qual, o

Sr. Heriberto Hulse 'em sua mensagem de ano novo,

qui» encobrir "a tuuiez fria da verdade" "e esconder
da gente barriga-verde, a real e triste situação em

que se encontra o nosso Estado.

Está âoenâo muito "seu" Jaime?

VISITA À SERRA

O candidato Celso Ramos deverá, nestes prOXl

mos dias, visitar a 'zona da serra.. comenta-se, alias,
que essa visita se reveste de excepcional importân-

\

cia, em razão de certos contatos que seriam manti-

'dos pelo candidato pessetiisia, visando desarticular,
de forma irremediavel, grupos políticos ligados ao

.

partido governista.
A estaâa em nossa capital, nestes últimos dias,

do Prefeito vtaai Ramos Junior, teria provocado a

viagem do Sr. Celso Ramos.

AFINAL DE CONTAS .. "

IAfinal de Contas, o que houve no, Tribunal de

Contas do Estado? Dizem que há Ministros daquele

_

Tribunal que querem acertar contas com outros Mi

nistros.
No entanto, sabe-se, com absoluta certeza qu»

aquele alto orgão, REJEITOU, a interferência do Go

vêrno, na eleição da sua presidência, há poucos dias

atraz. E que, por maioria, expressiva, elegeu para (J

alto posto, o Ministro Nelson Stoterau.

GREVE , ,

A ultima greve "dos mbteiros de Oriciuma, teria
,

sido deflagrada em virtude de se haver negado, o

Gerente da Cia. Mineradora de proprieâsuie do Sr.

Gove?'nador do Estado, a receber o Presidente do

Sindicato dos Operários do Carvão. Para acabar com

a greve, ao invés de tentar-se a interterência da Se

cretaria do Trabalho, tentou-se a interferência da

Policia. A greve continua ...
"

I·

Sr. e Sra. Adhemar B. Tolentino
.

Sr., e Sra. Assunção S. Barcelos

participam aos parentes e pessoall de suas relaçÕes o

contrato de casamento de seus filhos

ALCIDES e NEUSA

Fpolis., 25-12-59 - Bagé, 25-12-59
Neusa C. Barcelos e Allt�des Tolentíno Neto

confirmam _, -A/Ll01

PARTICIPAÇÃO
PomI>.i1io Geraldo Fidelis

e

Sra. Duartina Fidelis

Participam aos parentes e pessoas de sua rela

ções o contrato de casam�nto de seus filhos

LUIZ e NEIDE

Guerino Salvi

confirmam ..

Fpolis., 3-1-60

..

PROGRAMA DO MÊS DE JANEIRO

SEMANA COMEMORA,TIVA AO 28:'

CLUBE

6 DE
RECREATIVO

JAN'EIRO
,.

-ESTREITO

II
I \
·f I
I II .

I
I

ANIVERSARIO

'4 Sessão clnemato!l;ráflca às 2!),OO hO':!-.s,
üedicacL J aos asoclados. e suas famiUas.

5' - Show artístico a cargo das emissoras l().

,cais. dadicado aos só'cios e suas famlHas.

6 - posse da Dretorla e cpquetel da,l'lçante .. _

19 horas

7 - Bingo dançante.

8 - Reuniã>:J �o Rotary Clube.

9 - Sol ée Chlc comelllorativá ao 28.0 'lu!.

versário -_ enb-ega de dlpio�as aos sócios '1e.
,

�méritos elelçã'l da· Rainha do Clube,
" l

..,.

...-�
..-- -------

"'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H'm Fogão a" Gás �"C OS'IO POLI TA''',
:

.

I

Flori�nópelis, Sexta-F�ira, 8 de Janeiro de 1960
I

3
---*-_--_.. _

.

�

acompa�hado de uma instalação HÉLlO�GÁS �
\ '

/
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I
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'�O OFE'RTA EXCEPC,IONAL receberá 'aindâ-
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. UM FOGAREIRO A 6AS, com 3 bôcas:d'a grande marcá HÉLIO-GÁS, cujo valor normal é de' cr$ 3.000,00! '

COSMOPOLlTA,- o fogão cuja proporção dêvenda é d� 90 unidades pi!fa cada 100 (de todas as marcas) no RtO e SÃO PAULO
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, Para seu, !oferêsse: VEJA e COMPARE!

-Pogão COSMOPOLITA, o,máximo em:
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Qucdídcrde, Beleza' e ���NOMIA N� ·��NSIM� OU G.l'�
"

I - ,
'

I

.'

, ,

- '
. ,

de Utilidades Domésticas
(CACULINHA)

. .', Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. • .idade, estado civil, aptídões, reterêncías e pretensões,
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Rua, �onselhejro Mafra, 160' �'., """ - ...._ ...�;.--- ••---�'I���I�O���L�.... RAUL PEREIRA
o

CALDAS
l'elefone 3022 - Cxa. P.osta'l 139

DRA EBE B BARRO' I VEIRA
Enderêço Telegráfico ESTADO '- .'. J

.'--,
.

_ DOENÇAS DO PULMÃO -

_

- TUBEJ�CULOSE -

Pré-Natal - Partos � Ope
raçõee - Doenças âe Se
nhoras - Clínica Geral
Residência:

.Rua Gal. Bittencourt D. 121,
Tele fone: 2651.

.

Consultório:
. Rua Felipe 8chmldt a. S7.
o �s-q. Álvaro de

-

Carvalho.
Horário: �.

o bas 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto, aos sábados.

Acácio Ouriques e senhora R��t.!�A?I-a.�gll ?���:y ,�'. -----.,------
ques participam �o seus ,parentes \_�. �esêpa�, ,ã� sua's

relações.o nascimento de, sua filhinha- �A(1.DA ME�

.

LANIA OURJQUES ocorridQ dia 30-12-59 na Mater

nidade "Carlos Corrêa".

()II�El'OR '

Rubens de Arruda Ramos

CLtNIGÀ DE CRIANÇAS
Consultório • K......... COlUluJt..

A' _ HerllWo ,LU IHA .pto , secunda • 6·a-'elr.

da. 15 •• 17 bor..

. TeL � lU..FLOKlANÕPOL18
:_�. J

G E R E-N T E
� �

Doming cs Fernandes de, AQulDO

ORA. _EVA 8. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

,

J
R E O A 'f O R E S

Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amórlm - André

Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machano Zury Macha
, do - Paulo da Costa: Ramos. �specialista em moléstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas, flstulaa, ete,

mrurria anal
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro,

Estreitq,
1553

-,

COL'ABORADORES
Prof. Barreiros Filhó - Dr. Oswaldo Rod'rigues Cabral

�
-

..

-= Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos daCosta Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major .Ildefonso Juvenaj 0- Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

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

t- Doralécio' Soa reg - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Firnando Souto Maior.

( O_M U N 1'( A ç Ã O
O ESCR{TÓRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

por seus advogados, ANTONIO GRILLO, AUGUSTO WOLF,
EMANOEL CAMPOS e MARCIO COLLAÇO, comunica que,
na intenção de atender mellior e -ojerecer mais comodida

de aos clientes, ampliou suas instalações, mudando-se pa
ra o seguinte enâerêço:

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.0 andar

�alas -

9 e 10 - Edifício João Ai/fédo_
Florianópolis - Santa Catarin.a

PUBLICIDAO.
Os",-,ar A.' Schllndwelm - A Ido Fe..-nand.N �

- VlrrJlI.
OI" - 'walter Lblh....J'N

.

H8P'R.SSNTANT'
IwprtÍlfntaç6N A. a IAra Ltda

H lO : - RUI! Senador I)a.t.. " - i.. .la....

Tel. 226.24
� l'aulo Hua Vltór.ta 167 -- 1."•• ) .. -

"

Tel. 34-8941

S4en-lç'O Telecrático da UNITJW PRESM tU - ... )

AGENTES li: CORRESPOj�DENTEI'!.
"'. Túdol � Blunfclp'ol 'de RANTA CATARINA

A,N- V,N _C 1011
H� ..t.D"· ceDtr.to, lJe acorde 'C�. 1_ tabela e. ii....

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
FARMACÊUTICOS

Pr PIAM tem a honra e satísração de comunicar aLI!

.lustrp·'-Médicos e Farll!acêut1N� o lançamento do) novo

.iroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO..
GERIPIAM - H3

" base de NOVAGAINA sob ronns altamente estabil\�adl\,
para ,) especial emprêgo em Ger!atria, no tratamento GIL:>

diversas manifestações orgânicas do eaveíhecímento e da

.enílídade, precoces ou não.
<A:ú(j�tras e informações á alsposlção dos aennores

.'viédi('c� .a Rua: Conselheiro Marra - 90 com

Z L. Steiner & Cia. - Agentes

DR_ HENRIQ(!E PRISCO I

ASSINATURA A:,\UAL -CR$ 600.00

� ,Aireção não se responsabiliza pelos
-l"'l)itf€it(.)s em i tidos nos artigos assínado-

VIAJE MELIOI

Diplomado pela Faculdaele Naclo-
.

Doençil.s de Senhoras - procto-

...� nal de ,Medicina ela Unlv"'I'slelaele' logla -- El-etrlclelaele Méellca
.

do Brasil ConsultÓl'lO: R,.Ua Victor Mel.
relles n.o 28 - 'Telefone 3307

Consultório - Rua Felipe

Schmlelt, 3H - Tel. 8801.

\Horário: das 14· àl 16 bar...

Ra.ldêncla - "Felipe Schmldt;"
n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

éIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIÀ

,.

ConsultóriO: João Pinto, 14 -

Consulta: das 15 às 17 boras, dlá

rtamente. Menos aos sábados: Rs

sldênc1a:-Bocaluva, 135. Fone 2714

-

RUi: f'lncllC. 'ol.nllno, n." to

AUXILIAR D_E
ESCRITÓRIO

Precisa-se de um auxiilar

de escritório. Os interessados
deverão dirigir-se por carta

a esta Redaçijo, indicando
idade, estado civil, aptidões,
referências e pretensões.

D-12j230

r-iNSINô
. .."

A 'VENDA NAS

BANCAS .OE IORNAI$

( REVISTAS

JOINVILLE . CURITIBA
PARAISO
\

P A R , I ( J P A ç Ã O ,(PARA ITAJA!

Ô NJ BUS UL TIM O ME'DICO,

." '7 _�"" --o-" . ,UPllraçõe� - Doenças de. Sett,bo_

S�· H' ';n 'f! -R-
. I p< U-.·· T'-'L ••.. r 'l.'.

. tas - elinlca ele Aell.btol"
� U -·-�i.;;,D ,. _-. .,. ": ti' .. 1,t, ft-'''n ..

·

.. ·Curso de Especialização no �Qlpl-
POLTR6NAS R'ScLrNA:\nnS '-,-, JA.NELAS PANORAMICASI t�l' dQs Servidores do -Eeta4o.

VIAGENS D (,R E TAS _.
- (Serviço do prof, M�rlano ele o\n�

- drade). Consultas: pela manbã no

P�TIDA FLORIANOPOlJS 5,45 -Hosp1tal de CarlcIade. 'A tarde das
CHEGADA - CURITIBA 12,45 15,30 horas em diante no cODsul-

RA"PIDf! �UL-. BRASILEIRA LT"I. tõrlo, à Rua Nunes Macbado, 1'1.
U. � U- IT. esqu1na da Tiradentes' _ Telef.

2766. ReSlelêncla, - Rua Mare
chal Gama D'E9I1, "0.0 141, - Tel.
3120.

VIAG.ENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIR\ - TEL.: 2172

José Demaria CavpJlazzi e Senhora

�

I Agenor Póvoas Júnior e Senhora
Participam aos parentes e pessô�s de suas relações

Q contrato de casamento de seus filhos 'JUl�ema e José no

dia 23-12-59.
/ 'J -.

-

-

PROGRAMA DO ·MES

João

c

'JUREMA e JOSE'
noivos

Vva. Maria Anderson- da Targino dC" Senna .Pereira e

Silva Adalgisa Maria Pereira

part�cipam' 0_ n'Q_ivadCl de seus -f-ilhos

Augusto Duarte da Siiva e Normélia Laura Pereira

São José ;._ 16-12-59
-,

.�,'

PROGRAMA PARA O Ml!:S DE JANEIRO
\

I·

---"A 80BERA,:IIA" t'RAÇ<\ 15 DE NOVEMB,RO - ESQUINA
KUA II'ELU'E SCHMIDT

.'11.1.-\1,
-

"A HABERANA" DISTRITO �O ISnt��ITO - CANTO

DIA 3 - Domingo - Soirée dos Brotinhos
DIA 9 -' Sábado - Soirée

DIA 17 - GRITO DE CARNAVAL - Com li famosa
Escola de Samba - "Rubens Silva, da Rá
dio Nacional e TV Canal 7 e mais "OS CA
RIOCAS SERENADERS" - Shaw e Car
navaL Mesas na Secretaria do Clube.

i 'i
.' l _,

, 1
, 1

1
_

DIA 24 - Domingo - Soirée dos Brotinhos.
DIA 31 � Domingo - Grito do Cain�val para peti-

zada, início às 16 horas.
.

