
_ Escoltado por aviões di-'FAB desde ,óCabo' Frio alé'lo 6aleã() ,Recepciona1dó no (ais da Ban
deira, do Ministério da "Marinha, àpós' ,haver desemb�rcado no G�leão e rumado -para aquile

loca!, -- Apresentadas '�ilias autoridades ao Presidente topez Mateos.
ANO XLVI' -, O MAIS, ANTI GO DIARIO DE SANTA C./\ ,TARINA - RIO, ':1,9 (VA) Escoltado desde Cabo

Frio por quatro aviões do 1.0 Grupo de Caça, '

o DC6-B-N dá "Pan American" que trans�'

portou para Q Brasil o presidente do México,
sr. Adolfo Lopez Mateos, e sua comitiva, des- ,

ceu ontem, no Aeroporto do Galeão, de onde,
p�r-mar� se dirigiu para o ,çais do Ministério
da Marinha. '

ordenada pelo, emissário especial do Comité Nacional, CeI. Ne-.
, "

"
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A recepção oficial ao presidente mexica-.
no com 'as honrasmilitares a 'que'teve direito,
foi ria árêa fronteira ao Cais dá Bandeira, na-

, '/

quele Ministério, onde chegou às 16 horas,
aguardado pelo presidente da República e' sra.

Juscelino Kübitschek nas proximidades da
escada de desembarque.

CHEGADA
No percurso do Galeão para ,o-;

cais do Ministério da Marinha, de

acôrdo com
I
o cerímontaí

"

marítt;

mo,' navios' e estabelecimentos

prestaram as ,..honras devidas ao

chefe de Es&qO estrangeiro,
,

A
� lancha presidencial atracou nas

escadas junto ao mastro da Ban..

deira, desembarcando' íníctalmen.,
te, o presidente d? México e a

sra, LOp'ez Mateos e o ministro

Raul de Vicenzi, chefe do Oerl
rnoníal do Itamarati. Foram exe:
cutados os hinos nacionais me.

mo Caaabarro, em sua.recente estada em Florianôpolis.. :�ca:�v:a b:Si:::;��. eF�:da:eg:!�,
- --- -,-

'

.,.._'--
•

-'-
f

� os dois presidentes
-

e �respect1va�

:0 INVENTOR DA URNA BRASIL EM'FLORIA'NÔPOUS
-,'

:r:�:..f�::!��:��i:������e::
Esn,erànç� de q'ue seia adotada, oficialmente_ dente da aprovação oficial, do:s presidentes, o comandante da 2,a RÁGINA . lia - Não Haveria Contrabando
,r. l "

_ mais de 'trezentas, ist<;> ape-
guarda de honra apresentou.se ao Livros, e Idéias � Nqssa Capital no "pl'esidente WenceSlau".

Declarações 'do sr. João Pedro Ghiorzzi.rseu nas em Santa Catarina:
' presidente do' México e o convi. - Entrevista com o vereador Vi. 6,a PÁGINA'

dou I!: passar em revista a tropa tório F{)vuefolll, - <sociaÍs - Dr. ,O Estado 'no Mundo dos'Esportes-

inventor O sr. João Pedro ainda formada. APós a revista, os, doia R!j.dar.

Estêve ontem em nossa re- ídéta. Afirmou ainda 'o sr. permanecerá. por vários dias presidentes entraram no "hall'
'

3.a' PÁGINA, 7 a PÁGINA"

'ráção O: sr, Joã.o Pedro João Pedro Ghiorzzi.,que em e� Florianópolis, em função do Ministério para as apresenta.

'I Aqui
e Ali. 1!'lagl;.ante. Político' - Gineastas

\ Ghiorzzi, nosso conterrâneo meados de abril entrará na
' de .negocíações referentes ao Ções das altas, autorídades ao ehe., , '

, 5,a PÁGINA Fxancêses - Mulheres pol1cia�ão

����e���dl'�� C��F�M�����'s_e_u_�_v_e�n_t_,o�.---------__�f_._d_O__E_s_�_d_b_m_b_,l-C-=-O-.-·-_---------___ ������=���� (��)C�����
na Brasil", que já foi obj!,!�o para a adoção' da urna, nas ----------........:.....--------- -----�---...-._--

de detalhada reportagem em 'eleições brasílêíras, ',Como NO (ASO 'DO FI!IJA-O BI(·',HADO.�, " _J , ,

"O 'Estad,».'. . - ';
-

demonstração da sua utílí-: t ' .
,

���n:���!:�Ji:!;��i�f�:E�� !��:l�rj�d�:�:�r:�:��i:t�� ln'.q'ue'Jlit'
" ,

-,�:an'I"I:D- 'la- 'Q'S' g�".t\' rIS;@'oo'sive'llIIs'nosso siste�.a":: d�" vot1:li�6es,_ -�� l)..,�s§� ,Es�,c_!.o! :p�ra- C1\l-:-, t 'li' , ,r._�;_:' ',_
�
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.

�:u�\��fttu��:e!1�er J;�!� espera�do, colO(�a�; indepén- Frederko M'indello, eX�ilresrde'nte 'da, fOfAP e'l,táci'o, IOSt,iI��ij�bo ;i1tr'ê:':os 'iI;-\;dk�iâdos :-" �=
_, Pedido .. ,

�.

atuaís. A aceítaçãe do in Tremor de 'terra na
'

.
.' - . . , "� ,

r�ftou:�ni::�oA�����:�����
-

, 7
. pela {omissijo'�de loquerito o -afastamento· dos' impl'icadeos -q�ue 'exercam -carg'os de corlfia'nca ..

cobertura e apolO de JOfnals Ita' lie _'
'

\ '

,
_

.
, 'c

'

,-

de todo ó país como de altas '., RIO, 19 (VA.,) - São oito os resnonsáveis (mandantes .dO serV'lgo públ1co, como a'Jr( Frederico Mindello e seu'coestá.

autoridades.
.

CASERTA, 19 (U. P.) _ Ôs •

. ,

1'. ) , , .

-

•• _

-

.

"

,SãO preventiva, 'reSponsabilidades duano, excusou.se de' 'Prestar 'de_

Mostrou-nos o P!iado� ,

da' milhares de pes'�oas aéam-
executoI�S � cump Ices. pelo negOCIO do �eIJao }mportado, apon- penais e cássação da riaclonali_ claráções a .respeito dt? .inquérito

urna que revoluelOnara os tados pela Comissão de I '

"""'t j

t' t d' ,
.

dade de alguns dos implicados. concluído ou comentários ao re-

metodos' de votar' em nosso padas na r;gião montanho- .' nquer\ o. como pra lean es e crIme' _ latórlo que recebeu antes de to.!

pais, ·uma cart� do Mi_nistro sa de. Caserta recusaram., contra a Admin,istração Pública: coronel Frederico Mindelo ex-' NOVO INQUÉRITO mar conhecilménto completo do

Nelson Hungnlt, Pr,esldente se apesar dos apêlos das au- 'd d COFA
"

,-' processo, fazendo distribuir It se.

do superfor, Tribuna]' '�lei- to:r:idades, a retornar a seus preSI ente a_ P, � atual diretor da Comp�l\hia Siderúrgi- b novo inquérito sugêrídO visa guinte neta oficial: "O gabinete

����l, ;�\�d��iel;��10 � ms�� lares, que foram abandona- ca; IlláCic. ,To�ta Filho� díretor. da ÇACEX; iI1spetor de polícia _ �asa��:�: :u�::iS�ã�rr::�!ar:::::� �a :i��::rc!O i;f��:�l;u:nad�:� ,

----,-'------, '-' cios em , virtude 'de' -, fortes Renato
1Lahn1eyer; José Joaquin1 de Oliveira e

-

Danilo Edson' cimente durante as investigações missão .de Inquérito designada pa-
'-

��
n tremores telúricos. D

à quI' procedeu, que envolve qua. .l'a apurar o caso da importação

B�' I 'flf*'i Soldados da engenharia uarte,liuncionários da COIfAP; e os comerciantes Georges Pe- se tddos os implicados no negóCio do feiiã6 entregou ontem o 'rela-
"

,

, •

'.

�� trabalham para, consolidar treseu, lVI.iracéa Buescu e Antônio Lomelino Lira. '

�

do feijão pôdre e se ref,ere, espe. tório de seus traball10'l, 'Como se

'iJ A i - I i'
, .cialmente, fl, importações, tam. trata de processo cons�ituído de

as casas abaladas. Os peritos com
...
sSao, pe o seu pres dente, missão de, Inquérit\), para funcio- do Trabalho, tem 231 Pa'ginas dac_ três volumes e extenso relatório

"

I A ld S ki d bém, d�, banha, manteiga, óleos, - "

aCrhdl'tam todaVl'a t t _ _

vna o, '!lS6,e n, pede, o afasta� nar em regime de intervença-O 'na' tl'logrofadoo i I i 't A o m,inis....o "'ernando No'brega vai

", ,
.

" : �r� ar mento lmedmto dos funcionáriqs
-, ,. � e np u reS volumes azeite, bacalhau, exportação de examina�: o�assunto a fim de de.

se de medIdas provlsonas e Implicados que exercem cargos de
COFAP, a fim d,e apurar outras do processo: com, 910- Páginl!,$, courob, aqUisição no merc,ado in_ '

'd d
irregularidades, além de t�ês anexos, Depois ,do teru .. de arroz e charque e' ut1l1- cidir, ,qu�nto às provldênctas su_

que a CI a, ,e, que tem cêl'ca confiança e o �ncaminhamento do
" históvico dos fatos e de

- me�cio. ·geridas.", ,

-

de 6.000 habitantes, d,eve -ser processo (três volumes) ii Procu� O Rli:LA�'ÔRlD nar as pessoas acima, conclui' pe. zj\Qão de uma verb� de, Qr$ 500.
' _1 _

demOlida' e reconstruida qua-
radol'ia de Justiça do Distrito F'e_ la promoção do competente pt"o.

mllhôe< parllo atender aos flagela-
deral para os d�vidoS' fins," DU_ O r'-�l tório da 'C i -

t
' dos de Nordeste.

I

se inteiramente,. gere Ia constituição de' outra'"', C�o.
,�l�

,
om sSao, en re. cesso criminal e sugere punições

gue, ontém. a tarde, ao 'ministro diversas, desde a :demissã9" a ,bem
, '

- PROVIDíi:NCjAS

JÂfUO VAI 'MAL. .. '_ '- -�:"--� ..

O ministro ,Fernando Nóbrega,

C lMPANBA
.

PlUIUl: �IDloIica�ãD I
com· jacaré qu.���, E:Ú=�;�I;n"

·lino de Matos regressou à São Paulo,c 'Jânio passou 24 horas entre o toile- ONTEM
- I .

. f:e e o quinto, etn Belém do Pará. Im�_::[i:O q::r�:o���� d�,
sr. Jânio Quadros._e membros

RIO, 19 ,(VA) - O sr. Jânio Quadros e da sua comitiva foi dada on-
1\ d d d

tem na Câmara pelo deputa-
quase to a a sua ,comitiva,' epois e um pi- _ do EmHio éárlos, também

quenique erri 'Manau�, O,nde, segundo descon- vítima da carne de jacaré, e

que abandonou a companhia
'fiam, lhes foi servida carne de ja,caré, sofre- do sr. Jânio p!lJ'a ir a rSãp

,

,

' Paulo defender sua candida-'
rám viólenta intoxicação alimentar . .A. intoxi- türa à, pre:!ieitllra da capità.l
caçãQ m'anif�stou todo,s OS seus e,feitos em B�- ,contra umà, cOl1spiração que

lavraria no próprio Palácio
lém do Pará, onde, durante vinte e quatro hó- dos Campos Elísios.

_ Acrescentou'o sr, Enillio
r�s, O candidato à Presidência da República -

Carlos que há suspeitas de

.
ficou re,tido, nas dependências' sanitárias do, que um batedor de carteiras

acompanha a 'comitiva I do
.

:
'

hbtel, cujos melhores lugares' f,oram' reserva- sr. Jânio Quadros pois" fo-
, ram aliviados entre 'Manaus,

\,dqs ao ,p.rópriQ s:r� Jânio 'Quadros e ao se.nador e Belém, das recheadas bpl-

Lil10 de,Màtcis. "

, sas de notas o senador Lino
I " de Matos, o deputado Ga- j

,
,

Essa :ausência' J:le '24 hOl��S,
' 'mente. o dep�tado Geraldo ,briel" Hermes, deis vl!reado

, �durante lY> quais obviamente .Queqes; de tão,mal,. chegou a. l:es e um jornalista. ,I,

nâ.o- pôde�1:eceber'" ninguém; fazer; declaração 'de última ,\h -.- _.I".

deu' motivo aos ruínôres' de . vóntade. A versãQ oficial es
,que' o candidato, suspendera pãlhada; 'para compor de
aua -Viagem".a qual. entretttn -

" maneira mais delicada a si
. to; PT<>ssegl!iu

....depois de, re- tuação, foi a..de que o sr. Jâ

:"'1 fêltO$�ÔS membros, da comiti-' nio Quadros apanhara vi6-
.

va. O senador LinG de Matos lenta gripe.' ,

'

,v,oltou p"ara São ,Paulo ·para BATEDORES +DE CARTEt-
\

tnelh6r l�ó.corter-se ,�edica-' �

. RAS - _. ,

!,-,.
•

,

..-��.,.,

"
f

D.O ,5; nesta Capital.vos integrantes da Comissão Provisória co-
,

- ,
I .'

� , -

•

'
•

lO

Estamos de ple:no acórdoo
com " ar6culista do PTB,
quanto à tese de as ordens
em poUtica.pl!crtidáril!-;' vi�
rem, em 'íiltima análise, do

eleitO<1'ado. ,

-

Quando as direções parte
dárias e os órgã,ns de cúpula

,

não penetram a vontadé do

s,:" elei�orado, �s ordens de_ 1
crma nao funclonam." "

O �olé,gio eleit�ral
-..

do"
PTB catárinense, sabidameí�_,
te nã'o forma com (> idea_
lismo do Clubê, da "Lanterna

-- e da Repúb�ica _do Galeão.,
por atos' já conhecidos

-tsse
'

eléitorado' também nã�
aceita á candidatura entre_'

guista de Jânio Quadros.
ASSun, em Santa Catari.

,na, ;os 'éieitores trabalhista�
e getulistas, política e iáeo_

lô_gicamente fiéis à' memó
ria do gl'allde �hefe, sacri_

ficado, pelo líder lanterneil'o

e pelos galeãozistas, já de_

cidiram apóio ao candida,to
nacIonalista,' ao Catete, em

gesto perfeitame,nté' consen.
tâneo aI! mais' impressionan;;-..
te documento que lhes falou

e permanece na sensibilida-,
dI) patriótica: a carta testa

mento de Getúlio.
O j D,IZEM-QUE.DISSE

RAM, o PROPALA·SE;, o

CONSTA, tiio usàdos de in

dústria -pelo oometitarista. do

''t", PTB, ou da sua cúpula, cho_
,�,;,1"\ " can;i.se assim éontra ti CER

, "

, '�'" .'" TO; o 'EXATO, 'o 'AXIO
,'MiÁTICO, que;: se eviden

"��iam na descoberta tenll;ên.
cia do eleitorado getulista
em não' �iPoiar entreguistas,
anti_naci,onaliS(tas, lan,tet,
neitas e republicanos do Ga

leão nem no 'Brasil, nem

em 'santa ClltlÍrina.
Qontra ess!l ordem,' ,que

vem,. cíe baixo, não preval�
cerão as, 'J.ue viere� de' cio

ma, contrárias a ela ET

POUR CAUSE".

