
Brasil cruto-sufícíenre em deriva efróleo
Q partir de 61 (

CONTRATOS ASSINADOS COM ITÁLIA. FRANÇA E ROSSIA PERMITEM ESSA AFIRMAÇÂ.O - GEÓlO A DO PA'RANÁr ,IN�
ClUSIVE SANTA CATARINA - NÃO É IM'POSSIVEL A AUTO-SUfICI.ÊNCIA DE PETRÓLEO, BRUrO EM 60r AFI'R�A O CEl. IDÁlIO SARDENBERGr
PRESIDE''NIE D'A PE'T'ROBRA'S' I

Na Itália, o Presidente da , Estados do Paraná, Sãó Pau- ros técnicos fr�eses, que lume das ,vendas de café aos o Brasil não comprará mais

• Petrobrás, obteve um crédi- lo, Mato Grosso, Minas Ge- trabalharão ao lado de geó- russos. Para- este ano, a Pe- derivados.

to de US$ 20 milhões da Ene

Irais
e Santa Catarina - o logos brasileiros. trobrás não comprará mais - Não posso garantir a

RIO, 8 (VA) - O coronel Idálio Sar- Nazionale de Idrocarburo Coronel Idárlo Sardenberg O contrato entre a Petro- de 600· mil toneladas de pe- auto-suficiencia em petróleo

denberg, Presidenle da Petrobrás, anunciou para compra de equípamen- convidou uma missão Je brás e a União Soviética só tróleo bruto e 100 mil de de- bruto até dezembro de 1960,

á imprensa que, a, partir de janeiro de- 1961, tos e prestação de auxílio geólogos do Instituto Fran- vigorará no ano de 1960, as rivados. pois nem tudo, depende da

técnico à Petrobrás; ces de Petróleo, , compras, nos anos seguintes, Petrobrás. Mas afirmo que
O Brasil será auto-suficiente, na produção do Dentro da linha do crédi- Até o próximo dia 10, de-I dependerão da produção bra- Está assegurado porém', não é impossível - finalizou

petróleo bruto,
......

to, a Petrobrás está em ne- verão c},1egar os tres primei- sileira de petróleo e do vo- que, nos próximos contratos o Coronel Sardenberg.

O Coronel fêz essa afirmação com base gOCiaçõ:s �ar� a c_ompra de'

MINI'S-TRO DA JUSTiÇA AO 'PAI'S..
--

,
, , , , um navIO Italiano para trans

nos contratos que aSSInOU na Itaha, França e I porte de gás liquefeito.

!t�:'q:;r:�t::�:�!�:�md:=:����1 !!�:::'E::i�t:::;:,::E Pam�gDh,. lotl'·Qemll"t9 dar9 c,deIIB, '00 8r�,Q,I·!das relações comerciais BrasIl-URSS. I sas e onde estão situados osbuliu a 11 u U u uU u., �
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lart venha

Fones

declarando, há multJ

tempo, qU<l não d-eseja ser cimlil.

dato, - prosseguiu -, paI'a con.

\
.\

tra vez ao anoitecer.'A mes�

ma repartição disse que tô
da a Inglaterra, exceto suo.

extremidade Sudoeste, esta
,va coberta por espêssa cer

ração, e que o mesmo ocor�

ria no' Norte da França.
Os aviões que se dirigiam a

Londres tiveram de ser des�
viados para outros aeropor�
tos, salvo durante um breve

1
período por volta do meio

dia, -uan

____........... sipou parc:�i""h1"I"t:.'J�'"

Nos planos do candidat?
pl'ssedista ao govêrno do

Estado dest.llcam_se. os rela.
til',os à energia elétrica.
Eleito, o sr. Celso 'Ramos

realizará o que' os govêrnos
udenistas prometem, mas

não cumprem.
Na plataforma do sr.

Irinou Bornhausen tO - ponto
alto, era a eletrificação do

Estado, através de UIII-R rê·
de de oinco gigantescas cen.

trais ihidroelétricas.
Responda, o próprio ex

governador:
"SõMENTE NO úLTI·

MO ANO DO MEU GO·

V�RNO, COM A APRO
VAÇÃO DO 'PLANO DE
OBRAS E EQUIPAMEN·
TOS E' OUE FOI POS'SI·
VEL EQUACIO?ofAR O

PROBLEMA, ,. ·(Discurso
de 30.1.56)
Quer dizer' que' "os planos

do candidato eram zéro,
eram farofa, eram demago
gia, sem nenhum estudo,
sem base alguma, Só depois
de quatro anos quando' já
estava para sai:, é que FOI
POSSIVEL EQUACIONA�
O PROBLEMA.
Mas; embora ferindo a

modéstia do ex.governador,
devemos rec,onhece1' que êle
fêz alguma coisa: fêz a ELF
FA - -com perdão da) má

I

palavra.
O candidato pessedista le.

vará para o govêrno o pro
blema equaeionaoo. Esse
equacionamento não fica pa.
ra o fim, como confissão
m.elancólica de que as pro_
messas são feitas apenas pa.
,ra enganar os In'in1lOl.

E' poor isso que êles não
"

gos�am. i

apenas cinco metros em al

gumas regiões da Inglaterra,
O tempo clareou um pouco
em algumas zonas durante o

dia, porém, o Observatório
Meteorológico advertiu que
as nuvens se adensariam ou�

MIM

SÃo PAULO
CONVAIR
. ,

DIARIO

TAl:
CRUZEIRO do _SUL

agencia:
GIl A;

POLI't'HJO
RODOVIÁRIAS -

DA PREFEITURA.

NO.
NO·

Primeiras pmvidências já 'toram fornadas

Deve, ser condenada.

Chegou ,ao Rio pela. panalr do

Brasil, o Mlnlstr� djos Negócios
Estrangeiros da Bélgca, Sr. pier.
r<l Louis Jean Joseph Wlgny, 'que
viaja acompanhado de sua espôsa,

O Sindicatp dos Operários Na. ):lo chefe de seu gabinete, Sr.
vais ,em Niterói, reallzou ontem Constant Schurmans, e do Em

um 'comício pró candidatura do baixador pierre Forthomme, di.

marechal Lott, A reunião teve lu- l'e1pr.geral do Comércio Exterior.

ga7 ná séde do Sindicato, à Rua São. objetivos da visita do Sr.

B-enjamim Constant e estêve suo Wlgny, além; da assinatura de um

perlotada. tendo faladj) diversos convênio cultural entre o Brasll e

orádores. a Bélgica, o que 101 f<llto ontem
f mlnistrativas, ,e autpr, de obras

!\. sra, Edna Lott, filha do mi. mesmo-; a prolIlloção de con erên-
ll;"ll'o da Guerra e sua represen- elas sôbre o mercado comum 'eu. '!Ie' DI�elto. Tendo estudado nas

tante no comício dos operárl;)S' ropeu e sua relação com os Paí. Unversldades d,e Llge e de Ha.r.

vard, obtev,e os títulos de Douotr
navais, prof.e:lu um discurso de ses nê1e não. incluídos, a serem

em Direito d� Licenciado em
agradecimento enaltecendo o tra. feitas no Rio e em ,Sã,() pauiõ,

Ciências p�lItlcaá ',e Sacias e em
balho constrútivP daqueles slndl. bem como a discussão de pontos
caUzados - e saUentando aspeetos' de Interêsse comun� no campo

Dlrel�() Internacional, ,e de DcJlLtor

da fu'tura política administrativa comercial. A' permanência do em Ciências Jurídicas, E' ,o Mi"

do canddato à presidência da R<l- chanceler belga entre nós será de nistro dos Negócios Estrangei70s

púbica, Ressaltou sobretudo o dez dias, incluindo visitas a Sã0.:l
da Bélgica desde 26 de junho Cfe

p!'�,hlema educacional, que tem

I paulo,
Salvador e 'Brasílla,

'

1948, quando foi chamado pãra

sido uma constante nos discursos No Galeão. o visitante foi rece. Integrar o Gabinete reconstltuido,

da sra. Edna LO,tt, e que será bldo pelo G�neral Nélson de Me. pelp primeiro Ministro G'aston

Igualrli.ente uma das grandes p�eo. lo, que r,epresentava o presidente Eyskens•

cupações do marechal TE!lxelrllo da República, e senhora; 10 MI.
Lott em sua, campanha eleitoral e nistro Horácio Láfer; o Sec.retá·
�omQ ,pl'ograma ,d� IPvêrno, rlo.Ger!tl do Itaml!.l'llóti 'e "Sra,' Fer.

Cam 'êste comício de' Nlte�ói, nando' RaqlOS de Alencar; 'o chefe

está, �m fran,cá desenvolvimento" a dó Cerimonial e Spí.. De yi_!lénzl
campànha Iniciada pela,sra, '�na o Em)Ja1xadlor da Bélgica, 'Sr,
Kardec e o grupo feminino qU<l Louis Colot, e funcionários.. jla
appla ,e propaga a candidat'ü!'1t do Embaixada.
marechal Lott. PROGRAMA

"

A onda prossegue no exíerior
todos r s sentimentos nobres que a alma abri
'a"� .

Ao mesmo tempo, a chefia de Polícia to
mava as primeiras providências para impedir
qualquer campanha de agitação e violência
contra a comunidade judáica de nosso país,
através de uma recomendação reservada do
ceI. Jacques Júnior, encaminhada a tôdas as

autoridades policiais.
, ,:RECEIO E PRECAUÇõES.,. I 'es�eclalmente causa preocupação

./ I p,s auto.Idades a proleteração da

Embora sem confirmaçjlo, a re- cruzes gamadas por todo p Pais.

portagem do DC foi Inf07mad� ds Desconhecidos lançaram gases ,·la.

que membros de destaque da 110. crtmoggníos num cinema em Fog

lônia Israelista .

procuraram as gla enquanto a porta e as pare.

autorfdades competentes, ex ter. des 'externas da antiga proprteda,
uaudc-Ihes o receio provocado de do marechal CavígUa em Flna-

pelos Incidentes regtstrados em le Lj""urla apareceram (1)be:'tas dI!

Minas, Sãj:> paulo e Rio Grande cr:Jzt:'l gamadas e inscrições ínju,
do Sul, ocasião em que lhes ,foi ti'Js,l� aos judeus, Recorda.se que

.assegurado 'que tôdas as precau, o marechal Caviglia foi sempre

ç,õ,es foram tomadas contrj, uma objeto de ódio dos extremtstas da

pLs'lveJ. campanha, de terror e direita por ter manrrestadp hos-

ótl1c, tllldade constante ao regíme
"

ras,

CONFôRTO MORAL císta após a "Marcha sôbre Ro-

JERUSALEM,'7 - O ministro ma".

das Rela�es Exter�Jres de Israel -------------

ínstruíu os representantes dlplo. DIa 15, no RIIO, omátlcos de seu país em todo o li
mundo a participar no próximo
sábado, dos ortcros 'qUIl se cele- Presf.l-anle dobrarão em ,tôdas as smagogas pro. .u� •

fanadas por cruzes garli.adas ou

Inscrlçõ,es- antlsemltas. Me'XII,.oDEVE SER CONDENADA �
WASHINGTON, 7 - <IA onda. ç , Chegou no Rio, na, njolte

de antlsemitlsmo que s'ê, .maní, ç...,de +ontem, desembarcando
fest'á na Europa

OCldP.,ntal
101

I
no Ae,r,oPo,

rto InternaciOnal
inspirada pe�)8 comunista' com o do Galeão O' Sr. Fredericp
,obj ,Üj.1O. � :des.aclletUtar '. 'govêr- Mal'!SC'al,' Chefe do C<lrl-
no da Aismánha {)clden�� che,

í
morual da, C)J.ancelarla do

nado pejo 5'1', Adenauer" -, de. México, que aqui velo para

I clarou ont:"l o

c,
r, Francis Wal- ulttmar detalhes da visita

ter membro, dem;:;c;':'J,ta dj:> Con. \ de; p:'esidente daquele país
gresso, � amigo. que deverá chegar a

PROSSEGUE Â\ ONDA .' esta Capital no próxiII1l:> dia

Notícias vindas de Viena, Ate.. { 15. O Sr. Frederico MariscaI
nas Cidade do Cabo, Roma, Jo- foi r,ec�bido pelo Embaixador
hanesburgo Montreal, Londres, do Mé)Ç� D, Antonio Gó.
BOgl�tá Montevldéu"\ e Buenos m'ez RObl;dq, e pera repre"
Air,es dão conta d� novas manl. séntação dp Itamarat1.
f,estaçõ�s antisemitas. Na Itália, �...............__...... ..J".I'V',

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

RIO,8 (VA) - "No Brasil quem quiser
fazer anti-semitismo talvêz vá para o hospício
antes de ir' para a cadeia_:'- disse ontem o

ministro Armando 'Falcão, depois de afirmar

que "a discriminação racial é odiósa e nega

LOI' se demitirá após apôio do PlB
Desmentida a notícia de que deixaria o Minisério da Guerra na próxima semana Comício em

Niterói pró sua candidatura - lEm ação o gnlpo feminino loflisfa.
RIO, 8 (V.A.) - O marechal Teixeira Lott desmentiu Exército se dê antes do término do prazo de convocação do t

a notícia ontem divulgada por um matutino de que se de- marechal Denys.
mitiria da pasta da Guerra na próximà semana, para ini- MARITlMOS COM, L<1I'T
cíar imediatamente sua campanha eleitoral. -O ministro I levar ao marechl Lo.tt, Depoí� de

cl G deí t
- (, n f" echal Lott recebeu ontem ' palest -arem longamente com o mí-

a +uerra eixara a pas a tao logo esteja formalizado
à tarde no Comitê, da Rua São I nístro da Guerra, comuntcaram.tne

apoio do PTB ao .seu nome e índícado o seu o
.

h
. Ic mpan elro JI-sé diversas representaçgee tra, que a classe está solidária com a

de chapa,
,,_,

bal): atas :

e pessoas que foram ali I sua candidatura.

O marechal Odilio Denys deverá substituí-lo! como xe slmpresmente Visitar o candidato

b
.

d '. dA' 'situacionista. I ' f
!� e,. consi �l�n .0. o governo conveniente que a transfe-

1\1fe:'ece realce Q apôio que lIde- I
rencia do Mlnlstel'lO da Guerra para o comandante do I Ires ,uaIitlm�s desta capital foram I Recebeu também o marechal

SANTIAGO DANTAS:

Jango será .candidato,
o PARfJDO NÂOCOGfTA DE outRO trOME �SlJtEssiJ�'N;E'RrE RfUNIAo'

! .

DA EXECUTIVA sagrar-se exclusivamente

áS_Jl\ta�'1
,

. I �:a�ef:�:q��S��ss:o:;��al�:��:�,,:, Jntel'P3�a��E���TlV� jmp��se
- Não tem nenhum fundamento a notí-

I
pelo pestdente Vargas, nlngllélD'l

c"iac\o na sucessão mineira, que se

, na direção partidária, admite (l vê na iminência de te� como,

cia de que se tenha cogitado do meu nome na
I
nome de Dutra concorrente se nán c!\'ndidato à vice-goVe1'nança um

d.
- .

1 . .. .: , I eleltOlado tra)Jalhista, de, )<nrtr np�e do PTB - qu� é o S�\1n 1}'

Ir�c;aO naClOna do �TB, para a IndlCaçao a o dêle, prlmei70, porque une o San Tiago Dantas - e outro do

vice-presidência da República _ declarou o II"" �111 do país, melhor do '-1'.6 PR, de�larou o senhor San Tiago

. ...,.
_ (j,1hlq' e" Ol,tl:.J. E, segunda, pC"'. Dantas,

senhor Santiago Dantas, em Belo Horizonte, que é atmvés da escolha dO' é1':W� - O PTB está agora Cl1l atltu.

t· d'd ,,\' . '1 presidente para disputar a ele'çáJ, de de expectativa, aoompanhandó
numa en reVIsta conce I a a AgenCIa MerI- que melhor podemo� manifes\,r c

dionaI. ' nosEO apôio calproso á candldavl'.

l'a do marechal Lott. J

- Embol'a o senhor João Gou-
" .

EM LONDRES:

NEBLINA' PÁRA O TRÂNSITO
Naufl'agou um cargu�iro - Mortos � feridos

em choques de automóveis ,�
LONDRES, 8 (UP) - Uma densa nebliJ:?,a obscureceu

hoje Londres e grande parte da Europa, o que acarretou

transtornos para o trânsito em terra e obrigou os aviões

a aumentar séus percursos em busca.. de aeródromos onde

fôsse melhor a visibilidade.
Uma mulher morreu e outras dozes pessoas ficaram

feridas no choque entre um automóvel e uni. caminhão

perto de Lisboa,' O acidente! foi provocado pela cerração.
NAUFRAGOU UM pulantes conseguiram esca-

CARGUEIRO \ par nos barcos salva-vidas e

Um péqueno cargueiro nau- foram ràpidamente recolhi-

f f t· t da dos por outra embarcação.

!
.. -

,

,ragou em ren e a cos a
_

. com atencão'!) desenvolVImento

Finlândia, porém seus tri- Em Manchester, a neblma
das conve;�ações entr<l o PSD e o

era tão densa que no melo '

PR, Esperamos que êstes dois

da tarde
I

'parecia noite fe- partlaos cheguem a uma compo.

chada, segunda declarou., um siçãO l�gítlma que possa ser, lie
pol,s apresentada ap PTB.

porta-voz do Real Autõmó- 'EXECUTIVA: REUNIÃO
vel Clube. para t.atar, segundo se Infor.