M_orilz S: .6.

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 lOb-O

,:>lelóne n. 2.467 - Caixa P08ta1 n. aa

EiORARIO: Das 15 às \7 boraa.

DR. NEWTON' D'AVILADR. WALMOR ZOMER

GARCIA CIRURGIA GERAL

_EX-Interno por concurso el, Mater_
nldaele_Escela. {SerViço do prof.
Octávio Ro<lrlgues Lima). / Ex,
Interno do Serviço <lI! Cirurgia elo

Hospital I.A.P.E.T.C. elo -Rto de

Janeiro. Médico do Hosplt9-1 ele

:Carlelade e da Maternidade. Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

-PARTO SEM DOR pelo método
pslco-protllatlco

Consultório: Rua JOão Plntô n, 10.
das 16,00 às 18,00 horas Atenele
com boras marcadas, ' Telefon�
3035 - Residência: Rua General

Formado pela Escola de
Medicina do Rio de Janei

.

r-o Ex-Interno da Materni
dada Clara Basbaum, da

Maternidade Pró"':Matre,
do Hospital, da' Gambôa

.e do Hospital do IAPETC:
Atend'e provisóriamell'le--'
no Hospital de ..Qw[rdade

Parte da manhã

Consultas-: Das 15 horas em diante.

Residência: Fone. 8.423- Rua Blu.
menau. n, 71.

DR. HOLDEM,AR
,

MENEZES

Blttencourt n. 101.

ESPECIi\LIDADE:.-' DO
ENÇAS DE SENHORAS

PARTOSi- CIRUR
GIA -

DR. HURI GOMES

MENDONÇA__
Mi:DICO

DR. DAURA

DR. I. LOBATO 'FILHO
Doenças do aparêlbo respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E. RADIOSCOPIA DOS Pl,JL
MÕES - CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Naoíollal
de .:Meàlclna Tis!ologlsta e Tlslo-

,

clmrglão' do Hospltal- Nerêu °Ra_
m()s. Curso de especialização lIela
S· N

.
T .. Exlnterno,e Ex-aslJ1sten_> cê

te de Clrurglll do prof.' u.go _G�,
marães' r.R1�) C�n!l.: Fe1�pe, Sfli\:-_."1..
mldt. ,.- . Fone 8801. Atende cm'! _

hora �arcada. Re�.: Ruá Estive.'
Junior; '80. FOl!.e: 2294.

LAURO
CLINICA GERAL- '

.. _ ....

Especlallsi;' em" molé"stlas de Se-
nhoras e vIas urinárias. Oura ra_

dical das Infecções agu<las e- crô
nicas .• dO aparêlho geníto_urlnárlo
em ambos os sexo,:-Doenças do

aparêlho Digestivo e elo sistema

nervoso. Horário:
.

IO� às 12 e

2 Ih às 1\ horas Consultó1'lo :

Rua Tiradentes. i2 - 1.0 an<lar

- Fone 3246. Residência: Rua

Lacerda Cou�lnbo, 13 (Chácara elo

Espanha Fone 3248·

�1 O' V f , S EM GER A l

R O S S M' �A R K-
VISflE A NOS S A

Tel. 1820

LOJA

Rua Deodo,ro. n.O j5

-
.

:S%$"%%%SSSSSS%S%S�;SS%%SS%SSS%SSiSSSS'SSS$SS' "�

CANCER DA PELE - DIAGNóSTICO E

TRATAMENTO

DOENÇAS DA PELE - Sífilis - Depilações
Ptástica AJ;lrasiva.

\

DR" JOSÉ SCHWEIDSON
-MÉDICO-

Assistente da Clínica Dermatológica e Sifiliográfica.. f

da Faculdade de Medicina do Paraná. ,/

CONSQLTARÁ EM FLORIANÓPOLIS
- MÊS DE JANEIRO-._,.

oe o M -

� :� ...

! -'-�SABAO-
...... "

Virg:eJlt EspeciaHdade
ê� rla-.- �WETZEl ,1r4DUSJRIAL - Jolo,'lIe __

o

(Marca Rellslrada)
/

-econ�mlla·se te mpo e; dlnhet�o
------------�

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JUIZO DE DIREITO DA ta, V�RA DE
FLORIANóPOLIS ft

Edital de Pra �a com o prazo de vinte dias
o Doutor Euclydes de _Cerqueira cíntra, Juiz

. ,de Direito da 2.a,Vara de Florianópolis, em' exer

cício na La Vara da mesma comarca, Estado de

Santa Catarina, na forma da .leí,
AZ SABER aos que o presente edital de praça com. o pra

de vinte (20) dias virem ou dêle conhecimento tive-
� '.' ,

.

(em, que, no dia 29 de'janeiro próxima vindouro, às 15

ras, o porteiro dos auditórios 'dêste Juízo trará a públí
� pregão de venda' e arremata_9ão, a quem maís der .e o

inaior tsnce oferecer sôbre a ávaliação de Cr$ 20.000,00
(Vinte mil cruzeiros) do objeto penhorado a J. CHRIS

lAKIS na ação executiva n.o 12.528 que lhe move HEN.;

ES, SOHNLE & CIA.; a saber:
a máqu}na registradora, manual, usada, n.o 65935, CÔl

Inza com prêta, em bom estado de conservação' e runcío-

amento.
/ -

-

, para que chegue ao conhecimento de todos, mandou

. pedir o 'presente edital que. será afixado no lugar de
.

costume e PUblicado na forma da lei. Dado e passado nes-

ta cidade'de Florianópolis, Estado de Santa Catariná, aos

dezesseté -días do mês de dezembro do .ano de mil nÕve
centos e cinquenta e nove. Eu, (ass.) Carlos Saldanha,
Escrivão, o subscrevo. (Ass.) Euclydes de Cerqueira cín

tra - Juiz de Direito.
Confere com o original.

caríos Saldanha - Escrivão i

Pompilio Geraldo FideliS
e

Sra. Duartina Fictelis
Partícípam aos' parentes e pessoas de sua rela

ções o, contrato de casamento de seus filhos

LUIZ e NEIDE

Guerino Salvi

eonrírmam
Fpolis., 3-1-60

AGRADECIMENTO
� doentes internados no Pavilhão Jqsefina Boiteux,

anexo ao Hospital de cartdade, extremamente sensibili
zados elas amabilíssimas demonstrações de genuina tra-

:__��, e cristã recebidas, em a véspera do Natal do cor

rente a do grupo ete distintas e virtuosas senhoras- de

nossa socieda e sob a orientação da mui nóbre dama, Sra.
Bastilha Bosco Mendoza, vêm, de público, agradecer não

só a farta mêsa de variadíssimos dôces confeitos e bebi-
, , '

das com que foram deliciados, mas também às belas pala
vras de resignação e esperança que lhes foram dirigidas
seguidas de harmoniosas acordes muisicais. Extendem as

suas demonstrações de gratidão ao muito dígpo Provedor

do Hopital � Comendador João da Silva Medeiros Filho

e aos Ín�riibros da Mesa Administrativa que se dignaram
comparecer ,assim como às desveladas e altruistas Irmãs

de Caridade que tudo proporcionaram para o maior êxito

da festa natalina em aprêço.
,

.

JUIZO, DE ,DIREITO pA 1.a VARA, DE
, FLORIANÓPOLIS

Edital de Praça com' o prazô de dez dias
O Doutor EUCliYDES DE CERQUEIRA CIN

TRA, Juiz de. Dirt}ito da 2.a Vara de Florianópo
-Iís, em exercícíõ na l.à Vara da mesma comarca,
Estllde de Santa Catarina, na forma: da lei,

FAZ SABElt 'aos que o presente edital. de praça com- Q pra
zo de -dei (lO) diàs, vírem,. ou dêle conheéimento' tiverem

que, no dia 14 de janeiro próximo' vindouro, às 15 horas,
o porteiro dos auditórios dêste Juízo trará a pÚblico pre
gão de venda e ;trremat1J.ção, a quem mais deI: e o maior

lance oferecer sôbre a a�aliação, de ,Cr$ 4.500,00, elo objeto
penhorado à RESALA AUNE nos autos de ação executiva
n.o 12.771 .que lhe move, COMPANHIA SWIF'Í' DO BRASIL

S.A., que é o seguinte:
Uma bâmnça marca -DALTON, ;número 617254, com' cll.p�
cidade para 15 quiloS, côr cinza, para balcão� usada,' em

,

bom estado de conservação e funcionamento. E, para que'
chegue ao c,anhecimento de todos mapdou expedir' o pre
sente edit,al que será afixado no lugar de costume e pu
blicado ·na forma da lei: Dado e passada nesta cidade de

Florianópolis, Estado de Santa' Catarina, aos sete d1as do
mês de dezembro de mil. novecento se cinquenta e nove.

,Eu, (ass.) Carlos Saldanha, Escrivão, o sub'snrevo. (Ass.)·
Euclydes de Cerqueira Cintra - Juiz de Direito.
Confere com o original.

Carlos -Saldanha - Esçrivão

ALUGA-SE',
Aluga-se um bom aparbamento;

com trsg quaftos- dependências de

empregada, .etc .. Situado em6tl_
ma zona residencial (praça G!'tú-
110 Vargas) Andar térreo.' Tratar

. pelo telefone 2832.

J/060
,.. --.,..... �.

.-..
TELHAS. nt9LOS �
_ CAL E ARÉIA

IRM'ÁQS BlTfNCOURT'
CAI�'8AOAA6 • ,fONE 1101

"NlIGo' OlPÓÇllO OAM'A""

PRECJSA-SE DE

YENDE-SE
õtlmo apartamento, .no centro.

. pa:te financiada. Telefone 2648.

J/I)';8

.-

Participação
Defendente pedro pamplnel�1 ;.

e Gertrudes Seus Pamplnelll

pa�tlcipam o contrato de ca

sarr t r, to de' sua filha Clotllctl'

P�mplnell1 com Lldlo .Jorge

"Tagn lt

LIDIO e ('LO'! ILDE
São José 25/12/59

, . .

.

8 de Janeiro de 1960 5

DEP1RTÃMENTO DE SAÚDE PÚBLiCA
PLANTÕES DE J'À<RMÁC'IA

Mês dê Janeiro de 1960
f

,

1 - Sexta'-feira (feriado)

Anastâcio Silveira
,.

Secretário

� R A ç A
.

Fluminense Futebo'l Clube·
AGRADEÇO AO PADRE REUS C O-N V O C A ç À O
UMA GRAçJâ ;�LCANÇ:ADA

"

.

-

.
.

.

, ,Convoco,.os srs. assocíados deste. Clube, para uma-as-
A. F. - sembléía Gerai Ordinária que ..será 'reaU2iad.a no Ílróximo'
J!Ol)5 domí dí 10 d

.', '-.

....--..I'-.I"..� ommgo, la o corrente, as, 9 horas., em nossa sede
.

socíal,
.. �.

,

.

ASSUNTO: Eleição da nova, Diretoria, que regerá os'
destinos desta sociedade no período 1960/61.

,

NOTA: Só poderá votar o assocíado quites com a te
souraría.

: Floríanópolls, 4, de janeiro de 1960.

SERVIÇOS DE RELAçõES PÚBLICAS
COMUNICADO N.o 12 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
"CONCURSO DE ADMISSAÕ AO COLÉGIO NAVAL" Edital de Convocação

UMA EMPREGADA No dia oito de janeiro próximo, terão inicio os Exames
De ordem do senhor Presidente, convoco os senhores

de conhecimentos, aos quais deverão comparecer todos 08
associados da LIGA OPERáRIA BENEFICENTE DE FLO';;;

. I candidatos inscrltos., Os exames estão programados da, �IAN.ÓPOLIS, para a' Assembléia Geral Ordinária a rea-

.Precísa.ae de uma empregada, I seguinte forma: Matemática _ dia 8; Português _ dia 11; ,1Izar-se em l.a convocação, no dia 11 do corrente, às 19
tratar n-a re�ação deste Jornal,

l!ranCêS
_ Ingl,ês _ dia f3; Geografia _ História _ dia hora.s, em sua séde socíàl à rua Tiradentes n.o 22, com a

com o sr. Flavl�, ou c�m o sr. 15. Todos os candidates deverão estar concentrado'! na sé- seguínte
DELAMAR. . de do Comando do 5.0 Distrito Naval às 06,30 horas do dia, .