J'

enviem pela

- -- -
� --- -

.Cetu

,

"TAU
CRUZEIRO do, SUL

LOJA DE CARGA:
R, F'elipóil Schmi9" 40.
Fones 22-10 e 25·00

_'

,)

,,'

EM FLORIA:
- or LI 'i\: ,FII� '1\: no:

t', -l\IÀRECHAL ,LOTT .

Em tràn�ito do Riô dp- Jan;iro pa,ra",Pôrto AJe;i'e, dese1l).! .

,barcou, na semana passada; n9 Aéropôrto' HercílVo Luz,
des,ta capital, a, srtat-Bâno. Lot.t� 'filhei,d,Q �ârecji'.al·'leix'eira
Lott, ministro da Guerra. A srta, Edna Lott, que viajOU a

�Qr�o de um "Convair" TAC-CRUZEIRO DO SU[,., foi à
capital gaucha a fim de pronunciar uma conferência, No
clichê, em primeiro plano, a filha do cándiadato à pre
sidência da República.

LE'IA NESTA E'DIÇÃO.

L.EIA EM .NOSSA ,NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO '

f

/

,/

ENOJE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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H Para almoçar e jantar bem, depois de sua H
H casa, qCERI�NCIA rALACE .HOTEL gS"%%S"'1c%,:;,..%ss\,..,..%%::;rr;;,..%,.,.%"'Stt"S%"�%SS$

ANIVERSARIOS Vasconcellos

,

dr. Romeu Seba�tião Neves
- ren. ,Alvair Nunes da 'Silva]!'AZEM ANOS JIOJE:

- sr. Artur Ulbricht

/.
- sr. R,odolfo S. Tonolll Foi encontrada uma caneta per-� \
- sr. Ciro Sebastião Sanford de tencente ao sr, Alfredo M. Rosa

Vasconcellos
- sr. Marco A.

procurar nesta
.

}ledação com

Sanford de OSMAR.

Aparelhos de Porcelana
mensais' .

cr$ 210,00
Deparamos numa vitrine da "Caçulinha" de A Mode

lar, à rua T�ajfl.no 29,_ com uma beía exposição' de apare
.. lhos de fina porcelana, :fabricados pela Porcelana Schmidt
do nosso Estado. 'I

O que sobremodo nos chamou a atenção foi ·um peque
no cartaz, encimando um aparêlho e que dizia ser apenas
de CR$ 270,00 o pagamento' mensal correspondente.

Realmente- é uma: grande. -oterta pois os pagamentos
de CR$ 270,00 mensais põe à disposição dos menos afortu
nados um artigo 'de máxima util,idade para o lar.

E mais uma grande oferta dos Estabelecimentos A Mo
.

delar, pioneiros dos sistema facilitário no nosso Estado.

APErI ITIVOS < ÁO PlA@·
t!'..uSIC-ÂÔÓ�< ' ;,:" CHARLES
DIAQIAM'E�TE ,�t ��2.��Ii,�

,.� - I .....

l � "",'

:..::..,,1- "',�\:�.:;�, ��.
UM NOVO GABIN:EiE DENTÁRio:

DRg MOORRIS SCHWEIDZON
yindo de Curitiba onde exercera vários anos, corp pro

ficiência reconhecida,' a profiss� de q)ru.rgiãQ _ Dentista,
.

encontra-se entre RÓS o' Dr. Maorris Schweidson.
. S. S. acaba de instalar um, moderno gabjnete ;rofis

sional ri. rua Trajano n.O 29 - 1.0 andar,' (nos alti'ls da·
"Caçulinha" de A Modelar) atendend0 nos 2 períodos do
dia.

"
'

É mais um éompetentíssilno profissional que fix� a

sua residência em Florianópolis.

OSVALDO MELO,
UMA CARTA E TR1l:S BONS ASSUNTOS - Desta vez

além do pseudonimo, a carta!trás a assinatura do autor. '.
PRIMEIRÓ ':ASSUNTO FERRO DE ENGOMaR" _ . ..::.

O missivista trata -do "Fen:o de EngOma�", apelido que
puzeram em virtude daquele prédiq ter exatamente o for-'
mato ,de um ferro-de-engomar ...

Situa.,.se, na Av. Hercilio Luz .na confluência' com as
ruas Anita Garibaldi e Pedro Soares.

.

E é'.lari.na-se J·.J.P. perguntando se é verdade que des·
montado o '''lerro'' vão fazer 'alí um posto de �azolina.

:lliembra que o ideal seria fazer uma pracinha' mas

q,ue p"ra essa providência, a situaçãó financeira, d� Pre�
feitura não o permite.

Realment�, para um 'pesto. de gazQlína· o lugar·p-a,re:ce·
nos impróprio e perigoso.

SEGUNDO ASSUNTO - 'LAMPADAS APAGADAS. AV.
HERCILIO LUZ - Realmente. Faz muito tempo q�l�

estão apagadaS" várias' lampadas da iluminaçfw naquela
Avenida.

\ '

Agora com as chuvas, exatamente onde há uma ver

da.deira lagõa num passeio mal tratado, muita gente teú1
se molhado até os joelhos. Não se 'Vê nada por ali. .. Dist�
sou prova.

TERéEIRO ASSUNTO - PEIXE E VENDEDORElS NO
ME�WADO .- Também com muita razão o autor da carta.

Peixeiros e atravessadores c<mtinuam com aquele co:"
nhecido joguin!10 mel\lS limpo. Agora, uma nova lUodali
detcle de passarem o "conto" nos cOl1surrÍidores tio pescado.
QUt:m compl'ac um quilo 'de' cação (mangqna ... ) tem. que
levar no pe.so, contra, pedaç�s de Plil1e de barriga do peixe,
guelras, etc. Levado o 'fato à administração do Mflrcado -2'
cei ,J, liceu por iS3'Ü mesmo, lembJ:ando-se à. parte �ue,
"'n1n7.I.::,:1 l'�cl:l!l1a contra a carne. E�sa, não!

J

Aintla, quanto ao l?eixe", os que existen} nas 'bàncas são
mal t:hLi�'OSOS, embora os que vendem queiram impingir (1

prodüto como coisa pGa ...
Grr.ças, 'amigo J. J. P.
Tr5s bq�1 lembrados e bons assuntos P::l.I:a o corpo dcGt,'

�U� "

.'

.

, \ ..

Apareça, ou melhor, reapareça.

DESEU\ffiARQUE DO DEPUTADO DOUTEL DE ANÚRADE - Para uma visita de al
guns di,as à FloriànópoÍis, desembarcou, na . semanavpassada, no aeropôrto Hercílio Luz,
'o deputada .federal Doutel de Andrade. O secretário nacional do Pàrtído ,Trabalhista
Brasileiro aparece no clichê, ladeado por' d 61s' companheiros de partido, momentos
após seu desembarque de bordo de um i�Con vair" TAC-CRUZEIRO DO SUL.

.

BRIGARAM DOIS
�

AMERICANOS EM RECIFE
,.">.

d D'
Dois, americanos embarcados a bórdo de um Ilavio

IJla. 0,'".. ail1,ento e'
- ividendos), lo parque industrial gaú'cho, ,sen- mercante da frota arnel'ieana, atracado no cMs d� porto. do menCionadas novamente as d R 'f b'

.

O B 11 "'1:1:'0 NACIOl'J L' P R A I
e

. �CI e, ngaram na VIa pública qa cidadê pernambuca-of�"" � �,A DO A AN ,E SANTPi.. CATA - firma!l,.·· de aco�do com a sua va. F '

N
,- ',.' na. oram presos pela. Polícia Civil. As caus3.S da confu-RI A S. A." 'comunica aQs s'eus prezados acionistas que, a rlet![,d'· de produtos. - .'

t .\-,' \ sao,.foi unicamente por que(ltã.o racial. uin marinheiro era

pari- i:-, de J9 �e Fev�:eÍl:o �:'�x:�m,�, i�1ciará nOsog�iC.hêp da I VIsando
•
ampllar a utilizaçãO

I preto e o outro branco. IMavnz e de suas Ag�péIas; o -pagamento do ll. dIvldendo,' do Guia nele.se encontra um'
.

relíttivo ào' segu�do clemestré de 1.059, assim COl1l0 o, corres- índice :03 produ�os' em. portq'-
Os americanos são muitos civilizados, lOYlaS, infeliz- �

ponden�e.à remuneração da parte integralizada do au-
mente nes!ia parte êles estão muito atrasados. 'O ·homem

.,. " gUê�: alemão :e inglês. l.)l"eto é igl)al ào homem qranco, AssÚn c,ómo e;xist� brane'o': m!,mtp �Wo capit'at refe:r.entê' ,ao exercício de 1.959. , .,. '.' A "F d
-

d
'

.

I
.

s 'e eraçoes
.
o ,Comércio e

• 19norante e burro, existe preto com iguais predicados par-

I Londr�na) Janeiro, 1960._ IndústrIa estão fol'necendo

infor_1 tanto isto é um grande atraso d '. t', ..,. A DIRETORIA' t� I
•

os amerIcanos. A na ureza
,.' .maçoes a todos os interessados. ·é perfeita.

,
.

. .' ..

'LUIZ PHELIPE

.....-.

'.

:SS%SSS;;SSSSSSSSSSil)S"<SS%S: ii r:-:""�·'�,�:..:"'!or.:......�·?:.•�. .......,���a��:ro:s��
Joachim G. Leithauser ciolJédia das Obras: I Primas da Música".
.Ó:

"MUNDaS ALÉJIt1 QQ, 1{ORIZONT�," í .' Porque, � verdade, a obra ilustr�, éd�ca,
éifL. Edit.ora.NfJ,cionaJ - S. Paulo.' "�o " prepara as ,sensiíli}idade.s à' mensagem

Leitháuser_assQcl0u, numa. vísâo geral;
"

grandiosa da. mUSICa eterna: Qs estudos
os nomes de todos>os grandes� aventu,��i: ,,�.crescidos d� Eilr�CO Nog,u�ira Franç-a, en
ros que, da madrugada do século ,XV: a nquecem o llvro que esta Imp�cavelmente
er. contemporariea, desbrávaram mundos. impresso, em dois volumes. }

I ." •

desconhecidos. I

.

Começa �om os' primeifets exploradores Seleção de R. Magalhães Junior
do Mediterraneo, referind.o °os gre�os e

'

"O CONTO DO RIO DE JANEIRO"
romanos, 'sem 'mencionar, porém, os cre- Ed. Civilização Brasiieira - Rio

.! tensels" dq prim��ro. cçimércio da prata, no A Civilização Brasileira está completan-
. �itoral 'fla} �sparina; corn .os egipcios. O li- do ·uma curiosa coleçãó de contos nacio�

vrq' tomahlitÉlnsidade com a �ígura de Co·· nais, sob o título ge,ral de "Panorama do

o;ld).hbo;.e!d€POiS; ,. 'com a epopé_ia de Vasco Conto Brasileiro". A seleção está a cargo

.' ���;:��m�,"cN�rafo�he�ftr a

época," C!8: -expIO-'. de R. Magalhães Junior, membro da Aca
.

ttj3R.
-

.. I.:f!}
.

t!f�Caf .�� .j3cott- ,::.�y�(b.��efldq demia Brasileira de Letras.

1.fII11\v�r ,e\a(viftg��ao, cumprli!j,I}esse sen·, Neste volume foram I;eunidos contísta's
.. ,t�dól llfP. al�o, qest�no: o de torn�r acessí- fluminenses e cariocas, alguns do pórte
ve.is àjNve�tu<\E!�,q'!le: estuda, episódios re- ' de João do Rio, Mário de Alencar, Marques
��íni4os nÓ'� ;fell� inanuais de ensino.' � Rebelo, OlaYO Bilac, Garcia Redondo, Jo-

,

'; .> ., !.' " I' sé do Patrocínio Filho;
johi;: Dewey·

"

, "VIDA It:ED.OCAoÇAO" Alcantara Silveira
Cia. E,ditora Nacional- S. prulo. "

"COMPREENSÃO DE PROUS'.r'
Dpis ensaios considerados clássicos, es�' Livr. Jose oiímpio Editoja � Rio

critos. por John Dewey, sobre seus méto- O caminhó 'literârio de Proust é dos
. ,I '.

dos pedagógicos, na América do Norte, Te- mais íngremes- 'e çUficeis. Se os perIgosos
volucionaram os processos dOJensiJ;lO mo-· caminhos necessitam de gui,as seguros e

demo: o que tratou da adequação do tra'- benl info�m'�dos,; aqui es·tá o' legítimo 1'0-

balho escolar com interesses do educando,. tEtiro da labirinticas verêàas de Pr,oust. ,

e o da função social da escola como "co- L Alcantara Machado conhece profun'·
, mu'nidade embrionária". damente 'a literatura francesa e especia-

Anísio Teixeirl\. traduzia ha alguns anos lisou-se, sobretudo, na obra complexa de

.

esses ensaios que atingem, na Cia. Editora Proust, razço pela qu�l nós leva amavel-
. Nacionai, à 5.a, edição consagratória. mente à própria essênéia da o?ra.
David ,Ewen Graham Greene
MAR.4VILHAS DA MUSICA UNIVERSAL "CONTOS"
Editora Globo - Pôrto ,Alegre I Agir - Rio

As montras livrescas do,país estão abi}l'-,
- É )sabfd0tque em Greene não é maior o

rotadas de "maravilhas", que nem sempr& romancista que"o conteur. O romancista
o são. A 'todas as coletaneas ou antologias, universalisou-se com maior rapidez, gal
dá-se, agora, o liidjetivo perigoso e já des- gou a fama literária .com maior seguran-o
moralisado de "maravilha". Ora, às vezes ca. Hoje, 'lidos os seus contos, reunidos em

o título previne. Mas não é esteIO caso da volume, verificamos ciue ha, na técnica do

edição da LiVr. do Globo .. O li�ro bem po- conto, o'mesmo dominio que Greene can·

d�ria tr:azer o título límpido, seguro e exa- seguiU na técnica do romance.

to que merecià por seu 90nte,údo: "Enci-
.' "

,

NSSS%%;SS$SSSSS,sssssssssssSSSSt4SSSSSsuessSS"""S%UUS,.%sr�tt:mr

Guia da Industria do R ..G.S. I
Já' está �irculando o primeiro Federação 'das �nd�lstr'las e d1 (uma contribuição Impol'ta.�te pa_1

Gula da Indústcia do RIO" Grande Centro da Inclustrla Fabril, O· TELEFONE ,e os
_
p':odutos de, fa-!

do RuI. GUIA cont�m dados atualiZiado�. brIcação. Cumpre observar que se I
achám mencIonadas. também as

.

t I f
-- I

RelaçãO, por ordem alf6!bétlcit, !�rmas que nãO'. p�ssuem e e one.
I

da todas as indústrIas, com .seus Na segund!'t parte, ,e esta é I
mercados. ENIlEREÇO� POS�AIS, TELE- 1'a os representantes e indú&trias

Elaborado com a colaboraçãa de. GRÁFICOS E NúMERO DE básicas, está I relacIonado, por or-!
ldem alfabética, O, éONSUMO DE I

MATÉRIA- PRIMA no 'RIo Gran-j
de do Sul; sendo mencionadas as:
firmas tantás vezes �ntas for�m'!

,

na seguinte disposição':'Edição esmerada, é um auxiliar

!ndlspansá:>el a todos os que tra

balham à base de pesquisa de

BANCO NACIONAL DO PARANÁ1E
SANTA CATA'RINA S� Aa'

"NOSSOBANCO"�.· .

as matérIas primas consumidas.