As primeiros' horas da ma- ma, "de assurito de relevante Im.

nhã a visibilidade era de portância para o partldo", reu

nir.�e.á, no pró'xirD.<;> dia 15, a Co-

missão Executiva do PTB de Mi
nas Gerais. O senhor Camlll) No.
gueira da, Gama, pr,estdente da

E:xecutiva, decidiu.se a' convocar

aqu�la reunião atendendo a um

pedido que lhe, foi f<llto pelo depu
tado estadual ,trabalhl�t.a Hernanl
Mala Não se conhecem aindá o�

dctaliles di '8 assuntos- que serão

dellatidos,

PR DE S. PAULO

o marechal Lott palestr;:lU lon

gamente com 1) políticos bandel.

r!111les, tendo o JS1', Luís Gllcério
de 17l'eiL<l3, presidente do dire\;ó·
,'io l\1€tropolitanp do PR pauUsta,
ctc:clr.rado que- a visita tinha o ob

j<llivc d.. trazer a solledarledade

Cc' partido à candidatura do ma,

rechsl Lo�t.

Lott os srs, Luís Gllcérlo de Frei.
tas, Luís G, .sarm�nto, ALexandre

Barhour,' Wllsbn perelr� Mendes,
Aguinaldo Sarmento, João Abran,
ches Gonçalves Matoso 'e os d,e.

mais memb�os do' dlr,etórlo Metro.
politano e Regional do PR de

São paulo.

COMÍCIO EM NITEROI'

Para tratar de cultura e comércio

PIERR'E W'IGNY NO BRASil
J

Mimstro' dos Negócios,estrangeiros da Bélgi-
ca - Condecorou o Chanceler Horácio Láfer

vo à realização, nos dj)ls palses,
de conferências, concêrtos expo.

. ,

slçõ,es e outras manifestações ar.

t,ístlcas, programas de televiSãO,
rádio e cinema,

,ApóS a assinatura, o Ministro
pier.e Wigny cpnd<lcorou o Chan.
ler Horácio Láfer com o Grande
Cordão da Ord<lm de Leopoldo I.

O SR PIERRE WIGNY
O Sr. Wlgny. é membro do

Instituto Belga. de Ciências Ad.

RECIFE, 8 (V.A.) - De

pois de violenta alteração
diante do paço municipal,
o sr. José.' Qusmão, ex-se

cretário da Prefeitura, foi
-..:ffijm.âdo por um qlsparo
de 'revólver feito, pelo ve

reador Gerônimo Silva. A

vítima está internada no

pronto socorro, desconhe

cendo-�e ainda seu verda-
estado.

VEREAl)OR
AssASSINO

:1iIIJi .1f.�.

.

�EIA NESSA
EDJÇAO

�-
2.a PÁGINÁ.

'

EDUCAÇÁO SANITARIA
NOSSA CAPITAL .- ETC" ... ,E
TAL -, NOTICIÁRIO DA ACESC

6REV:E DE 'FO'ME
B, AIRES, 8 (U.pj .:_ Os

cinco dirigentes da Confede

ração dos ED1pregados no

Comércio, que há sete dias
fazem a greve da fome, pro
testaram contra a negativa.
dos patrões em aumentar os

noi

ntg:,i

"

6.a PÁGINA
"O El:\TADO" NO MUNDO DOS

ESPORTES.

HOje, ao me,io dia, o Sr. pier.
re Wig;ny ,e autorldad,es brasUel.

ras, representadas pelos presldell.
tes ,da Câmara dos Deputadps e

do Sindicato homenag.earão a

memória do Rei Albel'to I. grano
de amigo do Brasil, em cujo mo.

numento depositarãp flôres. A se.'

gulr, 'o, Chancel<lr 'da. Bélgica vi.

sitará as� duas Casas do Congres.
so e rj. Supremo.!1'rlbunalf Federal
'As 16h' 30 ,�,' na AÍH, entrevis:
ta coletiv'li· à írnpre'nsa, 'As 20h
;10m o �inlátro Horácio Láfe:'
�'f,ereêerá um bánquete no lta.
maratl.

O ACôRDO CULTURAL

3.a· PÁGINA
GOVERNADORES & SECRETÁ.
RIOS - DR, RADAR,

,5.a PÁGINA
CRô!:UCA.. P.C.R, - BATALHA
DO TRIGO - O PREFEITO
TRABALHÁ - ARA�GARÇAS
,sERÂ' APURADO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1960

I·

"-....c
. - menina Maria Helena, fi-

lha do sr. Mano'el Fiuza

Lima
,

- sr. Walter Albany
- sr. Géo Marques / -·srta. Maria Mansur.
_ sr. José Cavalheiros Men- - menino Mario Cesar Chai'':'

des ves

_ major 'Julio Agostinho 1- jovem Joáo José- Lamar-

VieirlJ, .

I
. que.

ANIV�RSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

o PRESIDENTE EM EXERCICIO DA CAIXA ECONÔ
'MICA FEDERAL DE' SANTA CATAJUNA, usando dasatri
buíções que lhe conferem o Decreto 24.427, de '19 d� junho de
1935, e 'o Regimento Interno, e considerando os Têrmos da bis-o.
trução n. 191, da Superintendência da oMeda 'e do, Crédito
(SUMOC) e d acôrdo co maresolução do Conselho' Adminis
trativo, resolve elevar para cr$� 5'00 000,09 o limite .da� contas
de depósitos populares. �

" ,- �, ,�'
.

"

POEMA DA RIEVElA'Ç�O
Um dia as cores dir-te-ão o segrêdo
interminável de palavras perdidas
num horizonte fechado.

Na solídão recalcada de todos oscamínhos.
ouvireis minha voz. ./

Bõsínho ficarás com presenças estranhas ", . • " .. ' I
'- ,'. ,

,.-

Floriaúôpolis, '4 de janeiro de 1960.
·OSl\!YtDA GAMA"LO'BO d'EÇ -.Presidente .em Exercício

�
.

.
- _-

.

Eu, sob uma 'Orquestra de etéreos sons,
. certamente serei, a solidão abrindo o hoi'izonte .._.

I

'Osmar '1't�ani-

Êducâéaõ"sãõiiiriã'ÀtravéS ,!
de Emissoras tatarinenses I
"0 Renascer da Esperança", lançamento' radiofônico da
Ca-mpanha Nacional Contra a lepra! Setor de Santa Catari
na - Diário da Manhã, Guarujá e AnitaGaribaldi colabora
rão com -os médicos - Outras Notas

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

PARTICIPAÇA'O
<ri

Snr.' Degidio Dutra Filho
E

Sra. Rosa Lessa Dutra

Snr. Julio Sehappo
E

Sra. Maria Walter Sehdppo

ntima .•.oportunid�e·

Participam aos parentes- e ,pessoas de suas relações o

contrato de'casamento de seus filhos CARLOS e ROSA

CARL-OS e ROSA

NOIVOS

Noticiário da
CUMPRIMENTOS AO GOVER- �éde, �a ACESC patrocinou um co-

NADOR E AO P·REFEITO quetel a tôda a imprensa do Rlo

Grande do Sul que se encontrava

A Diretoria da Associaçãõ dB em FlorianópoliS para a cobertu:

'-crotl1stas Esportivos de Santa Ca.

'tartna mco-porada

A Campanha Nàcional Cr)nt�a i vintes, tornando-a uma poderosa

r
na vislumbrar novos e hu nanes

a Lepra Setor de. Santa' Cat.a�jna, arma de educaçã\) sanitária uma- 'hJJrizontes para o tratamento m.
,

I
. ,

que tem em SUa chefia o dr. Iva-
I
uma vez que o l'ádio .como se, lepra, mostrando, com fatos ín,

nlldo Alburque, lançará, II.tra'l
sabe. exerce no.tável poder sobre a contestáveis, que a doença n:;o 8-

vés de emisora do Estado, o pro coletividade, íevando.se m ('1,:)1181- presenta o perigo que se Pf'lc1a ii
.

.
.' � .

g�ama "Renasce da. Esperança"
I
dração a maneira. hab11ldosa co no afirmando-se errône�ente q�e

co� a flnallda�e .de d�undlr �)"'·8
I
se capta a;, atenção d os i seus in., simples �proxlmação com o doen,

o público em' géral ensínamentos'. contáveis ouvintes. te, ou qualquer eontato, era .fa-

·práÚcos de ;educaÇão sanitárià, SIGNIFICADO DA CNCL .tal para_quem, asétm procedesse. A

Mul1n embora já\ ten�à o Pú- lepra, para -"contagiar, é neQes.ã

blico uma noção do -que- é s. Cam. ri7 que, já EfteJ.j' e:m grau

baS_jPrumo. Nacio��l Cohtra a LePl,'a, t�ntel adialo
..e .se mantenha

,núnca será demals repehr algu,ml\.. com. o seu r.;�or um ClJnta.to"

coisa: a respeito do seu gigan> íntimo e per anente, sem obede-,tesco trabalho. Como se s�be, .\0 der as regras A� hlgien�s recjÇ>men�_
portadoD do Mal de· Hansen, até

I
dadas

..�Defendido pelo s,a.uiloso pa

há poueo teI\.po. tratado de I."l.·)'.o pa Pip XII, b noy.D tra.tamento

desumanl:>, ,er carado que er..1. co-I permite a .recondução do doen',

mo U1;n' perigo consta.nte e l:nl_ te ·'pa.ra o 'seu lar, a reunificação

nent�aos que deles sé acer�av(!'l':..l da .

famllia, e, cons,equentem"nte,.
Entr,etanto, com as novas

ljeJC�'1
a súa reinteg.ração ao. slo da 50.

bertas científicas, pode a Mellc!. ciedadã:
.

1'0.. do encontro: Gaúcnos �, (Ja

apresentou, tarinenses. O coquetel foi con

dia 31 de dezembro último, cU'O· " corrtdtssímo, e foi prestigia40 p:'Ia

grande maíorta dos membros da

ACESC. Em nome da. crõnrca' ca,

tarinense falou o confrade João

primentos ao Governador

h�!'to Hn1s= t. ao. Ohefe· d» GJ

bmete do pl1efeito, dr. Al'll'"

Cald.eira de Andrada, augura.ado- ,1.\.:.i,7. N·eves e agraâeeendo o 'ie

aos üust-ee homens públicos nros, sídcnte da, Associação de (;"0-.

perídades rio ano -de 1960.. nístas Esporti.vos de pl::>rto Ã!,ff-

Ner salão de honra do PaiáciO,. g 'e, 'dr, Enio �(o e a.inda ') 1; e_

� o presidente Nazar�:no Coelho fe da embaixla. dos pamplS. ,O

saudou o governador :fferiberto P' €sidente daI Liga JOln�wellse

numa

promot··o
de rã.rga· enve:'ga_

dura' destina a a atIngir, em' êY-.

tensão' e em .profundldacte, toda1!

as camada.s sociais. 'foca.l1zsn·do,,
,

com capatÍldade,- o problema do
, \:f.í:al d·e Hansen.

CRIÇAO - Os cronlstâs: (j yro '"

B,s.cha, W,andick Magno Gar.l.,lo-
Nesta capitaÍ as emlseloras '!!l

to ·e Odery Raml
....J�, tod,o&- da Ró-, rádi� Já deram' a sua lncondicio-

dia El Dorado de. Criciulna 'OH_I
-

,

. ,,' nal colaboração, pron't1ficando-�e
cltara.m suas inscrições. como EO-

todas igualmente, a cooperar com

cios correspondentes 'da ACE3C. 'jj i t", os es :>rços que v sam, an es .09
;......-----------------------�---------

mais nada, propordonar, com· pe.

Hulse, tendlo sua Excelência r.gra

decid)). Na. Prefeitura, o colegq

João Luiz Neve� saudou o repl·c.

sentante do prefeito Osvaldo Ma.

chad?, em n0!pe da. entidade.

.tlimbém. esteve presente.

N6VOS SOCIOS PEDgM INS-

COQUETEL À IMPRENSA �

Dlõmingo, às 11 horas, em su�

quenas novelas. gravadas em fi_
. \ '

tas, ,com a duràção
.

de 20 a 30

minutos, a difuflãO, em' granqe ei

cala, de ter do que se relaciona

e01l!-'" os preceitos sanitárlas,'� A

medida ,encetada pelO
da Sa.údeJ por intermédio do seu

I Serviço especializado; reveste-GEl da Importante Organização., operandO' nesta eapital há
mais de 20 anos, dispõe dê uina vaga p,ara o cargo de Insmais \l:lta irilportâ't),ci.a,· uma vez

que em' Santa Catl1..�ina, como em p�tor �m Florianópolis, oferecendo a- elemento preferivel
em Florianópolis - eis o que se ouve por aqui e o que�s() outras Unidad,es da Federa.ção .

vem-
mente solteiro,. bem relacionado e de indiscutív,el idonei-

comenta fá fóra.
sendo executado um Pll::>��arnf\ dade moral, com .. inªt,ruçãq Ginasial ou equiva1�te, pos-

.

Isto, através de turist'as que sabendo do 'fato por:in:.. t bj ti ti
suindo habilidade no trato 'com as pessoas, rendimento'

,
' que em como o e vo ex rpar a

. . . ,

'

.

. _ . .

.

formações, mesmô assim se arriscam a virem até,Floria-·" fIXO mvarrav:el a base de comlssoes e ajuda de custos paralepra, trabalho médico funda.m,m_ .

nópolis pela época do cãrnava1.
tado ner tratamento d,e doentes {<lU

viagens, com, am�las possibilidades para prosseguimept?
A verdade, porém, n\ão é bem esta... l' ·de carreira. Os interessados poderão se' dirigir pessoalmen-

- seus ares. c9� exceçãlo dos que , .

..

'

.. "F .. ··c·. . .Falando ontem com o proprietário . de um de nossos._
t d t' i d d' I te ab nosso Escntono, �u.to a Rua ConselheIro Mafra, 72 -

hotéis, disse-nos ele .que já possuimos estabelecimentos 'no.
apresen an o um ,es ag o e 0_

20 Andar. Falar cófi o Sr. Vivaldo.
ença por demais adiantado. não

gênero com capacidade para acomodar Cf!rca de mil .e qui- 'posam ser tra.n'sferidos da CoJ:>-
nhentas pessoas e., se ainda J;lêste ano ficar pronto o hotel nia "Santa CMarina" para as
do sr. Oscar Cardoso, cuja construção se prolonga por: vá-

. suas caslis,
rios anos, c:mtarão os turistas' com acomodações de nri-
meira ordem�no ·referido estabeleciIllento.

O que está faltando, acrescentou nosso inforni�nte é "O Renascer da Espera.nça", ,EDITAL P�RA' O ANO DE 1960
propagrU1da intensa e, inteligente nas grandes capitais e em Florianópolis, será lançado p3_ EXAMES DE SEGUNDA 'ÉPOCA
cidades do iriteríor.

,
la Rádh Diário da Manhã, 82- Inscrição, no dia 29 de janeiro, às 9 horas

Necessitamos venc.er mais esse deplorável tabú, já que guiUdo-ee, depois. a Guarujá e Exames� no dia 4 de fevereiro, às 8 horas
galhardamente temos vencido outros muito mais

.. di�iceis, !\:lita Gartba.ldi. A chefia da. Cam- Admissão ao Ginásio para '20 vagas
"Essa propaganda, lembrou o ativo hoteleiro, depeJl.do panha Naciona.l Contra a Leora, Inscrição, no dia 30' de janéiró, às 9 horas

clm grande parte dos prop;rietários de hotéis com a cOlabo-1 Se�or de Santa Cata-ina, es'ú Documentos: 'AtestadllJs de saúde e de vacina; certidão de
ração é claro, do Depl1rtamento de. T��i�.:r:no da Pref:eitura. estudando as possib1l1dades de pr,� iqade e certificado de conclúsão de qurso Primário.

Há necessidade _de ser.planejada e logo executada essa mover a irradi,ação das peqll'LlaS
,

Todos os documentos, isentos de sêlo, mas com firm!l,
propaganda, bástando para isso a boa vontade de todos, I·bovelas em estações de rádio d::>' reconhecida.
inclusive de nossa imprensa escrita e falada.

' I interior do, Estadia, procurando, I Exames, nos dias 1.0 até 6 de fevereiro
.

- Paga, naturalmenté --= interrompemos. ! deste modo dar cobertura a.mo�a Resultados no dia· 10, às 9 horas
- Claro. Tambem a nóssa TAC e�outràs companhia:; 'a um tipo. �e edu,\!l.ÇãO' que, de REMATRIéULA:'

de trat).sportes àéreos podiam ajudar a cidade nêste pro- �á 'muito,-vem sendo ut1l1za.Jo, Dia 13-2-60, às 7,30 horas - Jarçlim da Infância, nas
pósito". " i com real- sucesso, em outros Es- salas do Jardim

.

-

.
.

.

Demos tambem nosso palpite. Por exemplo, um traba-'
I
tados. .

Dia 13-2-60, �s 7,30 horas - Curso f?ecund�río, nas

lho por parte do Centro Catarinense no Rio e em outras

I
O:mstituidas de diálagos atra_' salas do COlégiO

capitais, ondé se radicam associações congêneres. entes muito bem red!g1d�s, e do Dia 13-2-60, às 7,30 horas. - Curso' Primári<J nal!
Florianópolis necessita �e todos nesta fase de soergui-

I
com.eço ao fim, a; atenção dos _'\1_ salas do COlégio

menta e de mostra do que Ja possue. 1
.

I � INICIO DO ÂNO LETINO
Nossas bancadas politicas no Rio, bem que precisariam' E -Dia 3 de março de 1960

movimentdr-se no setor da p!'o,eaganda em fa:vor da capi:-I mprego Chegadas ao Internato: 2 de Il!arço
tal do Estado, sempre esquecida.