ORDEM. DO DIA , .

levando o seguinte material: lápis-tinta rõxo tipo cópia, A) Homenagear osócio BenemeritO OSWALDO SILVEI-

borracha, apontador para lápis}. e para a prova de mate- RA, co ma afixação de sua fotografia na séde social. A

mátíca, régua, compasso, esquadros e transferidor. Não é hora marcada não havendo numero ...Iegal de associados

permitido o uso de caneta-tinteiro ou lápis esferográfico. para funcionar a assembléia .em. La convocaçãe;' deverá
Recomenda-se.'rtgorosa pontualidade por' parte dos candí- a mesma realizar-se em- 2.a e ultima convocacão com a
. \a�os, tendo em vista que os atrasos importam na elímí- presença de qualquer número, meia hora maís tarde,
nação dos exames, pois não será permitida a entrada de S. S. em Florianópolis, 8 de janeiro. de 1960 -

candidatos atrasados nas salas. E' Obrigatória a apresen- Francisco Agaipo Ferreira

tacão da fichá de inscrição..
-

sem a q_ual o 'candídato não 1.0, SECRETARIO
poderá ser submetido a nenhum dos exames ·mencionados.

"GRANDE ·BINGO NATAL"
<
Comunica-nos

_

a Direção do Jardim de Infância Santa

Ca{tarlna, que por motivo de .fôrça maior, ficou transferi
do o "GRANDE BINGO .NATAL", que deveria realízar-se
no'dia 7, para o día 29 do corrente mês.

MINISTERIO DA MARINHA
Iomando do 5.0 Distrito. Navál

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

PONTO
-

NO ESIRElTO
VENDE-SE

óTIMO PONTO NO CANTO./"
;rratar: Escritério Central de "A MODELAR"
Trajano. '7.

EDITAL
Conselho Hegíonal de Engenharia e

, ',Arquitetura da Décima Reg-iã'o
EDiTAL x.o 38
Pelo presente' torno 'público, que o Sr. LEONIDAS FA-

FILHO
da 10,a Região.

Bem no Centro-da Cidade - Aluga-se
Um apartamento' sUo à Jerônimo Coelho n. 5, compôs

to de 9 peças e í área interna e 1 espaçoso terraço.
Um 2.0 pavimento, aberto, sem divisões c/sanitários

Guma área total de 165 m2.
-

.
, '

Tratar com ó proprietário, no mesmç 'loca,l.

PRECISAM�SE DE AUXILIARES DE

ESCRITÓRIO

COM P-RÁTICA
Tr:.tar no Escritório Central de i'A MOD�LAR"

TrajaDO, 7 ---: '1.0 andar.

./

CERÂMICA ./PEDRO _ANDRIANI ,S.A.!
Procure o depósito à BUlt Sa.nta Luzia (Po�ta do Leal)' 'ao

_ .

' 7

lado das instalações "Mercedes-Benz!' felefon_e.:_�6377)-
PAGUE O PBÊÇO DE FÁBRICA

'

- Elementos vasados -

.

'

. - Telnas tipo "marselha"
- Telhões para cumeeiras

.

- Tijólos' comuns' e' turados
- Tubos-,e conexões de harro vidiado pa

.7

ra e'Sgôlos (manilhas)
_.

e dúlos de
.

barro vidrado� para fios a cabàs
elétricos e telefônicos.

5'''i $SiS$b,nSS$*�$$%iiSh$$Sh$SUSS$$%US$SSSSSS;USS",SíSssS1;

.'

O 'serviço
.

noturno será ef� tuado pelas fal'mácias sto. Antônio, Noturna e Vitória
O pl::jntão diúrno cómpreen dido entre 12 e 12,30 horas' será' efetuàdp pela farmácia
Vitória.

[-. E S T R E I T O'

yarmácia INI?IANA nua Pedro Demoro
_j I

Farmácia CATARINENSE
.

Rua Pedrà Demoro'

O sl'l.t.viço noturna- -13erá efetu,ada ,pelas farmácias da Ca nto Indiana e Catarinense
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia aut oriz,ação dêst_e Departament.o

.,

F.armácia CATARINENSE
�

2. -' Sáqado (tarde)
3 :- Domingo
9 - Sábâdo· (tarde)
10 - Domingo.

16 _:: Sábado (tarde)
17 - DOIrJingo

23 - Sábado (tal'de),
24 -,Domin.go'

.

30 '- Sábado (tarde)
31 ,- Domingo

FarlllJÍcia
'

NOTURNA
Farmác!a NOTURNA

Farmácia VITÓRIA
Farmácia VITóRIA

Farmácia ESPERANÇA
Farmácia ESPERANÇA

,

Farmácia MODERNA
:- ;:;Farmácia MODERNA

. 'Farmácia sto. ANTõNIÚ
Farmácia sto, ANTõNIO

Prtfeilura Muni.tipal- dê. FlorlalÓIJolis
Departaq1enfo da ·Fazenda

ED I lA t
IMpOSTO S/INDúSTRIAS .E PROFISSÕES IMPOSTO

DE LICENÇA, ATOS DE ECONOMIA,- PUl3LICIDADE,
AFERIÇAq DE P:t!:SOS E MEDIDAS, TAXA DE LIMPEZA
PÚBLICA, IMPOSTO S/VEICULOS E IMPOSTO DE LI
CENça �/AMBULANTES.

1.0 SEMESTRE DE 1960
De ordem do Sr.'Diretor do>" Departamento da Fa

l';enda: to:no público que, durante o corrente mês, se pro

ced�ra neste Departamento, a cobrança- dos impostos e

taxas, acima mencionados.
-

Findo o prazo acima, .os aludidos impostos e taxas
serão cobrados acrescidos da multa de 20%.
Departamento da Fazenda, em 2 de janeiro de 1960.

, M. C. DE FREITAS
ChefE! do Servo de Contrôle da Tesemraria.

1 - Sexta feira (feriadu) Farmácia" do CANTO
.1r....... �

3
.

....;.. Domingo

.10 -
.. Domingol

17 ,-' Doming(L
24 - Doming6

31, - Domingo

Farmácia INDIANA

,

'

LIGA OPERARIK BE'NEFICIENTE DE
/

FLORIANÓPOLIS. -

.

Farmácia CATA,RINENSE

Farmáci� dJ.l CANTO

'. 'DR� JOSÉ SCHYliEllDSON
Notícia realmente auspiciosa pata nossa Oapítal é

a que nos veiu ao çonhecímento neste momento, de que o
Dr. José Schweidson êstará a partir desta data cdrrr=seu

cons�ltório a disposição dos clíentes, nas dois pertedos,
no l. andar da nua Trajano, 29 (Edifício de "A .Modelar")

Conforme já foi noticiado o Dr. José Schweidson é
especialista em cancer e doenças da pele e estará 'entre
nós somente .clu�a�te o mês de janeiro corrente. Ao ilustre
e distinto médico conterrâneo desejamos o melhor êxito
em sua permanência nesta Capital.
�------�--�-------------�-------

l\ÍINEIR03 DE CIUCIUMA PE·

I
l\IELHORAMENTOS NA eAMA.

CÂ- RA MUNIc'!PAL
A Mesa Diretora da C��i\

jv{unlclpl;ll de . Florlanópel)s' pro,
vídenctou medidas de alto ínte-es.

se à boa,marcha dos seus servi

Ç,)S InternÕs, arnpltando as íns,
l1ecebeu o segu'lnte despacho, te- .

talaçõe: da Secretaria e aqul_
leg:'áflco: "Mineiros Crlclllma em

rindo equipamento compl.eto com

greve pelo 'pagamento taxa Insa,
pleto de niobilla para melhor de.

lubrldade'desde quatro C3rrente pt· I b.

, " ,s ncum êncla
.

em plenário datl
sol1citamo� solidariedade pt SDS f -' ..

'

'

"
,

.

: unçoes ""glslatlvas, o que causou
Antônio José parente _pt presl- Ih

.'

d�nte.·
, a me, :)F,c repevcussã;p "entre os

. edis fl�;lal'jóPoll€anos.

eONGRATULAÇÕES. DA ,- CÂ- '

;"
'-','

MAltA MUNICIPAL DE SÀN- AUMD'EONTO DE VENCIMENTOS
}'UNCIONALISMO

-

DEM SOLlDARIF.DADE· À

MAR.'c MU�IC!PAL

'. '

O Vereanor Julio paullne da

Sllv!,- - presidente da Câmara

Municipal de Florlanópolls-

TO AMARO Em uma das últimas sessões du'
. .-' O Pr.esldente JUllo' Paullno da '

período leglslatl'lo, .passado, a Cã.
,3Ílva acu�ou 'receblmeilto de' m,elÍ- mara Munl

..

cIPal aprovou o pro.
sagelll telegráfica do sr José Jeto de -Resolução que conca leu
Adão Lehtnkuhl - presidente da

CAma'a M 1. I 1 d S •. A
aumento de venclmen,tos 'ao flln.

a " un c pa e an�o :ma-
clonallsmo da casa, e dando ou.

ro· - na qual o Ilustre edil "san-
,. ".., tras l'rCvldênclas

tama.rense. agradece e· r.etrIbue vo-
denominação dI!

com respe��� S�

cargos da SP.
tos de um próspero 1960. <'rEtarla.

O

Rua Trajano

_Rua Trajano
Rua Trajano

MAGISTÉRIO PÚBLICO
AGRADECE À CAMARA

-

MUNICIPAL .

'

.. 0 Vereador Júlio Paulin.o d_
SilVa - Ilustre presidente da Câ

. mara ..Municipal de
-

Florlanópoll9
! - recebeu o seguinte despacho

tElegráfico da A;sBoclação Cultuo
l'al dos profesor.es de Santa Ca..

,

Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

Rua Conselheiro Mafra
Rua Conselheiro Mafra

Rua João Pinto'
Rua João Pinto

\

tarlna:

"Associação Cultural acusa re.

ceblmento nficlo 626/59 e sgr-t.

dece termos propOSição vere "d')r

Ner.eu Vale pereira vg Ap.",'vrl
essa AUgusta Casa vg solldarle.

dades justas reivindicações iua_

glstérlo catarlnense pt àtenclo'la.

mente Jair Simão da Silva -

presidente"

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

AGRADECIMENTOS DA FA.

CULDADE·- CATARINENSE DE
FILOSOFIA

A preshiêncla da Câmarll- Mú.
nlclpal de Florlanóp.olls recebeu

o segul�te telegrama da -I>!reção
dá Faculdadil Catarlnense de FI.
losofla:

"Pen!l0radísslmo agradeço con_

gttatula,?BS Ilustre' Câmara motl.

voo nQV';lS cursos Faculdade Filo.
sofia "pt ATS SDS Henrique Fol'l_

Rua 24' de Maio

Rua Pedro Demoro

�ua Pedro Demoro

Rua ·2.4 de Màio
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I A fim de dispufa-r a segunda partida com os glaúchos,
.

a quem derrofot1" deminqo último, nesta Capital, pelo escore de 4 x 2, segue, hoje,
apara Pene Alegre, viajando em aviêo da

-

REALa delegação Cafarinense de futebol que vem cunprinda retumbante "perfor ..
mence" no Campeonato Brasileiro. A íurma de Saul Oliveira sabe que a tarefa de eliminar os gauchos _é, des.mels.diíícels, porquanto o lo,

go será desta feita efetuado no reduto adversário, mas confia em que saberá ser grande na liça, tendo a animá-Ia a lembrança ,da bela
atuação cumprida domingo 'e ainda sabendo-se que um empete bastará para classificá-Ia para enfrentar os mineiros.

'

Bôa ,iagem e felicidades, cr�ques de Sanla Calarina!
----------------�------------------------------------

�s graD�es acontecimentos ES�DrtiYnS �e m��
o Campeonato Estadual por Zonas deu novo alenlo ao nosso fulebol Paula Ramos, a . grande
"vedete" - Galnele, um capítulo à parle - -Custou dois,mil cruzeiros e hoje vale alguns milha-
res - NeUnhc e � sua consagração Lázaro Bartolomeu, o árbitro n. 1 .; O craque d'o anooe a
seleção. - Outra! nolas. (Re.portagem de Maury �Borges)
o ano que e 1'1!ldou 'dentro dJ Inegavelmente foi este o im J do

panorama p,'Qort;vo de Santa Clt. I futebol catartnense, depois da

tarina, deverá permanecer na lemo época de Bráulio, Nizeta Ad')li�l
,

nho, Calico, Montenegro, Niltl.
nho Fa�éco, J)lãmantlnJ, Cho�CI.