F�nálmente ,foram rela,ciona_
.

dos, par o�den1 alfabétic(l>, 03

PRODUTOS ELABORADOS' pe-

Entrevista com
.

o

Vereador Vitória
forne,roIU' c

"flegada por ntotivos 'óbvíos, c�mis_São 'de sindicã:nc1a para
apurar a veracidade das in/armações do. 'preúito" -

"Atraso de 3 mêses 1'1.0 pagamento de alguns' professores,
enquanto se, fecolhem milhões aos cofres" _. Sensacionais
.. revelações âaquele vereador' adiantam, ó descaiabro em

que mergulha a atual administração'
Reportagem de RUDIBERTO STAHNKE

Nossa repo. tagem aproveitou as funcionários munícípaís, notada-
festas de fim de ano e as féria, mente os professores, alguns dê.
dos legisladores muntcípats, a fIm

de ouvir o Vereador Fornerolli, ria

bancada do PSD e que, durante

les em atrazo há 3 mêses, enquan,
to se arrecadam e gastam mllqões
como acontece com o atual "pa..

o ano' que passou, se mostrou um lácio l\1unlcipal" que vai custar'.
dos mais; ativos representantea os olhos da cara e comprometerá
populares, não havendo mesmo vá,rlos oiçamentoa e adm!nistra�
faltado a uma Só aessgo da Iegís., ções 'n�u.&b.
lati', I"'.

por que foi negad!l-?

.J-
"A.lIáS - contínna. o Vereador

'Fornerolli - nInguem é contra

9. contruçg o de obras, mas tão só
mente ao crl-tér.Io desastroso -ado

do ., ,
-

.tado:, sem qualquer planejamento
Inicialmente, . indagamos

Vereedor Forneroll1 'acerca aos
e tendo em vista aínda a autotI-motIvos porque foi negada, pela, I .

' .'
zação �os recursos a serem empre-',Cãmar� MunIcipal, eo��s.são de- .

-'

gados. Q que .estarrece aiIida� ii: v ,

Sindicância pata: apurar ínrorma; ' , , '
'

, '
,

"

. :,'
GJ.ue 'se In\cie uma' obra dessas noções pl'lrlr.da; .pelo atual, prefeito / ('

'
..

'

-»:

'. fim. de, �a gestãp"r.·. por 'q�e nãr
.

co� referências a' um' pedídovror, .' \ "..
. . . 'o '. �

muíado por S Excia. através de no, -come90� p,el'�unta .o v:ereador:!.'
.

•

v' Sa.be:..se. que pelo volume das ím-
requertmento que sotícrtava: in_' .' .

,

.
.

I portânclas a serem utützad ....formes a. respeite de uma, praça .s-': ;r-

dastrad
;'. ' com 1;�1 soma darta ];lara .construnca ast!'aaa e devolvida aos anti' ",.

o aéroporto, o serviço de Elsgô'togos proprietários por ordem, ema.
" águas e ainda um ptédlO ade;nada

_
do Executivo.

f
' I

. ....
- Juado para a edí Idade °pública�

- "Estã.o evidentes as razões '" ';.
. ;. "

.

\

I
Acresce ainda. que ha teÍnplJS •

porque foi negada ComiSsão de . " .

'.
venho proclamando a necess(dadeSindicância para xapurar as Infor, .' \

'..

/ de. se estabelecer o salário mínr,mações do prefeito. E que em
'

.
, '.....

sessão da Câmara MuniciPal" ba �o ,pa.ra as oarreíras- in"rciais .1i0
'/

' - �uncIopal!smo, 'critério oq,�le. aci�o-via eu reptado a que se fi�ess' guei .

por ocasião 'da reestrutura.,
um exame daqueles- 'in!Ormes, -ín,
verídIcos e falhos.' Decl.areI mesmo

'�ã? do seu quadro único,' envía.; .

do:à Câmara Municipal pelo pre.' ,

que renuncí r.ta ar �eu' m�datr- fel'to. Minhas adv.ertf.licias nã'Ó'se fossem 'vl'h':Yc"eiras as al,ega...
--,..

.' f'lram ,ouvidas. mas as', co,nseq, ti�n� _

ções do prefeIto contofdas em ofí�
•.

- ,
. ;-

éIas estão aí"!'cio do Executivo,,:b qUe se ··pOc;l.e, �

ria, constatar atr�v's de u_o"f ;"� co.
Semprl! vigilantemissão ..

, ,� .

I f" <

V,eriflcan_El.o a cjlraEcada em q�� ,-

. Ao, nos despedirmos. d�qu.e)ede metera a atuiÍ;1 ad�lnlstrayii:) nu;:;'tre.' leg)sladQ!", diss�;-n�s' S�'
a maioria comandáda p,eú/' ei:e_ ,Ex.�j'a� q�e '�o;nt!!illart� a\ lJá,ta-:
:elto, l',esolveu 'nl!gar àpr,.ô�aç1i/ ,., ,,' ,- ;... l' .,

'

11 •

lhan' sem oúttos 'oÕJe-�ivàs_ que nãó r-

meu requerime�,to, poi�l' pr,etend'la I '

'. .

1
� os ,élf favqc da core�lvIdàde e q,ue

,.

eu apenas que constatàss'e a 7Jr l"para êst.e ano, ainda em fevereiro (
I

teria importantes revelJ5ões. a
fazer' atrav�s de p,onuncla�,e�tos
que fará na 'Cãmara. DIsse_nos

de, mais, nada?'!
.1-",-:'

Funcio'nári,Ds mal, pagos e proles
, \

sores em atrazo que não liga para as' investidas dós,
atuais donos' do Poder porque

"Despe que assumi mInha ca 1116S conhece' os motivos e a 'sua
delra Dl Legislativo - cont'm.'.0u

' \

desassombrad_a atuação r,evelã es_
o Vereador FO"l1erolll i procurei

o

pírIto público, pois q1,le. Ilté ag�rljna Oposiqií::>, trabalhar
o

no sentI. llUnca fez l!S0 dos prÓprios sub.
,:lo de ,esclarecer

_ a oprnião llúb�j' 3idios e sempre p,ocurou dar as ..
ca e� aClm� �e �UdO, pal'a. que �e� ,ststência aos

\

desafortunados' da

'eVItassem, os clamoró�os êrros a, ue'r
sorte. e ind,Ica, !Ueibores rumos.se esta.vam praticando". , para a admlnlstracão

Ninguem desconh�ce a p,enú_ (Tl'ancl'isto da
.

";ribuna do
l'ia em. que vIveni' a maioria dis i povo" 'de Rio do Sul)

-----------�,

(OMP�RECIMENTO A
. Tf�OURA:RIA

.

,

DA 16.a CR: I.,

.

,o�;
A fim de tratarem de assuntos de seus interêsses de

verão ,comparecer a Tesouraria da 16.11- Circunscricã� de
Recrutamento. a Sra. Pencionista LAURÂ BARBOSA' e o
Sr. Reservista da FEB VALDEMIRO MARTINS.

JÃNIO ...
Li diversos jornais cariocas, dizendo que Jânio Qua

dros já se considerava "eleito Presidente da República".
A cousa quando começa com estas afirmativas, perco

logo as esper'anças 'a respeito.
A eleição é igual � u mjogo, e todo jogo é disputado.

.Ondeohá disputa, não se pode apontar o vencedor.
Cuidado Jânio, não faça promessas em caso-de derro

ta, porque o castig'o não tarda. O Naninho e o Jari da Se-'
leção Gaúcpa "carregaram milho na. cabeça". Êstes' Jqlg�
vam vencédores de qualquer m�neira e 'foram derrotados.
Política e futebol?..·

.

, .

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAR-IO DE S. CATARINA
..

FLORIANóPOLIS, Quarta Feira,
••

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

r:

,

" A '

'

CON FORTO .COMPLETO

r

I'

1/

,
I.;'

. J
.' ,

6 BOTIJÕES DE' HELlOGAS
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20 .de JANEIRO de 1960
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AP'ROXIMADAMENTE 6, M'ESES, RE(EBEN'QO GRÁTIS-6 B9TIJÕES DE "ELlQ
I GÁS AO COMPRAR AGORA,

,

.

, ./

•

\

'�r
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AUMENTO DE JjAPITAL DO

BANCO DA LAVOURA

() Banco da Lavo,,-.4. de Mina!

Gérai5c S. A., um dos maís rortes

est,�r,f.\�('!meÍltos de crédito do

PhÍ]1 teve seu aumento de capí,

"'\"

\
-,

•

NI
\ __1 "

J

'EDIF(CIO EDUAR'DO'
CONVOCAÇãO IDE CONDôMINOS'

Pelo presente edítal são' eonvldados todos os' co-pro
prietários do Edifício Eduardo a camparecerem à reunião

geral ordínáría (Assembléia) a realizar-se no mesmo Edi

fício, à rua Visconde de Ouro Preto n.o 93, no dia 25 de

laneíro do corrente ano (1960), as 19 horas em jmmeíra
convocação, e 'às 19 horas' e 30 minutos: em segunda e últi

ma convocação, qualquer que seja o número d� proprietá-
rios presentes, para deliberar sôbre:

.

.a) eontas do exercício' de 1959;,
\ -.

b) orçamento com proposta de' aumento
'.

.da cota

mensal atual;
c) autorização para obra nova de va�or estimado,

superior a Cr$ 50 :000,00;
d) substituição de órgão dá administração;I'

ej assuntos ge1'als.
Os trabalhos da Reúniãó serão orientados e regula

dos pela Escritura da Convenção de 26 de abril' de 1957.
,

Florianópol)s 15 de janeíro de 1960
JoãorAlcântara da Cunha

Síndico \

xxxXxxx

.
S. CRISTOVÃO - CENTRO DE

ATRAÇõES'
O tradicional baírro carioca volta

ao antigo prestígio'

tsl api cvado pelo ministro da, F�. ÁFRICA fico. Registre-se que o Censo

de-,
para especuíacgo e nem perspec,

zenda, que se louvou em parece; 1950 constgnavá uma população tlva de'alta da�uela cereal,
res da SUMOC, da D!r,etorla daô A julgar pejas exportaçõ,ei pa. de 513.793 habitantes. O próximo xxxXxxx

, \,
:RendrtEl Inter�as, Direção Geral dp, ra a África em 1?58, há posSiblll_ Recenseamento Geral da t:epúbll-

-

FINANCIAMENTO DE AÇU:
Fazdu,a, Nacional e Divisão da dade de Incrementarmos noss�s. -ca vai dizer se aquêles dados se CAR-LIBERADO'S ,'O'S' CRÉDI.
Impc.r,to de Renda. relações" comerciais c.,n a África, aproximam da reaüdade, TO'S

. Asslm, passou de qutnhsntca Nossas exportações
.

totalízaram, xxxXxxx
mlihões para um bilhão 'de cruzet, segundo nos ínrorma o I.B.G.E., VOLKSWAGEN GANHA I'REMlO'

Anda:"ain certos' os organizado

res da Exposição jntemacronaí de.

IndÓstrla e Comércio quando es,

o
colheram S. Crlstovp.o. O' imperial"
era o maís Indicado' ,nãO Só pela

tradição como pela área dísponí;
vel.

A .obra projetada pelo arquiteto

Sérgio" Be�nardes é arrojada e

mostra a capacidade cio técnlcc
ros o seu ca,pltal, Sendo, ainda re,

formado o a�. 4.0 dos s�us Esta,
tutos.

várIas centenas
cruzeiros.

O's Principais clientes toram,
naquele ano," a África Ocidental

Francêsa '(32 ml�hões de cruzei.
.

rosj , Argélia .(96 milhões), Egito.
O largo" .emprêgo do al\iÍpinlo 'f168 milhões), Marrocos .(365 mi:"

utinzado no' fab:;lco de-aViôeB:l:k lhÕeS), Rodésia (11 ml�hõ�s)" Suo
utensil1O� àlv.e�so�', nti�er�b'as' 11" dão. _( 196 m�lhÕ.�S), Tunísla .

(33
Ilas, PWa 'ríns '�U1tàres, metal bá- ,milhões) c UniãO' Sul_Africana
síco para à' IndústrIa

. ml?dernl/-; (296 milhões).
aconsatha. a sua -: .'e�lõl'ação �o

de, milhões de

xxxXxxx

lMPORTA:ÇÁO DE. ALU).\'IINlO

pais.
xxx�xxx

DESPESAS COM O J>ARQU;E
.

FERRO'VIARIO \Segundq o SEEF do, M1!pstél'lo,

d, 'Fazenq,a, I�pàrtamos, e� 1957,
do Canadá 'e dos .Estados Unidos

E .m cerimônia r,e'allzada à çào para lIbera�ão das exigências brastlejro,
a tarde no Palácio dos Cam\)os a' que se r�ferem.o decreto Atençí}es convergem para o,

ElísIoS, a Voíkswaaen recebeu o 45 420/59, é despacho favorável empreendimento,
prêmio Economista 'C� .'v".lho p!n. dr. Ministro da Fazenda,,, o Pre, Há uma espectatíva em' cada

to,
.

Instituída pela. Oràe� doa sidente da R:lIlúbllca autorizou a olhar dEi' quem se aproxima da

Economistas de São Paulo e des, I1beraçp.C' dos cr�dltos destinado' Exposição. O carioca parece so.

t�nado ii Incentivar a Indústr'� ao li: sr.cíamento.. do �ucar -PBA nhar, pois a obra é realmente

que' mais se destaque, durante o grandiosa e os melhoramentos no'

ano; 'no cenário' 'da economia na. , 'ba!r�o são manifestos: Os turís,

. eíonal. tas terão murto que ver.

O teatro, é um espetáculo à

parte

retôrçado

que solicitou autoriza.

'ferino em vísta as alegações
do IAA,

-r" xxxXxxX

.. O' p�êmlo é O· reconhecímento .. à- "

r, �,

feliz ínícíatíva da: lilstalaç,iío da

industria eutomobüsníca no país

O Parque Ferrov!ãrlo � _naclmial O' PAPA'
e de alguns países .e�ropeus, 12.692 foi consídergvelmanta
t., no valôr de Cr$ 603.344.000,00 em 1958.

RE .despenqemJs, naquele ano, 2' bí. cebeu do Chefe 'da Cristandadé II
.:,_ /

Ilhões
e 208 milhões �e cruzeiros segurnte mensagem:'

com o re.tparelhamento de nossas "Agradecemos reconhecido e re,

Aumentará a produção do aço ferrovias. '

" tl'lbu}moS os' votos' que V. Eicia
A Companhia' Siderúrgica Na." 'J\;ssim, Impc.rta�os· uma loco� no seu nome'. e' no do povo bra_

clonai terá' s�a caPacidade dá p,l'O_ motiva elétrico, . no valor de 'lil sileil'o .enviou por -'ocasião das fes.
dução aumentada., para issç, �a19 mtlhõ·es. de' cl'uz!,iros; 138 10Gomo. tae do Natal e do Ano Novo e ln
de ,mil operários estão trabaJlian, tivas a óleo diesel, no valor de 11 voc!)-mos sôfu'e as terras. ,de Santa
do ativamente na montagem de lhões de cruzel�os, !l-lém de rOdas: Gl'uz as. mais largas 'bênçãos do
nova usina, que permitirá uma 49 cal'ros':motores, no valor da' Menino Deus, príncipe da paz

Pl'OdpÇãO de um milhão de 'tone_ 312 milhões de cruzeiros e 48 caro (a) JQannes XXIII PP."
ladas de aço. Paralelamente. a ês. 'ros�reboque, no valôr de ,126 mi. xxxXxxx

NOVA

xxxxxxx
USINA. ÉM VOLTA

,\ DONDA

Informa oSe!rllndo

/le aumento, está sendo construido
um Oentro de PesqUisas.