.'

I Uma p�S!l!!' do sexo masculino No primeiro dia,de aula, as alunas apresentam-se @
O Carnaval vem aí ,e precisamos pensar nessas

cOisas.'1
óf,erece.se para t"abalhar em qu"J_ uniforme .dê; galá completo: blusa de manga compt:!da,

Como tambem pensar em estradas para que o turismo ql}el' espécie de serviço, boina, luvas, sítpato prêto fechado. E as 'alunas do Curso
em nossa ilha seja um fato e não, somente, um sonho co-: .

Ellcj.erêço do mesmo Av. S:<l. Secundário queiram trazer duas fotografias 3x4, de uni-
mo até aqui tem sido. ; Cawrina, 151 Fundos forme,. As novatas, 4,fotografias.i

OSVALDO MELO
CARNAVAL - TURISMO E HOTEIS - Fa�tam hotéis

AS NOVELAS

ESC�LA NOJlMAt ,E COLÉGIO (ORAÇÁ,I}
DE JESUS

... ....,...... _. au....-n.. GU.IO •• "'JTA IU,T.....i

Pouca gente talvêz saiba que, o Sr. Celso Ramos,'
nasua mocidad-e, integrou a equipé principal do
"clube maiS' querido do Brasil" o Mengb .

•"E que,' sob a sua presidência, há alguns anos

airâs,» Avaí F. C. conseguiu ser a 'metnor expressão
do futebol catartnense, até hoje,

É ó sr .. C,elso Ramos, um apaixonadd,dõ esporte:
das multidões.

_ ..

Tivemos ontem a oportunidade de. ouoi-lo; sobre
o pleito 'de domingo, com ·os gaúchos.

Disse-nos S. S: : /

Assistí o primeiro_ jogo com os gaúchos. A
nossa seleção está jogando bem e com muj.
ta raça. Se a direção técnica conseguiu me

lhorar o preparo tisico dos nossos rapazes,
iremos aanno» dos gaúchgs, lá em rõrto
Alegre. Meu petlpite é '�ue venêeremos de \

dois a um.

\.

O ALMOÇO DE BLUM1!lNAU�,

O almoço (demorado) do qual participaram' os
Presidentes do PSD, P·RP e PTB. de Blumenau" é o

acontecimento político mais comentada dos últimos �

dias, na Capital do Vale do Itajaí.
'

Além da sucessão municipal, teriam as secções
blumenauenses, daquezes três partidos, cogitado. da
sucessão estadual..

Sabe-se que os Presidentes dos Diretórios Mu,- ,

nicipais daquelas agrem{açõ.es;; ,

em Blumenau, srio
entusiastas âectnraaos da candidatura Celso Ramos.

A PONTE

Em virtude da lastimável sit'uação 'em que se en- .

contra o nosso "cartão "de visitas", a Ponte Hercilio
Luz, O Presidente do PSD e seu candidato ao Govê1'
no teria reu1ddo ontem, os líderes de sua, bancada,
na Assembléia Legisla_tiva, e discutidovplanos de
ação da representação' pesseâista no sentido de pro
vocar, com 'a urgência que se-requer, providências

. efetivas do Executivo catarinense, visando a recu

peração e conservaçõo daqueZe monumento cons-
.

truuio-pelo saudoso- Hercílio Luz.
,

A ANEDOTA

Diz o poria-oée palaciano, na edição de ontem
de "A Gazeta" qye o plâno de' eletrificação apresen
do pelo candidato Celso -Ramo« em sua plataforma,
é copiado do plano estadual. E que o plano apresen-

._ tãdo�' é razoável, é auto jinaiiciável, é exequível, é
honesto.

I
(.
I

,

l�:�e tair�
.--�--------�--

FESTA llE NOSSA SfNHORA :D'O PARTO'
-.

Ora bolas, seu Jàime; [usttnnenie porque () se

nhor reconhece que o pl'ano é t;azoáv�l; auto tinaií
ciável, exequível e honesto, é, que ele não poderia se

ter inspirado em plibnejame'lito 'âo átua} .6ovêrno ..•
'

Prelo presente temos a honra de levar ao conhecimen
,to do distinto pÚblico � dos 'Irmão.s que as festividades ·em
honra de nossa ,Celeste Padroeira Nossa SenhOra do Parto�
óbedecerá o' seguinte proúanla:' ,

Tridup nos dias 7, 11 e ,9 no, horário-das 19,30 horas.
Dia :1.0" (domingo) às 9 honis, Missa E;esti.va, com as

sistência. d'é ',sua Excia. Revina: D. Joaquim DOmingos de

'Oliveira, M. D. ArcebiSpo Metropolitano.
As 19,30 hODaS haverá novena, ocasião em que será

coroada a Imag�m de Nossa' Celeste !adroeira "'Nossa Se

nhora' ·do Parto".
Francisco André Kowalski - Provedor
José Livramento - 1.0 Secretário.

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

CANCER DA PELE - DIAGNóSTICO E
/ TRATAMENTO

DOENÇAS DA PELE' - Sífilis -- Depilaç,lles --

...

Plástica Abralsiva
'

DR� JOSÉ S(HjWEIDSON�
--MÉDICO-

Assistente da ClítUca Dermatológiêa e Sifiliogl'áfica
da Faculdade de MediCina do Paraná
CONSULTARA EM FLORIANóPOLIS'

- MÉS DE JANEIRO-

/.

Tràjanl} 29 -- r;o ano

\.

APEP�TIVOS Á9 PlAOO,
�U81C'ADos CHARLES
DlAOIAM'ENTE DAS/9A62!JHS,

".�=���==�
..

.

� ..........��...�.�...._�� �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/
3"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlAlUO DE S. CATARINA

Fluminense Futebol Clube-,
CONVOCAÇ-Ao

Convoco os srs. associados deste Clube, p�ra uma, As

sembléia Geral, Ordinária, que será realízada no próximo
domingo, dia 10 do corrente, às 9 horas, em nossa sede
social.

. I

ASSUNTO:' Eleição da nova Diretoria, que regerá os

destinos desta sociedade no período 1960/61;
NOTA: Só poderá votar o associado quites com a te

souraría,
Florianópolis, 4 de janeiro de 1960.

Anastácio Silveira
Secretário

FIGUEIRENSE FUTEBOL CLUB'E
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONSELHO DEL�BERATIVO

De aeõrdo com os Estatutos,' convoco os Benhores oon.

selheíros, para uma reunião em 16 do corrente às 16 horas,
em sua séde, à rua Trajano n,v 31 sobrado, a fim de eleger
o Presidente. do Clube, para o bíênío 1960/1961 e tratar de

outros interesses do Clube.

Florianópolis, 5 de janeiro de 1960
Humoerto Machado

Presidente em exercício

EXAMES V'EST'I'BULARES
Os Professores Hélio Barreto dos Santos e Osvaldo Fer

reira de' Melo realizarão, de 11 de janeiro a 13 de fevereiro,
um curso intensivo, preparatório a exames vestibulares

(Latim e Português).
,

Informações à rua Fernando Machado, 10 A/l.OOO .

"GRANDE BINGO NATAL"
Comunica-nos a Direção do Jardim de Infância Santa

Catarina, que por 'motivo de fôrça maior, ficou transferi

do o "GRANDE BINGO· NATAL", que deveria. realizar-se
.

no dia 7, para o dia 29 do corrente mês.
-----------------------------------�

.
Bem no Centro da Cidade - Aluga-se

Um apartamento sito à Jerônimo Coelho n. 5, compôs
to de 9 peças e 1 área interna e 1 espaçoso terraço.

_

Um 2.0 pavimento, aberto, sem divisões, c/sanítártoa
numa ár�a total de 165 IÍl2. .

Tratar com o proprietário, no mesmo local. .,

Guerino Salvi Pompilio Geraldo Fidelis

e

Sra. Duiutina Fidelis

ParticipalI,l aos parentes e pessoas de sua rela

ções o contrato de casamento de seus filhos
LUIZ e NEIDE

confirmam

Fpolis., 3-).....60

PONTO NO ESTREJTO
VENDl!-SE

óTIM;D PONTO NO CANTO

Tratar: Escritório Central de "A MODELAR"

Trajano., 7.

PRECISAM-SE DE AUXILIARES DE
ESCRITÓRIO

C O M' P R Á T I C A
Tr::.tar no Escritório Central de "A MODELAR"

Trajano, 7 - 1.0 andar.

Florianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1960
------------_.._-------�---�-",._..,_........._ -_ .....

G,overnadores & Secretéríos
, '-

dado.

E ..
o CHO ficou nísso.

lamentos que não permitem aos. que eram. conseguiram audlên.

'mUltares o profissionalismo no cía e fizeram o mesmo pedido ao

esr ,�1,�. Góver,nador, omitindo. porém, a

Comandantes & Comcndcntes...

Estava em construção o quar,

que sim. mas que era ordem que

tinha recebido - Dr. Nerau �oj

embora.

de um secretário., arrasta a ttmí.,

de? ou a pouca autoridade d 3 UIL natuva.rccn,

Nesta hora, quando a Impáfla O soldado que estava de secttne, e mandou ofício elogiando o sol. Isso' fére frontalmente os regú, .Palácio. Elementos de. pr.estíglo
nela barrou.Lhe a entrada. Lr.

Nereu, estomagado,
comando ao cometimento de pu, te, pergunto'u-Ihe se não sab.a

responda.i 'Guvel'1l�v. c Estado ri dr, Ader- _ Não... não é pron-tamente éntrevlstã anterior.

bal Ramos d .. Silva. No çomaIl;ão prortssíonaãísmo. _ desculpO,I_Sd O Dr. Aderbal nada sabendo e

da Polícia Militar o Ceí. Elvy o que falara :._ é. que o raJ.'.\z não tendo as razões de disciplina

Mendes. vai casar e nós demos a. mobítta do 'comendante ascedeu e a.11
. Certo- dia compareceram no de quarto. mesmo, pegou um bloco de pape!

quartel figuras de proje!:ão na SOo _ Declarado ou dlsfarçaJ.o, Isso com timbre do palaclo::) ,e. de pro.

CeI Regis ::j'u {,�ta"a no Gom:n,. cíedade, dln"')�.�; da Federaçã) 6 é contra o. regtrlamento, Nã'!) te. prlo punho, rldlglu a ordem.

d". apresou.se • fi crniunícar qu.· pessedlstas na lX,alorla, pedrndo ria permitido antes. apenas pa: a Contentísslma porque vitoriosa

t,el novo. Nereu Ramos percorria Iria i';"l:"l' pr"v!dên"'as para pu« " ao comandante que díspensnsse
todas as obras que no seu goJv§r_ I os responsáveis. Dr. Nereu re�ru'l um aluno para uma concentração
no estavam em andamento, cne ,

I
CJU que o que ,tinha a fazer era futebolística. pois avizinhava. se

gou direto nas alaras do quartel,
I alterar a ordem para os sentinelas um campeonato..

I '

--- :-._--
.
.' Ante a relutância do Coma!.do.

. ..,

IhÇÕB injustas que provocam pro

testas, é bom. lembrar atitudes nc

bres . gestos fidalgos que evíta.,

ram situações lamentáveis, corao

quem era. O soldado

essas tã':! ao gosto do descentro 'O caso estorou como uma bom,

le pessoal do Secretário Laert.
,

ba no quartel.

-, SEGUIRÀ HOJE O �R. LAZARO BARTOLOMEU

Pelo Convair da Real, seguirá hoje para Porto Alegre,
o jornalista Lázaro Bartolomeu, que foi indicado pela di

reção deste jornal para fazer a cobertura do jogo entre

gaúchos e catarmenses, pelo Campeonato Brasileiro de
Futebol.

É interessante frisar que, o Lázaro serve no 5.0 D. N.

e obteve a permíção do Almirante Augusto H. Rademaker

Grunewald, para se ausentar da séde.
-----, : 000 ; -----

BANDEIRANTES EM FLORIANóPOLIS
Escuterdiversas notícias, que dentro de poucos dias

estarão' em nossa Capital, diversos grupos de Bandeiran

tes, Inclusíve da Argentina e Uruguai. O "Dr. RADAR",
estará a disposição destes grupos, a fim de fazer qualquer
dívulgaçãó a respeito.

---- : 000 : ----

não prejudícar o aluno que está Ao comíssgo entregou ao Coman.

em fins de curso, agora, jamais c ,daute I!. ORDEM do Goveru:\:lor,'
permitirei, é ínutí; Insistir, pos Cel. Mendes. surpreendido, di.

gulamento que ê meu deve:' ia ..

não �er�/eu· quem transgrida ore. rígtuvse ao palácio.

ordem dada

UM FOGAREIRO H'ELlO GÁS 3 BOCAS - Ignorava que o caso tínua

tal. importância e, não sabia que

GRÁTIS NO 'VALOR' DE cr$ '3.000,00 �ash�s:::ãO ::�d:o:oc;::n::.:
AOS 50 PRIMEIROS (OMPRA'DORES DE ,'�.l�::;::::t:ose:u d�l;�d�a::

. I ç�u não da nota que havia falto

"CO'SMOPOLlTA" e

;::o::� que a atltule CO"p.<a

pois os atunos estavam em ínstru, zer cumprir.
-

Ção de campo" u� deles entre ou_I Retíram-se
.

naturalmente, bem
.tros argumentos, a despesa que maís Interessados no campeonatc

tiveram. � I de que nos principlos regulam-m,
-

Despe.sa? C�mo? - Indagou

I
tares, :Qr,es�iglo de comando e ,�l'a_

o CeI Eloy M·endes; e adtantcu -- dições da corporação ro-am a�
, .

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

Uma grande oferta é _ esta. que a "Caçulinha"· de A

Modelar, está apresentando ao público. Grande pela alta
classe do produto apresentado, que é considerado, sem fa

vor; a melhor marca de fogão do País.
Grande ainda, porque cada fogão vai acompanhado

de um valiosíssimo fogareiro Hélio Gás, cujo valor é de

CR$ 3.000,00.
Êsses fogareiros' representam uma oferta propaganda

da grande marca Hélio Gás, cuja industrialização de gás
líquido é atualmente uma das mais importantes do País!

DE PARIS ...

Notícias de Paris, alegam que o Dr. Laenec, não' far'á
o parto de Brigitte Bardot. As razões ainda- não foram es

clarecídas e acho que não serão de forma alguma. O Dr.

Loenec, deu o "neca".
---- : 000 : ---

QUEREMOS ONIBUS SEU DR. ...

Se eu fôsse compositor de musicas' carnavalescas, eu

{aria um\. samba, intitulado: QUEREMOS óNIBUS ATÉ

AS zif HORAs, SEÚ" DR>
---- : 000 : ----

.. ,

"O GRANDE BINGO" FOI TRANSFERIDO

"O drande Bingo de Natal" foi transferido para o dia

29 do corrente, conforme a informação da D._ireção di.>
Jardim da Infância Santa Catarina. Na verdade. isto tinha

de acontecer, caso contrário, o prejuizo seria-total. Estarl'i
presente no bingo e "vou ganhar a caminhonete".

------:000:------

JOVENS ARABES EM GREVE ...
, Alguns jovens árabes, vão entrar em greve confl'a os

casamentos. Êstes alegam que as futuras esposas foram'

aumentadas em cem por cento nos preços". Isto é descul

pa de mau casador.

Clube Recreativo"6 de Janeiro"
Secretaria, 29 de dezembro de 1959

Ilmo. Snr: Diretor do Jornal O ESTADO

NESTA

Tenha a honra de comunicar a V. S. que em data· de
20 do co�rente foi eleita a nova Diretoria do Clube, para o

período de 1960, que ficou assim constituida:
Presidente de Honra: - Dr., Hélio Peixoto
Preside.ut�: - Eg�di9 A�,Qrim
1.O· Vke Presidente: - Ósmar Meira
2.0 Vice Presidente: - Norivaldo Freitas
Secretário Geral: - Fernando de Souza

1.0 Secretái"io: - Orestes Araujo
2.0 Secretário: � Felix Praunn
1.0 Tesoureiro: - Pascoar Guedes 'Rodrigues
2.0 Tesoureiro: - Sebastião Calixto
Diretor de Patrimonio: - Alipio de Castro
Diretor Esporte e Propaganda: - Sadi Lima
Orador: - Aderbal Philippi
Co�selho Fiscal: - Rodolfo QUint; Aimor! Laus, Ar

naldo Vacqui, Manoel Barbosa e Carlos Teixeira.
FERNANDO DE SOUZA
I

Secretãrio Geral

��ital �a Prefeitura;Munici�al de
-

floriaDó�olis
De ordem do Sr ..Prefeito Municipat levo ao conh ecimenfo dos Srs. contribuintes

abaíxo relacionados, que não sendo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos

brança executiva.
Departamento Jurídico, 17 de dezembro de 1959:

Morro da Nova Descoberta

Crispim Mira
Lauro Linhares
Caminho da Cruz
Morro do Mocotó
Gal. Bottencourt
Servidão Raf['l
Saldanha Marinho
Pantanal

Felipe Schmidt
Gal. Lopes' Vieira
Santo Inácio de Loyola L. 17

Morro 'da Nova Descoberta
São Judas Tadeu
Servidão Raffs
Francisco Tolentin,o
Clemente Rovere
Angelo Laporta
Angelo Laporta
Cruz e Souza
Frei Canéca
Nestor Passos
Servidão Franzoni

. Antonio Carlos Ferreira

Morro da Nova Descobel't�
Morro da Nova Descoberta

Av. Hercilio Luz

M!tjor Costa-

RUA
Antonio Mariano
Antonio l'4aurà
Antonio Nicolau Costa

Antonio dos Pass_os
Antonio
Antonio
Antolüo
Antonio

\

Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio
Antonio

Queiróz
R. Lima D. Cordeiro
Rodolfo Paiva

-Romeu Moreira

Roque
. Rosa L. Dias Carneiro

Sabino
Santaéla
Santos Moreira
'da Silva

Antonio Silva
Antonio Vieira de Oliveira
Antonio Verissimo da ,Silva

Aparicio Fortkamp
Apolonio H. Gonzaga
Apolonio Teofilo Bavret
Aprigio José Dutra
Arcanjo Crj�tiano Dutra

Arcanjo Faustino Rodrigues
Argentina Silva
Arginio Leandro de Souza

. Ar�no Candido Machl;ldo
Ari Oliveira
Arl Jordão da Silva
Ari O'Campo Maré
Adel Botara e outros
Aristides Apolonio Cardoso

I.j_l.,

IMPOSTO
Predial

Terrjtorial
Predial

"

"

Territorial

.