..

OBSERVANDO E COMENTANDO ua

SAUL OLIVEIRA ·ACERTOU .'0 o

O técnico Saul de Olíveíra acertou _ com a substitui
ção, devido a contusão de Nelinho, Recuou Valério e co
locou Nilo em seu lugar. Foi um acontecimento que 'va
leu a vitória.

--xXx--
NILO DEU VIDA AO ATAQUE

O representante brusquense fez uma grande parti-
la em sua estréia. Lutou muito e mostrou as suas qua
lidades já conhecidas de todos nós. 1!:ste atleta carrega
·toda a equipe do Paysandú nas costas, em jogos em que
disputa. Todos os que assistiram o jogo com os gaúchos)
omentam: Nilo deu vida ao ataque.

---xXx---
A SELEÇãO CATARINENSE VALE DEZ MILHõES
'Fiz um cálculo dentro das condições tédnicas de cada

Jogador e estipulei o preço dos passes dos mesmos. To
tal: dez milhões de cruzeiros. Possuímos dois no valor 'de
dois milhões de cruzeiros, acho que ainda .�stá barato. São
eles, Ivo e Galego. No Rio e São Paulo, os "bondes' são
vendidos por uma quantia superior. Além dêstes temos
outros que valem, cada um, mais de um milhão de cru
zeíros. Os presidentes dos clubes, não banquem os "trou
(as", peçam com elegância.

---xXx---
JOSÉ MONTEIRO qOSTOU ...

clável.

late procópio, F1lIplnho. Morl"z e. centes- que merecem .íescsque to' dos atletas que se C'xl.b)rtlr� por

tantos outros. Acreditamos qll� o i a eliminação dos »a 'allan�s
. de I clubes de nosa capítal. durante a

futebol catarlnense, part.'.c'.llar campeonato. brasileiro d'.' fut�b(ol temporada.. Ga-1nete; Ci�o. Nery e

mente, o. florlanópolitano, está pelos catarinenses 3 as ':perfo'l Manoel; Zllton e NelinhJ; Hélio,

reabilitado, com o pa'.lla Ramos mancas" dJ árbitro Lázaro Bar ..
'

Sombra, Silvio, ValériJ C' Zoickl,
tlomoeu a quem conferimos o ti.

I
Esclarecemos ao público. que '�ão

I .' .

tulo de o melar juiz d� f"tebol de, se trata de uma escalaçgo do sc- recantos mais próximos da Capital e bastou para ficar
padrãO, preciso na ccbertu-a ()t:. 1959. A malar raçanna �b um cIu.jlecionado catartnenae. As notas encantado com a nossa terrinha. Monteiro gostou dos
mo do domjnío do "mIolo" e um be nesta temporada aJ paula Ra.

I
ccnrertdas aos jogadores foram_ .1&·1 "Oatarínaã".ataque que podemos consíderarmos mas que jogando em Br'lsque flen� I das através de suas exibições n�d'. '

xXX _

€I', bom, se pesarmos na b�\�l).ça te ao Carlos Renaux peridla por, ta capital, Çl que_nos levou a ar- A CACHORRINHA DEU,..
,11.�S· qualidades Individuais de seus 3x1, virou sensacionalraenSe che.' mar a seleção dos melhores jO;!'iI-. Na ocasião em que jogavam gaúchos e catarinenses

Integrantes. A grande revel'\Çáo gando ao triunfo no- 4x:j, com I dores de 1959, numa anáilse �ria entrou em campo uma cachorrinha branquinha e deu umdeste campeonato foi Indtscut tvel., apenas 9 homens pJI; Gain{lte e de suas atuações, que tiveram '(lar "show" a parte. Ela entrou colaborando com os vinte e
mente o m�dlo Nellnho, o qual Oscar se contundír a.n. palco o estád�J da pra.ia de Fá ·a. doís atletas; Todoa tiveram um descanso de sete minutos.
consideramos o craque do an.. C Encerrando os g"�:ltl,,3 accnteçí , O craque do ano, já nos reren-n.-s xXX,---

mentos do fu.tebol de 1!159, vamos 'acima fi � horiras coube ao illé· NAZARENO COELHO ESTÁ TRABALHANDO ...
apresenta: a seleção :1.) ano, eon, dia Nellnho, pertencente à equí., O Presidente da Associação dos Cronistas D,esI1orti-forme i:J'bservações qlJ� colhemos pe do paula RaIIJ.Js. VOS de Santa Catarina, Nazareno Coelho, vem traballlan.

do em prol dos melhoramentos desta associação. Do- I

mingo p.p., conseguiu algumas cadeiras pára o reservado
da ACESC, no Estádio dT. Adolfo Konder, dando melhor
conforto para os de casa e para os visitantes.

---xXx--.
ROZENDO LIMA

Rozendo Lima,' representará a ACESC em Pôrto Ale�
gre, conforme ficou deliberado pelo Departamento Es
:Jortivo da Rádio Diário

�

da Manhã. Naturalmente poderá
surgir algum inconveniente sobre ·a ida de Rozendó Lima,
êste deverá ser substituido por outro cronista do mesmo

departamento. O critério da ACESC, está sendo feito den
tro das funções de cada cronista, nos jornais e radio, Esta
medida foi assertada.

/

XpHa guarnecer a m.eta, pois ,�al,
nete anterLJrmente _atuava ., ;ta

B -1 O
tiva com a realização nos pró· vele{tadores ficarão hospedados nos

posIção quando dll �ua' paH�,r..� r'aSI. .'
xlmos dias 15; 16 e 17 do c.��ren· clubes Vleiros da Ilha e Iate"--Gluo�

pela Várzea: Assim, ,v�u.se. 'o crr. te, do Campeonato' Brasllelro l!e Florianópolla, ao paso qae ,ou,"r\!_3·.
calor da estrela SÇllltária, fO 'ç!;,. Amistosamente degla�iaram.se I ponto_.. para. os vascaínos. _ Houve Sbarpie 12 m2, sensacional 115- preferirào os hotéis da cidade,
do a contratar um elemento ea. sábado p.p., no gramado do Abri. uma falta na lateral esquerda da puta d! âmb.1to nacIonal que coa-

o f.utebol barriga-verde, por três vêzes, andou mar-. pa�. de guarnecer a sua m>2�3. 1'a. go de Menores, campo da 2, Tur, I área do Brasil. pépino bateu for- tará com a participação de re')�·e. A REPRESENTAÇÃO .CATAR!-
cando, com letras de ouro, uma de suas passagens mais ra os c.�mpromisos do clUbe, LO ma,. com IníCio às, 15,30 hO�llS,' te a meia altura.' Entrou o u. .sentações do Rio Grande do Sul, NENSE
brilhante na história do Campeonato Brasileiro de Fute·- estadual, já que o arqueiro titn (3 hor'as e 15 minutos) as eq:llp.s j gueiro Adll.son e afastou, Recupe. Distrito Federal, Minas Ge"�ls
'Jl, Participando, há longos anos, dêsse magno certame, lar, �avia sido vítima e Iam-ii. juvenís do Vasco da Gama e d"

I
rou pepino para bater forte cr'.1. paraná, Sã'" paUlo e ainda San.

jamais conseguimos feitos tão estupendos como os que tável acidente em Hajai, !l'ündJ Brasil, sorrindo a vitória para o zado, vencendo pela .2,& e últlm, ta Catarina., _

rinense no,ce.tame nacional, estãoestão p.contecendo. Vencemos' bem os paranaenses e bate- o clube tricolor cumpria um com Vasco da Gama pelo "scor.e" d�' vez a perícia do arqueiro Walter, A iniciativa da eietuação da3'e d�slgnados os sgulntes tlmlJneh'os:
mos espetacularmente, aquí' em casà, os valorosos gaú.':' promlsso frente ao MarcílLJ \)\,.,g, 2 tentos a O, Magnífica vitória dos Estava consolidada a vitória. rlu ce�tame em nosa capítal, deve.ls,chos A ex;bz'ca-o d le' d t tl t t d Id

o

i I e-/n sua malar parte ao Ilustre .1'.'.
• •

>
O nosso' se czona o, con ra os a e as en o es o, em ance casu�l, a cruz:maltinos, que em todo o de Vasco da Gama Futebol Clube. O· o

. dos pampas, foi de. gala, Apresentando um padrão de tingIdo ao arqueiro que foi �rw ',. corr.er da partida demonstral'llm Vasco jogou e venceu esta p!!.r'ld'l portista prof. Chrlstaldo Ara,ll:>, ria Osvaldo JOão Nunes e A�ijôgo completamente diferente do seu antagonista, os on- lWrtado para o hospital, In';13. serem superlo,'es ;.0 seu oponen'e. wm o seguinte time: Costinha; atllft! Comodoro da Federação .ie Silva, os seis primeiros classitkil..
ze preparados por Saul Oliveira envolveram àqueles de cIente. Daí em dante, Galnete; ua. NO primeiro- tempo houve o n'iar��, Va�.lInho; Abeuardo, Chanico e Vela e Motor de Santa Cata�in t, dos na sellmlnatóras realzadas 'Im
maneira insofismável, conseguindo um marcador fora 'Tle rece que foi protegido pelo oa, dor (! 1 tent a O, a favor do V,j,s- Edler; Joãozinho (Beta),. pep!.· que compreendendo a sltUil<�3.0
qualquer previsão mais otimista. A nossa seleção, com um fejo dR sorte e pasou consequ�n. ,1€1 ria Gama, gol elite marcado pu,' no, Paulo, Wilson, Beta (JOãO. a.flltIVEl; por que passava a vela
jôgo mais produtivo e objetivo, ofereceu, com grande as-

I
temente a cu�prÚ destacadas <1. Ir.t<lrrédio de paulo recebendo , zInho). Nesta pa.rtlda, fI�rall1 ,b!ldga.verde, resolveu assumir os

ciduidade, sérios perigos à meta gaúcha. Enqua·riío os

l'iO-,
tuações na meta d� clube paulM, centro.cruzado da esquerd:l r/.e estréIas. o médio avançado Abe. destinos da vela em Santa Ca'tacl. do Fernandes), pedro Soares (pr,).grandens�s do sul procuravam apresentar um jôgo bonito, no e hoje é o titular absoluto da Beta, Isto aos 15 minutos. para l'rdo, � (. I'onta Beta. A._mbos >; .,. na, que vinh.a de uma tempora.<la eIra João Soo�es) e Rafael Linh'l.vistoso, com passes 'curtos, o selecionado catarinense jo- escréte catarinen�e, pois suas !lUdo o segundo tempo houve um tf?J1 t'nciam aos aspirantes vasea.llC'9;

sem orlentaçãJo. res FIlho (proei·ro Lauro Santo$),gana para frente, sem filigranas, em busca d.o gôlo. E nes- Hdades 'de arqueiro são Inegáveis, de posição entre Beto e Joã.ozI. X'mbtJs U\'el'am destacada atI' L. Felizmente. hoJe a FVMSC a�· A nOSa representaçào tem �relna.�. luta levamos a' melhor. Tivemos um Teixeirinha f.abu- Gainete, por estas' razões foi nh, crescendo . assim o pOder'o çilo. Costl1 hu, transforlIÍo'll.S� l: J tá . .!Jlorganizada e uma prova c\9� do constantemente com o obJe.loso, como nos seus melhores dias. Desfazendo; totalmen- considerada· por nós como um d0.' d d V t t ç- d tld d I ta afirmatiVa é o Campeona.to tivo d bem representar o prestigio,
avança o o asco, A é que a.o� a ra ao "p, r a, secun a'.. o P(·:te, as lJretensões do ataque gaú.cho, Ivo foi uma figura glandes acontecimentos esp.o!·�I. 25 mlnut9s; Pepltio marcll:va o 2, Edler, Bete> Pepino, Cha!l'.(') _., Brasileiro de Sharple que s�'á de Iatismo catarlnnse em tão m1\3�excepcional, com muita classe, ,calma li firmeza nas 10- vos de Santa Cata"ina, figurando Vadlnl1'J ,Em plano mais mlts ac. disputado dentro de poucos dias. na competição. Os "cata!inas"r;adas. Galego e Almerindo,'- dois extremas valorosos, com nest comentário, com algum das.