, -,
Técnicos da CSN calculam ;uma xxxXxxx

lhões de cruzeiros, ..além 'de rodas

t"uques e accessórios e� geral.

CUMPRIMJj:NTA O

CHEFE DO GOVERN(i)

LB.:;.E. O presidente da RePública. re,

r_.I)_
....�

7'
Vendemse OU

Troca-se
Ven<;te-se um acordeon d� 1�0

oalxos, com, 7 tonalidades' marca

ABASTECIMENTO'DO ARROZ

ESTÁ NORMAL

imperatriz com

vezes de_uso,
Também troca_se o rjlfer,ido Ij.....

-cO!deon por um de 80 baixos.
\

Ver e tratar no Càquejros praia

blube 'com o CARVALHO.
.

apenas

. para, se ter uma Idéia do que

\ . ,

�\$SSSiSSiSS'.SSsSSSSSSssSSSSSSSSS*?'�SSSSS'
)

CANCER DÁ PELE - DIAGNóSTICO E
.

TRATAMENTO
DOENÇÁS D-A. PELE - Sífil� - Depilações

Plástica Abrasiva
" ( .

.

DR. JOSÉ SCHWEIDSON
- MÉDICO-

Assistente da'Clínica Dermatolêgíca e Sifiliográfica
da Faculdade de Medicina do Paraná
CONSULTARA EM FLORIANóPOLIS

- MÉS DE JANEIRO. _:_

é a EXPosiÇão;basta dizer_se que
se 'construiu, um- terutro com capa

?Idade para sres mil pessoas. Nes.
,-

se 'se exíbírgo, conforme está

programado o circo chinês, com

illJ,l elenco de' 90 figuras e eon,

juntos folclól'lc'os holandgses, que

pela primeira vez vlSlita,* UD'

.... país, da América do Su!.

p Brasil flca�á mais conhecido
no exterior e ,sag�reIilos l'e�lm:�,
te o, que' f1zemo� .nestes últimos

Ç[)laMo. al10S. É possível' que' os cé_
. ,

.

Trajano 29 1.° ano

I CLUBE 15 DE 'OUTUBRO
C O N·V I T Eticos, 'os �escrentes e os negatl.

vistas dêem a .mão à palmatória.
i.\ Exposição é algo de. glJ,lidio, " Os FOLIOES DO CLUBE 15 DE OUTUBRO tem, o pral-

zer d; convidár os distintos sócios e exmà. Familias para
o grandioso GRITO DE CARNAVAL a realizar-'se no dia 23

de Janeiro no' salão do mesmo, com início as 22 horas.
A soireé, :;;erá abrilhantada pelo conjunto Regênciª.
Ingressd e convite com os componentes dos Foliões e

n:;j, portaria' do Clube.

,

po�cas sn.e arrojado.

economia de 'cêrca 'de um mil�ão RECIFE - 765.000 HABI- Em fàce das declarações de
de dólares pa�a o mercado cambial' TANTES sénhor 'G�llh'eFme Romano, que.
brasileiro o aumento de Volta r ameaçou Importar latgf\_ escala di
Redonda. por outro lad�, �o . Cen_ As previsÕes do Laboratório' d'e arroz J do Maranhão, IhEililda quo'
tro de P·esqul!lRS será Impol'tanta' .Estatística do I.B.G.E. assinalam se Impõe para prestigiar a"eG.oll� .

para a :formllÇãO de .técnlcos, ln q,ue Recife já alcançou 765.000 mia do nordeste o sr. Edg.al'd, Hijl
·disP,en.�áveiS em' face ',' do desell. habitantes. \ da Bôlsa de "Gêneros Alimentícios
volvimentó "da slderu�gla nó pa·ís • A�im,' o/'metróPole do, nordes_ do Rio' de Janéiro dllclarou' não

te pflssa a, ser a', tercell"3. cidade do
.

haver.; escassÔs,
... :
ao prpduto, \ nàa',

,d!'mográ_ ,!huye!J.do; pcirlSBo

A1162 O SECRET.i\RIO

AUXILIAR 'DE ESCiíTÕRIo-'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. HOLDEM,AR
Carlos Corrêa. MEHE'ZESDOENÇAS DE .SENHORAS -

.

PA�TOS - OPERAÇõES ESPEciALIDADE: D01
PARTO' SEM DOR pelo método ENÇAS DEu SENHORAS

pslco-profUatlco
_ PARTOS _ CIRUR...

ConsultórIo: Rua João pinto n. 10,
GIA -

das 16.00 às 18,00 boras. Atende
com baras marcadas.' Telerone Formado pela Escola lie
3035 - ReSidência: Rua Generall Mect'icina do Rio de Janei
Blttencourt n. 101. ro Ex-Tnternó da Materni

I dads Clara Basbaum, da
Precisa-se de um auxíilar OU. LAVRO DAVRA Maternidade Pró-Matre,

de escritório. Os interessados CLINICA 'GERAL do Hospital da Gambõa
deverão dirigir-se por carta Especlallsta em moléstias de Se-' e do Hospital do IAPE'Í'C.
a' esta Redação, indicando nhoras e vias urinárias. Cura rI'_1 A tendfil provisóriamente
idade, estado éivil, aptidões, I

dica; das Infe�çlh�es agudas e

crõ"'ll no Hospital de Carfdàde
f
,.

t
- nicas, do apare o genlto_urlnárlo . c ,re erencias e pre ensoes.

em a�bos 08 sexos. Doenças do Parte da manhã
I

I aparêlbo DIg'estlvo e do sistema

Inervoso. Horário: 10 'h às 12 e

2'h às 5 b,aras Consultório: I
Rua Tlradentes. 12 - 1 o andar I
.: Fone 3246. Re8Idên�la: Rua:'
Lacerda C<futlnbo. 13 (Chácara.do'
Espanha Fone 8248.

(ABERTAS ATÉ 27 DE JANEiRO)
DR.; HENRIQUE PRISCO, FACUlDAD'E . 'DE MEDICINA DE Comunica, outrossim, que a, 8.ecretaria dará ex-

I pedíente em dlas de festas, no horárío de 14,00 às
I •• 1

.' ,':"
•.

. PARAISÕ .

. 17,00- horas, e que em hipotese alguma: serão aten-

Ô N 18U S :U1! I M O'
.) {�:;� M"DICO I SANTA (ATARINA' �::,:.r��� n. :7'��rir��o "d:���: �� MI�;j� �., 8(

· S li- P E R �(',P"�Ú t t·· 'M·1!'I('N· ,

.,'
. ,ope;::õ: �lf��:n�:s =:u�:�O-'ll Inscricões Para 'Exame Vestibular

.'

\

�lb#�n,�:r��f��:��J����iéiJ)�'f:���;i�� ��.;�" 'l:f;�!!l�UJ'so de Especialização no f ....pl- Estarão �bertas na Secretaria da Fa,cúldade, sita à rua O Clube Doze de A:gôsto, f�Z' ,8.�b.er a quem ·'passá.' in.:..?0LTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAB tal dos Servidores do Est�o.l
. . .,' ,

I"lAGEN!' ·D' I R' E' TAS
•

p t M I d An I Ferreira Lima, as mscnçoes para os exames vestlbu ares, teressar que encontram-se ab,erta.às inscrições para órn:a.�" - '" I (SerViço do ro. ax. ano e", � ," J • '. •
" • •

PARTIl),A FLORIANÓPOLIs 5;'!t' dra�e),.Consultas: pell,manhâ nOi das'8,30
às 11 horas e das 14 as 17 horas, do dIa onze ao dm. mentação e 'd!=coraçãú do salão do' C_lltbe para às feitas de

CHEGADA CURITIBA 12,0i5 Hospital de d.rldadE>! 'A tarde das Vinte e s�te do correste mês. .

',' Carnaval.
.

.

LTDA.
15,30 boras em diante ,no cons.ul... São os seguintes os documentos exigidOS para matricula: - As propostas deverão ser entregues na Sec�etaria -doRAP1DIt SUL 7 BRASILEIRO tório, à Rua N}ln",�, Ma�hado. 17, iOa) - Prova de concl�são de curso secundário ,clube em enveiopes fechados até o dia 25 do corrente, àsesquina da Tlr�ente8 T Telef. '. completo (2 vias)' lO,OO horas.2766: Residência - Rua Ma.re- / '. :
cbal Gama D'Eça' D..O 141' - Tel. b) - Carteira, de Identidade; Pah maiores esclarecimentos os interessados s'erão
11120.
.'

\./ c) - Atestado de 'Idoneidade Moral; atendidos na Secretaria do Clube no horál'io das 8,00 às I

(1) - Atés�ado de Sai:I1dade Física e mental; 10,00 horas, de segimdá a sexta-feira. ,I
e) - Certidão de Nascimento passada, por oficial ete / Florianópolis, 16 de janeiro de"" 1960

, Registro Civil que comprove a idade mínima de
.

A V -I S O· \,
, 18 anos; O Clube Doze ele Agõsto, faz saber, a quem possa in-:-

f) - Prova de pagamento da Taxa 4e Inscrição; tereSEar que a SecretarIa do Clubé, somente receberá pro-
g) - Fichas modêlo 18 e 19 que comprove a vida es- postas para a admissão de novos sócios até o' dia 11 de Ú-' .

MeDICO' .

Icolar anterior (2 vias); 'vereiro próximo, e a partir dess� data as propostas só' 3e-
Pré-Natal - Part'os- - Ope- h) - provà �e Quitação com serviço Mi.litar. ",

. 11';1;0 julgadas após o carnaval.
-

rações - Doenças de Se-' A exigência da letra "A" poderá ser suprida pela apre- Para tanto, a. Secretaria ,do Clube estará funcionancl.J
nnoras - Clínic� Geral ,sentação de Diploma do Curso Superior, registrado 11a Di- no período das 8,00 às 12,00 horas e das 14 00 às 18 00 horas

R�idênc�a�. t ri 21
I retoria: de EfÍsino Superior.

, " ' .

.

de segllnda a ;exta-feira" e aos sábado� no, 1l01:áT�0 das.

�uf paI. .B��5�cour . 1 . I O Concu�so que constara de prova e�cr1ta de QUllUlca, .8,00 às 12,00 horas, para qualquer esclarecimentos .eC��::Jiório: .

Física e Biologia, será realizado na 2.a quim�ena do mês de Floria:nópolis, 16 de jan�iro -de 1960
Rua Felipe 8ehmldt a. 87. fevereiro. _

. ED�TAL DE CONCORRÊNCIA
I'�sq. Alvaro de C�rvalbo, Todos os documentds acima mencionadc.s, com exceção O Clube Dode de Agõsto faz saber a quem possa inte-
D H01'"6ároioo:, 1800 diar,ia- dos dipIOl'llâs, devem ter as firmas reconheddas em Tabe- ressar que enC0r:ttram ... se aberta as Ú.1sctiçôes para o ar-tas, as " -

li"li d t 1
- ".nes f,. mente exceto

/

aos sábadús, ;.��O de F or anopo s.
.

ren amen o e exp' oraçao do Bar e Restaurante do Clube,

I'
I Será de 28 o l1úme'ro de vagas a serem p_reen·chipas. As propostas deverão ser entregues na Secretaria -do

J
-

Mf1 r i II(
.

S' A ����eh��s�l1yelope's fechados até o dia 26 do corr,ente às

I
DEPABTAMENTO . DE, (SAÚDE PÚBLICA

.
n�", '\,' � �. '

� #lJ' ,�.� do C'AIs ....condidções do con�rato enlc':lDt�am-se na Secretaria,II li U"'C' 011 e, para maIOres esc areClmentos 'os intellessa-
P L A N T Õ E S DE' F A R M Á C'i A

"

1./ 'dos serã,o atendidos no horário, das 8,qO às 10,00 horas de

'Mês' de' Janeiro de 1960 '-'-'-�""'I''$
"

�;,;;,...O·J
segunda a se;�:;i����OliS; 16 c,ie janeiro_de 1960

'

23 Sábado' (tarde) Farmácia MODERNA Rua João Pinto

.

_'
_/ "

-

'HI;RAM DO I.iIVRAMiENTO,_;': Secretário Geral
24 - Domingo' Farmácl9' MODERNA Rua João Pinto

- ,s.
,� ',' br: EUG::í!:NIO TROMPOWSKY' TAULOIS

30 - Sábado (tarde) Farmácia sto . ..ANTôNIO Rua Felipe Schmidt l/ -

ffi
','

FILHO - Presidente>
31 - Domingol F,'ar:mácia

.

sto. ANTÔN�O Rua Felipe Schrflidt

b serviço noturno será' efe.
O plantão diúrno compreen
Vitória.

Rua Ped<o Demoro· 'R.�'" .
_, ..

'"

"

.�.'Rua 24 de M.ai9 �...
.,.,

,
.... �

.

Rua Pedro Demot.v
_ _,_, �_

'

_•.�...;_._.� V 1St 1 f A NOS S A

FLORIANÓPOLIS, Qu�rta Feirá, 20 d� JANEIRO de 1960
._�

•
'__M _

i

( 4
�...

\ õITO&;;;;;;'_ iiõliíêàifõr-Prõllssfõõãi:'. ' �
-, -: .. :... �-'\Wt.��-"----".,,,-,�--_._._---_w.dff Hua Conselheiro Mafra' l60 JiII

I'etefone 3022 - Cxa. Po:;tal 139
,. ORA' EBE B BARROS DR. AYR'I'ON DE OLl- ""IEnder êç., Telegráfico ESTADO
••

VEIRA '

. CLINICA DE CRIANÇAS _ DOENÇAS DO' POLftUO __ I. C0081litór1o e R.......... Coa.nU..
_ TUBEJ:CULOSliJ _

A' HerciJJo 1.0.1 liiÁ ";pt<> _. 8e,nnd•• 6, .......relra Consultório -- Raa . Fellpe
Gas 15 •• 17 ·l1or ...

,
Schmldt. 3B - Te!. '8801.

Te!. .... iII' Horário: das 14 àS 16 ·l!br....
Re>ildêncla -, Felipe S1lllmlcn,

IJIRETOH

(OMUNI,CAÇÃO AOS MÉDICOS E
FAR'MACEUTICOS

tiNSlNO",.,..
A VENDA NAS

BANCAS DE IORHAIS
!

E 'REVISTAS

ftuvens de Arruda Ramos

Yi.ORL�NOPOLlS
II G E.{ E-N TE

.

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

DRA. -EVA �. SCHWEIDSON BICHLER I
ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS' I- ,

Jn.o 127.

RED.-\fORES
\

·

Osvaldo Mello'.- F'l á v ia 'Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Mac haco - Zu ry Macha

do - Paulo d� Costa Râmos - Carlos A. Silveira Lenzi

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
'ORTOPEDIA

Consultório: João .plnto 14 -

Consulta: das 15 às 17 bo;as. dlá-.

Espectatíata em moléstias de anus e recto.

Tratameoto de hemorroidas, fistulaá, etc.

Cirura�a anal
.

CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro. Demoro,
Estreito

rlamente. �enos aos sáb!lodos, Re
sidência: Bocalul1a, 135. Fone 27.14

COLABORADORES.
Prof. Barreiro,,' Filho _- Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da, Costa Pereira -

·

Prof. Othon d'Eç'a - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoel ito de Ornellas - Dr. Milton Leite da'<Costa l

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

Lange ;- Dr. Acyr Pinto da Luz _.:,. Acy Cabral Teive -

Doralécio Soare� .- Dr .. Fontoura ReY - l lmar Carvalho
Fernando Souto Maior.