Predial
"

"

"

Territorial
Pl!8dial
Contr. Assist,
Territorial

"

Social

.,

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

Territorial
, PredialConselheiro Mafra

Maria Julia Francos
"

inscritos em dívida ativa,
ajuizados para co�

'"

, DR. ALAMIR B. C. FARIA
Procurador Fiscal

\

ANO
1956 a 1959

1956 a 1959

1958 a 1959

1956 a 1959

1959
1959

1956 a 1959

1958 a 1959

1956.a 1959

1959
1959
1959
1959
1956

TOTAL Cr$.
831,00
820,00

1.541,00
679,40
198,00

5.034,20
1.892,60
6.395,40
679)0

1.920,70
69,40

3.433,70
118,20

1.477,40
382,40

1.026,00
4.084,60
928,40

3.020,00
270,80
280,40
344,80
88,60

1.249,90
1.246,20

68,40
5.121,80
1.592,90

143,70
4.432,20
543,80

Explícou em

termos respeitáveis e claros) 1t1

1956 a 1959

1959
1959
1959

1959
1956 a

1956 a

1957
1958
1958

1956 a

1956 '

1959
1959
1959'

Gov.ernador, que a

o vntrartava o regulamento e qui>
,'urcp Ira 0- seu dever negando �

díepenaa,

O Dr. Aderbal. fidalgo lá fol'u,
fidalgo "no exercício do f'ov��nJ,
sorrtu e com superíor dignU ,,'1.

respondeu:

e desprendida de um Coman ia r.

�a junto a superioridade c no.

breza de um governador sensato e

nobre, .evttaram ,despre�tígios ,�

er mandos e casos desagr .tcláveta
de protestos e de Injustiças t .rmo

os_que ocorrem hoje em di... nes

ta éPJca udenístíca tão pró1!gil
em querrer calar a rorçe, as jll�tas

relvlndlpações daqueles que 1,,'1)

o dever de honrar ·e defeúder a far

da ,que vestem. sem que sejam

reprendldos aos gritos, C01'l� 8"

fôssem meninos de es��I'3.. por

Secretários do estofo Laerthn J.

1958 a

1958 a

1958 a

1959
1959
1959
1959

1959

Lara Ribas no Comando, gluy
M·endes na Direção e Ruy Stock.

ler na sec:·taria, quando d,�ls aluo

nos .rodaram no "carro de foo;ü'

Rt�ultado: Isso Importava, .n:> dols.

ligamento dos alunj:m \,excluhl,osr , ,1

também da CorporaçãO. 1<'01 ;) que

deu em bol.etlm.

Nessa alt�ra o hoje CeI. ,RUr

pletela junto ao ,Dlret.or ,() tJ'J�l'

gamento somente do curso, m.:.n,

tendo os alunos na corporaçã::l pa.

ra nó ano seguinte ·repetinm ()

ano de curso. d dlrtor embor·� a.

chando que é o ca,mlnho hu.nano,
mas não o regulamentár, a�aba

•

por concordar � não Interfdi'l!'

pois que a concessão seria úà,.la

e· exclusiva do. comando qu�_ j>\
os havia excluldo em b..>l )t,'ll.<

CeI. Ruy corre �; CeI. Lara RilJas.

Roga a conceSSão, argum"nt,a,:t::dQ
que seriam multo prejudicados ',$

I
rapazes cUja intenç�o era de per.

I
manecer na Corporação. Co 1 �de�

1·
era V\�ltar atraz, As grand3s to!,

, mas os fortes, são os que °1::1 -
•

pazes de nobrezas tals, . ....Ds rapa_

zes continuaram na Corporaçã::l J

repetiram o ano no ano:> seguinte
e hoje são ,�f1cials.

Nota - Não h,ove no caso in_

terellse político dos que f.:Leram a

concessão e nem compromisso dos

beneficiados que sempre foram "

são!) advers idos ferrenh,.,� dos Ii'b.

je 3 CorOÍleis.. Será que seu Laer.

tentende?

CAFEZITO
AGORA COM NOVA

EMBAL\.GEM

Delegacia de
Ordem Política e

Soc�al
� Senhor /Dl.retor:

Ao solicitar exoneração do car

go a flfu de reiniciar, no Rh de

I Janeiro,
as minhas atlvdades de

advogado. agr.ldeço a V. S. a va.

losa colabor'l,ção que sempre me

prestou.
.

Slrvo.ma . do p,nsPj'l para rena.

var a V.S. os IX cus protestos de

alta estima Q con!llderação.

Eyder pinto Marilico

Del. da O.p. e .soclal
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\ .ou. AYRTON UE OLl-

RAUL PEREIR'A (ALDAS'DRA. EBE B. BARROS, -

DOENÇA�E��ApULM.AO-1CLINICA DE. CRIANÇAS
- TUBERCULOSE -

-
'

consul.tórlo -, Rua FeI.IPe .r A 'D V O tJ A 'D OCOUIUlt{)rto I SUl....._,.. COUIUltas
'Y. 8er-n·0· Lili lUA .-p.o • d 6 I I

Scbmlat, 31i. - Tel. 8801.
.. ...... .... SelUU a, ,a- e'. •

Horário: das 14 àI 16 hOlaa.

EDITORA �·O rBTADO'" L1'DÁ.

o_�t4t�
.
Ruà,· ConselheiJ:o Mafra, 160

yelefone 3022, - Cxa. Posta] 139

Ende'rêço' Tel'egráficô ,ESTA'DO.� ..... i':'

.

DIRETOR
Rubens de Arruda' Ramos

G E R E-N TE
Domingos Fernan<les de Aquiôo

RE OA 'fÕR ES
Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amorim' - André
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machado -e-'. Zury Macba-
do Paulo da Costa Ramos.

,

COLABORADORES
,

Prof. Ba rre
í

ros 'Filho _.::. Dr. Oswaldo Ro;dr.i,gue� Cabral
--- DT. Alcides. Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eçá' -'- Major Ildefonso -Juvenaj - Pro{
Manoelito rle Ornellas - Dt. Muto'n Leite da Costa _,_

Dr. Ruben Costa - Prof. �A. Seixas Netto -� Walter
Lange - Dr. Acyr pinto daLuz, -'-- Acy Cabra] Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey. � llmar Carvalho
- Fernando Souto Maior",

.
. \

, P U B L 1 C I D 'A D •
Os�ar A. Schllndwelm - Aldo Fe'i1lADdM- - VlrdU.

DIu' - Walter, Ltnh*,...
H I PR. S • N 'f,A. N T •

l�pruenta(6eá A. S. Lara Ltda
tUO:- RUIl Senador Daat.. ,. - , ... A...AI

Tél. 225124
!i'- "Iulo- Hua Vlt�rl. 557 .:.:� Nr.) fi -,

Tel. S.-8941
I3ervlço Telel'rát,ico da UNI'J'lilJ PRES8 (U -I')

AGENTES. E CORRESPOllDENTE�
". -T ..do. oa' munlcfplo. «te tlANTA CATARINA

-

_A N UNe lo 8
.'

Mt41ant.· c-onlrato. de acordo ('o.·. tAM1. e. "tI'O(

.� J
FLORlANOPOLIS
I,

da. 15 ," 17 bO','"
Tel. - 21114j

Reildêncla - Felipe SChmldt.,
n.o 127.

ORA. EVA B• SCHWEIDSON BI'CHLER'
CUNI(A� DE SENHORAS' -E CRIANÇAS

Especialista' em moléstias de anus e recto
Tratamento' de hemorroidas, fistulaa, -ete,

.

'

Clnra!a anal
CONSQLTÓRIO.: - Ruá : CeI. 'Pedro Demoro,

. '. '. < r

•

• Es.trelto
'

,�-
.,

_.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
. 'ORTOPEf>IA'

Consultório: João Pinto, .14.
Consulta: das H. àS 17 horas. diá_
rtamente, Menos aos sábados. Re
sidência: 'Bocaluya, 136. Fone 2714

1553 --

Rua: frlndsct folenllno; n.' lO

AUXILIAI DE
ESCRITÓRIO

Precisa-se de um auxíílar
de escritório. Os interessados
deverão dirigir-se por carta
a esta Reda1;ão, índícando

.

idade, estado civil, aptidões,
rererêncías e pretensões.

D�12/230COMUNICAÇÃO' A,OS 'MÉDI�Ot E
-

- FARMACEUTICOS
A PIAM tem a honra e satlstação de éomunlcar aLS

.lustre Médicos e Farmacêutlc,)tl o lançamento do novo

drQduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLlANO.
GERIPIAM - as

r base, de NOVACAINA sob torma altamente està.bU\�a:dl\,
para ,) especial emprêgo em GerIatria, no tratamento nas

diversas manírestaçôes orgânícas do eaveíhecímentc e da

,enilidade, precoees ou não.
'

-

.'

A�ú(>1>tras e informações á crtsposlção _
dos sennqres

.Vlédlt'c!:'. a Rua: Conselheiro .Mafra - 90 COJll
Z. L. Stein-er & Oia. ..:... Agetttl}8

.r ,

X'i1SIN_Q.

A VENDA NAS

BANCAS OI IORNAIS
E REVISTAS

"

C O�'tfN I ( A -ç A O
'o ESCRIT6RIO PE ADVOCACIA E PROCURADORIA

por seus advogados; ·ANTONIO GRILLO, AUGUSTO WOLF,
EMANOEL CAMPOS' e MARCIO COLLAÇO; comunica que,
na .intenção de atender melhor e oferecer mais comodida
de aos clientes, ampliou suas instalações, mudando-se pa
ra o -seçuinte e_nderêço:

.

Rua' Jerônimo coeino, 1 -, 1.0 andar-
. salas 9 e 'lO - Édifício João-Alfredo
'Florianópolis - Santa Catarina'

PARA ITAJAÍ JOrNVILtE· CURITIBA DR. HENRIQUE PRISCO FACULDADE DE
PARAISO

Ô N I B,U·S�: U L T I M'.O li P � ,� ,ME'DICO �
, ; JANTA _ CATARINA. -

I___"", ,./ UBeraçóe.s - Doenças de

senno_j
Inscncoes Para Exame \le'Sflbular

s u p, E R - P U L",L 'M A N �,,�,pfr�_':\.;�����l�za��é�:t��i- i,E_�ta�'ão �b�rt�s naAe7r�taria. da.I.Fac�l(:la:�e, sita à ,rua ". DR. � LAURO DAURA
POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS/PANORAMICA�Jtal,ctos Servidores, do Estado; Ferreira: ,Lima) asl ínJcrições para-os exames vestibulares, j

CLINICA GERAr. /

VIAGENS O I R E T' A S _" (' -' ,.�, ... '� 1 tSer�lço do prot. Mariano 'de <\n� das 8,3Ó' às�l1 horas e..:das 14' às"17 horas, era dia ólize ao dis.
PARTIDA l'!LORIANOPOLIS 545 dradei)'ICdonscultaidsad:pel�Amtllndhã-ndo vinte de janeiro, com provável prol'rógaçáo até 3.1 .do c'or- Especialista em Qloléstlas de Se-

, H()_S� ta e· ar
.

e. ar e as
.

. .

-.� .

nho.ras e vlás urinárias. Cura ra_,

.

CHEGADA CURITIBA 12,45. 15.30 horas em. diante no consul- lel,lte: . _ '"
" ' _'. /' r.'" .

_-o dtcal das Intecções agudas e crô .

.-- ...,..RAPIDE " 3'U·1;; � BRASI'LEIRO LTDA" tório; fi' RUS' Nunes -M'aehado. 17. São os seguintes os docum:ntos, exigidos para _�;atricula: nicas. IdO aparêlho genlto_urlnáTlo
',' ,. esquina ,da Tiradentes - Telet. a) _ Prova de conclusao de curso secundarIo, em ambos õs sexos..Dóenças dO

VIAGENS,.cOM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e' 13 HORAS 27-66, Resldên,cla - Rua Mare-
�."" '

completo. (2 vias); u..:. aparêlho Digestivo e do sist.ema--T-t""'i.""HA--S-.-n-JO-.-L-O-S--;:-'"AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEOPORO chal Gama D''Eça,lh.o UI, '-::'- Tel. ,

'b) _ Carteira de Identidade' nervoso. Horário: 10',2 .às 12 e '"

.CAL E AREIAESQUINA TENENTE SILVEIRA -__ �TEL.: 21'72 3120.
-

'c)':_ Atestado de Idoneidad� MQral;
2% às 5 haras - Consultório'

I R M A O S BITENCOURIRua ·Tlradentes. 12 - 1.0 andar .

d) _ Atestado de Sanidade Físic(1.; ,

.

_ Fone 3246, Residência: Rua CAI� -SAO.l<RÓ • fONE 3802.

e) _' Certidão de Nascimento passada por oficial de Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI

_Regi�tro Civll que comproVI;) a id,ade mínima de' Espanha - Fone 3248.

18 anos;
f) - Prova de pagamento da Taxa de Inscrição;

. g) _� Fichas_mPdêlo 18 ê 19- que ,comprove a vida es-

colar !interior (2 vias); .

h} _ 'prova de Quitação com serviço Militar. --..:._'

IA exigência da letra "A" põderá ser suprida pela apre-

I sentação �e Diploma do Cúrso Superior, registrad� na Di-
retoria de Ensino Superior. _

.

O C�ncürso que constará de prova escrita de Química,
Física e Biologia, será realizado na 2.a quinzenà do mês de
fevereiro,

T.odos os d9cumentos acima mencionad.os, com exceção
dos diplomas, devem ter as firmas reconhecidas em Tabe-:
'ião de Florianópolis.

.

.......

Será de 28 o 'número de vagas -a serem preenchidas.

ASSINATURA ANUAL' - CR$ 600,00
A direção não se responsabiliza pelos

cour eitos emitidos nos, artigos assinados.".

VIAJE .MELIoa

,,,,_

PROGR·AMA DO f\AES •

\

PROGRAM.A flARA O,Mli:� pE JANEIR9

,

DIA 9.,;... Sábado - 'Soiré�
DIA 17"":" GRITO DE CARNAVAL - Cóm 'a famosa

. Escola de Samba - "Rubens Silva, da Rá
dio Naéional e TV Ca�a:l 7 e mais '�OS CA
RIOCAS SERENADERS" � Show e Car
naval. Mesas na Secretaria do Clube.

'

DIA 24' - Domingo - Soirée dos Brotinhos.
,

DIA 31'- Domingo - Grito do Carnaval para peti-.

zada, início às 16 horas.

; I _'
1'1·\

1
.

�

.j!I:·�����JI'iI.. II'.iI!II--
, '-

{, A Y A' N D' O (�O' M S A B A o'

Vir,' 'e,m Especialiejade
<1a Ua. WETIEt IHDUSTRIAl

.

JoIn,11I8 -!" (Marca btlstrada)
� economlla ..s.e le-:,mpo·e dinheiro '"

-, -

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

MEDICINA

Jflão'
.

Morilz S. 8.

,
WA SOB_ERANA" PRAÇo\ 15 DE NOVEMBRO - IlSQUlNA

IlUA FELlI'E SCHMIDT
t'ILlAI.. "A SABERANÂ" DISTRITO DO J:snUJITO _;: CANTO �

4UT&Io.JU

"Questões Trabalhistas"
EscrltóÍio: Rua João PlIlto n. 18 sobo
� eíerone n.: 2.467 - Caixa Postal D. 28

bORARIO: Das 15 às 17 bO�as.

DR. WALMOR ZOMER

GARCIA

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURG1A
. GERAL

Dlplomad,?," pela Faculdade Naclo- Doença.s de Senhoras. - p.rocto_
nal de Medicina da Unlv4.I'sldade ,logla - Eletricidade Médica

do Brasil' Consultórlõ: Rua Victor -Mel- ..

Ex-Interno 'por concurse da Mater_ relles n.o 28 - Telefone 8307
nldad;":Escala. (SerViço ·.do prot. Consultas: Das 15 'horas em d1��e.
óctáVIo Rodrigues Lima). Ex-' Residência: Fone. 8.423. Rua BI�
tnterno do Serviço de Cirurgia do menau, n. 71.

.�

HjosPltal I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. Médico do HospltllJ de

Caridade e da Maternidade Dr
Carlos. Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERÃÇOES -

PARTO SEM DOR pelo m{todo

DR.� HOLDEMAR,-.

MENEZES .Órosrco.prorüauíco
.

ConsuItúl'lO: Rua João pinto n. 1'0.

d&lj 16.00 às 18,00 horas. Atende
com horas marcadas. Telefone
3035 .:..... Residência: Rua General.