A I d M
IT menos destacado estiveram Abe. para que tucllJ deco"ra narmJI_

cstupenâa visão de gôlo, jogaram muita bola e foram ��.:ntc .. Cutro aconj:ecimento ligadc. U as . e alema ... lardo, Joãozinho e paillo, N0 m.ente, o comodoro Christaldo .\.
autores de magníficos tentos. idézio' e Nilo, duas peças a·o futebol foi a construção da, ijrasIl: o arqueiro Walter, (1'1H raujo vem trabalhando incessu ..

essenciais do nosso selecionado, completam a ofensiva, gerais. prolongada recenteme'nte fica fo�a de qualquer dúvida e.\to'.' temente, procurando sanar vã-
(;omo hem demon'8traram domingo último. Valéria e Zil- ne estádio da FCF ,i m,� J aos .�_

2,&
uma goleada, Tuca, Adilso.!}, I':an rios problemas, cámo hospedagem,tcn, na defesa, resistem 'a qualquer ataque· adversál'io ,,' péctadores melhores aCunlo<lações PARA EXAMES DE
e Pedro. Otima a arbitr.agail do. preparo dos nOSSO$ veLejadol'.,g "AMP'EA-O GAUCHOpelejam com muito ardor e . combatividade. Marréco e. além de cabines tI.. :mprenra,

ÉPOCA, INFORMAÇõES'
sr. Lourlvarte Góya. p ograma de recepção; etc" deven_1.. .

_ IIvo II nece·t d
'

b' t d f'
., Rua Gal. Bittencourt, 117 Tele-. ·SSl am e mazs am zen e e e zrmeza nas jo- CCDstruidas pIa AJS' ',açã:> dr-s Escrveu: do contar com 'I? indispenSável Desde sábado que o Gl'ê-ga,das. Finalmente, o jovem goleiro Gainete, alarcleando C�onistas EspJrtiv')3 o.' Santa

fone 8839
" Marco Aurélio do Vale pereira apolo do Gov.er�o do Estado, a· mio Porto Alegrense, qu�segurança e mu.ita calma, tranquiliza os seus companhei- Cata"Ina, que poslbl'!'u..\ aJ$ 110_ Apartamenl� través o Conselho Regional d� possui em sua equipe qUa,..7'08 e os torcedores, pois, realmente, é um atleta de exce- mms da imprensa cunpL'i·Er.l suas

'I�
MADEIRAS PA.RA p. Desportos. tro catarinenses, é tetra-lentes Q'ualidades. Acreditamos que, com algumas modi- tarfas de revelar ao público. o re., C I
CONSTRUCÃO

\
campeão gaucho de futebol,.ficações, poderemos bisar, em doses menores, o feito o"t, i,:o d!', jo:'nada esportiva, com ,ie. no en ro I R M Á o S BITENÇ0URT A CHEGADA DAS DELEGAÇõE3 isto ao vencer de form,a ní-último encontro,. com .uma exibição, também, de r:�a. baraco sem ln d' b AI t t CASA VE

(AI � B;. D.\" Ó . I () ""'" lijlll
tI'da a equI'pe do Juventud'"

" ..
,

como " ..oe', e em
.

uga.se, ra ar na -

",,11(;0 DIPÓSITQ f."'MIAN. "-N, SILVEIRA Instalados. Outros fat_,� mais. re- NEZA, ',. W Q A partir. do próxi�o d).a 13 do pelo escore de 3xO.

brança dos catartnenses, 'isto por.
__ ,""'i:"'-"-- 0'. J

•

ave d.�re�.t'l {·OH alguns r�"�ltl._
,

, .\ ....
dcs dos mats s!gniftean·tes � .bUl',·
tau para consagrar o ·!tlte·bOl ca , la'z'aro' Bart'»'Iome-utarinense Istó sem se" falar nas

...
.

' U
. ,

,
,,', ,�.- :;:

demaIs modalidades esporti·.I!w. que. repr'esenl
','

atingiram um, �ndice té�?\ro--·,,::,�.e. .

.

.

'. .

lia
.: ....

,O' 'EST'ABO

despontando com �ma equipe 110.

mo'gênia, praticando um '.utebol

Começamos então a releinbrlM�.p·il.
ra os destortlstas o "e,;p.Jr,e 'hs

_!Ilultldões".
Com a Institu!çã:J do Cainpfo.

A direção deste [ornal,
indicou' o Sr; Lázaro BartOl

n�to Estaduªl, organízado p�Ja 10meu, para representar O
;}o'ef'l·"c;.ão Oatarínense d3 Fute-, ESTADO, em Pôrto Alegre,'001, (.THCe em multá o nO�'J afé no jogo entre catarinenses eent jo decadente futebol, Ij.�l,�glll.·� gaúchos, ,pelo Campeonatodo um nível técnlc.:J dos L"lois' Brasileiro de Futebol.

apre(l�áveIS, t�o a destacar D.' Lázaro, é um colaboradl)ra:1;!laçao do Paula Ramos que pGr especializado e lhe f' ,
. ,,' 01 CO,l-

conseguinte, lidera o certame Ctn fiada a missão,' dado os' seus
Et:a fase final, faltando ap�'la5 o

I
meritos jornalisticos.rturno,.. I .'

vem ter disputado o segun
do jogo, cujo resultado, qual.;
quer que tenha sido, não
aponta o campeão, pois 2

decisão é em melhor de qua
tro pontos, Domingo, sim,
no terceiro jogo, é que será
conhecido o laureado de 59.

médio 'colol'ed" de aspíranb as co.

mo médio. Com altos e bã' (JS
. I

.

cumpl'ia· ,.slliI; �!sSíl ) ..
e t;ol ...ex.'l{a.

(Ilente o j:�gadbr' que �slnàlou

laíno para' a etapa

?ertame estadual. Nellnho 'logo E;

·SA'NTOS E PALME'IRAS EMPATARAM
,HO·1.�O ROUND

tentos q\l-e claslficou o

i
�egulr foi lan9ade> c�mo mi1d·.�. ,i[!
nésta posIÇãO cons.eg.uiu a CÚ1. sEl;ntos e Palmeiras, que
GagraçàO, sendo titular ablibluto finalizaram o' Campeonato
da seleção catarlnense .,que ,li';�lI. 'Paulista de Futebol de 59A F�(.F. GRATIFICOU BEM OS JOGADO..

RE$, DISPENDENDO' 85 MIL-CRUZEIROS
A F.C.F., recompensando Cr$ 5.000,00 e os reservas a

os esforços da Seleção que metade. Já para domingodomingo sacudiu todo o país caso eliminem os gauchos,ao fazer baquear a seleção acredita-se que o "bicho"
gaucha por . 4x2, resolveu será bem maior.
dispender em gratificações I que atuou.' domingo recebeu
aos jogadores a importânci, ,- _
de Cr$ 85.000,00, muito em

bóra da renda do jogo (366

ta o. certame naÇllonal., O ,1",a, erp.patados em 1.0 lugar, de
dJr que meses atrás náda I epl'�_ frontaram-se terça-feira dis
sentava para o paUla aRmns "lU putando à primeira partida
tebol barrIga.verde. hoje é um ido da série decisiva. Um empa
lo. Outro aspecto intel'z35 LTlte te de 1 x 1 foi o resultado,'

I
dentro daquIlo que podemos ..h�. Ontem os. tli!l-is quad�os de-.
mar de caprichDs do futebol foi .

..;;_.;;.......--------------.-------
Gainete. O j� :V .' 2vem que militava no Taman'lal',1�' .. a.scoclube amador, na pOSição de C��f;, .�' .

.

tI'O avante, c.Jnsfl.tulndo.�8 a.ti_, '. �

então como artIlheJro do C� ·tame.
foi contràtado pelo paula Ra.l1.,s

\
a revelação de

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMOmil cruzeiros) tivesse rece- SE PREPARA UM BOMbido apenas 48 mil cruzeiros CAFÉZITCAssim é que cada jogador _

E X I B I ç Ã O - D E G A L.A

O árbitro carioca José Monteiro esteve nesta capi-
tal apenas dois dias, e ficou encantado com a bele:za�_
tural da nossa Ilha. Ele não "v-iu nada", só an'dott' pelos

---xXx---

CAMPEONATO BRASILEIRO D'E VELA
(Rui Lobo, da ACESC) "orrente, começarão a chei:ar ii

FlorIanópolis as primeI'a� dele.

A capital cata.rinense viverá mo. !'&�ões que intervirão no Camj)��.
'mentos de intensa vibração espor_ nafo Nacional de Vela. AIg1.l'Ji!

para representar a vela c�ta.

Walmor Soares,( Pedro Soal'.3S,
Rafael Linhares Filho, Luiz ).'a.

novembro pasado'. 'As grandes e1�

peranças de Santa Catarna. Sio

'Walmor Soares (proelro ) 05'lal.

Intervirão elI! cinco barcos d'o Ve.
leiros .da Ilha ii um do Iate Club"

GRÊMIO, TETRA�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADOt' O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

1 - A situação dos prédios
das escolas mixtas é
bastante precárja, no

interior.
2 - O professor primário

do interior precisa ter
seu nível melhorado.

3 - O sul, com 338 mil ha
bitantes, não dispõe
de um só, estabeleci
mento médio gratuito.
É necessário adotar-se
uma das' duas seguin
tes soluções:
a) - dar-se bolsas

de estudo;
b,) - criar-se ginásio

gratuito.
4 - O sul necessita de es

colas superiores. A Fa
culdade' ,de Direito e

a Faculdade de Ciên":
clas Econômicas, já em

organização, têm con-

, dições para funcionar.
5 - É preciso pensar-se na

criação.' de
�condições

para o funcionamen
to dé cUrsos de forma
ção profissional. no

meadamente do tip�
· SENA!.

6 - A criação das Delega
cias . 'de Ensino se tem
revelado um instru
mento desadequado
para ,dar solução ao

pl'oblema.--das.. relações'
professor -_escola -

Secretaria da Educa
ção.

7 - O funcionamento dos
grupos escolares urba
nos em 3 turnos, inclu
sive entre 11 e 14 ho

ras�eduz amplamen
te a 'possibilidade de
aprendizagem adequa
da, além de se consti
-tuir em pesado sacri

\fício para a criança.
13 - A formação dôs pro

fessores primários pe
'los cursos normais re

gionais é precária: em

muitos cursos profes
sores não titulados são
chamados ,a ensinar.
Além disto, o salário
pago ao professor da
escola ,normal regional
é de apenas Cr$ ....

30,00 por aula, o que
afasta as pessoas ha
bilitadas do exercício

· da tarefa.
9 - /É preciso dar adequa

ção do professor que
vai atuar no meio ru

ral, para que êle seja
um· elemento de fixi
ção do homem ao seu
ambiente.

.

,

o - A orientacão escolar
·

a cargo de· inspetores;
deve caber especifica
mente a pessoas de ca

pacitação reconhecida.
- R�cónhece-se neces-_

sária a revisão dos pro
gramas, visando enca
minhar a eS,cola pri
mana a servir como
base à formação pro-

� fissional.

TRANSPORTES

,1 A EFDTC está perfei-
tamente aparelhada para
atender a demanda de
transporte de mmeno,
carga· geral e passageiros,
na região em que serve.

2 - Sendo a EFDTC estra-'
da isolada é necessa1'1O

qUe ela se dirija para o

norte, direção Florianó
po\'s.

3 - .É imperiosa a rápida
conclusão da BR-59" na
direção de Florianópolis
para facilitar a-circula�
ção da rique� produzida
no sul e melhorar o intel1-
câmbio entre o sul' e o

resto do Estado.
4 �.É. imperioso ligaF. o sul
ao planalto, para proje

,
. tar a' serra e o oeste 'ao
Atlântico, para integrar a
economia catarinense.

5 ...::... t preciso retificar a es-
,trada Braço do Nade :__
'l'Ubárão.

6 - A Estrada 'Tubarãó _

�adre e Tubarão São

Flçn;ianópolis" sefCta-Feira, 8, de Janejr�, de 1960
,--------------------------..--------------�--------------�-.�,--------

7

1 - Impõe-se a' inst.alàção
.

de armazens gerais, que
funcionariam como ins
trumentos financiadores
.e de assistência técnica
ao lavrador,

2 - Lembra-se o exemplo
da Cia. Sousa Cruz que
dá\ao agricultor: 22 -- Farece conveniente o 111'_

a) - o preço prévio;'
b) - a garantia da as

sistência;
c) - o financiamento a

dequado,
'

trazendo
como resultado a 23:- Sugere-se que o Banco do
entrega aos agri
cultores de 230 mi
lhões de cruzeiros.