1553

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

ESCRITÓ'RIO DE A'D'OCA(�A E
PROCURADORIA

ASSISTiNCIA DOS ADVOGADOS:.

Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. MARCIO COLLAÇO

FORllO
IRMÃOS BITENCOURT

',' (AIS BAO;QÓ . fONf JSot

A,·,l,C,O o r r o s i r o 0 ... ""' .e, ,..'
--- � ------,:;-._'--

Dr. ANTONIO GRILLO
Dr. AUGUSTO WOLF_

,P (1 B l. 1 C I D A D .•
08�ar A. Schllndwelm - A·ldo Fe';naodM

Diu - Walter Llnh�T"
HIlPRIISRNTANT.

If4!'pruent.açõe. A. S. lAra Ltd.
RIO:- RUI! Senador Dant.. 4. - 'iA, AMar

.
Tel, 225124, -c.,

� Pllul., Ilua Vitória 657 ...:.... «011.1· &1 .

I. Te}. 34-8949

!"\en'lço Tele&"r�nco da UNITllll PRES8 t U ....)j

ÁGEN,TES E CORRESPOj"DENTt:�,
J{.", T6doll 08 ruúniCtpioll de �ANTA CATARINA

AN,UNél08
H"41.nt,, ·contrato, lU acordo co" • t�bela t. vl,.o·

�, .

ASSINATURA AN'OAL eas 600�QO
A direção [là�i/�e respcnsabilitá::'." �elos

"f'\l"I"iu):--; emitidos .nos àttíg(\" assínsdo- .

, I',

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.0 andar

salas 9 e ·10 _ Teléfone:
\

Florianópolis'
3658

A PIA.l\l tem .a honra e satisfação de eomunícar ::LLR

.Iustr e s
'

Médicos e FUjl'macêu'tlc,1.:1, o lançamento do novo

.iroduto de> INSTITUTO BIOCHIMIcO MARAGLIANO.�
.

GERIPIAM - R3

. base de NOVACAINA sob rorms altamente estabüt evta,

para .J. especial emprêgo em'Gcr!atrla, no 'tratamwt,o cas

diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da

.enüídade, precoces, ou não.
A:'·lú�tras e_informaç.ões á msposíçâo dos sennores

••fédi.'cc. a Rua: Conselheiro Mall'� - 90 com

.' Z L, Steiner & Cia. - AgentesM E L B O í·,� I A J E

PARA ITAJ_AÍ
.�

..
'

� ,
.

JOINVILt.E - ,CURiTIBA

-VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HOR.,AS
AGENCIA' FLORIANÓPOLrS - RUA DEODORO
ESQUINA -.!I'ENENTE SILVEIRA - TEL.� 2172

!Idai de, h1glês - Pequenas Turmas
PROFESSOR MR.

.

EDWARD GREEN '

RUA TIRADENTES, 36

09,00 _;__ 11,30
-

e 111,00 - '19,30

DR, RURI GOMES
MENU'ONÇA

-----------------------.,----'

Ap ê'l O
. Bonifácio Vieira dá Rosa, antlgo e conhe'cido garçon

nesta Capital, por nosse i�terniéc,iio faz um apêlo 'aos seus

amigos no sentido de auxiliá-lo com recursos, pois se acha.
internado -no Hospital de Caridade, ond� se SUbmeteu à
lüelindrosa operação, tendo uma perna amputada.

Antecipa agradecimentos aos que o ampararem
hora difícil da sua vida.

Farmácia ICATARINENSE
31 Domingo ..

Farmácia do CANTO
O . serviço noturrlO será efetu
A presente tabela não poderá- Farmácia INPIANA
10 - Domingo .

'
, ,

.

FarÍnáda CATARlNENSE Rua Pedro Demoro MA SO.BERA�A·· PltAt_;o\ 15 DI<.: NOVEMBRO - ESQUINA
IWA �'ELlrE SCHMIDT

t'ILlAL .•

� I'lABERANA" lJiSTRITO í>O JSl{r.EJl'O
17 - Domingo .'

ado :pelas farmácias da Ca nto, Indiana e Catarinense
24 - .Domingo �er alterada sem prévia aut orização dêtte Departamento

--------�-------- �-------

f:AI'ITO

l.AVAN,DO{ (,O M

Vfrg m :'E·s
fi lia. WfllEl '"OU! Al

ftlRft!lI!A'IilJl.a ..sf. t, ..

I.

RAUL PEREIRA CALDAS'

ADVOGADO'
/

"(iueUões Ihislas"
I

Escritório: Rua JO�O Pinto n. 18 IIObQ
� elerone n. 2.467 ._ Calxa Postal n, 2&

l:!ORARIO: Das 15 às 17 horas,

DR.'WALMOR ZOM�R

GARCIA

DR, ,NEWTON D'AVII.A

'CIRUR'GIA GERAL

Doenças' de Senhoras - Procto-,
logta - Eletricidade Médiéa

Consultório: Rua Victor Mel-
rellss n.o 28 - '(ele10ne 3307

Consultas: Das 16 horas em diante.
Residência: Fone, 8.423. Rua Blu...

menau, n. 71.

DiplomadO pela' Faculdade Naclo_
naí de Medl�lna da Uulv�sldade

do Brasil
EX-InterI�� por concurso d� Mater�
nldade ...Escola. ( Serviço do pro! ..
Octávio Rodrigues Úma�. Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I,A,P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da Maternidade Dr.

<. -

'-, "�:_".yJ "

"�
I

----

(LUB'� DO'IE DE A6ÔSIO "

COMUNICAÇãO
A Diretoria do Clube Doze de.Agôsto, comunica

AOS senhores associados, que para ingresso em sua

séde Social e Urbana, é exígída li. Carteira Social e o

Talão do mês. .,....

j

A 'R K

. Rua Deodoro � n. o 3820
,

.

-----__,___"--_ ..,�---.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 20 de JANEIRO de 1960
______________________ .. • .__ ffi� "_....,_ ........ -__

• ... ··�.,....,..__ �....._.-

Prolessôres· "mericaoos �neja�·
vêr Brasília

EST�R'ÃO AQUi ,I�A 21 DE ABRir - INl'ER-AM'ERICAtf
PROMOVERA' A VISITA

A caravana nortecemertcana d-6

seja manter -seus elementos por
qutnze= días, no mínimo, no Bra.
silo ''oe modo que, quando da vol.,

ta de B:rasílla os turistas deve.,

rão razer um completo circuito
pelas históricas mineiras do sécu.
lo XVIJl o que vem a corroborar

com a o�inlão do 'presidente da

COMBRATUR, sr. ��bellard Fran

ça, J de que, cada vêz maís, a 'cí •

dade. de Ouro preto e suas vízt

nhas se transformam em grande
atração para todos os que nos- ví,
sttam pela stnguiarídàde da ar,

quíteturj, barroca que apresentam
e' a escultura genial do Aleijadi_
nho, Assim, os especialistas nas

.maís ' diversas ocupaçges nos ,Es-O objetivo cios norte-americanos o 10 presidente da República. Em
tados Unidos terão alguns dias

é' ver o que os agentes de turismo; carta enviada ao sr. <A. Flsches a

,
em sua terra estão' denomínados II Inter-A,merican visitors Associa

_
de a "solenidade do .século", mar tion quer saber da organização de

cada para o dia 21 de abril de' uma caravana de ônibus ou da

acôrdõ com lei "provada no Con_ ! aVião, de manei-a a colocar oà
gresso Nacional é' sancionada pe., ,interessado� que são seus -mem-

• 'I
O Departoment" Regional' do

SENAI, devidamente autorizad,? ,

pel? seu órgãO superior, faz Ii�_. J � �
, oer aos Interess�d08 que Stl

aCha.!l'à venda, .por; cORco.rr�e�a,"J1.líbll, '::
ca,

•

o imóvel de sua pr.:lprieda�e,
situado à rua' General Bittencourt

-

n.o 102, nesta Capital. N'
.-w

h
,.

t
'.

ban°d-OO imóvel· referido cosnta do se., a t avella co.n·,·. la .

' ,'.gurnte ; prédio coni 407,14. m2 de

I�:::a ���:;:�::�<l:��st::::�sõ�: no P-e. t'role" ler'OI de 18,00 metros de frente, po�

35,70 metros de funcio,_ (área de

.Cêrca de cem professôres norte-america
nos e homens da indústria em diversos setô-.

.

i.
'

res, pediram á Inter-American Visitors Asso-

i.: ciation que organize uma caravana através da
qual possam estar na cidade de Brasília a 21
.de abril pflra assistirem á transferência da ca

pital do nosso país para o Planalto Central.
No grupo deverão incluir-se elementos liga-

.

dós à indústria de aviões, de elevadores, de
eletrônica, proprietários de hotéis e, restau
rantes e mestres das mais variadas especiali
dades de Engenharià, Arquitetura, Desenho,
Belas Artes e Urbanismo.

Representante
Necessitamos competente repreesntante junto índus

trias de estofados, tapecartas e colchões de molas, conhe-
.

ceder do ramo/a f{m representar industria de algodão e

.
sísal em mant.a�> dê'sfiados etc: .: ,--').

,

* . Dirigir cartas. à L R M. Ltda. Caixa Postal, 4194 -

São Paulo.

MISSA DE .7.0 DIA_
Espôsa filho e nora, de Àntonio Orle, profundamente .

consternados com o seu falecimento, convidam a todos as

pessoas de suas relações para a Missa de 7.0 Dia, a ser

celebrada às 7,30 horas. do dia 21 do corrente. 5.a reíra,
na Capela do COlégio Catarinense.

Agradece a tod-os aqueles . que. comparecerem ar esse

ato ll;e' fé cristã.

DA ASPS( 'AO PREFEITO
A' Associação dos Servidores' Públicos de Santa Catari

na ençaminhou ofício ao senhor Prefeito da Capital- nos

seguintes têrmos:
.

"Florianópolis, 16 de ja- blema, que na verdade re-

neíro de 1960
.

conhecemos, de responsabi-
Exmo. Sr. Osvaldo dos Iídade alheia à sua admínís-

Passos Machado tração..
.

DD. PrefeIto 1Y.!lunicipal

I
Vossa Excelência antigo

Nesta membro diretor desta As-

Senh-or Prefeito, socíação
\ saberá por certo

Tendo chegado ao conhe- l'm11'tear sua política adminis-
cimento desta entidade re- tratíva dentro do espírito que
presentativa qUe os servid_9- ! marcou sua passagem nesta
res dessa Prefeitura estão L agremiação.
com os seus salários e ven- Sendo o que para o mo

cimentos·em ..traso, vimos, mento se nos oferece, subs
-uo1' deliberação da Diretoria, erevemo-nos,
solicitar a V. Exa. medidas I atenciosame!lte; ,

qUe possam vir a solucionar Ivo 'Gandolft,
êste grave e doloroso pro- Presidente"

633,67 ma).
As prospostas deverão ser apre,

sentadas n? séde do.' Departamento.

Regional <1�, SENA!. sito à rua
"É possível que existissem a borâo péças destinadas à

Tenente Silveira n.o 25-2. anda�·.' Marinha, mas não acredito que ndo estivessem legaliza-até às 12,00 horas do dia 30 de .

das" disse, na tarde de ontem, o coronel Idálio Saâenberçjaneiro de 1960,' quando se dará
presidente da Petrobrás, a propósito de noiicia« sõbre

o enceramento da, aludida. conccr., .

coutrubanâa que estaria sendo t.ransportado pelo' petro-rêncla. leiro "Presidente Yencesléu", em sua viagem inaugural do
Opreço do Imóvel é de. cr$. ..

Japõ» para c{ Brasil. .

1.200,000,00 (um mtlhão e duzen,
Q presidente da Petrobrás, ao inteirar-se dó que a res-

tos mll .cruzeiros) admítíndocse,
o peito noticiou, ontem, um vespertino, seyJundo o qual o

par� esttldos:. : contra ofel'tas. vetroleiro, diante dos tiros de canha,o disparados peloO .SENAI se reserva o .direito de . ,

,';ontratorpedeiro "Pará",' teria, largado o contrabando ao
não aceitar nenhuma das p:'opos_

mar deu, gostosa gargalhada e afirmou: 'TA Petrobrás sem
tas apresentadas.

pre colaborou com 08 demais órgãos da administração,
não hmJendo motivo para tanto estardalhaço".

.

\ i "pi.'esidente Wenceslau".
-.IMPORTAÇÕES Ant,eontem, na Petrobras,

reuniu-se a direção da em-

Após frisar ser normal o .

atend1nlento. pela Petrobrás
de solicitações' para �o ãpro:.
veitamento de navios daque
la companhia em serviço,s de
transporte de material a ser'

importado, assim se expres
sou o coronel Sardenberg·:
��SÓ

.

o fazem.os, entr:_e,tanto,
depOIS de .adotadas todi;ts as

provid�hcias legais para as

imPül'táções:. A Marinha es
Lava 'avisada do embarque f'

devia, assim, legaliza-r o ma

terial importado. Acredito,
aliás, que ,essa medida te
nha sido adotada, No caso,
a hotícia da existência de
,contra,bap.do teria movimen
,tado p. Alfândegá e a Guar-,
da-Moria,"e, a. lVfarinha, jul
gando qué se tratasse, re:;tl
mente, de:contÍ'abando'e não
do seu próprio material, par
bicipou das operações de in-
'berceptação do navio".

'

bros, .Q par dos meios de trans,
portes que serão usados!

,

YOL'IA POR MINAS PARA VEH
CIDADES . ANTIGAS

para paasar por Ouro Preto, Con ..

ganhas do campo,' Sabará 'e Be_

lo Horizonte, Os visitantes serão
esperados entre 15' e 20 de abrll�
vindouro, de aCôl'do com os da,

dos que 'a reportagem obteve com

os elementos que se mantêm em

IllgaçãO com a entidade ame..tcana

, que patrocinará a viagem ao Bl'a:
.

sil.

Aulas de Francês_
profesor de Francês, com CU1--"

so na unlver�idacie de Paris, pr,e:'
para alunos para· exa�es de 2.'

época e vestibulares.

Trwtar à rua Bocaiuva, 17.

-----�-----------

VENDA DE IMóVEIS

(SERVIÇO DE' APRENDIZA·

." :G�M INDUSTRIAL) ..• .:
-SENAI- ..

.. �----------�----�-=------------��----�------�--------------'---�

NOV.A

PARA

'.

MO!fJentos' que a mcrporia guarda para sempre

hol11Jwood
uma iradição Jde bom gôsto I >

'.

',(.
,

/

-;. �.-

DECLARAÇÕES�DO CEL. IDÁLIO�ADENBERG - IMPOR.'
TAÇÜES - RELATÓRIO,-.. REUNE-SE A DIREÇÃO DA

EMPRÊSA

'is primeiras horas da tarde
e só terminou à noite ..

•

(asa -- Vende-se'prêsa para tratar de assun
tos de interêsse exclusivo da
quela companhia, que run-

) Vende.se uma casa assombrada
ciona em regime de colegia-
do, segundo informou à re-. da à rua Júllo Moura s/n,
portagem O· coronel Barden- .