Blttencourt n. 101,

�:

Formado pela Escôla.:!i�
Mediciná. do Rio de ,J'�n�l' �
ró Ex::lnterno: 'dá:�terni

-

dade Clar'a l3asbaum: . d�"��
Mat�r�idad� Pró-M_aye,'
cio Hospital da Gambôa
e do Hospital do, IAPETà,
A tend1e provisóriamente
,no Hospital' de Caridade

- Parte da manhã

. ESPECIALIDADE: DO-
.

ENÇAS DE 'SÉNHORA$".'
PARTOS - CIRQJt::: ,�

, GIA - :"'
À

DR. RURI GOMES

MEM'DOMÇA
M�DICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras _ Clínica Geral
Residência:

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

Rua Felipe I�Schmldt ii. 8'7.
�sq. Álvaro de Carv""lho.
Horário:

p�s 16,00 às 18,00, diaria
mente

�
exceto aos sábados.

LEIA
'Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as 'bancas

M O' V E JS fM G E R A t'
..

ROSSMARK
VIStTE A LOJA

leI. 3810
.

.

.

�S$>S%SiSS;S%SSSSSSSS'â'SS%"%%%S%SSSS%«"iS%'
,

CANCER DA PELE _ DIAGNóSTICO E
./

TRATAMENTO

DOENÇAS DA P�LE .......:. SifiÍis - Depilaçees
Plástica A):>rasiva.

ti- \� "\ <

I ,

., "";.
-\.

DR� JOSÉ SCHWEIDSON ..
,·

�
',\ ...

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

-'- M É.D I C O _

Assistente da Olínica Dermatológica e Sifiliográfica
-

da Faculdade de Medicina do Paraná.

CONSULTA!tA EM FLORIANóPOLIS
_ Mli:S DE JANEIRO _

� r., 1 .

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAI$ .ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA'
� - _.-

. ..;....
. __ ._

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

o PREFEIfO mA'BALHA

. Pro,jdeliartmra
lIumina'ção pública. [impêza

, dos carros de cavale

o

Florianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1960

"

.'
'5

VENDE-SE
ÓFI?lo apartamento, no eentro

pa�te financiada" Telefone 2648,

J/O';8

Mudança de Jocal das bancas de jornais e'
. vê!�o munic}pal e do alto cando o trânsito 'tomando

espíríto _de boa vontade e difícil a manobra' dos veícu
cooperaçao dos dirigentes da los, tiveram retíradas dalí a
ELFFA. posição que ocupavam.

Aparlaménlo
no Cenlro

Atendendo aos interêsses
estéticos da cidade, houve Fiorianópolis está lucran-'

por bem e Prefeito Osvaldo do, e êsse b�nefício se es

Machado determínar a mu- te:t;lde.. tambem, e muito

dança de Iocal para as rere- prmclpa},mente, à própri�
ridas bancas. Várias delas I população, da qual o Muní-,
serão transferidas para a cipio rnuíto espera �m bôa

pequena praça fronteira ao
vontade e colaboraçao.

No setor da Iímpêsa pú- �ira-M�. e outl'als se. situ3;
blica igualmente têm-se fei-

ao e� iversos ceais ,mais
to sentir as

'

mais acertadas. _

apropriados e �em,dano pa

prçvídêncías, como a -deter- ra, o aspecto cítadíno,
mínação. de serem destacadas
mais turmas de operários
para a execução" dos servi"
ços nos logradouros públí
cós.

O Ministérió da Agrícuítura e a Cotrin sofreram, em

todo o território nacional, os mais contundentes ataques,
partidos que eram, muitas vêzes, por arautos de interesses

que
.
fÚgiam, por completo, aos anseios dos triticultores.

Com. a firmeza do gaúcho que monta o seu cavalo fogoso,
dando-lhe rédeas para, logo em seguida, dominá-lo com

singular habflidade, o MiriÍstro Mário MeneghetÚ colocou

um ponto final nas discussões desencontradas em tõrno do

grande problema nacional, dando decisivos rumos à ques
tão que movimentou entendidos e tambem desentendidos.

Santa Catarina, que possui clima e solo dos mais fa

voráveis à cultura do trigo, conta com uin SET àtuante e

dinâmico, agQra
-

perfeitamente integrado na sadia:' políti�
ca posta em execução pelo Ministério da .Agricultura.
'rendo à frente um Engenheiro-Agrônomo que luta de

mangas arregaçadas com o vigor dos que conhecem, real

llente, o prob'lema. tritícola, o SET está dando os últimos

retoques para' a arrancada vigorosa que levará,'a . toda a

área tritícola catarinense, O' implllso moderno e_ prático
de um programa de trabalho elaborado com o contato di

reto mantido junto aos produtores, .e não,mirando, com

divagaçÕes, mapas e cálculos no recessoào gabinete.
Conserva Sa)lta' Catarina o alto nível de rendimento

EDITAL DE CONVOCAÇAO 16 - Sábado (tarde) Farmácia ESPERANÇA Rua Conselheiro Mafra tritícola, por hectare, o que não.se observa no Rio Grande

Pelo presente Edital, ficam convocados os senhores as-
17 - Domingo

-

�:t'ar�ãcià ESPERANÇA Rua ConseUi.ftir.o Mafra do Sul e, especialmente,"" no Paraná, onde a tdticuIturu

sociados para participarem da Asselilbléia Geral Extraordi- 23 _ Sábado (tarde) Farmiicia MODERNA ' Rua João Pinto sempre sofreu as mais -diversas interferências. CQnfron-

nária, que será realizada no próximo dia 9 do corrente mês, 24 -:- Domingo Farmácia MODERNA Rua João Pinto tando-se tal fato com ÓlTendimento da produção tritícola

para ser ,tratada a seguinte '

I'
30 _ Sábado (tarde) Farmácia sto. ANTôNIO Rua Felipe f:?chmidt nacional, vê-se, logo'à primeira análise, que o Estadp bar-

. ORDEM DO DIA ' 31 _ Domingo . Fármácia sto. 'ANTÔNIO Rua Felipe Schmidt riga-verde mantem níveis excepcionais, levando-se em

"Discussão e deliberação sôbre as bases do reajuste sa- _

.

. consideração 'que o rendimento da triticultura do País, por

larial a ser firmado com data de 1/1/1960". O serviço noturno será efe tuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vitória hectare, sempre se manifestou incõfistalite�

A referida Assembléia -Geral será levada a efeito na O J?l�ntã.9 diúrno compreen dido entre 12 e 12,30 horas será 'efetuado ,pela farmácia O Serviç'o de Expansão do Trigo, em Santa Catarina,

'de .

1
- I d' t·

VitorIa. d'-;-'id I d D 1 H' i d S'l 't'
se SOCla da Fooeraçao dos Trabalhadores nas n us rias /.

S
Il'lg o pe o r. urva enr ques alva, es � numa

no Estado de Santa Catarina a Rua Tenente Silveira, 15,
-

�
E T R E I T O sintonia harmoniosa com o Ministério da Agricultura, o

;a_o andar, sala 201 altos'da Relojoaria Mont Blane, às ,1&,30 10 - Domingo Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro que:'incontestavelmente, repreesenta uma identificaç�Q_ de

<dezoito e trinta) horas em primeira convoéaçâo, o'u às--19,OO esforços' e de capaeigade�que perÍnitirão a Sania Catarina

(dezenove) horas em segunda convocação, eom qualquer
17 - Domingo farmácia do CANTO Rua 24 de Maio· manter os 'altos níveis da produção tritícola e, ainda 'mais,

nUmero de associados presentes, conforme disposição .es�a- 24 _ DomIngo Farmácia INDIANA, Rua Pedro� Demoro desenvolver um programa de trabalho. ·que, i�do ao encon-

tutária. _ '\.
tr0 dos objetivos da batalha do trigo deflagrada pe10 Mi-

Florianópolis, 5 de Janeiro de 196,0 31- - DomingÓ ,
Farmácia CATARINENSE Rua Pedro Demoro nistro Mario Meneghetti, porá fim a pro.blemas que se J1'e-

ERNESTO THEO BLANCK ',O serviço- noturno será efetú ado' pelas farmácias da Canto Indiana e Catarinense.
estem da mais -alta importância não só para o produtor,

PRESIDENTE AjU02 A presente tabela-!1J�,o poderá ser alterada sem prévia aut Driiação dêste Departamento çomo também para a mia n ional.
"!'I"J..r."�=".

Está o Prefeito osvaldo, Machado imbuido da,
firme decisão de dotar a cidade de mais estética e

dar integral cump'rimento às determinações cons

tantes das Posturas JVlunicipais.
E há mpito o q.ue fa�er, p.ois Flarhínópolis está

crescendo a olhos vistos, e, naturalmente, êsse cres-

cimento, pôsto que represente o ideal para' o seu

povo, vem agravar certos problemas, como, por
por €xemplo, o que diz respeito ao trânsito.

Assim, o Prefeito já estudou com as autorídades
responsáveis o equacionament.o dessa questão, mo
mentosa sem dúvida algumá/. pela importância e

gravidade que. representa para a metrópole barriga
verde.

A noite, a cidade nem

sempre vinha apresentando
I
uma iluminação condizente
com uma capital de Estado.
Urgia providências. O prefei-

I ,to acerto.u . .:ár��s e importan-
.

tes provídêncías com o dr.:

I
C'árlos Bessa e sr. Jupí Ulis
séa, respectivamente diretor-
geral e diretor comercial da
ELFFA. Assim, muito em,

\ I breve, 3;" iluminação d_e' Flo-
.

i rianópolis será bem rnelho

,I rada, mama viva demonstra
ção da operosidade do go-

I "
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PROGRAMA bo M:€S DE JANEIRO

11 r ",'.>- S'EMANA"�CÓMEMORATIVA AO 28.0

11 l ANIVERSARIO

:11
,

I

CLUBE RECREATIVO

6 DE
.

J A N E I R O�
ESTREITO

-_.�_.
'

4 _ Sessão cinematográfica às 20.00 hó.'f..s,
dedícado aos' asocíados e sulis famll1as.

5 _ Shaw artístico a cargo das emissoras 1,)-
caís, dedicado aos sócios e suas famJl1as.

a- _ posse da Dretorla e coquetel dançante
I9 horas

./

I

I
f
II I

'I :
I I

ii I
I',I
ii
I'
I
"

7 _ Bingo dançante;
8 _ Reunião do Rotary Clube.

9 _ Sol"ée Chlc comemorativa ao 28.0 ant,

V_;l'Sário '_ entrega de diplomas aos sócios be.

nemgrrtos ---; elelçã'l da Ralnna dõ' Clube,

JO'SE' FRANCISCO DA SILVA
MISSA DE 3.0 MítS

A familia de José Francisco da Silva, convida aos pa
rentes e pessoas amigas, para assistirem a santa misaa ,que
manda __çelebrar em intenção ao seu saudoso chefe, José

Francisco da Silva, no próximo dia 10 àrs 6 horas na capela
do Asilo de Mendicidade.

.

......

A todos, que comparecerem:, antecipam sinceros a.gra-
decimentos.

'

Sindic�loi dos Irabalhadorés ell.I.Em
pltsas Comerciais de Minérios e Com
bustíveis Minerais de Sanlà Calarina

Aíusa-se, tratar na CASA VE

NEZA.Por outro lado, a cidade
esclarecida tomou COnheci
mento e aplaudiu a retirada
das bancas de jornais e re
vistas do jardim OUy�ira
Belo, na Praça 15 de Novem
bro.

Também os carros de ca-,
valos, problema que, por'
muitos e muitos anos, desa
fiou os poderes públicos com

a questão do-local de esta
cionamento, já encontraram
sua

_
melhor. Iocalíaação,

Aulas de Malemá
lica

CHUVA DE VERÃO'

PARA

ÉPOCA.
EXAMES' DE 2.8

INFORMAÇõES'

É uma má chuva, essa de verão, quando passa�
dois dias; para ír

à

praia não dá, muito menos para
usar uma capa _..:... e o resultado é que vivemos suaren

tos e molhados, mártires involuntários de um tempo
antipático e desonesto, em que marcar qualquer pro
grama de fim de semana é, antes de uma temeridade,
um otimismo, sem par.

Se bem me lembro, não chovía assím, antígamen
te. O verão trazia as suas. cargas d'água, é natural, e

muitas 'vêzes as suas trovoadas fizeram-me a tortura

das nortes escuras, quando os pesadêlos, eram inter
rompidos pelo ribombo de um raio mais próximo; mas ,

daí a chover três, días sem parar, é outracoisa.
.

'Naquêles tempos, o mar começava a encrespar-se

lá pelas cinco, e o toró caia às �is; as sete, todavia, já
estava tudo decidido, e.o espetáculo de um.pôr �o ,301

avermelhado, com, nuances rosas e alaranjadas, ainda
nos era dado a assistir, de maneira que todos lucrava

mos: os que tinham calõr refrescavam-se, a natureza

tomava um banho, e nós, da cerveja no Miramar,
chegávamos a perpretar algumas poesías, ao ocaso

que de resto, eram rasgadas no local próprio de sua

criação.'
'

Sou um ignorante das coisas do tempo, � nunca

me arriscaria á afirmar, digamos, que a culpa dessas

mudanças cabe às bombas àtômicas ou aos discos

voadores; registro apenas a diferença entre duas ma

neíras-de chovei, das quais, a última, como sinal da

época, poderia ser chamada de "bossa nova" ..
Com a distinção, contudo, de ser pior .que a antiga.
E, no mais, o aviso de que me mudo, à partir de

hoje, para essa proletária quinta página, onde, ape
sar de não possuir a vizinhança ilustre do'Lenzl, do

Osvaldo e 'do Zury, quedo-me à éspera dos leitores,
que _potierão ser poucos, mas serão certamente fiéis.

Rua Gal. Bittencourt, n7 Tele.

fone 3839

pRfrnÃ1fõr·
UMA EMPREGADA·

I

nJ
, I

(

O Mercado Municipal tam
bém mereceu reparos, tanto
assim que os vendedores am

bulantes, que comerciavam
sua quinquilharia, atravan-

ANTIGO DErÓSITO 0"'''''''''''',1

PARTICIPAÇÃO

., FORRO
precisa.se de uma empregada,

, Sr. e Sra. Adhemar B. Tolentino
Sr. e Sra. Assunção S. Barcelos

participam. aos parentes e pessoas 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 AlcYides Tolentino Neto

confirmam A/UOl

i

Bátalb.a
-

,-
-

do trig_o
FERNANDO SOUTO MAIOR

Empenha-se o Ministério da AgricUltura, através do

SET, em dar à batalha tritícola um sentido novo e que

corresponda, plenamente, às reais neeessídades da produ
ção que, até-há pouco tempo, estava a mercê de uma polí
tica emaranhada, resvalando' para -

os caminhos perigosos
traçados por equipes improvisadas' e, não raro, destituídas

de recursos é de capacidade 'para o completo problema que

enfrentavam.' Acentuava-se, nos, 'pIincipais Estados- pro

dutores, uma crise que crescia'à medida -que crescia a' im

provisação e se acentuava o volume de soluções indicadas

quase 'sempre obedecendo a circunstâncias divorciadas da
'realidade, ditadaS ciue eram por interesses os mais díver-

sos.

IRMAos BITENCOURT tratar na redação deste jornal,
(AI� 8ADA�O . 'ONf )81)'

com o sr. Flávio, ou com o sr

DE��MAR.

Aragarcas será
apúrado: LOTT

RIO, 7 (VA) -_ o Ministro da Guerra, marechal Lott,
declarou ontem que continuam as investigações, não só sôbre o

levante de Aragarças, mas também sôbre o que se passou,em vá
rios cantos do país" admitindo, pela primeira v,gz, a extensãõ

daquele movimento. Disse o ministro da Guerra que o inquérito
corre sob o máximo sigilo e -Irisou, categoricamente, que "tudo
será apur-ado"O(recusando-se, porém, a prestar outros esclareci-

.

menots,
O marechal Lott falou à reportagem após a cerimÔnia em

que 34 vereadores cariocas lhe foram hipot-ecar solidariedade à
sua candidatura.

.

.MAIS VINTE ÚIAS
, f) .géneral Taurino de Resende, que dirige o inquérito

instaurado para investigar o 1evante .de .Aragarças, informou
as investigações continuarão ainda POI\ uns vinte dias. Ontem,

, "\ . f T- '.'. �.
". • o, -,- '"' ...

OUvi1J o depoimento ,do deputado Bento Gonçalves, a quem, em

primeiro lugar', o deputado Carlos Lacerda comunicou'o levante
,

dos oficiais da FAB.
.

.•

iS ?ftt::;lZrttttl1lt,;W � I
.

ta·t4wt6.em, na
&JtteitrJ. a"

, ,)j',
CERÂMICA PEDRO ARDRIANI S.A'.!

.

,----

Procure O depõsíto.à-Hua Santa Luzia (Ponta do Leal), ao
lado das instalações "Mercedes-Benz" telefone 6377)

PAGUE O PRÊÇO DE FÁBRICA
- Elementosvasados
- Telhas tipo "marselha'

'-,' Telhões para cumeeiras
- Tijólos comuns e furados

� Tubos e conexêes de barro vidrado pa
ra esgôjQs (manilhas)' e duto� de

barro. vidrado para fios e cabos
, eÍétricos e" telefônicos.

'DEPARTAMERTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

Mês de Janeiro de 1960
9 - Sáliado (tarde)

10 - Domingo
Farmácia VITóRIA
Farmácia VITóRIA

Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro-_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 Flo�ianópolis, Sábado, 9 de Janeiro de 1960

,

�s gran�es acontecimentos Es�ortiY03 '�e 115� (II)
Decepconaram os "catarinas" nas eliminatórias para Chicago - C. N .. Francisco Martinelli, o ne

vo campeão estadual ... Um acontecimento lamentável: a morte de Nico luz - Sergio Nascimento,
o vencedor da II Travessia Miramar - Praia Clube é da Prova "Marcílio Dias" - Caravana doAr,
campeão estadual - Rorganizacão da F.V.M.S.C. - A morte de Adernar Nunes Pires abalou a vela
. ,

catarinense - o "show" aquático da "Semana da Marinha" (Reporl. de Maury Borges)
Neste segundo retrpspéc:to dos rias dentro do país e no ji]xterlor:

principais acontecímentos espor. I servindo com representantes da

tlvos de Sant.a Catarina, vamos CBD em Lima no Perú, ·quando
'focalizar O Remo, A Natação e A I dlsp�tamos .,0 sut.amerícano. Sa,

Vela. O remo barlga-verde a tres I grazae-mos bl.campeões das pro··

nata�61"1I

Luz Inex,pllcllivelmente f,ll per,

I
de Santa Cllitarlna. O jovem r.t'e_

dendo o poderio técnico e o Mar, ta conseguiu assim um grands
tinem foi se reorganíza-idoj Ira. fellio, logrando' conquistar o U.

tou de formar boas .gua.:·f.·:,r,�S. tulo numa o:>mpetlção esportiva

aproveitando seus novos remado. das mais arrojadas e dlflc��s

perdeu o seu grande íncentt Iodar

o seu maior atléta. MIJrreu
.

\.dhf.-

mar Nunes pires o qual mereceu

da Imprensa, regístros especíáís.

Inegavelmente foi o saudoso Adbe:'
mar que conquístou.. as .matoresFUNDAÇÁO DAancs pasados atingiu seu mais al- vas clássicas res e dando.Ines conseque l' eUH U_ numa distância de 3.000 :n·�tr()fi

to nivel técnico, quando o consa. CIDADE DE SÃO PAULO. Em te o apôlo às suas

grado Rudolfo Kelle:'" aqui este. exibições no Rio de Janeiro nossa }iI)1 aslm que o Clube

Na outra competição
NIÍ_\"I�O realízada nesta capital, deno.nua, glórias na vela' catartnense, gto,

ve dando continuidade e aperfel- gU�I'UIÇão foi denominada do Francisco Martlnell1. conquíst a.r a da "Marcíllo Dias", Sergio Na�, rias estas q�_e extendeu até o seu

çc amento aquelas qualidades dos BOMBA "H" e por multas ou, hegemonia do remo de Santa Ca, cimento confirmou sua maJn,�'(:1 clube o Velejro� da Ilha a quem
, ' (

nossos bravos remadores. Contudo, tros como OITO GIGA.'n·l�, tal tarlna, qU2 ostenta com to-to o atuaçgo anterior, conquí semdo dedicou grande parte de sua. exts,

meses depois o noso remo foi a potência e a qualidade de seus orgulho, guardando a data c1: :·6 mais um títul,:>. por equipe;) ca- têncla. Ainda dentro dos espov

c�.lndlJ gradativamente .e hoje nãO Integrantes. O América de Btu- de novembro de 195A, como uma s avana do Ar foi o campeão do tes aquátl"Os vamos destaeer acuí

Estado. Na vela, tivemos a p.o�, o grandíoso "shaw", apresemczío

ganrzação da Federação de V ela para o público florlanópoilt'l.'�O,

representa mais aquela potênciA. menau também se deat acou em de suas malo:'es jornadas, Entn.
do lembrado perlodo áureo da diversas competíções, r.e�o 'v·ndo I tanto, contracenando com as ale

canoagem catarlnense. Espaço em o poderão do remo florlanópoUtano grlas vividas no esporte da canoa.

que chegamos a acumular glo, Mas, durante o ano de '59 o Aldo I
gem em Santa ôatarlna dur�i1j;(J

e Motor de Santa Catarina entt, que teve PI" palco a bala sul

dade que se fazia necessária em dentro das comemorações da "SE,

59, tivemos o falecimento do nau. nossa capital. Foi eleito seu pre- MA�A DA MARINHA''', por eu,

doso, Nico Luz, elemento 'I�\do sldente o professor Crlstaldo Araú· quíadores do Rio de Janeiro, os

diretamente ao esporte náutwo Jo, o qual vem apresentando um quais demonstraram grande habí,

trabalho erícíente e digno, �"l lldade J ai te no dlflcll esporte deObservando a quem a Imprensa registrou e

II dedicou Inúmeros �ome�tárlos ey·

pressando o seu posar e exal,

.tando as suas
. qualídedee como

,
desportista padrão.

quantos o elegeram. A regat", CEI 'veís que arrancaram fartos aplau.,

"SEMANA DA MARINHA", ·.l.U sos do púo!!.;a prlnclpalme l"�

firmaudo a acertada ,eso:>lha ce esquiar, r..zendo manobras n0:á·

A RADIO GUARUJÁ ...
A Rádio Guarujá-Cest�rá bem representada em Pôrto

Alegre, conforme informação de um dos nossos' colegas, a

Aquipe esportiva da "MIAIS POPULAR" está constituída
dos seguintes cronistas: Nazareno Coelho, Ac:y Cabral Tei

ve, Luis Osnildo Martinelli e Fernando Linhares da snva,
A turma é bôa e (JS catarinenses, estarão bem servidos na

irradiação pela Rádio Gaucha de Pôrto Alegre em caq.eia
com a Rádio Guarujá.

Foi a nota tttutu.se no grande acontectmcnro no saltar Obl', : ..fl:10S prévlaUl'-n�e
triste desta temporada. Se:;!:'o deste ano, organizada e ral\z�clEl colocados na passagem dos capar,

Nascimento eis o nome do nada tor pela FVMSC com a cola1)0'olç11 tistas que 'trouxeram cio RI" "de

que conseguiu atingir a me�a. de do 5.0 Distrito Naval, através de Janeiro, um pouco de gmç'a. :!l.a.bl,

Ch'egacÍa da II Trj'lvesla Mlr�'�IIar"! seu coma.ndo. Mas tudo nãO foi IIdade e grande slmpa�ln. para os

praia Clube, patrocinada pelo, flores 111:> setor da· vela �m So1Tlta desportistas' da, capital -:lo Estad).
Clube Doze de Agosto, com a IIU- Catarina pois a �xemplo 10 que Foi um grande e�tácllb. .

-:-ãc.

pe"vlsão da Felderaçã):> Aquática aconteceu com o 'Remo, jI. vela há dúvida.

'.campeonato Brasileiro de Vela

------:OOO:�----

,NA �ELEGAÇÃO VIAJOU "UM PARASI'lW:' ,.

Os "cochados" estão sempre pela frente dos que real
mente fazem alguma cousa pelo esporte catarinense. O
Presidente da Federação deu um c�rgo para um destes,
9, fim de evitar as críticas, mas, nós aqui não dorrnJmos no

"ponto" pois; na delegação viajou um "p�rasita".
------ : 000 : !

SAUL OLIVEIRA O SALVADOR DA SITUAÇãO
O técnico Saul de Oliveira, é o salvador de toda a si

tuação do futebol de Santa Catarina. Os próprios cronis
tas que lhe critiéaram, reconhecerão o seu eficiente tra
balho. Isso não é "puchada" porque não preciso de favores

do referido técnico. Todos nós como cresportistas, devemos
'ter personalidade e honestidade.

,
-

:000:------

(Ru.i Lóbo,
da ACESC) TAÇA AMIZADE

Por Ocasião do certamen:
nacional de yela, a FVMSC

sugeriu à sua co-irmã do Rio
Grande do Sul, a realização
de uma regata denominada
TAÇA AMIZADE, que já foi
disputada há anos atrás en

tre as mesmas federações.
Contudoí o problema para
esta disputa, é à escassez de

datas, pois dia 18 os gaúchos
retornarão à Pôrto Alegre. O
único espaço disponível será
a tarde do dia 17, domingo.

Q, programa para a dispu-
- ta do Campeonato Brasileiro
de Sharpie 12 m2, foi capri
chosamente elaborado pel!j,
Federação de Vela e Motor,
destacando-se além do pro
grama esportivo, a parte so

'cial, estand@",',programadas
'várias nicePç"õés io&- partici
pantes. Os três -cilás'.iIê. ,c@m

petição constarãQ do.,s�guin
te:

. '-..

PALMEIRAS 2 X SANTOS 2 "

Na segunda partida, da melhor de três, pelo Campeo
nato Paulista, verificou-se novo empate pelo plarard de
2 x 2. No primeiro encontro, também terminou com um

empate de 1 x 1. E uma prova de que (> Palmeiras e SantÓs
estão com a igualdade de fôrças no futebol paulista.

----: 000 : ----

OS MINEIROS ESTARãO EM PORTO ALEGRE

Torneio'"Miguel
Daux�r

Dia 14 .,_ Reunião das de

legações e comissão de re-,

gatas.
pia 15 As 8,30 .hs. ''-

Uma delegação mineira, estará presente no jogo entre O Torneio Disciplinar "Mi- hastemento do pavilhão na-

gaúchos e catarinenses. Natjlralmente são os "olheiros" guel Daux", prosseguirá no
cional.

do futebol mineiro. Éles vão conhecer os seus adversários. próximo domingo, com a fi, As 9,00 hs _ Coquetel às
____ : 000 :

•. nalíssima, que será disputa� autoridades e imprensa.
'

P.JDRO PAULO MACHADO NÃO IRÃ... da no Estádio �o paula, Ra� As 9,30 hs _ Primeira re-

O croni3ta Pedro Paulo Machado, diretor, desta página mos F.C. na Trmdade, _a� ,. gata..
.

esportiva, não irá à Pôrto Alegre, em virtude do estado de 15,30 hor��, �ntre as eqUipes
I _�!l .15;00 hs _:_ Segunda re-

saúde dJ sua digna espôsa. do FerrOVlarlO F.C. e _dO c.�. gata. -.
"Mister Joni" Independent�, que Ata0 brI- I Dia 16 - Terceira e quarta

----: 000 : lhantemente mantem-se na'
regata às mesmas horas.

t16& OPr:RA'\IA BE'N'&:FICIENTE DE ,Ili�:��?: d�oTO::��dor do
I úI�:al�egat�.s 9,30 horas -

IA � 1\A!(;: T{Jrneio, um lindo) bronze, I
.

FI OR'IiN
,.

POLIS gentilmente doado pelo des-: A tarde - Jantar de en�

L �Á O, portista Sr. Miguel Daux, cerramento com li. entrega

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA . I
bem como 11 artísticas me- i de prêmios e declaração dos

Edital de Convocação dalhas: . O segundo colocado novos c�mpeões brasileiros

Df' ordem do senhor Presidente, convoco os senhores receber� um bon�to troféu. I. de sharpie 12 m2. I,

associados da UGA OPERARIA BENEFICENTE DE FLO- Estarao em disputa tam-, •

RIANÓPOLIS, para a Assembléia Geral Ordinária a l'ea- bém, medalhas de "artilhei- . HOMENAGEM PóSTUMA A

!izar-se em La convocação, no dia 11 do corrente, às 19 ro" e "goleiro menos vaza- ADEMAR NUNES PIRES

horas, em sua séde social à rua Tiradentes n.o 22, com a do", pois Valter Gomes (C.

seguinte A.L) e ,Juca (F.F.C.) estão

ORDEM DO DIA na dianteira da artilharia,
A) Homenagear o sócio Benemerito OSWALPÇ) SILVEI- I

com 2 tentos cada. Aldo (C.

:RA, co ma afixação de sua fotografia na séde social. A A.I.) com O tento cont__ra e

bO�:1 l1urcada não havend? numero legal de _associado� I G�ar� (�.F.�.) com 2, sao os

para funcionar a assembleia em La convocaçao" deverá
"
dOIS goleiros men�s ,v�z�d.os.

a me2ma realizar-se em 2.a e ultiP1a convocação, com a As 13,30 horas sera mlCla-

presença de quaJquer número, meia hora mais tarde. da a preliminar com a par-
,

S. S. em Florianópolis, 8 de janeiro de 1960 ticipação das equipes secun-

Francisco Agaipo Ferreira dárias dos dois litigantes.
1.0 SECRETÁRIO J. Vieira

TAÇA JURERÊ MIRIM

Por ,outro lado, também' a
Federação de Vela e Motor
de Santa Catarina, advogou
a realização de uma regata
amistosa entre as represen-:'
tações carioca e catarinense,
em disputa da TAÇA' JURE
,RÊ MIRIMj. Os entendimen-
tos finais deverão ser trava
dos en'!.-Florfanópolis.

EM REPAROS O

VELEIROS DA ILHA

riga-verde.

Durante a realização do

Campeonato Brasileiro de

Sharpie será, realizada uma

romaria ao túmulo do sau

doso velejador Adernar Nu
nes Pires, tràgicamente fa
lecido mn Pôrto Alegre. Tam
bém nO' programa do C�ín
peonato, constará uma _foto
do saudoso desportista bar-

MADEIRAS PARA -�-

CONSTRUCÀO
I R M Á OS' BllEN(OURT
C�IS 8ADA�6 ' JONE 1907
� .. IIGO DIPÓSIIO DA.MI�NI

"

"
----------------------�-----------------------

/

'VITÓRIAS
Paulo Ramos 3 X Guarani 1

Paula Ramos 2 X rntemaeronaí (Lajes) O

Paula Ramos 6 X Bocaíuva 1

Paula Ramos 3 X Tamandaré O

Paula Ramos 2 X Atlético 1

Paula Ramos 4 X Paysandú /(Brusque) O

Paula Ramos 2 X Carlos Renaux (Brusque) 1

Paula Ramos 3 X Figueirense O

Paula Ramos 4 X Barroso (Itajaí) 1

Paula Ramos 4 X Carlos Renaux (Brusque) 3

Paula'Ramos' 4 X Marcilio Dias (Itajaí) 1

Paula Ramos 4 X Figueirense 1

Paula Ramos 3 X Comerciário (Crícíuma) 1

Paula Ramos 3 X Internacional (Lajes) O

Paula. Ramos 4 X Internacional. (Lajes) - O
/ Paula Ramos 2 X Independente (Curitibanos) O

Paula Ramos 3 X Hercilio Luz (Tubarão) 1

Paula Ramos 2 X Comercial (JQaçaba) 1

. Paula Ramos 4 X Caxias (Joinville) O

Paula Ramos 2 X_Atlético Operário (Criciuma) 1

Paula Ramos (mixto) 3 X Seleção Catarinense 2

EMPATES_

�aula Ramos 1 X Figueirense 1
,

',Paula Ramos O X Independente (Curitibanos) O

Paula Ramos O X Atlético O

Paula Ramos O X Àvaí O

pau'la Ramos 1 X Atlético 1

Paula Ramos O X (Atlético 0-
Paula Ramos 1 X Barroso (ltajaí) 1

Paula Ramol) 3 X Paysandú 3

Paula Ramos 1 X Independente (Curitibanos) 1

Paula Ramos 2 X América (Joinville) 2

Paula Ramos (mixto) 2 X Bocaiuva 2
QERROTAS

Paula Ramos O X Marcilio Dias (ltajaí) 2

Paula Ramos 1 X Carlos Renaux (Brusque) 3

RESUMO

Jog,os efetuados: 34; Vitórias: 21; Empàtes: ,11; Der

rotas: 2-; Gols a favor: 79; Gols contra: 30, pOl'tanto"com
um saldo de 49 tentos. Valores principais do quadro: Va

lério, Gainete Sombra, Nelinho, ZÜton, Marréco, Oscar,
Nery, Manoel,'Zacky, Nitson,__Hêlio e Leibnitz.

/

Noticiário da ACESC-
APOIO DE. BLUMENAU -E

JOINVILLE: - Cronstas IiSpiortl.
portivo ',e associado da ACESC,
para representá·la em porto' AI"

.
Como costumamos fazer todos -

os anos logo ao encer

ramento das temporadas, vamos, hoje, dar início ao re-
I

trospécto das atividades dos clubes de profissionais da
- Capital.

Naturalmente que vamos começar pelo Paula Ramos

Esporte Clube, o grande herói da temporada, o rehabilita
dor do foot-ball florianopolitano, com as suas conquistas
espetaculares que lhe valeram o cognome de "VINGADOR",
O tricolor começou a temporada com uma vitória sôbre o

Ouaraní por 3x1, vindo a terminar o Campeonato '''Re

lâmpago" sem derrota, mas em 2.° lugar, muito ,e.mbóra
revelasse possuir um time muito superior ao do Figueiren�
se que foi o campeão. Isso o tricolor da Praia de Fóra com

provou sagrando-se campeão da Zona Leste, enquanto que
o alví-preto teve que amargar no último pôsto do certame

que teve oito concorrentes. Classificado para representar
a Capital na etapa final do Estadual de Futebol de 59,_ o .

quadro paulaino logrou encerrar o .prímeiro, turno como

campeão, esperando-se continue _ a brilhal:.,._no returno que
será iniciado após as atividades da seleção catarinense no

Campeonato Brasileiro de Futebol. E por falar na Seleção
Catarinense que acaba de elímfnar os paranaenses e se

·::tpr'esta para dar combate aos gaúchos, assinale-se a con-

tribuição do Paula Ramos à F.C.F., pois representa a qua- ...

dro base do nosso scratch, de vez que nada menos de seis

jogadores do tricolor atuaram contra os paranaenses. Fo.-
'

ram eles Gainete, arqueiro; Marréco, Zilton e Nelinho,
médios e Valéria e Sombra, dianteiros. Abaixo damos os

resultados das partidas disputadás pelo clube dos Carioni
em 1959:

vos da Rádl9' Clube de Blulll ''lJl..�1 gre. O sorteio de ontem �'},lS�ll

e da Rádio Colon de JO'i(IVI,iS o seguinte resnltad'J: Rá'Uo, Diá

participaram do coquetel na séde rio da MJnhâ, Rádio Gllal'l1já,
da ACESC. Na oportunlda1e' d,:' Avulsos. Ontem mesmo, a aSlceia.

monstrlll'am desejl:> de il'lgr�Hr na çi'ío oficou ao sr. Alf;'edo Sil"a.

nossa· ,t'ntldade de classe.