3 - Impõe-se a drenagem tendo em vista o fenôm03 hJ dl10
das seguintes bacias: Inflação.
a) Bacia do Rio Capivari !i!4 __

o

Ressal:ta-se o alto pr',') d'13
- que recuperará enol'

/ me extensão; �seticldas, que tornam' ql!asi

b) Bacia da Rio. Cubículo Inpratlcáv.el a sua ut1Jza'lão fl1'l

, . que' recuperárá 5' larga .escala·,
mllhoes de metros 25 � D,s agrônomos e veteriná_quadrados; ,

,

-

c) Bacia do Tubarão' rios, sen�o em pequeno núme,

d) Bacia do Rio, Sarigão ,1'0, suger,e_se a crlaç'io d·a
e Morro Bonito em Ja- cursos rápidos de, 4 a 5. '!lu

.

guaruna.
4 - É conveniente que o

agricultor seja visitado
por técniços � agrônomo

"vet,erinário e economist�
doméstica.

5 - É pre_,ci&o dar-se ação
coordenada � todas as

entidades que têm a mis
são de cuidar do homem
rural: assistência técnica
direta; assistência médi-
ca. preventiva.

.

6 - Lembra-se que cerca
. de 50% das safras se per
dj!,m nas lavouras por fal
ta de conhecimentos téc-

ENERGIA
,

1 - Suge�.e-se,que se pro-
_

CUJ;e uml,t forma de criar.
�

meios para a instalação'
de força e luz em todas.
as sede$ municipais que
ainda não as possuem.

2 _ Hã um problema em
perspectiva em matéria
de

.

energia: a producão
_-, gp. e.,netg�l!>-e fi. distribÜi

çao, estarao em mãos di
ferentes. Sugere-se que fi
distribuição caiba. à pro
dutora de energia, no ca
so a SOTELCA para ob
viar todos os lncanveni
entes de múltiplas tarj-

"
fas.

3 -' A uniformidade do pre
ço de 'Venda de energia
pela CSN às distribuido
ras, é medida que se

impõe.
4 - Impõe-se que o CE'i:,
ou -CELESC criem condi
ções para instalar força
e luz em Braço do Norte
Armazém, e �ravatal �
Grão Pará;

,

5 - Considera-se absurdo
ó aumento constante do
preço do carvão, que se
reflete no aumento siste
mático do preço da ener-:'
gia, tornando impossível.

..
a implantação de indús-
trias na regiãó.

'

I
AGR;ICULTURA - FINAN

, CIAMENTO - RECUPE
RAÇAO DE TERRAS

EM TUBARAO:

i"nêrgica· tONda 'de"
Continuação d.a última !Jig!:· .l) Ludgero !L Orleães preci'l' nicas pelo "colono.
statístícas, verificou a ral- sam ser melhoradas. 7 _ O colono não precisa
a de desenvolvimento a- 7 -:- A ponte da BR-59· I)a nada de graça: merece o

uém de suas possibilidades, - cídade de TÍlb�rão e' a crédito, merece a sémen-
esolvendo, por Isso, concre- ponte na cidade de Braço' te selecionada, merece a

zar a ídéía de um Bemíná - do N,orte (estrada esta- .máquína. , I• 1 - o Hosp tal d!i' Jarag,l'lrU�l,a,
ia onde tôdas as classes ra- dual) precisam ser cons- Sugere-se, pois" a reven-

ssem e dissessem quais os truídas.· da do material I agrícola,
ntraves existentes e os 8 - As Prefeituras Munici- com financiamento de
eios de erradicá-los. Assim, pais lutam com dírreul- prazo longo.
sul repetia o êxito das reu- dades sérias para a aqui- 8·_ A região é adequada à
iões realizadas no oeste, sição de máquinas rodo-, mecanização, devendo es-
orém advertia que a nação, víáríss, É precíso criar ta ser incentivada am-

ão pode progredir sem o facilidades para a com- plamente, para a obten-
\ rescimento por igual da 'pra de máquinas pelas ção de maiores safras.
�dústria e agricultura, de Prefeituras, o que lhe da- 9 _ A prática das semanas

� ez que o lavrador é o COl1- rá enorme economia na ruralistas, iniciativa do
sumídor das utílídades rei- conservação do sistema Bispado de Tubarãô, apre'

, tas, nas fábricas. Dissé mais,' 'rodovíárío. sentou, em alguns locais, 3 -Insiste-se na prática UO, mcdí , rio Guan�?t pl'sldente da .,\5';")"

que o agrícultor deve ser as- 9 - Grão Pará não tem um decepção relativa,' com- .cína preventiva, capaz da pi o- c!ação Rural, s-. José' Gon'iJ.lvds.
sístído, pois' "se' a lavoura só quilômetro de estrada pensando-se com o su-'-

tdi' . teger as. populações contra as Iavrar'or vereador Salvad,J:" J »a ,

falhar não saberemos o que es a ua. cesso de outras.
acontecerá no dia de ama- 10 =:- Sugere-se que as liga- 10 _ Insiste-se na necessí- doenças Imunizávesi. 'Iulm N'(ves, � Antonio ·Z�il)t,
nhã". ' ,ções inter-municipais fi-' dade da presença -urgen- 4 - Lembra.se que o tra,bitlj1� f'rI" vIé/io, sr

..EsaJ.;de O:iv.,,'·p,

A segui!', dívulgamos ja .

-� quem ª cargo do Estado,' te de técnicos no meio médico deve operar-se 'o':l II ",fene.(J)1ça, onélai do It�gIJ�"!J (,1,
síntese dos" debates da reu- 11 -.� preciso pensar-se em rural, A assistência não
nião de 'ruparão,' por pro- entregar os órgãos téc- pode ser esporádica, e sim
blema discutido, para co- nicas de rodoviação mu- deve ser permanente.
nhecímento dos leitores da nicipais a Engenheiros e 11 - Ressalta-se o trabalho
ímportancra da matéria dís- técnicos. do ETA que obtém resul-
utída, alí. v 12 - Observa-se _que o níyel I tados pela maneira ade-

d� ren:lU�er��a? ,d?s tec- quada como trata o pro-
EDUCAÇÃO mcos e lr1'1S01'101 impon- blema. 5

.. do-se a melhoria destes 12 - Quanto a'li semanas, .

t 'I
.

pra, em grande quoantída-Ia r,�, f)e Rio Flórtuna:
mvels, para a ral- os ao ruralistas sugere-se que:

. .

Estado.-
.

a) sejam r_ealizadas em
r.egiã;:> Imbltuba .e Arara�,;u�

_

vei'eador Jos.ê Held'em9,nn, S�.

13 "- Regista..,se a enorme área!! selecionadas'; sugerlndo.es que se crle'J1 r? RodOlfo Heldmann, agricult.Jr, sr.

dificuldade de consertar b) sejam nelas tratados curEO� 'para ,a ma�ut�n l'i? tio Ludgere Carlos Locks, lav�a(l(c,
, O equipamento rodoviário, apenas tem'a ·t d

.

Ao". '

. s mUla e-... famílias de lepr·osos. sr. Lindólfó nêldemann, coma!'cl_
pela carencia de Peças de limitados.' _ I \.

reposição.
.

13 _ Sugere-se que, o lan- 6 '7'" Sug,e"e-se que a Instataç:io ante.'
"

14 - Sugere-sê que o aero-, tio do 'fumo seja. di�e-clo-" dos servi�os de esgoto (�!�I! De_ Jara.,guaruna:'
'

porto de Tubarão seja �a�o de forma a não pre- preçedldo de �stu'éios SériOS.. prefe,ito Osny Pereira, �r. ,�)18)
melhorado, para que pos- Judlque as outr!).S. cultu- 7 --As Instalaço-es hospltalal,l8S 3chmldt comerciante
sa receber aviões do porte raso

'. ,
.

1 sr., Walte�

dos Convair, asfaltando-

sef.evelam . InSUf1Cle.ntes, Ihí Nunes, serventuário.
se inclusive a pista exis- 14 Ressalta-s.e qu.e o colono fal de espaço útil 110 Uo.pi. De Grão pará:
tente, depois de anlpliá- monocUltor de fumo f:"a na' ta de Tubarão, sendo SU-l Prefel.to João :llatlstala até 2 mil metros. A "e
atender as considerações

Idas autoridades da Aero
náutica, é de se pensar
no deslocamento do aero

porto para local mais a- Idequado, caso se confir
me, por parte da Aero
náutica, as informações 15 - Reglsta.se que o crédito da
últimamente prestadas
aos Poderes �o Município_ ,

a aquisição' de máquln ..� é

."".('-/('1.

'c

posi�ã� oe&·...
- ,pAoRTIGIPANTES DO sÉMINÁ-

I ''4/
SAUDE PtiBLICA e HABlTA(�AO, RIO SOCIO-ECONOMICO' DE

, POPULAR' TU:BARÃ O ·ANTI-SEMITISMO

já pront6, ,está

trícío Lima comercíante sr. Ma.

Alastra-se verígínosamente, pelos países euro

peus e também na nossa América do Sul, uma onda
�

de antí-semttísmo. É um protesto Úio e desumano'
contra os judeus, que já sofreram amargamente nas'

mãos do nazismo-hitleriano. Quando irrompeu o

nacional-socialismo, na 'então Alemanha tôda pode
rosa, ávída de conqutstas bárbaras, na cruzada utó

pica de sahentar'e depurar a raça alemã, os pri
meiros a serem perseguidas, escravizados, dizimados
e colocados na podridão dos campos de concentra

ção, foram os judeus. Povo' sofredor que leva em

sua bagagem, as detrações injuriosas de uma culpa,
ou u'a mácula que hoje em dia não lhes cabe mais.

A degradante campanha dos neos-racístas, não
encontra apoio dos homens que têm senso de:- com-

.preensãc, 'de maturidade socíal, dos que sabem alie
nár'dóses de h1ifnanisqlO, 'de' boa vontade. Veja-se
o que ê �oj� em dia o-Bstado de Israel, rnodêlo de

democrácía-socíalísta, unindo', . reagrupando os 10

milhões de judeus apatriados pelo ditador histérica
<

e cabotino Adolfo Hitler. Uma Nação que reabilita,
forma' o .seu govêmo em território delimitada, que
procura construir junto aos demais povos, dias me
íhores para. a 'sua raçá, que .partíeípa da Orgaaíza
çã_o da,.s Nações Unid§ts, tejll QS seus -d�reitos adquiri
dos, e merece o respeito aos homens <'civilizados.

No Brasil, pelas declarações cfô., Diretor do DQPS
, no Rio' de Janeira, já foram encontrados,movimentos
..
que fié'âran� as su(\.s raízes' anti-sionistas em Minas
Gérais ,e .São Paulo. O nosso govêrno' está tomando
tôdas as providências para que' aqui não se pichem
as paredes com as cruzes suásticas do hitlerisnío.
_Pela nossa formação; pelos nosso príncípio� de igual
dade humána, de lutadores. da Pa,z e 'entrelaçamen
tos humanos, não permiteremos manifestações des-

. -

ta monta. Se necessário for o uso da fôrça contra os

neo-nazistas, c?útra os discriminadores recalcados,
que se aplique!

,. De Tubarão:

A DEJ"EGAÇAO CATARINÉNSE PELA REAL
A deleg'açáo catarinense, qu!,! representarÁ.' as nossaS

cores em Porto Alegre, na disputa do CampeonatC'l :8rasi
teüo "de '-liluteaol, ,seguiu 'num avião _espeúiªl da REAL

AEROVIAS.
O Sr. Airton Salgado, dinânlico ,gerente desta com

panhia, colslboron com os' nossos representante� Muito

bem, Sr.

Dr. João AdoIfo Correi",

fechat:L:> por ntllTh1, d". Fran�lsco Ci>rlos H�.�:�,
falta de recursos para o regu , advogado sr, Luiz Napoleão, co ,

lar ruactonamento .. -mercíante, sr. COldhir, IndúBtI'lal

--:000:-

,A.PROXIMA-SE O CARNAVAL

I O Carnaval deste, ano, será !la dia 1.0 de março. Fa

ç'amos votos que a P.refeitul'a Municipal, por il'\,termédio
do seu Departamento de Turismo, faça uma bonita deco-

ração pelas o tuas da cidade. .,

o Sr. Armando -Souza, é dos que P9dia -ajudar no em

belezamento. da cidade. Se. 'procurarem
�

por 'êle, acho que,
serão bem atendidos. Vàmos enfeitar a Cidade ...

--:000:--
ONIBUS ...

Só faltamos mandar rezar uma missa, para que os

ônibus trafeguem até às 24 horas, porque já' fizemos de,
tudo e os mandas - "chuvas" dos coletivos, bancam os

inocentes, alegando que dá prejuizo?e isto acontecer.