Tl'l)'tar com Gee Marques, IW

berg, depoís de afirmar que a
referida reunião teve- inicio ,BANCO DO BR.ASIL.·
--------.------------�----------�---- _\---

( O . M UNI ,( A, D 0.'
A Direção. cio JARDIM DE INF,ÃNCIA CHAPEUZINHO

VERMELHO leva ao conhecimento dos senhores pais in':'
teressados, que as matrículas referentes 'ao ano de 1960
enconhar-se-ão abertas à Avenida Rio Branco, n.o 160, a

par�ir' do dia 1.0 de Fevereiro pró��mo, das
\
9 às 12 horas

� das 14 às 17 horas..
,

As atividades- do Jardim terão início a 15 do mesmo

mês, nos períodos da manhã e da, tarde, das
-

8,30 às 12 ho
ras é das 13,30 às 17 horas. Serão admitidas crianças de 3.
anos completos a 7 anos incompletos.'

Outros esclarecimentos pelos telMones: 2324 e 3709.
,

A . DIREÇÃO
Helena da' Silva Hoeschl
Maria Helena F. Gallôtti
Rosita Dittrich.

I
RUi: Frllldsc' TolenlllNl, R.o II I ' A/156

1 Associa�,ão Comercia! 'Felicita
n Prefeito �s,al�o Mac�a�o

RELATÓRIO o sr. Osvaldo Machado, no sentido de serem afasta- não lograram ou não qui-
ilustre Prefeito Municipal re- dos 'do 'centro 'comercial os z.era;m fazer - deixa,r o cen-

Após relatório que, sôbre cebeu do Presidente em ambulantes "'estacionários, tro de comércio livre dos
os acontecimentos apresen- exercício da A�sociaçãQ Co- que se eternizavam impedin-' tropeços apontadl;!S, voltando
tarão a, Alfândega e o guar- mercial. de Floriunópp1is o do

I
a circulação normal e Florianópólis a retomar sua'

,da-mor Murilo 'Noronha, à. seguinte ofício:
.

praticando deslealíssima con- fisionon;Jia 'tradi�ional, de-
Petrobras davá a público no- corrência com o comércio de monstrando ser cidade limpata oficial a respeito. '

..,

Ilustríssimo Senhor Os- direito estabelecido. 3. bem governaq-a;: .

Por outro l!1ido, continuar valdo, Machado. .Digníssimo. ,Estaxnos certos de que a 'No ensêjo dêstes agrade
sendo mantido em sígilo o Prefeito MunICipaL Nesta.-( medida: tomada será ihanti- cimentos, fl'enOVamOs' a V.
nbme do autor· da denúncia "Cumpro O. grato enéargo da em continuidade com fir- Sa, as expressões de acata
que. deu causà às providên- de apresentar-lhe, 'de par' rneza, no exato cumprimente. mento e consideração' pro-
·C.Ía$: Illle, por ordem dO. presi-' com nossos respe�tosos cum- do CódigÇl Municipal. .:! .funda. J' /"
_&inte dá: República adotou prirp.entos) as felicitações da . Depois de vários anos de I Ass. Dl', Nelson Amin; Prer
') ,alní.irante.. Matoso Maia,

l
Diretoria desta Assoc�a9ão Il1pel?S, que �esultaram. in-I.siçl�_nt� em exer�ício da As

ministro da Marinha p9.i'a Comercial ante as provldl;m- frutlferos, V.Sa. soube - o .soclaça,o. Ooulerclal de Flo-
intol'cepfação do pet{'ol\"IrO .

cia§" qUe V. Su. d�terminou que os Prefeitos anteriore-; rtfU;tó
"

'

.

.,
.,

ll�.··Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANóPOLIS, Quarta Feira, 20' de JANEIRO de 19606

, I

A fAle 'formará ,"Six" para
,d'e Voleibol

'0Sul-Brasileiro'

1M CONVERSA QI:íE lIVfMOS COM O SECRETARIO DA FEDERAÇÃO ATlÉTICA' CATARINENSE, ,SARGENTO SILVIO SERAFIM DAlUI, VIE
MOS A SABER QUE ,A E'NTIDADE QUE rEM A ,PRESIDI-LA O' (APllÃO' ICARO PASSOS, VAI FORMAR A SUA SELEÇ,ÃO DE VOLEIBOL QUE
DISPUTARÁ 'O CERTÀME SUL-BtASILEIRO 'DO,ESPORTE DA RÊDE, QUE ,SERÁEFETUADO NO PRÓXIMO' M�S DE FEVE'REIRO, EM CURITI'BA •

. ��-��-��.������.�����������������,����������������������,-�---
I

Minas Gerais 1 x Santa Calarina O

�s �GraD�e lcontecimentos �sportiYOS' �e m5�
/

OS CAMPEONATOS ESTADUAIS DE' VOLEIBOL E BASQUETEBOL - ,UNIVER SITÁRIOS E CARA- ,

VANA DO A,R OS/SEUS VENCEDORES � A FAC, ATRAVÉS DA LIGA ATLÉTICA NORTf-CAl,ARI-
.

NENSE, ORGANIZOU ,OS DOIS (IERTAMES - (ONSI'DE'RA'ÇÕES A RE$PEITO - O:S
CAMPEÕES T ,OUTRAS NOTAS� (Reporlagem' de Maury' Borges) ':��e���::V;:;�::n�:ebr�:��!�

que tanto tem trabalhado' Fmalménte decidindo o tF tmdo a reaçao dos cruzems-

'. .' .'
I'

-

d tas que acabaram por ven-pelo esporte catarmense co:" tulo, tivemos a rea izaçao e
,

1U· Itárí '1'
.

C 'ce-los registrando o p acar
mo o Clube.. nIVerSI ano, pre 10 que, reuniu aravana r v-v+-.

d' .

I d PI'
-

t de 16 X 14 e 15 X 10. Cre e.i-onde varies de nossos co e- o Ar e a merras, num co e-

gas, fazem parte integrante jo disputado palmo a palmo, cíaram-se assim os joinvil
do campeão de 59. São dois com ora um 'ora "outro, con- lenses para lutarem pela pos

se do título, ante o Uníversícampeões de fato e de direito. seguindo vantagem no mar-
tário. Tentariamos íntegran- -

Passadas as emoções do cador com cestas maravilho- O I b '1959 ('4)certame regional de voleibol ,sas, ante' o aplauso do públí- tes do clube da Manchester S C U es em
'

-
'

a conquista do título pela prt-e basquetebol, tivemos novas co. Todavia, com o "decorrer

BO-CAIUVA E TAMANDARE' OS'

, meira vêz enquanto ó seu I
Nos juvenis , o título não disputas, desta, feita pelo í do tempo o clube palmeiren-

adversário defentlerià o títu-
,

"

, ,
fugiu da rotina, pois foi o campeonato estadual, cujo

I
se foi se agigantando grada-

M'ENOS EM'P,E,'NHA'D'OSlo de campeão de 58. Foi umentre Lira e Doze parece que Doze de Agôsto o seu cam- padrão técnico foi regular. tívamente no placar para
\ espetáculo ,autêntico. Vibrou,é o balsamo para os aman-I peão.

'

, ,
No basquetebol.' estiveram I afinal conqúistar um tríun-

o público joinvillense com as Foram Bocaiuva e Tamandaré �s que menos se em-tes do basquetebol da cidade. Por .seu turno coube ao presentes: Palmeiras de Jom , fo consagrador com a dife- .alternatívas que se registra-, penharam na -temporada de 59, v.:oltaram a decepcionar osNaquele prélío os torcedores 'Lira um titulo qU�1 seja.o da v.ille" ca:avan.a �o.,Ar 'de FIO-I �e.nça,de c�n�o cestfl.s. '?,u s,e'ja' vam no marcador .num clima dois-clubes qu� 'em um único .iogo saíram vitoriosos. O Bovibram," choram, gritam, ,for- 'categoria de ihfaiitfs. Por- -ríanópolis, Ipírang'a de B)u;- 40 X 30. Eis a lista 'dos joga- de intensa emoção.
'

caiuva nem compareceu para disputar seu compromissomam se verdadeiras escolas .

-

menau 'e Icaraí de Itajaí, 'dores que-,' conquístaram o
-,

'tanto coube ao Caravana, Somente após 2 horas e 30 final no "Relâmpago". Vamos às performances .dos doisde samba, com uma batuca- Club� Doze e Lira os títulos Depois do, Congres�o de certame de basquetebol adul- minutos é que o confronto clubes: ..qa ensurdecedora, e que já é de titulares, 'juvenis e ínran- Abe�tura, q�ando se deu o
I �o: Buba, R�to, \Birkolz, Mi- foi decidido graças a expe- ( ,

uma tradição nos jógos entre tis, respectivamente; do cer-u destile de todas as delega-; Iha e StremeIer.' riência de alguns de seus eleas duas torças do basquete- tame de basquetebol da cí- ções, o 14.0 campeonato

e�-I
Entremeando a realização 1 mentos, aliado ao espírito d'.)bo-� regional. Assim, viveu dade. No Voleibol, O'

c,a
mpeo- tadu.al teve .seu início com.o das partidas _pelo estadual de luta d� outros. E�s as contamais um ano os esportes nato também não alcançou .eotejo Caravana do Ar X IpI- basquete, tivemos O' desenro- gens. Primeiro "set" venceuamadoristas, �em progressos t

Jgrandes progressos contudo ranga, Pecando b�stan e na lar o estadual de volei, que o Cruzeiro por 1'5 a 13 paramas .dentro daqu ele entusías- , -

C.,· h .

t d c •

..,. satístez-plenamenta aos seus marcaçao o
. ar��ana �,e_:;-; oferecera� .;o�, seg.uI� es e- em seguida os Universitáriosmo que sempre-o caracterí- erganlzadores bem: corno aos gou com certa dífículdade a talhes. Prímeíro cotejo: Clu- -venceram,por 18 X 16 e 15 a

, \ ;lOU. O torcedor explode de 'seus Integrantes, Foi seu ven- ,vitória pelo marcador de 38 be Universitário'X Bandeí- 13: Eis' os campeões: Erico,emoção, com Lira e Doze; em cedor o Cruzeiro na categoria a 34. Palmeiras e Icaraí de- rantes. Partida movimenta- Dedéco, Nazareno, Jaraguâ,luta pelo título maximo 'da €le juvenis enquanto que o ram prosseguimento ao cer- díssima'e equilíbradà que foi Pedro e Henrique. Enquantocidade o que quase Invarra- Clube Uníversítárto- fO'.� o de- tame, Fazendo alarde do seu duramente vencida pelos isso, no setor de juvenis, revelmente acontece. São in-
tentor do título, no setor de poderio O onze palmeirense ilhéus. Depois de 95m. de luta gístrou-se à consagração do Idiscutivelmente e !\, rigor as
adultos. Inegavelmente, fica- conseguiu fácil triunfo pelo intensa a vitória sorriu ao Cruzeiro, com a conquista do- i'duas forças que cO�lseguem
ram em bôas mãos: Tanto o placar de 59 a 26. clube da capital que apresen- galardão máximo, enquantoum duélo entre torcidas.
Cruzeiro do Saco dos, Limões A seguir jogaram Carava- tou um trabalho excelel_1te o Doze nesta mesma' categoMas, a par destas considera-
cuja figura exponencial é o na do Ar e Icaríú. Partida no seu ataque enquan:t;o sua ria ,no basqueteBol, conquis-ções, foi o Caravana do Ar, '

o campeão da cidade e diga: destacado Odemir" Faísca, técnicamente fr'aca em que defensiva seguia de perto L' tava mais um títUlo'. O juve-
o Caravana foi senhor abso- ritmo da linha de, frente. A nH não foi realizado. Eis 'líse com tQda a justiça, pois luto n,àS' açõ'e�; 57 a 39 foi a

.

contagem �egist��da ne;> pri- amigos como pudemos apie-foi o que mais se destacou ..;..: SOALHO cont�gem .8stabelecida pelos mêir� ("set" .
foI d!').16 X 14 sentar os maiores aconteci-nesta jornada,

IRMÃOS BITfNCOURT rapazes da metr6pole barri- enquanto nh �eguitdo.15X 11 mentos de 59 no setor de
Os integrantes do Carava- e:a-verde. foi o conqulstad,o. Depois J'o- basquetebol e voleibol, reg'is-

'

(AIS 9ADARÓ �O'N! "0! -

na foram felizes em algumas A"'TICb c LP 6 S I r O' D /lo, M' A N� Palmeiras e Ipiianga de- garam Cruzeiro, do Sul e trando especialmente o de-
decisões e isto pontificou com,

ram sequência ao certame, Bandeirantes em outto pré- sen.rolar do Estadual. No pró
conseguindo os rapazes da lio muito bom, tendo os ra- ximo número I.�star�mos fo-

Prefos·,O X Brancos O Manchester súa segunda vi- pazes de ;Brúsqué vencido por calizando o B0LãO, 'e TÊNIS
tória, estabelecendo 48 a 33. ,14 X 7. Todavia, na segunda DE MESA.
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Os campeonatos regionais
de basquetebol e voleibol, fo
ram disputados dentro do
ritmo natural com que são

disputados, anualmente. Na
da de extraordínárto, Ne-

a conquista do título máxi
mo. Soube atuar' com sere

nidade nos jógos chaves do
certame culminante por ter
minar na liderança . e con

quistar o título máximo da

temporada. Vejamos como se

apresentará êste' ano os cam

peões de basquetebol da ci
dade.

nhum progresso apresentou.
Apenas Lira e Doze, o tradi
cional DO-LI, consegue ar-

-rastar uni. �om número de
torcedores ao local da parti
da, É só. Todavia, o duélo

E no segundo tempo Luiz
Carlos, cent.ro-médio dos

O misto do Vasco da Çlama
Foot-Ball. Clube, 'reforçado
por elementos de outras eqllt
pes juvenís da cidade, .pro
mQveu um prélio âe -caracte
rísticas interessante, tal a

combinaçãd de raças. Pretos,
contra bl·ancos. Teve ê3te
prélio por local o Gramado
do Abrigo de Mehores, Cam-'
po da 2.a Turma. O início foi
as 15 horas e 30 minutos.
Viu-'se 'perfeitamente, ,que o'
Ume dos '.'bla-cks",.tramavam
m�lhor mas encontravam por
parte doa defesa dos "whi

ths", uma resistênCia leoni
na, onde pontificava o tr�
balho de Nilson, pela zag'l
central e de Abelardo 'pelo,
asa-média-direita. No ataque
dos "blacks" destacava-se a

atuação de Juares,' muito
, bem secundado por Beto. No
ataque elos "whiths", sobrE's
saia o trabalho de LUiz"pela
extrrnn, esquerda � dq Car
linhos I. )::1:1. extrema-'-!.irci-
'ta. O pl:1rard, diz bem do
equilibréo cL,s ações nos no

venta minútof, de jôgo. DOlS

�ãiiãSSEêõnd'miêa ·

"Federal de
i.·Sânta Catar.ina

Ag'órâ os depós,ifO$ .popu'lares poderão ír a''fé '

.

,

cr$ 500 000,00.

"whiths", chutou para fora
um foul-penalty, 'cometida
por Djalmíl.
Quadros, Juiz e outras notas.
"BLACKS": - Edier; Mau

ro, Djalmi; Adailton, Paulo e

Carlinhos; Néca, Caveira,
Beto, Juirez e Minga.
"WHITS": - Nelson; MM1.