RENOVAÇÃO DE

D1retor da Diário da Manhã, dan.

'do ciência do resultado do s,':

tela.

l"" -

�3- .. JOGO, TERÇA FEIRA SE OS GAUCHOS VENCEREM
�. .

Consultando a FCF sobre a série cetarlnenses x g!aúchos, ficamos cientes de que será reallzedoem terceiro e dec isivo encontro, cem

prorrogaçao em caso de empate, e, na batalha de amanhã, em Porto ,Alegre, o frluníopender para os sulinos. Tal' jogo seria efetua
do ferça ..feira, à noite, no mesmo local do segundo jogo, conforme determina o regulamento dQ Campeonato Brasileiro de Futebol

OsClubes em 59 (1)
O ANO FOI DO PAULA RAMOS

NENTES - Dentl'o de '1Jgtii'l!

dl.as"'todas as permanent33 do� CABINE 5 PARA ITAJAI -

sócios da ACESC serão re-::olhl. O associado Humbel'to Mcndon�s._,
a,.flm-de atuallzá.las para o sol1cl1nu pOl' telefone a cabine 5,das,

I
A fim de acomodar os ve- ano de 1960. para no çaso da seleção catariUallS!I

lejadores que partiCiparão no el1mlnar os gaúchos, transmlc1r a

campeonato brasÚeiro' de' -REPRSENTAÇÃO: O p�e, peleja contra os mineiros. Atm.

sharpie a diretoria do Velei- sldente José Nazareno O:>elho �e- dldo.

ros da Ílha, tendo à frente o presentou ti entldad.e nas solenl.

Eng.o Otto Entres, vem pro- dades efetuadas, antes do )1' ','10: O PRESIDENTE OSNI Mli:i.O

cedendo uma reforma em sua Gaúchos x Catarlnenses, no �s· CONCORDOU - Consultad::>, ,:)

séde social e no. galpão do tádlo dr. Adolfo Konder.

t'
sr. OS�í Melo - Pr,esldente da.

clube. FCF concordou com os m·Jlho,a·

. SORTEADO O CRO;NISTA l'A- I
mentos qU2 a plretorla desela In

PARA PORTO' ALEGRE: -. na
I
traduzir defr!�nte. ao Reserv�,do

Ilcmdo com nova decis,ã!, da atual
I
da ACESC, com o fito de ryo�"11b!"·

diretoria e aprovada em re·.lllão l1tar ampla, visão aos hom':! lR da

realizada onte�, foi pl'ocadlrlo o
I
Imprensa, escrita, dtirabte Q� .

sorteio dos orgã'Js de llilpr "\"�, I grandes jogos. 'Assim, o sr. O�,nl"

fi do que o sorteado ltr�v€s
f
Me�J demonstra o seu Intensd3

a.m.,_ 'I
do seu Diretor, Indique o cro"l!.sta! de marchar lado a lado com .. llL.

membro dJ) seu departamen"o 68- prensa. especializada 'catarlne:iE�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,"Q ESTADO"-O MAta ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
----=---_---:---- ._-�-

Florianópolis, Sábildo, 9 de Janeiro de 1960
------�---------------------------- --,--------------�---------------------------'

o pov� de FlorlanópoI1s por meíro entli�ncamento.

em 1950 passou para três mil, seus representantes decreta e Ál:t, 2,0,-, Estll lei entrarã em

com o, Govêrno do Estadj� e com eu sanciono à s,egu�nt Le!; vlgôr na' �,a�' de ,sua pup��caçfo"
, ,

, , ,

h tOI 'tAncias' revogadas as díspostções em ,con.

A indústria, braSileira de,maillots recebeu; êste ano, tudo nas mãos! FRACASSO, PO. Art. 1.0 - Aos o e s, es a

um v�iose 'cónçurso para maior perfeição da sua qualída- LITICO! Falta de, comando e �al. baineá�las que..,,_forem 1lonstruidj)s trárlo.

de, flexibilidade' e beleza: o concurso', do fio "HeIanca", ta de prestigio políttoo dos seus no Munlcipio de Florianópolis,

cuja composição é igual ao quê serve à Indtlstria de 'Oslon dirigentes. será concedido Isenção do paga-

& Boslon, adicionado ainda de unia percentagem de nylon. manto de Impostos e taxas não

Daí a beleza das linhas dos maillots Catalina - Rose E' ,necessá,'�C} que os caciques remuneratórios, Inclusive os de

, Marie Reid - Jantsen e Águia, uma vez qu_e empregaram I
do Partído, ríquem sabendo que construção pelo prazo de dez anos,

.

d I' d t d
-

':1;
,,,,

I t I publicada a presente lei, no
os fios acima menciona os, que a em e u o perml e uma,' a UDN Catarinel)Se não é pro. a contar da data de sua ns a a; ..

, A

'

Departamento' de Admlnj.straçãp"
adaptabilidade.. cem por cento, as linhas anatomicas. priedade dêles e'que a velha guaro ção." ,

t
'

- aos dois dias do mês de ievere�ró
Na 'A' Modelar de modas, o elegan e magazin da Ca- da está de atalllla e pronta para parágrafp Unlco 'Terao,

, de mil novecntos e ,'cinquenta e

pital encontram-se, em linda varledB:de, os citados entrar na luta em' ,todos os mu, Igualmepte,' direito a essa conces-
"

maillots. ''', " mcípíos do Estado. para acabãr sãO ;8 hotéis que já estejam NIl- nove. "

____..-__:-..;;,, -:::-�-�----...�-----------......------ '-,
'd d d que sátls 'Natercia Lemos Muller - Diretor

',No,t""I"C.· lar do til. Wstrit"a RodOUI'9r.',lo,
.

������!.��;�:� ��i���::ó:=:';H 'U dos deverão ter, no mínimo, tríu.

felleral- ��L�TlM 'I�FIRMATI'� §;��ª��;� f�:�������:��;
desta leI.

,

'
/' Art. 2p ,- Esta Lei entrará em

VISITAS AO DISTRITO' D j:Cngenllelro Ony Mariri, até Encontram.se em execução os

I
- '

E t I' I t o I A

I'
vigôr, na data: de sua publicaÇão

,_

então p.r,estando serviços no E.gcr�. serviços de reconheeímento dJ" Art. 4,,0 - s a e era v g",n

er: ,

cla Imediata, revogadas as dls!_J'o-
revogadas as disposições em con,

Estiveram ,em' v.lsIta �aI� ,13 o

I
tório de Fiscalização de L�j-es, sub-solo p8.l'a o proj'éto da futur!l " trárlo'

Distrito Rodoviário Federal os

I' SOllcitq,u'
sua demissão dêste De- ponte sôbre'o Rio Tljucas, na BR, slçõ,es em contrário. "

'

En,genheiros Nilo BUChel�. carlos'l partamen,to. 59,
.\

prefeitura Municipal de F�orla..
prefeitüra Municipal de Florla�

- nópolls, 26 de dezembro de 19i'í1
MeIreles de Carvalho, R ens No.

I
' nópo)IS, 2 de fe"erelro de 1959 -

ÔSlIfAR CUNHA - prefeito Mu.

'guelra, 'Carias Bes�a, e os Senha.
I
ENGENHEIRO WALMY 'MI·_ VIAGEM DE _INSPEÇÃO DIB ClfIEREM - prefeito Muni.

, _ nlclPal.",res Henrique Berenhause,r - pre-
j RANDA, DOYLE 'Cipa!;,

no
publicada a presente Lei, no

sldente da -4ssoclaçãl� Rura.l de

I
O Engenllelro Anthel'O d'AIJ:uel. publicada a presente lei,

Departamenu:Jo d,e 'Administração,
Florianópolis, Nelson Amim - Em gôzo de Férias, viajou para da Mattos, Chefe do 16,0 l)ls�rlta Departamento de Admlnllltra�ã') ,

,

I d mês de teve-,
'aos vln:e e seis 'dias do mêS de

pr,esidente da Associação Comel'. o Rio de Janei�o P Eng,errheirc RodovIá"Io Fedel'al, vlajou-, para.
aos do s dias o

_

claI' de Flodanópolis e Camões
I
Wa1my "Miranda, DÕylP. AcessO! c,, -

" relro de mil, novecentos e mn,
dezembro ,ed mil novecentos e (lh;t.

''')..
, Joillville -e !:tajai em Inspe,ção aos

'

quenta e alto:
réçnico dêst� Distrito, serviços sob Jul'isdiÇão dêste lDs" quenta e njêlve,

trlto. Natérc� ,Lemos MUller, Di�etol
OSNI ORTIGA, - Direto;' de Ad.

Jlllnlstração,
DepartlPUento de Administr�iio.

, " -;--'OO�-
LEI N.o 373

DESAPRo.PRIAÇÕES 'E INDENI· O "PôSTO DE SOC,?RRO DOUTOR FREDERICO ,J0SÉ'
ZAÇõES ROLLA" pretende neste ano-de 1960 -construir a sua' s.éde

(contlnuaçãlY da �ltima

Dé trinta mn votos} diferença

O resultado .das Elelçõ,es como

todos devem se "lembrar" foi um:
-: desastre: - diferença apenas de

três mil votos.LINDOS,SÃO OS MAILLOTS
DESTE, VERÃO

Gomes.

SERVIÇO DE-EQ,YI-PA:MENTO

DEMISSÃO DE ENGENHEIRO' PONTE'SOBRE O RIO TIJUCAS

MECÃNICO

1íI8 •. ').?,'0:L;"'i2 7("-"·J,FJ;P--,-
NOVA LI·••A

CONVAIR

-

Q Chefe do Dstrlto deslgnqu

E::ng, Miguel wolk para 'l',espoll

der pela 'chefia do serViço" de
Equipamento Mecânico do 16.0
D,R,F"

\

"

DO. CAMBORIU'

VISITAS AO DISTRITO

')
, l':Btlveram em visita ao- 16,0

I �. I
Distrito Rodoviário Flederal os

Engenheiros Nlo Buchele, Carlos

Massl!CI"lIÚrlo Luiz Garcia, 'LUlz
Férnahdo Flores, Lourival M:ãIS.
chltzky, Raoul Michel de Thulm,

Sr, David Fontes-prefeito Munlcl:..
paI de 'fljucas: sr, Camp,es, Gomes
e os sc�, Deputadps Raul Shae,fer,
Wllmar Dias, Orlando Bertoll

Osny Regls, \
.-'

PONTE SOBRE O RIO MATA

Encontra.se em ...construção a

I ponte sabre a Rio Mata do Cam.

�orlú, situada no trêcho Itajai�

Tijucas da BR·59, cuja (l:mclu,

são deverá ocorrer em Março vln-

130',

"

'

Hs.
!t p; ,

,

.. o
'" ". ,

' ..

DA "NHA

-

douro, A obra de arto: em ques,

'tão, tem o comprimento de 38 m�.
tros e está sendo C!:mstrulda pela Ifirma EMPEL-Emprêsa d,e pavl.

mentação � Engenharia, Ltda.

nR.59 TRECHO MARACAJA'-

TUBARÃO'-

.....
�
prosseguem em ritmo acéleradl'>/

E RIO Q FLORIANÓPOLIS
T,AMBÉM

'DIR�1'0 AS 15,30

os serviços de ,"j;.!l�raPlenagem e

obras de arte correntes,'no trê<ma
-

MaracaJá-Tubarão, da. BR-59, em

execuçãLl- pela Firma Tavares PI,

nhelro S,A.; no momento encon,

tram-se atacados, cêrca de 30 kms,

A. çonclusão do referido .tr�chõ ii

,aguardada' para Dezembro de 1960
x

,

Serã-o Pl1:_>xlmamen.te' realizados

os paga:mentos de nu�erGSo� pro.

c�!!Sos de desaproprlaçõ'es e Inde�

nlzaçõ!,s de imóveis e benfeitp-,
rias �t1ngidós pela. cons1;r'l!ção d�

BR-59, nos trêclllos Flor1�ópolls-
,

T�jucas e Guaruva.ltajaí.

própria, mesmo de madeira; essa instituição de Assisten
eia Social não tem cQmpromissos fi,nanceiros com nin

guem; o "Pô,stO' de Socõrro Doutor Frederico José Rôlla",
não distribue liLlimentos rºupas ou cjinheiro; mas ,orienta ADMITIMOS UM FUNCIONÁRIO QUE TENH_A PRA
aos desorientados, 'guia para os caminhos ,legais, mostra TICA DE SERVIÇO DE ESCRITóRIO E QUE SEJA DATI

os !:;_aminhos limpos e ,Serenos da Justiça! Cooperai com o LÓGRAFO'_ TRATAR: SÀTMA - EDIFICIO IPASE -

"PôSTO DE SOCôRÍW DOUTOR FREDEIUCO JOSÉ 3,0 ANDAR.
RôLLA".

-

OS ESCLARECIDOS

Em_um dêstes últimos dias, o ('O Jornal" e a

:.'*Ultima'Hora""do Rio de Janeiro, publicam entrevis
ta do líder da maioria na Câmara Federal, que para

nós, a despeito de qualquer posição polítíca-partídá
ria do e:qtrevistado, é de significativa importância.

O pronunciamento do Sr. Abelardo Jurema, além
de ser .catégóríco, na sua tomada de posição, no que
'se ref-ere à sucessão- presidencial; está .dósado em ter
mos de gente gtande, que .apesar de p�Uencer a uma

agremiação pblítiéa'dita r-eaeionári�, coloca o �eu pen
samento em -estado de adiantamento, em estado de

evolução. Não, queremos aquí.: fazer apologia a qual--
quer partido político, longe dista. -<.

Quando interpelada i "pelo repórter, a respeito da

campanha de Sr. Jânio Q�adrQs .dísse "o líder oa
__.' ...' :. " ).�-

maioria: r I
,

'

nQu�nqo O povo vislumbrar, num palanque,
atrás do si.'Jânio Quadros,l' os senhores das
terras e os donos do dinheiro, da região, não

'; votará no ex-governador de São PauW'·
E mais adíantes "

"Desde 1945 não ví um candidato à presidên
cià' da RepúbIÍca apõiado p'e�as tôrça� :e�onô
micas nacionais e estaduais sair vencedor".

Te,rminando:
"Eleições no Brasil de hoje, são ganha'!; com

[ôgoIímpo. Nada de subterfúgíos. O 'Povo vo

tará no canâ'idato do desenvolvitnento na-

cional�'. (Os grifos são.nossos) ,,..,,

Aí está em tópícos, sínteses de consctêncía nacio:
nal, síntese de evolução do pensamento nacionalista,
que 'ainda é um movimento- de. auto-deresa do povo
brasileiro, para aos poucos ir se constituindo em ideo

logia básica, norteadorados passos dos patriótas, que
desejam e lutam pelo engrandecimento do BrasiL

,A •••
com êste estadío de COisas.

1
dandjó a oportunidade para a tia

,E para que 'os .ratos não "i) i e- colh-a do candidato ao- Gov�r�ó 00

-p:oduzam, outra. vêz, udenístas ds Estado que reuna REA,LMENTE

tradição, tendI? em ylsta dias me" ,as aspirações de trad��ão, de tra,

Ihores para Santa Catarina, se

I
balho ereíttvo, para maior glória

formam e-m d1ssl!iência que dl� a
\ d� Terra Catarlnense,

,. .

dia S� avol�ma, agrupando_se"l DISSIDENTE

inicialmente em com!,tês e aguar»

LEI N.o 371 trada geral até encontrar seu pr!-

-000.---'
, ,

Pr�feltura MU�lciPal de Florla-

tnópolls, 2 de fev,erelro de :1:959 . ,

DIB CHEREM'- p.refelto 'Muni.,
clpal.

, -,�Qbo�'
Denomina Via Pública.
O ,povo de F�orlanópol1s. por
seus repr,esentantes, decre�a e

eu sanc1q_l0 ã segúlnte Lei:

Art. 1,0 - Dnomlnã.se Rua Ole-

�--RÂDIO GUARUJ.A'
ONDAS MÉDIAS - 1420 kcls, - ,5000 watts
ONDAS CURTAS - 50 mts. � 10000 watts

PROGRAMAÇÃO 'PARÃ O DIA 6 DE JANEIRO DE 1960

PROGRAMAÇÃO PARA O DIA 9 DE JANEIRO DE 1960

(SÁBADO)
AS 6,3D - ABERTURA
AS 6,35, - RANCHO ALEGRE

AS,7,05 - GRANDE MA'I.:UTINO DO AR

AS 7,35 - SUCESSOS NACIONAIS,
, ÀS 7,55 - REPóRTER GU!\R,UJ:Á
AS' 8;00 � IN&'l'aNTl!:S, MUSICAL I DÁ , CASA,CAR- :

NEIR6' :... ... ',�""

ÀS-' 8;05'--- -sAUDADES- IDO ·�U .SERTÃQ
AS 8,-35 - l!:STES SÃO OS SUCESSOS
ÀS 9,OQ, --:--: INFORMA A �CASA 'BRUSQl1E

-.