Jocês acreditam que os Çmibu� da Capital sofrem prejui
zos? Eles querem é- ganhar muito dinheiro. Nós observa
mos a quantidade de ônibus que servem os nossos bairros.

Ia dia que passa, 'surge um novo carro, e ainda dá pre-
-

juizo, �sso é col1'Versa para "):>oi dormir" .. ;

---:OOO:-----/-
POBRE PONTE ...

QUando passamos pela nossa maravilhosa ponte, fi
camos com os nossos ol}1os quasi com lágrimas de tris

teza, em vermos a grande obra do. saudoso Hercilio Luz,
,sqfrendo o vergonhoso desprezo dos nossos homens pú
blicos. Convido 'a todos vocês para ir fazer uma visita à
Ponte H!:!rcilio Luz, a fim de reparar o que acimá men-

/

sionei.

--.-:000:--
A VITRiNE DA SEMANA

/A Casa Yolanda Filial, na Rua Felipe Schmidt, foi a

VITRINE DA SEMANA. Parabens ao decorador da meSU1<:t.

--:000:--.

O ESTALEIRO NAVAL 'ESTA CONSTRUINDO ...

F�i encomendar uma lancha parà l'ecreio no Estaleiro
Naval .de Coqueidos, e verifiquei a construção de diver

sosos tipos de lanchas a motor e barcos de todos os tipos,
J'iquei muito imprenssionado com a perfeição dos operá
rios navaIs., Todos os que lá comparecem fÍcam surpreen
didos pela organização e pelo capricho da indÍístria na

val em nossa Capital.

2 - Reclama-se (nntra a ínope, sr, Aldemar Ca.rdoso agrtcultor,

rânclê. dos postos :V, Saúde, d-, Walter Bastos da SIl,va premo.

que. apesar de construídos, ,?J:_ tor público, sr. Dut:'a, encarregado
manecem fechad)!l por fn,'''- -de de Est&tistica, sr, Tet'}t'ôn1o Nu.

enfemelros e mate.
- .

llfS) comerciante, sr. AC�0io- ,Pa.

FIGUEIRENSE FUTEBOL (LUB'E
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DELIBERATIVO

De acôrdo ,.com 0S Estatutos convoco os Senhoreb COla ..

selheiros, para uma reunião em' 16 do corrente às 16 horas,
em sua séde, à �'uà Trajano n.O 31 sobrado, a fiín de .eleger
(, Presidente do Clube, para o bienió 1960/1961 e tratar de
outros interesses do Clube. 1

.
Florianópolis, 5 de janeiro de 1960

Humb"erto Machado
Presidente em exercício

médicos,
rtal.

. t,:>rma de equipes móveis, que vil sr jabes Garcia, fupmo'1á t ío

se dtEJàcarão para o Interior,
Ievandó

.

os meios para L\ VP_

autárquico, sr. Edgard Lem.Js, co

mercíarite, dr. Zeno Rlzzo, enge.
, 7"nhelro civil sr. Idall�o Fretta, c v"cínaçgo "sistemática �as' 1,;Cf,u·

laçÔê&." mercíante, sr. paUlo Freis, ru-rcto.

Lembroa-se a ocorrên"ctá- ;!é, Ie ,
'�ário públiCO:

dependência 'exclusiva ela .'m_

Afb-�:tGnJ
\'ere2cJOl El�zlárlo J,0sé d.e Souza,
sr. David Beltraml, pres!1e'li·e d�

necessidade Imediata' a Ins""

sr. J!,lcleri AI.

lação de aparelhos de' r'l,ll�,',p"ESS, que o compra, senQ.o,
!,els, conveniente uma l�a�ão;
l'mentldo da rotação de cult,,_

rapia. C�:·t:Sl", Municipal, vereador Jai(a
de Olveira Souza,8 - Reclama.se o coneuno fi

1'1\ para assegurar a ')e�..n <ln 01- nancelro da União" e do Estad) ber,ton bancário.

para a SOlução do pro)19ma De Armazém:

hqsp\taJa� na região. I prefeito paUlo Wenslng.

9 - Sugere.se qJ,l.e'o Estado. cons,

I
De BraçoQ do Norte:

trúa a rede de esgotos de Tu Osvaldo Westphal, Indu�"ialJ

barão, aproveltando.se o ii"-tE', sr. D,Jrvalino Locks, tabeliã" SI'

proj.eto do Escritório' Satlll'n1. Daniel Brunlng presld�nte 'di ,.�s-

te fertilidade· da terra.

do pelo Banco do Bras.,1 jlára

de prazo r,elatlvamen '(3 'JH1. to

impondo-se a dilatação rura

ma!.s 12 meses. no Brito. JÉoclação Rural, ve:eadora ():.'fI

16 - Existindo área 7 mil pro; 10 - Refere.se que o serviço de HCl'ner Al'l'uda, .presldente da Sã,

prledades rluals, o '- pesto dt! abastecimento:> de agua, . em rr.p.ra Mun�clpal, sr. José Es�e�'eg

Inseminação Artlf1JI�l cont,!\ iace do crescimento' da ,,'ct,.cl.9, de Arruda, funcionário pú ,),','0
, I

de Tübarão, :está a. recl,mRr

I'
fecleral.

'Im.edlato retorço para ;'ar -''--�------_,..--

fl�lência do po.sto dJ Va�lna- _
_
uma crise �utu�a. Impõe-se'

ampliação da rede de dlstr\ OH'. '

"c9ão':' � ':âgul\, para zonas 'l1ã� r
"

'�,,-- """�-' �,.. '�+..;:� "

beniefie.fadas pelo serviço.
._ . �

. ",' ',� �''1 _.' ," ,,-

srepa_ 11 - Suger,e.se, aluda, a 'lud'lf\.

apenas (l)m um v.eterini:;o.
17 :- Reclama.;!3e contra.. ti Ine-

, ,ç�o do, .1\;1. ,A .. que.. �lã::> t(tm P-

tem;' e
.

h��'
.

os :!me4��"ír.��; ..
�.

_

.

.,.�11, _"

tos -que reclàma.m os ".i -l c" €d
....�f

para a defésa. dos úJ

nhos. ' cação do sistema 'de trah".leu.
to da agua eill Santa Catil:'ma,

passando_se a utlllzar a fluo

rlzacão.

18 - Insistecse em que l,} pJ.O

IIlema fundam�ntal ,h agricul_

tura é o do preço: o preç,!) ga

""ran.tido, préviamente estabeli!_

cido, é, na' éPQca do plaptio
19 - R.essalta_se à. importânl'1a
" da educàçãO do agric,uJt�),· fel

ta diretamente,. na casa 010 (o.

lono.

Sindicalo dos Trabalhadores' em Em
p�ê5as'Comertjais de Minérios- e Com
·lwstíveis- ,Minerais de Sanla Calarina

29 - Conslderand:>-se. que os

bancos partlcular,es' reté;:p Il Os Professores HéUo"B.arreto do� Santos e Osvaldo Fey-
-

re_ira de Melo realizarão, de 11 de janeiro a 13 de fevereir!?"
um curso intensivo, preparatório a exames vestibularel'
(Latim e Português).
:-:- Informações à rua Fernando Mach�do, 10

grande parcela das econow.'aa

privadas, é urgente que t'�l'es

bancos abram carteiras ag'l·j•

colas,
.

com
.

as. mesmas norm..s

de> Banco' do BrasiL

21 - Inslste.se_ na necessidade dI!

A/IOOO

�e criar uma escola para, II JOSE' FRINCISCO DA SILVA
MISSA DE' 3.0 M1!:S

A familia de ,José FraEcisco da Silva, ·convida aos pa
rentes e pessoas amigas, para assistirem a santa missa que
manda celebrar etn inténção ao seu saudoso chefe, José
Francisco da SiÍva, no próxirrlO dia, 10 às 6 horas na capela
do Asilo de Mendicidade�

A todos, que comparecerem, antecipam sincei'08 agra
decimentos.

fi rn:aÇão dos jovens que �� da_

elIC·Cl1'ão. à agrlcul tura: fi 1'€_

g'il.0 ainda é Intelrament.e A·

g"ccla,
�Uf f:r,e·ce a trll.nsformaçã:> do

Fc.st:> de Inseminação "In :ri:s.

Olola profissional Agrícola.

c1'emento ao � cooperativismo
,

crland�-j!e uma entidade m;�

moldes da Cooperativa CId Co.'

ta, de S. paulo.

Brasil abra melo ao' re3.j '1st...

mento dos empr.estlmos ·f>.J�os,

EDITAL DE CONVOCAÇãO
Pelo presente Edital, ficam' convocados os senhores as

sociados pàra participarem da Assembléia Geral Extraorcli
nária, que será realizada no próximo dia 9 do corrente mês,
para ser tratada a seg!lint.e

.

,

ORDEM DO DIA
ses, de agricultur'a, �ursos J:'" "'Discussão e deli:beração sôbre as bases do reajuste sa-

. tljcos, I'ecil'uta.ndo.j!e no) me,·O larial a ser 'firmado com data' do 1/1/1960".
rural os frequentadores (L�tes A referida Assembléia Geral será levada a efeito na

cursos, com a certezar de .qJe séde sociál da Federação {los Trabalhadores- nas Indústrias
eles volt!i'riarn às zonas de 'o. no ,Estado de Santa Catarina a Rua Tenente Silveira, 15,
de provLeram. 2.0 an�ar, ,sala 201, altos da Relojoaria Mont Blanc, à�\ 13,30

26 - Lembra.se as neéessldade de (dezoito e trinta) horas em primeira convocação, ou às 19,00
criar p"ofessõr.es rurais:. tam (dezenove) horas em segunda �onvocação, com qualquer

. bém pr�tlcos em agrl�u\t\.lTa; número de associados presentes, COIlfQrme disposição esta
encaregal')� Cle levar ar.s. C.,:<'J. tl!tária,
nos, a lICi3' êll·�I" qUI) Hcli,.
mamo e incutir nas"'cr}anças o

Florianópolis, 5' de Janeiro de 1960
,

ERNESTO THEO BLANCK
PRESIDENTEamor à terra. A/1.10,'3
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Reportagem de
Ilmar caroatno

As reuniões informais da

primeira fase do Seminário
Sócio-Econômico de Santa
Catarina, à medida que se

realizam podem ser deno

mímínadas, cada - vez C01\l
mais propriedade, de verda
deira, tomada de posição do
verdadeiro estado da sócio
economia dos municípios
onde se verificam os en

contras.
Em 16 do mês passado,

conforme estava 'previamen
te marcada, levou-se a efei
to mais uma dessas reu

niões, esta levada a efei_to
no Forum tubaronense, pre
sidida pela sr. Celso RalJlos,'
dirigente máximo da Fe(ie
ração das Indústrias.de San-

,ta Catarina, comparecendo
também o dr. Eurico da
Costa Carvalho, coordena
dor técnico do empreendi-

Cr$ 443.880.000,000,00
..-' 'III� » • III.... -- "'
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energia
r DESENVOL
[. VIMENTO

':"1_,_:�:�

RIQUEZAS PRODUZIDAS

1961
1962
1963
1964·
1965

8.130..0.0.0..0.0.0.,0.0.
13.890..0.0.0..0.0.0.,0.0.
28.785.0.0.0..0.0.0.,0.0. .

30..285.0.0.0..0.0.0.,0.0.
36.285.0.0.0..0.0.0.,0.0.
.............

1974 326.565.0.0.0..0.0-0.;0.0.
/

�

o desenvolvimento econômico de,Santa _

Catarina depende da' quantidade 'de 'eletriçi,J,
'

dade que vier' a ser 'posta à sua disposiÇ,.ijo.
I

o Plano de Eletrificaçãõ de Celso entregará a VOC1l:
244,300 'kw no período 1961-1966.

. Se VOCÊ se utilizar desta energia VOCÊ criará ; .....

Cr$ 443.800.000.000,00 em riquezas entre '1961-1974, peÍ'íodo
di,lrante o qual todas as Usinas {lrogramadas ,terão 0.. s�u
financiamento amortizado.

Êste dado tem sua origem no fato de que 1 KW insta·

lado" quando consumido, gera num' ano riquezas no v�lor
de Cr$ 150.000,00.

Ajude a instalar usinas de eletricidade em Santa Ca

.:trina elegendo Celso Governador.

__ �"_ n_. __ u_ .... __ . w_��k�:����i��r_!
"

E lembre-se:

-

Mais e�ergia significa mais trabalho para você
-'

< '.