J;:élio, Nilson; Abelarq.ó, L�Ú
Carlos e Àrnoldo (Cat1inhos
II); Ca,rlinhos I, Jo�l (João
José), Lauri, Ineudo e Luiz.
Juiz: No pr�meiro tempo:

Tuca,' com, atuação' regular.
No segundo período: Chan

doca, Gom bôa atuaç'ão..�
Marcou as faltas e outras ir ..

r?gularidades, com uma pre-
ciRão notável. '

'

Convém citar, que o prélio
rei fts:>:stido por alguns po� ,

pU1:1reS, que ficaram 'boqmc.-'
'bertos ante, tal jôgd, pOis é
um fato nunca visto, no foot
ball mundial. Assim sendO'
outras agremiações poderão
seguir o mé3mo exemplo, P:)Í';'
serve para irmanar est1.s'

"penaHy's" foram perdi�o'3, duas raças que, em outros
No primeiro período, Beto' países não são unidas.

'EscrTeu: _.'
Marco Aurelio elo
Valle Pere'ira

o PRESIDENTE EM EXERCíCIO DA ,CAIXA ECONÔ-
, I

MICA P�DERAL DE SANTA CATARINA, usando das atri..
buições que lhe conferem o De�etb 24.427, de 19, de iunno de'
1935,_c () Regimentó Interno, e considerando os' Têrmos da I;RS
trução n� 191, da Superintendênéia da Moeda e do Crédito
(5'01\10e) e de acôrd'o com a resolução do Conselho Adminis
ti'ativa: resolve elevar para, cr$ 500 ,000,00 o Iimité das contas
de depósitos populares.' ,"

"

'

'

, Florianópolis, 4 ,de janeiro de 1960
.' OSNY'l)A GAl\fA LOBO D'EÇA -.Presidente eril' Exercício

�%x'%'iSS%ssi&;,,$;!4it?:? \
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a
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I

PERIGO PARA A META DE HÉLIO -.Diversas vezes o

arco da seleção mineira, sob 'a guarda de Helio, pasSou lJa(
maus momentos, mas por [eiicuiaâe não tombou. uma úni
ca vez. No ttaçrante coltiuio por Nilson Cardoso (dele são
as demais totos que uustram. esta página), râésio, Alme
rindo e Valéria, éste encoberto pelo .çoleiro .monuinhês,
aguardam o desfecho de urna jogada de Teixeirinha que
não êmisto na tato. O clichê diz bem da solidêz da defesa
imeira e- '(lG esfôrço des;spemdo do"s seus valores no poli

'éÍarnento âcs: nossos dianteiros.

"

BOCAIUVA

Bocaiuva 2 X Avaí 7
"

Bocaiuva 1 X- Tamandaré 1,

Bocaiuva 3 X Guaraní 1 I

Boéaíuva '1 X Figueirense 3
Bocaiuva 1 X Paula Ramos 6
Bocaiuva X Atlético ('w - O)
Bocaiuva O X FigUeirens.e 3

Bocaiuva � X A,vaí 2
Bocaiuva 1 X Atlético 1.'

Bocaiuva 1 X Tamandaré 1
Bocaiuva O X Guaraní 2

Bocaluva 2 X Paul� Ramos (misto) 2

,

,-6 \

Tamandaré 1 X Atlético 2

Tamandaré 1 X Bocaiuya 1

Tamand'aré 1 X Bocaiuva 2

Tamandaré 3 X Guarani 2

Tamandaré O X Figueirense 3
Tamandaré O X Paula Ramos 3
Tamandaré O X Atlétioo 5

Tamandaré 1 'X Figueirense 5
'

Tamandaré O X Guaraní 2
Tamandaré 1 X Bocaiuva 1

'l'amandaré O X Avai 4
'

BOCAIUVA - Jogos: 12; Vitórias - 1; Empates - 4;
Derrotas - 7; Gols a favor - 13; Gols contra - 29, com
um deficit, pois de 16 téntos.

TAMANDARÉl - Jógos: 11; Vitórias - 1; Empates -

2; derrotas - 8; Gols a favDr - 8; Gols contra 30,- Gom,
um deficit,' portanto de 22 tentos.

DR. 'MOQRRIS SCHWEIDION
FORMADO PELA UNIVERSIDADE DO PAR4NA

.
- Cil'ul'gião Dentista -

I

Dentaduras, Pontes, Pivôs, Tratamento de canais
DENTADURAS INFERIOR:j!.:S - MÉTODO PRóPRIO

- ,FIXAÇãO GARANTIDA
HORARIO: das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS: das 14 às-IH horas,

Rua Trajano, 29 - 1.0 ancjar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;' XâÓ'DIÀRIO 'DE S. CATA:fUNA ....- -
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ALUGA-SE
)

Confortável apartamento com

tres quartos, sala, copa e casinha.

Tratar ii rua: ·Fellpe Scllmldt
n. '160.

,·��êtta"tã:Wikm na'
,

&.Ji:JLe{i;(j a
'

CERÂMICA PEDIO ANDI14MI s.�.! '

.

Procu�e o üepósito -à Rua S�nla LU�ia (Ponta do Leal) I ao
lado das instalaçõe� "Mercedes-Benz"

.

telefone 6377)
PAGUE O PRÊÇO DE FÁBRICA

- Elementos· vasados
"

.

- Telhas tipo I'marsel�a"
._ Telh'ões para cumeeiras

.

'- Tijólos cqll)uns e furados ,,' ,

- Tubos e conexões' de barro vfdrado 'pa�,

ra esgôtos· (inanilhas) e dutos de
barro vidrado para ,fios e tabos

.-' : '
-

. elélric�·s .:� le.bdônitos .

.�

.

"
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7FLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, ��O��.J�EIRO de 19,_6_0 - __
,
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carnaval'
RIO, 18 (V, A.) - A Polícia Feminina

com um grupo de cem môçàs especial
mente instruídas, vai receber' seu, batis- .

mo de fogo no próximo carnaval, >

quando,
pela primélra vez desde suá fundação, to
mará parte ativa na manutenção da or

dem, como 'fôrça auxiliar do Corpo de

Bombeiros, do Juizado -de Menores e da
própria polícia civií e militar.

Os serviços da Polícia Feminina, (ou
Corpo Feminino de Defesa Social sua de

signação oficial)
.

foram, ontem aceitos

_ pelas autoridades, durante a reunião Ie-
,

vada a efeito no Depàrcamento de Tllris-
'

mo, e promovida pelo setidlretor, sr, :Má
rio Saladini, corno provídêncía inicial pa
ra organizar do esquema) definitivo do

'policiamento da cidade na temporada.
SSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS"SSSSSS$SSSSSSSS�

êsse filme iudacioso, já mos

trata sua capacidade c9labo
rando

.
com o Comandante

COUSTEÀU 'em '�LE MONDE
DU SILENCE", e' dando-nós
"ASCEl':lSEUR POUR L'É-.
CHAFAÍJD".
\ Claude Bqmard-Aubert fez
sua estréia na Indochina; li-
gado ao serviço 'Cinemato
gráfico do exército, comoveu
nos profundamente com "PA
TROUILLE DU CHOC". A

seguir, "LES TRIPES:1 AU

'SOLEIL': contém exageros
que desconcertam os espec
tadores j mas que , provam
uma

. personalidade forte.
Qualidades análogas encon�
tram-se em Georges FRAN

JU, que, depois de curtas
metragens como "LE. SANG
DES BÉTES" e "HOTEL DES

INVALIQES"; adaptou o per
turbador romance de Hervé

BAZIN, "LA TÊTE CONTRE
'LES MURS".

Müitos 'outros nomes me
reciam tlgurar em um artigo
consagrado' aos últimos ci
neastas: Jean ROUCH, dire
tor do admirável. "MOI, UN

carloEa
A expressão "nouvelle va- beado renová-los por meio meio bastante sofisticado.gue" foi lançada por ocasião I de processos que devem muí-. Coincidindo 'com a apreeendo último festival de Cannes, to à literatura: tação de "LEjS TRICHEURS"onde os três fiÍmes que re- Todos escreveram, antes de Marcel CARNÉ� estabele-

. p:esentavam o cinema rran- de abordar a câmara, 'a 'co- céu-se aproximação entre os
•

ces eram da autoria de cí- meçar pelo' que é .tído como doís filmes! sein que se pu-.neastas pouco conheeidots' do mestre dogrupo: Alexandre desse ralar de influência dopúblíco; Marcel CAMUS, .qrle ASTRUC, romancista e teó- primogênitq,-sôbre o caçula.'obteve a Palma de·Ourb com rico da "camêra-stylo'', es- 'Depois de'uma curta ex-'"" -"ORFEU NEGR�),�, fizera treou com uma, adaptação pertêncía- intitulada "LES"MO�T EN FRAUDE", que, do "RIDEAU CRAMAISI", de MISTONS", François TRUFpassara quase desaI>ercebi- Barbey d'Aurevilly..Essa ho-I FAUT atingiu o grande pú-do; . Françóis TRupFAU'l', menagem ao último escritor blico com "LES QUATREque obteria o Prêmio de mise romântico não impediu AS- CENTS COUPS", que encerraen scêne com "LES QUATRE TRUC de afirmar que o cí- uma parte autObiográficaCENTS COUPS", só se reve- neasta não deve contar uma, .considerável.. O jovem autor,Iara em artigos de crítica, e história, mas dar; ao especta- porém" teve a sorte de coáAlain RESNAIS, 'cujo "HI- dor uma série de notações', tal' como cenarista MarcelROSHI� '.MON· AMOUR" de observações registradas MOUSSY, firmado na rudefoi proj'et�do fora da com- com espírito de objetividade. escola. da televisão. Dessapetição,' só se mostrara até total.' '!UNE VIE", . baseado colaboração "resultou umaentão através de curtas 'me- em MAUPASS�NT, ilustrou obra singular e que diferetragens. essa teoria. '

profundamente de todos os
I
A dizer verdade, desde o Teoria que foi posta em filmes sôbre deltquêncía in-·seu primeiro filme, 'consa- prática por Claude CHA- fa"ntil, vistos até hoje,grado a Van-GOGH, não ha-' BROL: seu primeíro filme, Depois de citar as últimasvia dúvida, de. que R�SNAIS '''LE BEAU SERGE", apre- reveíacões, voltemos aos. diera uma personâhdade fora' senta uma cidade sem pito- retores que já .l}aviam "pasdo comum. 'Convém acres- resco, com. a simples I nar- sado no exame", PrJmeiro,.acentar que e� seu primeiro ratíva do encontro de um Roger :VADIM, que teve a'"longa metnagem' êlé en- estudante parisiense com um

\

sorte de lançar, em '"DIEUcontrou em\Marguerite DU., de seus amigos de infância, CREA LA FEMl\1E", "SÁITRAS mais do que uma cola- , que Se afundara em uma ON JAMAIS" fi "LES BIboração. Obra excepcional, J existência sórdida. Já em seu JOUTE RlES DU CLAIR DEdesconcertante mesmo, "IU- segundo filme "LES 'COU- LUNE", a vedete que se elas-ROSHIMA MON- AMOUR" SINS", pinta as reações de slrícou rapídamente em pri-! A propósito de um debate havido recenteemnte entrerarca Uma data importante um jovem províncíano ati- meíro plano: Bl!gitte BÁR- os Prefeitos de Blumenau Snr. Busch Jnr. e o Prefeito de\
na história do cinema rran-: rado bruscamente em um DOT. Iremos julgá-lo em Joinville, em que cada. um sustentava a superioridade eco-cês, Os cineastas da "nou,-

"LES' LIAISONS DANGE':' nômíca de seu Município, acaba o Bnr, Baltasar Buschlevelle vague", ' reunidos. em REUSES", rodado sem' BB.' de receber o seg}linte radiograma: ..
.

- . \

"Relembrando nossa 'palestr'a' Fpolis., comunieo Jã que estamos com o tema do nacíonalísmo; en-
Qannes, nao se enganaram

Louis MALLE, igualmente,'

", ..

amigo renda estadual 1959 em BLUMENAU TRE- cimando a coluna, com a notícia da visita do general
ao premia-lo. I deve muita a Jeanne MO-d

.

Alb t
'

.

ZEN.TQS E QUINZE MILHõES e JOINVILLE TRE- Nemo Canabarro, aqui vão. \ mais alguns tópicos do
Exceptuan o-se er o

REAU, intérprete de "LES _CAMUS, todos. são muito Io-
AMANTS"� Antes, porém de ZENTOS E CINCO MILHõES Pt .rass) Busch Jr. "Roteiro da Ocupação EGonômica d?· Brasil. ,

.

,

O truste americano da "Esso", dirigido pelo mag-

ven,s e coristituiu um grUl1-
obter êxito retumbante com' Prefeito".,

_.
de �contecimento ver êsse

Respondeu o Snr. Baltasnr B.uschle:....
. nata Rockfeller, que em dias. da semana passada, Fen-sangue novo afluir brusca- '-1f.i'STITUf&'GO· . ,DE .E·DU·ÇA--O E C�LE'G··O ,.

. "Cumprimentando prezado Amigo apresento con- tou ludibriar o povo brasileiro, com a pseudo-nacio-·m�nte ao cinema francês.. Co I" I IJ.
gratulações 'elevada renda estadual nesse município

'

nalização da "Esso Petróleo Brasileiro SIA" e as de-q�e caracteriza a maior p'a�-
'

ESTkDUAL DIAS VELHO vg prova operosa vital povo Bl:umenau que muito mais firmas ou grupos ianques, como a Atlantic, ate dê�ses jovens, é o fato p_e
ANO LETIVO DE 1960 \

admiramos pt". t!l Te:lÇas, a Gulf e a .Shell; m�nOpoliz.!ldoras d� �i.stribu�-não hesita.rem em _eSGolher ._.. .' -

.. Temos a impressão que desde a ,desane�ação de Rio do ção dos delCivados de, petroleo no solo �rasllell'o, obtl:assuntos tradicionaiS,. sa- ',"
EXAMES pE COMP11E�EN'f'AÇ:AO ,.

;. '

.. '

'''-. r; " 'l7êxtô d'ê'Bfurn:enau. c'á:béi"á -a Jvinvilie 0-")." lugai",n�Es.,." __ � -c �v.eram,. somente. no., auo .de • ,1�95 .(jsomente em lÍm
"

/ INSCRIÇãO - 25 a 30 de J3ineIrO
.

tad<\ 'embora as �estatísticas do ano passado ainda confi- ano), a astronômica so:na (ren�à ·�ruta.) totaliza�a

'['
MA D [( li �. S P f\ II I�.

'J' EXAIM"�'�:� :���E-;.,;' �=� \Ginásio/ "m "ta posição • BJumon.u, Ag",.,demo, poi� o que ,,- em en"eirlnhos; 1 bilh�, 301 mliho.", �::"u1a. � mil,."C("N'� I HU( :AO "

.

. ielam as estatísticas de 1960. Eis a realidade, prova ,mcontestavel do man� e�-
.

'

. I' • ' -, . lli t ColeglO e Normal)
De outro lado devérá_o povo de,Joinville continuar em contrido p:õlos trustes, que abu�am de nossas leIS mal�f;;:'\,� \':�"d)d II :'�:I: ��'" . INSCRrçÃO - 25�a 30 de jane�ro., guarda contra todos aquêles que por int�rêsses particula- feitas, passando, atestado da nossa submissão econô-"",,/1(,(1 "li' ',.,"') ·,A',,,,,,.. INICIO DAS PROVAS - 3 de evereIro

ristas tentam dividir a nõssa unidade econômica, comQ· mica.
' '

-_. '-

EXAMES DE ADMISSÃO AO GINÁSI.Q
.

ocorreu recentemente. _.::__.....:_,;...,.. -:- === _...-INSCRrçÃO - 29, a 30 de janeiro
.

INICIO DAS pa.OVAS - 5 de fevereIro

EXAMES DE ADMISSÃO AO NORMAL
.