ÀS 9,05' - SHOW'MUSICAL RGE
'

ÀS 9,15, - PLÁCARO ESPORTIVO AMARAL
AS 1O,CD -- INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 - MUSICAL COPACABANA

'

"

ÀS 10,15 - PLA(CARD ESPORTIVO AMARAL
I

ÀS 10,30 - ANTARCTICA NQS ESPORTES

À� 10,45 - FESTIVAL DE, ROCK
ÀS 11,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS�11,Q5 - SUCESSOS PARA O CARNAVAL

AS. 11,15 - PLACARD ESPORTIV(t:. AMARAL

ÀS 11,35 - PARADA MUSICAL CHANTEGLER

'-ÀS 12,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
,

AS 12,05 - A VOZ DO DIA

AS 12,10 - Aí VEM O SUCESSO
AS 12,25 � REPóRTER GUARUJA
'À.S 12,30 - CARNET SOCIAL DkREL. MONT BLAN-

--

CHE'
ÀS 12,35 - ENQUANTO VOCÊ: A:_LMOÇA
ÀS 12,40 - WI�IAM FOURNEAUT E SEU SUCESSO
ÀS 12,45 _;;; POCHO E S/SUCESSO
AS 12,50 - SELMA RAYOL E SEU SUCESSO
ÀS, 13,00 � iNFORMA ,A CASi\ BRUSQUE

'

ÀS 13,05 - PORQUE CELSO
AS 13,20 - PLACARD ESPORTIVO AMARAL
ÀS 13,35, - CONVITE À MÚSICA
AS 14,00 - INFORMÃ pi. CAS.a BRUSQUE
ÀS 14,05 - 'A MúSICA DO qUVINTE
AS 15,00 - INFORMa' A CASA BRUSQUE
AS 15,05 -_SUCES,SOS PARA O CARNAVAL
ÀS 16,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE '

AS 16,05,-, SUCESSOS PARA DANÇAR
AS 16,35 - ESC,b.LA. MUSICAL COLUMBIA

ÀS 17,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 17,05 - ONDAS DE ESPERANÇA
ÀS 17,20 - ENé'oNTRO-,COM SUA FAMILIA

AS 17,35 - SUCESSOS
AS 17,45 ::_ MiUSICAL LOTERIA DO ESTADO
AS 17,55 - INFORMA A CASA BRUSQUE,
AS 18,00 - O 'INSTAN�E DA PRECE
AS 18;10 - RESÉNHA J-7

AS 18,35 - VERDADES QUE GOSTAMOS DE C<?_N-
,

'TAR"
/ÀS 18,55�-'RÉPÓRTIDR GÚARujÁ

" AS 19,00 � MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA

AS 19,30' - A VOZ DO BRASIL
AS 20,05 _.:._ TÊ:RÇO EM LOUVOR A NOSSA SENHORA
ÀS 20,35 - TELEFOJllÉ 'PARÀ OUVIR �

AS 21,05 - RÁDIO TEATRO
'ÀS 21,30 - REPÓRTER GUARUJÁ
AS 21,35 � TANGOS EM DESFILE
AS 22,05/- GRANDE I,NFORMATIVO PHILIPS
AS 22,35 - NOITE DE GALA '

,ÀS 23,30 - ENCERRAMENTO

DECRETO N.{) 81

O prefeito Municipal de' i' 0_

rlanópol1s, no uso ,ie suas

atl'lbuições e tendo em ,'lsto

o dispos�o no art., 1,803 em

seu parág�a:fo único" da Lei
gárlo da Silva Ramos, a rua, B.

n,o 246 ele 15 de novembro de

da CaA
do loteamento do Bairro Sã!:> João

1955, "ad renend,um"
ma�a' Mun1clpa):

em Capoell'as que par,te da el.

trada' gel'�l at�' encontrar' seu ,�_,

DECRETA:
mell'o entroncamento, ,

'

.AUXJUA'R Df� -ESCRITORIO
, "

Art, 1.0 - E' concedida pel'pe.
tuidade gratuita' da área para a

c6hstrução do, mausoléu a seI

erlgldjG na CemitérIo Munlcl'al

Art, 2.0 - Êsta, 'Lei entrará em

vigôr na data de su,1i PUbu'c'acâo,
r,evl�adas as dispos\çõe:s. em 'con"

t.'árlo.
' ,

, ), ,

ne, Itacorub onde reopusa o corpo
do Sr, Sidnei Nocettl.,

prefeitura Mtinlclpal' de" ,]floÍ'la�

A t 2 E t d t t ,nópolls, ,2 de feveF-elro de' 1959',
'

r, o -, s e ecre o en rara _<_'

I A') t d t d.{

�
DI BCHEREM - prefeito Munl_

em v goJ.Í nes a a a, revoga as aa '

disposições em contrárLC},
-- cipa!.

_

'

. publicada a presen.te Lei no De.prefeitura Municipal de �lorla- '

Aópolls, 27 de dezembro de 1958
partamento de_AdmlI\lstraçãQ, ao�

OSMAR CUNHA _ prefeito Mu.
dois dlàs do mês, de fevereirp de

mll .novec,entos e cinquenta e no_
nlclpal-.

v,e,

-,oOo-�
LEI N.o 374

Denomina rua

- O povo de Florlanópol1s po�

J-.�us representantes d:crêta
e eu sanc�?no a seguinte l�i: � SOALHO

A:'t, 1;0 - Dnomlna-se Rua I'Waldemar Ourlques, a rua A do

I'
) R

M.
Ã OS) BITENCOURT

loteamentp do Bairro São João,
(A I S 8 A O A R,Ç> f O N! 1I0f
A .. rlc.O efPOSllO DAMIANI

em Cápo,elras, ·que parte da es· __�,
'

�'....._----_,

l':-l'atércia Lemos Muller ,- Diretor

,Dptp. Ad�lnlstr'ação.
--000--

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

"PARTICIP,ACÃO
" ,

Sr. MARIO LOBO
-

Sr. JOÃO GREGORW COSTA
e e

Sta. JACIRA L. LOBO Sra. MARIA ISABEL COSTA
Têm o ·prazer de participam o contrato de casamento
de seus filhos Laelía Terezinha e Onildo
I' ,

LAELIA TEREZINHA e ONILDO
Rua Cons. Mafra, 184 Rua Frei Caneca, n 7
..... ,F�orianópelis, 24 de dezembro de 1959

G/300

O', "Pôsto de'Socôrro Do,ufor Frederjco
José Rõlla'_r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



! TejleiriD�a Est�rl--Presi�i-àõ-Em�ite--�e--iiàiiiii-ei-PõFti-iie;ê-!
• Ao contrário de notícias veiculadas durante o dia de ontem, em nossa cidade, segundo as quais o.Selecionado Catarinen- ,

•
se não contaria com a presença de Teixeirinha para o [ôgo de amanhã, no Estádio 'Olímpico,

..

a nossa reportagem foi informada de que as •

• aíirmações carecem de fundamento.
-

, ,I •

•
O que de fato houve, foi o julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva da partida Carlos Renaux x Marcílio •

Dias, [ulgamenlo pelo qual o time brusquense se afastará do Campeonato Catarinense. A sus pensão por um jôgo dos craques indiciados •
• nessa partida já foi cumprida, tendo sido Teixeirinha .beneficiado pelo "sursis". Portanto, a Seleção, salvo imprevisto de última hora,' •
• • estará atuando completa, em busca de uma es petacular vitória nos pampas. , •
• .a ���� --------------------�-----���-����-��--t

: ' EM PÕRTO UNIÃO:
'

"Viscount" pega
': ; avoluma ..se Dissidência . Udenista fogo:. : COI11�nda-a o' sr. Melquiades Fernandes,' fundador do primeiro .direíério LOND�ES, 8 (U.P.) - Um I a pista quando um de seus

� -. d
·

t S t C tari A d
_

d d' d' "0 P fid "Viscount" da "British Eu- pneus explodiu. Pouco após

"p'R-E"r-o -PE-LA�"'- 'UI _ems.a em an ,a a a.flna -, s a e.50e,s, suce em-se Ia a Ia - ar I 'o ropean Aírways", foi comple- 'o fogo se declarava em um de

.I tamente destruido pelo fogo, I seus motores e se estendia

NOI\-YA. . .

nao fol fundado para fins aventureiros �
à noite de ontem, no aero- ràpídamente a todo o ínte-

A bandeíra desfraldada, pela
,

Dissidência Udenista, I ,aos velhos e prestigiosos ho- impopular, sem cultura 'e porto de Londres, quando ví- rior do avião. As bagagens

RECIFE, 8 (V.A.) _, Ma- neste Município, tendo à frente o Sr. Melquiades Fernan- mens públicos Adolfo Kon-:- que mal se elegería Vereador nha de aterrissar, proceden- dos passageiros toram queí-

nuet Pessoa de Melo, incon- des, fundador do primeiro Diretório 'Udenista em Santa der, Coronel Aristiliano Ra- em Criciuma, e que seria suí- te de Dublin. Cinquenta e madas.

formado com o rompimenio Catarina, tremula vítoríósa, talo número de adesões que mos e Wanderley Júnior. cídío o lançamento da sua quatro passageiros estavam Os bomheiros do aeroporto

I dl 'd' b'
•

d à bordo e salvaram-se. foram consideràvelmente
de seu noivado, armou-se de la apos la, vem rece endo, de correlígíonáríos, de todos Êstes foram os verdadeiros, candidatura ao' Governo o

prejudicados em sua tarefa
uma peixeira e foi' ao encon- os recantos do Estado.

,

Generais da vitória. Estado. Êste, também era o

tro da ex-prometida, dispos- As adesões, sempre caracterizadas em termos que não Os atuais donos da UDN, pensamento de Irineu que
O avião acabara de tocar I pelo ne"oeiro.

to a uma vindita, sangrenta. I t'leixam. dúvidas quanto a necessidade de mudar para me- são aqueles que-em 1955, di- trabalhou contra Hülse. O,' D,R. JOSE' 'se'HWEIQSO'N JA' IfSTA'Maria Eunice da Silva, que lhor, se sucedem diáriamente com grande rapidês. vergiram e se bateram con- A velha guarda lutou em I:
_ mora no bairro de Pina não Injustiçando velhos com-

tid t
.

tra o lançamento da candí- todos os setores do Estado
. 'h . ", ,par o que ornaram irres- CONSULTANDOaceitou de modo algum as pan erros, preterídos em suas ., I" datura partidária do atual durante vinte anos, até que

propostas de reconciliação e, justas reivindicações, ver-.
pirave o ar em seu redor. Governador Catarinense, Sr. em 1950, conseguiu conquís-

.

I
Conforme noticiamos há dias raná exercendo ainda outros car-

c�mo também não estava gastando inocentespara aco-
,

A yelha guarda, ten: par�
Heriberto Hülse, pelos senho- tar o Govêrno. A diferença 'a.cha-se nesta capital, o nosso I gos de c�efla em vários Hospitais

dzsposta a ser personagem lher novatos e oportunistas I
SI, que o Partido, 'nao fOI res Wanderley Júnior,. Arís- de votos nesta sua vitória foi ilustre, conterrâneo e grande mé· Curitibanos,

fácil de tragédia passional, ,! conhecidos-como tropa de fundado com fins aventurei- tiliano Ramos e Adolfo KOll- de trinta mil sem ter o Par- dica, Dr. José Schweldsjc)ll. O Dr. Schweldson atenderá os

desarmou e prendeu o ex- , ocupação, os atuais donos do ros.
,

der, sob a alegação de que o tido sequer um Inspetor de I Considerado como um dos mais casos de sua especialidade, duo

I
. -

I
competentes dermatologistas do rante o corrente mês, à rua Tra-

�o�'Vo, entregando-o à Po- Partido, já caciques do poder, Entretanto, o que de tem candidato da velha Gu�r?a Quartelrao. . pá.!s, é S.S. profeSsor Asslst'ente [ano, 29 - 140 andar, nos, doíé

lzCta, . . I desgastaram. de tal modo o visto vem demonstrar que o era homem sem prestIgIO, _

(Cont. na 7.a pág.)' da Faculdade de Medicina dfc> pa. per�od�s do dia,

Partidó já perdeu a sua fi- I '
nalidade t�e eXi:�ir, .po�que i ATE NO EMPLACAMENTO FUNCIONA!
�::;�I.:Oj�o��i:i.:i "HOHES'IIDAD'E" UDEHISTAmas de oportunistas,-infeliz-,

'

•• III
mente, prestigiados pelos

� atuais donos do Partido.

C b Ih funciona d d -I
·

'

'

bFIO�POliS, Sábado, 9 de Janeiro de 1960 A vitória dk �950, deve-se I

. oletor faz o tra a o e os unclonanos as e egaclBs rete em.
CSS%SSS%SSSSSSSSSS%$SSSSSSSSSS'SSSS h

S �-�--. ., Depois que o taâo elogiado Govêrno Udenista tomou conbbVn7''J:'" 'J:""--'S'S$SSSSS$S\"'"SAS%SUSssss»s,ssssss",� :: .... , '<J "

-

.

, ta de Santa Catarina, acontecem casos como êstes:
-
CELSO pensa assim em termos de' • t As Delegacias do interior, faziam, nas épocas devidas, o

e n e rg Ia' ! emplacamento de veículos.

CRS 16 573 073 000 00 'I Para tal, 'os funcionários graduados das ditas, delegacias,
•

II I • "
_

'i":; a título de "pro-labore", ou coisa parecida, recebiam determÍ-

,1 ,
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Vendas
e

Consignações

Taxâ's
,

de1
'I

Plano

de
Obras I Investimentos

- ,

Ém milhares de cruzeiros

1961

1962
1963
1964

1965

284.550,0 56.910,0 71.137,5 '

484.050,0 96.810,0 121.012,0
1. 007 .475,0 20í.495,0 ;;151,868,7
1 .059.975,0 211.995,0' 264.993,7
1.169.975,0 233.995,0 292.393,7
........... . ....... . .......

11.429.775,0 2,285: 955;0 2.857,343,01974

o desenvolvimento econômico
"

de" Santa Catarina depende da

quantidade de eletricidade que viêr
t

,
'

a ser posta à sua disposição.
Celso, Governador, dará a VOCÊ,

244.300 kw de eletricidade.
entre 1961 e 1966,

,

O Plano de Eletrificação de Celso custará " ..... , ..

Cr$ 5.200.850.000,00 e US$ 24.190.000,00 amortizáveis entre
1962 e 1974 .

Neste período o Estado arrecadará em impostos e

taxas, em razão apenas da dinamização da economia ca-

tarinense, decorrente da instalação dos 244.300 kw, .

Cr$ 16.573.073.000,00.
No mesmo período, o faturamento -de en�gia

çará a importância de Cr$ 5.336.659,080,00.
O Plano de Eletrific,ação preposto por Celso,

verifica logo, é
- realista;
- atende as necessidades de Santa Catarina;
- contempla todas as regiões dei Estado;
- é auto-financiá:vel.
E lembre-se

alcan-

VOCÊ /

Mais energia significa mais trabalho ,para você

•.

Kruchev na India
em' Fevereiro
MOSCOU, 8 (P.P.) - Ni

kita_Khruchtchev espera po
der visitar a India no próxi
mo mês, informou a Agência

,I Tªss, acrescentando qUe o

l' Embaixador Indiano, I. P. S.

Menon, transmitiu o convite

ontem, '"Khruchtchev agra-
deceu calorosamente o amá
vel convíte - disse a agên
cia - e afirmou que a visita

poderia ser de grande pro
veito". Menon propôs que o

"Premier" soviético visitasse
a India. na oportuni�ade- da
'viagem que deseja fazer ró
Indonesia, em meados do

próximo mês.'

Blumenau
Joaçaba
Pôrto União

Lajes
Pôrto União

nenses e gaúchas;
E por falar nisso, devemos recordar que, segundo

nossos eminentes colegas do CORREIO DO POVO, de
Pôrto Alegre, uma das causas da derrota dos rapazes

sulinos, -ali no estádio Adolfo Konder foi a emoção dI'!

qU? foram presas: com as solenidades efetivadas an

tes da partida.'
Essas comovedoras solenidades resumiram-se no

iuisteamento da bandeira nacional, pelo sr. govema-

dor, com os atletas joimados!
-

Como âesculsxa, nada --menos engenhoso. E até

um tanto difícil de compreender, por isso que cerimô

nia Isimples como a quê houve é comumente repetida
e1n atos esportivos.

A segunda desculpa está no campo, que é o mes

mo das vezes anteriores!

Dessa não' se lembraram os' paranaenses.

Mas, o nosso tema, hoje, deve ser outro, dentro do

mesmo assunto. ,

Queremos, através de uma explicação, intormar
nossos colegas da injustiça que cometeram com a

banda da Policia Militar, que compareceu ao estádio.
. Em todos os jogos de campeonato brasileiro aque

la banda, que é das boas, lá está. E nôs jogos passa

dos, dos certames anteriores, também lá estava. E

sempre que um tento era marcado, ela executava 1tma

introdução musical! rápida, entre a marcação e a

nova saida.

Com os paranaenses, anos passados, ela chegou a

festejar musicalmente, oito gols contra nós.

Aos gaúchos, de outras vezes, também deu cober

tura melodiosa, aplaudindo-lhes os feitos.
A execução, assim, dos acordes de um dobradi

nha, na hora dos gols, tem sido sempre contra nós

e a favor de gaÚChOS e paranaens�s.
Neste ano, que a nosso pról já interpretaram mal,

achando que a banda estava torcendo oficialmente e

que, por isso, foi reprimida pelo juiz.
E' sempre assim. Pobre não tem vez .. _.
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