I

/

rá solucionado dentro de

poucas horas.
O Juiz de Direito de Olin

da sr. Edgard Homem Luce
na: em entrevista .qu� conce
deu à imprensa local, infor
mou estar decidido a etetüer
ó casamento nuncupativo,
homologando vontade de
Isnarâ, Atirmou. o maçistra-.
do já haver efetuado quatro
'casamentos em idênticas'
coruuçõês, julgando o caso

dos mais comuns. Disse que
a celeuma levantada no país
não passa de sensacumous-'
mo da imprensa.
Informou que autorizou o

escrivão do cartório a fazer -

a publicação do edital pro
clama no "Diário 'Oficial"""a

'-.

I ' ,

L 'J t' " .

, fim de realizar o casamento '

SCmbJela egls alva ,
no prazo de dêz dias, caso

Não' se assustem os nossos Barnabés. .. não haja impedimento. '

Isto aconteceu, sim, mas, no E�t?do �o ri CAFÉZITO
Rio Grande do Sul, conforme se verifica

pe-!,i ."
, .

-

"C
.

d P "d P" t ',.P..GOhA COM NOVA
la leitura de O orreio o ovo, e or o 'E:r,nHü�.�GEM
Alegre, do dia-5 do corrente. ,,::_. _.,--_.,_ ...�,---,,'- " .

UM CHEFE A SEU MODO '
� �. ,<

\- .-1L.
Vidal 'Ramos�' Junior

CARTADA 'A VIS'I1A

"O Diário Oficial acaba "de publicar um
decreto sancionado e promulgado pelo go

vernador dó Estado e referente ao aument�.
de vencimentos do funcionalismo estadual,
de acôrdo com as tabelas aprovadas pela As-

-

.

POLITICO

Quando dissemos ser .J sr. VI"
:l'oll He.mos Junior um pOlítico r..

;,�u modo qulzemos frizar que

t�nd() oportunidade de fazer' cal.
'eira polltica não a quiz fa��\·.
poderia ser deputado estaclu&1

federal ,e ter ocupado altos "arg,);,

•

c o n o ,BlI C o s
EM, T U B A R A O: \

�
I

Euér�ica H��TolDa�a· �ê 'Posi�ão DOS Pro�lelDas � Ó e i O·,�
GRANDE, ENTUSlASMO_ NAS. DISCUSS ÕES COM PARTI-CIPANTES DE ,tUBARÃO, RIO' FORTUNA,. JAGUÀRUNA, . G RÃO�PARA" ,E B R Ag

'CO DO NORTE SíNTESE QUE EXPRIME REAliDADE REGIONAL ;�;:i�:d!�f;J�tFi�; �,:�.'���;e�e��g���i
I
menta e, juntamente com os, Ao início dos trabalhos I pelos presentes. não só de fissionais e sociais tomaram presentes, estava caracterí- Anselmo Pietrulla, e sua,
drs. Heins Goldman e -Elíseu ! f810u o sr. Celso Ramos, ma- Tubarão, comer-de Rio For- parte, emítíndo opiniões de zado o êxito- da primeira Ia- inestimável colaboração par- '

,PujaI, técnico da Confede-
'

nírestando de como nasceu tuna, Jaguaruna, Grão Pa- grande valia, das quais di- se do ,Seminário, tecendo"I ticipando
dos debates com! ração Nacional das Indús- j a idéia do Seminário, usan- rá, e Braço do Norte, trans- vulgamos somente a síntese, considerações sôbre a impor sua vasta, experiência �o ,se- .

I trías, dr. Amaury Sadock de . do da palavra, a seguir, o formando-se a reunião em aprovada, aliás, em plená- tância da tomada de cons- tor agrícola, pelas grandes
Freitas, do setor de Estatís- I prof. Alcídes Abreu, para ex- um simposio onde homens rio. ciência que os catarinenses experiências que vinha em-:
tica do SESI Nacional, e plicar a maneira com' que de todas as categorias pro- Ao final da reunião, falou estão tendo em todas as' preendendo na região.prof. Alcides' Abreu. Além seria feita a reunião. reuniões até alí realizadas. Refernr-se às suas atíví-
dessas personalidades.· to- Os ítens Educação, Trans- Para a Admissão ao Colégio Naval Finalizou por dizer que "ca- dades como dirigente da Fe-
maram assento à Mesa e. porte, En.e;rgia, Agricultura,

' \

N I (
da um de nós é o próprio deração das Indústrias, on-

Anselmo Píetrulla, bispo de lPinanciamént'o,' Recupera- Em "Florl·ano'poll·s o (om. e SOR or� 'país e o destino do país de- de desejava prestar mais
Tubarão, e sr. José Santos, ção de Terras, Saúde Públt- pende 'exclusivamente de serviços a Santa

_
oataeína,

coordenador- do Seminário ca e Habitação Popular fo-

F I d f
" nós". cujo Estado, compulsando

naquela cidade. ram amplam;nte discutidos rêa,
'

isca' os xames o' sr. Celso Ramos, encer-
(Continua na 7,a Página)

rando OS ,trabalhas daquela ---

VA� (ASAR (OMNOIVOMORTO
Encontra_se nesta Capital, pro, I

no 5,0 Distrito Naval, sendo mui,

cedepte do Rio 'd" Janeiro, o Co" to bez;quisto ,em tôdas as classes

manqante Nelson Riet Co:-rêa. O sccíaís dá Cidade. ,

\lústre oilCial ,'superior da n03S� ;)o:.nl 'o de alguns' dias, o referi-'

Marinha, é .o Fiscal dos exames do oncial, será deaígn �io para
para o Ooncurso de AC!,missãl) fi;; Chefe das· Obras da futura Esoo
Coléglõ Naval .que serão realtzados la de Marinha Mercant.e- na Ci.
a partir ae amanhã, na séde ;jQ. dade do Rio') Grande. Apresenta
Comando ·io 5,0 Distrito NavaL Ci!OS as nossas antecipadas reucí,

O _Colnanriante Riet, já ser 111.1 'ações, pelo cargo de confiança

__,____ ',jlle lhe será confiado, que 'ha
CSSSSSSSiSSfi'SSSSSSSSSSSSSSSS%�iSSSSS$ss%sa,..,� iSSSSSSSS�$S IS%SS;SS"_,..%%S%SitSSS ,si'SOS:S, "9i� \. el'de.de será bem merecido:'

AUMENTO OOFUNCIOHALlSMO,

Florianópolis, Sexta-F'eira, 8 de Janeiro de 1960

j -

CELSO pensa assim em termos de

Na vida pública 'brasileira são raros os Munlcípíoa que

mantem neste ou naquele partido um dirigente que tenha

sabido se renovar na marcha-dos acontecimentos, por mais
de dez anos.

Os que acompanham o evoluir da época mantêm a li-

lcranea os. outros são substituidos. "

vid�LRamos Junior lidera o PSD laJ;jcano por volta de

20�-anôs: Lide�n�p o seu partido conduz-a, poíítíea e. a ad

l'rninistfacãti eómo figura central. Em função de sua atua
,

ção, hoje muitos _. a maioria _ estão de seu .lado. Outros

I contra sua trajetoria.
n ,l adminlstração estadual e não

I
PREFEITO

�
os 9UiZ. Honra lhe seja feita, �as
soube ficar para ganhar prestigio

Em 19�0 assumiu a prefeltu,a c oomando políticO. Não tiVlS3�

D,eixou-a em 1945, voltando em ficado e difiCilmente a solldoz (la

194u para ficar até 1950, quando
I
sua posição fôsse a mesma.

DO" sua indicação 101 elelto ,) d: ,

Osni Rllgis, Este foi, supstltu!do 'V D A j A N ·1- Epeio sr, Euclides Granzo�Lo nté '. I -'

.

�:!�sq���!��,V')���- :d:�'�t��:la� P.ROPAGANDISTiA-VENDEDOR'tIunlcíp'ib até hoJ.e.
Laboratorio de origem canadense, ent franca expall'-

são, procura elemento categorizado, para desempenhar'
cargo acima, no litoral Catarinense. Exige bons conheci;;:

DuJante todo. êsse temiJo diri- .

'
,

Y mentos da zo.na, pra,tica no ramo adquirida em laborató-'
�,e o· PSD como seu présldp.ute.

Tem sabido o��t.prnar os aCIJ!Uf- rio de pr-imeira grandeza e que 'póssa comprovar eficienciru,.
timentos polítl'I!Os. e suas diti'Yl_ honradez e capacidade de trabalho. Salario inicial próva
dades escolhendo nom�s que nos

vel acima de Cr$ '20.000,00 (ordenado, comissão, prêmios).
3uas épocas sou�eram ma.l;',l � p,

Despesas de viagem e diárias pagas á parte. Déve morar
tlderança da polttlca munlclp�,1.., .,. _ . _

,\,&Sim, é que representou ,"a,les n�" em Flonanopolls. 'Favor nao se candIdatar nao preenc�en
CâmÍtra F�deral ci"Major ,�:lcI11Q do os requisitos mínimos expostos .. Apresentar-se ou es

C:osta durante vM'los anos. pala

i créver para José Rubens Brisola HOTEL ROYAL com
, A�sembléia �egls:atlVa duran_,e urgência.
'.Jguns anos fOl ele!to o dr. Joao, _ .... ,.- -:- _

Ribas. Ramos. Ultlmamenj&_ fo. I
lallf Indicados o ,\1'. Osnl Regis e

Io· dr. Jo"ge Barroso F!lho, E nas-
I

ta legislatura :estãO ,epresentando

ILajes e o PSD os deputados Os-

'fii Regls e Antônio Edú Vieira.

I A SEU MODO

,rator a g r í C � I a
100% brasileiro'
,A t!m de se� assinado 'pelo pre

sidente Jt{scellno Kubitschek en

�ontra-se em fase de r�dação') fiual,
no GEIA o Decrete que Implan,
tará' a l�dústiia de tratores' no

Bratil. Em decbra�ôes à impren.
sa. o deputado paul!sta Cunha
Bueno -infoll'nou que a assinatura

havia sido protelada em vl-tude

de pedldJ' do' GoV._Carvali).o PIn
to para qne fôssem incluídas no

seu �to, algumas das conclu3õ�S
do Simpósio sôbre a matéria re·

c�Jltemente ,reallzado naquêle 'Es
tado. '1�,'Íl)lrándQ que, além da'-pu
bli:,',.:i(o' d[5Ee' diploma, serão ne

ce'''árk\s .. medicl.as de âmbito le.

gü;I,\tl\,.J C(\ anto aos problemss
�aml:!ial .e·fiscal. - "Ac:ed\';') (jl".;
dentro de t�ês án,_os o 'índlce de

nacional1za�áo dos pi'imeiros +.r,.:

tores já alcanc, a casa dos 1000/.;"
,- concíuiu o parlamentar b.llJ,

d6.'1;Lr tE'

. RECIFE, 7 rv. A.) - O
sensacional caso do enlace
matrimonial da tunciotuiría
da Fis,Galização dos' Serviços
Públicos Contratados do Es'"

.taâo, Jandira Carolina de

'Sauza, com o "noivo morto,
'Isnard de Paiva Martins, se-

i
.

Agora que surge a épOCa da ser

,npY.esentado o seu substituto na

i'lefJ.itura, saberá escolher o

-nats indicado, o de mais possíbí.,
Tídade de razer uma, eampanha . de

\,�"0J'õO 'com a época atual dltiã

';'nICo" atuante, de
_ relvlndlcãç�Q. ; •.

!Sociai.em tôrno de �'cib�'$-. ".,}
Uma campanna . de ap�rto 'dej ..

-'"

mão e de p�àça"públ!c� sa'beJ�'
jndicar pe1) seu partido um miu ..

,"dato. para ganhar� Um candld;J:,if

to '(,ue tenha I1gacões com oa:

�l't;d"S espeCia!m�nte àqueles:
.:jue '\ ii _ lutar por Lott e. por CE'I..

50,

(r�anserito do Jornal de. Lajes),

.rJ:r'

�';
Até agora o nosso ,seleciónado, sob a ,êrkntação do

dr, SauI de Oliveira _ qu'e nunca foi udenista _._ v�4 .

indo muito bem.
E iria melhor se o sr. Irineu Bornhausen, em bus

ca de publicidade à custa -dos nossos bravos rapazes,
não andasse a fazer discurso, pór sinal péssimo, na

concentraç,ão.
Se tJvessemos sido derrotados, domingo último, ri

senador não se lembraria dessa visita ... de caranchl).
O' dr. Saul, que não dorme d� tõuca, depois

.

ele
agràdec�r a gentileza do governador _ mandou ben
zer o seleciol}ado contra _ a jetatura da outra visita

interess�ira ...
Depois disso,' o jogo em Porto-Alegre fiCbu extre

mamente difícil para nossas cores ....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