INSCRIÇÃO - 2 a 7 de fevereiro

INICIO' DAS PROVAS - 16 de fever�iro.
MATRICULA'

.,

DIA 16 de fevereiro - 4.a e 3.a sér\t!s ginasial.
DIA 17 de feevreiro - 2.a e ta séries ginasial
DIA 18 de fev�reiro ":'_·Curso Normal

DIA,19 de fevereiro - Científico 'e Clássico
HORÁRIO DAS 9 As 12 horas

, DAS 14 As 17 horas
INICIO DAS AULAS - 3 DE MARÇO
OBSERVAÇÓES - NO 'ATO DA: ;MATRICULA SERÁ CO�

,BRÀDA A CAIXA ESCOLAR SENDO:

NORMAL: Cr$150,00
GINÁSIO: Cr$ 150,00
CIENTIFICO E CLÁSSlCO: Cr$ 250,00
OS ALUNOS DEVERÃO VIR UNIFORMIZADOS NO

INICIO DAS AULAS.

Florianópolis,' em 21 de dezembro de :1959 .

Maria CarOlina Gallottt Kehrzg
Diretora

.NOIR"; Jacques BARATI;ER,
querodou na Africa do Norte
seu "GOHA"; Jeàn-:Pierre
MOGKY, que estreou com

"LES DRAGUEURS". Todos
revelam à' ,vontade -perma
nente de renovação, caracte
ristica essencial 'do cinema
francês. (SIl)

,

SnVeil'8.:kenzi

..
,.

G. Ohareneel
--------------------_. )

OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

No decor-er do ano de 1959 to

ram·. �ncluid� pelo 16.O-� r>1stritr
Rodoviá-rib . Federal, com séde em

.Florlan'JI'uU;, � obr�, de ,arte e� .

pecíaís 110 ccmprímento total do

708 metros sendo 249 metros' na,

BR�36 e ·414.metros.na BR-59.

PONTE SOBRE O RIO CAMBO:
RIÜ

brevemente inicii..cia· a
zcnstruçgo da ponte sõbre o Rio

Ca.�bori·ú, no trecho Itajai.Ti_

J»eas da BR-59, cuja concíusgo
e�tá· prevista para Mosto 'próxi.,
mo vindouro. É o que nos ínrorc,
mou o 16.0 Distrito· Rodoviário

Federal, com séde nesta' Capital.

Esteve em nossa Capital, cumprindo missão pOlí-. I

tica, o general do Exército, Nemo Çanaba,rro. Veío o

Ilustre 'militar, firmar ainda mais, os postulados na

cionaÍistas que. alicerçam a candidatura do MiLrechal
Lott, numa jornada, que se estende do norte a� sul
do país. '_ .,

"

Não tivemos a oportunidade de fazer a desejada
entrevistá com aquêle oficial, o que se dará em' outrá .

OCasião, pois � general Oanabarro, voltará a Ploria- ,

nõpolís.

BRIGA' PATRIÓTICA

Indlls"tria Nacional de Locomo�vas:·
«INL» .. Lida.

(KRUPpf ., .

Oferece ól.ima .colocação
I.- .

para:,

I
,

E CONTRI MES'TRE- MESTRE
•

-

para· a produç,ão de peçàs de �ndustria automobilistic_a.
Devem conhecer 'os· métodos maIS Ipodernos de produçao
e 'estar acostumados a trabalhar independentemente.. Bom.
conhecimentQ dos idiomas português, e alemão. 'I,',....

Ir.; MESTRE'
para construção de disposi�ivos e ferramentaria.

,

III,.. MESJRE
para têm'pera, possuindo exp�riência' no t�atamento térmico,
têmpera à, fogo bem como por indução. _

J

Os candidatos deverão se 'apresentar pesso�lmente -para
·e.ntÍ'evis.ias'e lestes, àSe,cção do Pe'ssoal em CAMPO LIMPO

, ,

- Jundiaí _' S. P., de:preferência no período matinal., Se�
mána de' 5 dias - Ótimós salários - Restaurante próprio.

,

...

.

\
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HOMENAGEM' A SÃO SEBASTIAO
Hoje a' Procissão de reíôrno

\.
.

\.._, '

Háprecisamente 103' anos que a ima
gem.do venerado São Seba�tiã�, desce do seu.
/tcmplo, da Igreja de São Sebastião, na Praia
de Fóra, para vir, acompanhada pela multi
dão de fiéis, até à Catedral Metropolitana,

I No templo principal de nossa cidade, a
imagem permaneceu por tôda a' noite'. de on

tem, ficando à visitação pública, para hoje à
tarde, ser novamente transladada para' a sua

Igreja de origem.
Calcula-se, como tem ocorrido todos os

anos, que a procissão,do rétôrno, a ser-reali-
.

zada hoje às 16. hs., acompanhada por gran
de número de autoridades civis e militares,
tenha grande acompanhamerito de: fiéis do
santo-soldado. -'.

.

ESTUDO,S INICIÁjlS.
f

,"0 ,ESTADO"
,

ani�h'hã (tUt' santlfl-

�jS'S\SSS$SSSSSSSS�

o palsagi·sta Milton Castro es

teve, ontem, rro' Depal't�inento d�

Engenharia, UI'banismo e &erviço
Rural da prefeitura de Florianó

polis, para o estudo dos . planos
iniciais da grande ação a ser 'le

lienvolvida, bl\evemente.
,A reportagem fornecerá". 1)01'

Em sendo

'cado, dedicado, 11· SãO·, sebaStião,
.lste 'diário lilão dMâ'- exp.edientb
em suas redação 'e oficina, voltan
do a circular somente no pr'óxlmo
,dia 22', sexta_felrll-.

\

"NOSSOBANCO"
,

-Novo Departamento ,

.... o BANCO NACIONAL :DO P4RANÁ E SANTA CATA
RINA S., A., tem a satisfação de comunicar que, no próxl'"
mo dia 23 do corrente, inavgurará a sua Agência 'na

�idade de
B R A, S ,í L I A

(futura Capital 'Federá!)
.

fUjos servit:os; a partir daquela data, coloca· à Inteira dis

'1)osição dos seus 'acionistas, 'clientes, amigos' e do público
em geral.

Londrina, Janeiro, 1960.
A DIRETORIA

fôgo (errado na Primeira Sessão Ext'raordinária da Assembléia:.
)' '"

_ ._ , ,

n sr.OSo" Regis :afirma ,qúe, i Sf_ ,ZaDiD' traiu a ela'ssR
dOS ".r·ores's'.0're3

,- Não 'tem auteridede f
m'oral pará criticar Govêrno federal

U p .lsíredas péssimas fazem'mudar po puleções :'Temos
'ü,d�putado-D.sny Régis, ·na sessão de 1.8

"/
'"_}

bom seledenado, mas govêrno não",
'õr camínhgea. À situação de aban_· no daquelas popUlações. Entre-· ponderou o sr. Evllásio Caon que,do corrente, aliás a -primeira da eonvgcaçâo dono da lestrada vertrícava-se pe , tanto -' continuou _ no Rio-certa feita, D deputado udenísta

extraordina'ria,(na hora do expediente Iêz cri _
lo fato do capim, crescer em seu Grande do :Sul, o panorama era' Evaldb A-mafal, ficai'a em« �um

leito, e as residências de suas diametralmente opôsto, pois Só trêcho de estrada do Pla�alto _�er_
,ticas veementes ao estado da estrada estadual' .

margens estarem vâ.sias, poís
I
as no, trêcho Vacaria_Caxias haviam rano trinta horas. parado, com

famillas dalí procuravam 'reglõ�s sete emprgsas empreitando traba- sua familia sem conseguir socsr;Rio do' Sul-Lajes, que tem deixado os trans- mais ricas do norte do. Paraná, lhos visando o apronto do mesmo.. ros para se'u veículo.
'

.

.
, . vendendo antes tudo o 'que pos_ /

portadores de c,arga em situação difícil, e obri- , suíam, E ísto sígnírícava o maior "TEMOS SELECIONADO:.. './ sintoma de que o péssimo estado
.

GOV.eRNO, NÃO"gando a gastar-se cinco horas para cobrir u,�n da rodovia ímplícava no abando.,
.

percurso de 120 quilômetros,
'

O sr. Bahia Bíttencourt, em aparte, con
firma as observações de seu colega, , dizendo
que o pôrto de .Itajaí sôbre as 'consequências

. do mau estado das rodovias, q�& forçam as
mercadorias procurarem os meios consumi
'dores do Paraná e RiQ Grande do Sul.

,

,

"agerl, ,e John
:Eisenhower em

�. -

Monlevidéo

. Sentiram os presentes à
reunião, a qual Joi realizada
de portas abertas, ela .

bôa
vontade que está movendo Q

Pref�ito; sua exposição sa-

o );mbientê 'da ·Casa era de 18-

renldi'de, é,' mesmo a :crítica que
se fazia às rodovias estaduais, era

em

-

UIr. to� 'de calma absoluta,
corre o Estado: "Sel-ecionado' nós quando o ,pedecista José Zailin,

não se sabe porque cargas dágtia; ,

irrompe de' seu quase permanente
LIDER DO PTB C:RITICA O mutismo pára dar um aparte ln; ,

,- MONTE?IDÊU, 19 '(UP')'
GOV1i:RNO feliz, tudo querendo " fazer' crêr

'.

- O secretjírto de ímpren-
A esta _altura o S�. Evilasio' que desejava intrigar .0, $o,vêrno ,

sa fia 'Casa Branca, sr. Ja-
.' Caon, líder do', PTB, que' retorna federal.

\
'. - mes C. Hagerty, e o major

DOIS fato de, em sua re�ente, víagem no John Eisenhower. filho do à Casa após licença. expríme sua O deputado ,osny Ré,gls e· tJ)dos'140 QUILÔMETROS:
.. concordância com a critica do sr. ficaram chocados com aquela ín.,l' CAMINHõES trêcho de Lajes-Rio do Sul. em ;presidente dos Estados Unl-"

Régls ao 140 qultômetros viu apenas dois dos chegaram. esta manl1ã; Osny Régis, ponderando que o s6lita inoportuna e intempestivaFLORIANÓPOLIS, Quarta Feira, 20 de JANEIRO de 1960 Referiu_se o sr,,' osny
"govêrno federal faz ótima política manifestação do -51'. J'osé Zanln .

. ,
por aviãO, a, esta capítal, .

Pr-ele-' I-tura e' leoAr,d'o F'lor'es,lal ,na,
.

�eor::�j';�t:��:trB::I;re�2::, ��:���ir� e;ov�:�!a �::��;, e�� ��â��:=��� e�:!O"�i�::aa���;lcf:�
nêsse ponto, omisso. ' moral .pára .crttícar

:

o govêrno fe-
·tivo" para a ·próxlma visita i �

deral, I pois traíra Inclúslve a elas;do prúr;eln Ir,andatário nOf_, 'ESTIVALET PIRES: 'VALE, DO se dos proresssres, que. se. tllzla\

O
N

J
.

d
· II h'-amer;c,"!lo ao UruguaI.

RIO.: CANOAS COMPLETÁ- reilfesenta,. na Ass�mbléia; maní.,
.

'1,1,
I percrccro ,a'r '1m."

lIagerty,. o Jf.ajor Eisenho_
MENTE ABANDÓNA'D() restando.se 'contra" proPosi�õea.

we� e o 1:U1l1HOSO grupo de
, .. '

Ref,erlndo-se. à 'graIide diferença" que deveriam melhorar a situaçãofunCionários que viajam com ' ,

d;-e prêçó no quilo do ,IefiãO no do' magtstártç público estadual, 0-,

BE I C n f t
êles ch-e.garam a Mon�evldéu Vaie dei Rio Canôas' e a

.

capital orador 'ií.ega -!lo palavra ao xepre_ r

M
.

daf" a "o-es \para' melho' r) no J'ardr"m OI"lvel"ra . e o om o r;,[e el o o àS'11,40:
'

do Estado o lídeí' da opOSiÇãO, sr. sentante pedeclsta 'qúe' Insiste'O I IC l,', '.", ' .'.' -=.' ( " '. , No �aer�porto, foram'

rdeO- Fjstlvalet' 'Pires', aparteande_ seu Indo',contra Ó R'eglmento In.'�ern�6ebldos por autoridades

fe'·c·nl"CO'
.

'�O', Ser.viço. FIDrestal, encarre'g'ado, d,a planificação"
.

.

!.
govêrno uruguaio ,e por cOlegá, diz ainda que aquela f,er_ da Casa, até ser cham'ado várias

ti
.

m�mbros da Embaixada. dOS,,' , " !���:��:da. ;::.: �o�;:�l::�:de:a_\� ;�::s !IV::�nção pelo .presidente
'-

,

• . .' '. saltar a valiosa cooperação que "1 Municipalldadl1, de transformar f,a Estados Unidos.N t t t Prefel ,I. As terras da referida zona· saoa en r�VIs_ a que lVeram com o - ACÔ'RDO ofer�ce !;Los planos da suas praças e, jarains. \

_!"
. _. ótimas para o plantio Intensivo O GOVERNISTA ,ALTIR WE_

to 03valdo Machado os srs. 'Paulo BotelHoe'

I'
do feijão e do milho e verdadeiras' BER: ESTRADAS INTRANSI-

Milton Castro, respectivamente éxecutor e P r e I e II. t ,0"
-

e o W'
.

'

"�',··e. '.r·.·a' ',r. :11.' .... 1 .

's.
:�u:��u��oC��::h�:S�:::=o:o:�

,

TAVEIS

pal'saf11'st� do Aco"r'do FI,orestal com o Estad.o' _

Rio e São paulo, pois 'chGfér al_ DI(l,endo-se def,ensor do Govêr_'
C>

U

gum quer se arriscar a éonduztr no o sr, Aitlr Weber, do PSP,
'

de Santa Catarina, ficou acertada uma remo- aeu veiculo carregado até o litoral. . m�ztifesta em aparte' que 'I k es�
, I tràda estadual que passa pórdelação do Jardim "Oliveira Belo", o logra-'

PROVI- GOYíHt'NO' VETA 'PROJETO Barracão encontra-se intransltá_
.

.

f d d 'd d EXPLICAÇAQ DOS PROBLEMAS MUNICIPAIS POR SER INICIATIVA DA vel, ,e que os engenheiros rodovlá:dOU1�O público maIS reqll:enta o a Cl a e.
'- .

AS OPOSIÇÁO rios' deviam da,r ma.is atenção aos.
Essa operaçãà dará ã principal êsses ,c'lias,' .amplos detalhes -:ia DÊNCIAS ESTAO SENDO TOMAD

trêchos sob sua responsabll!dad�,.

praça da' Capital um o-gliro, as- "operação ja'rdlm", que It prefei_ Em a tarde de segunda-feirà, esteve no gabinetf( .. de 'despachos do sr. A respeito do Vale do Rio' Ca.. O sr. Dib Cher,em, solicita ao
pecto me-Ihorango_á consid�rável- tum c o ,Acôrdo Flor,estaJ reallza_

Prefeito Municipal uma comissão de operários, que foi tratar com o sr. Osvaldo noas, lembra o . deputado Osny sr. Ademar Gols! que peça '!io go_ment�. �ob o ponto de vista ·es., 'rão, em benefício do pano,rama t:a
, .

Régia que o Go.v�rnador, do Es, vêrno provldênc�as no sentido de'
/ Machado o pro'blema do atra;zo nO pagamento. de seu.s, salários. A reunião, a qualtético. metrópole barriga_v,erde.

!' tado vetou V!Çljéto de Iel .benefi_ que nossas rodovias sejam melhol'
Devemos, na eportunidade, re3- contou com a' presença dÕ sr. Delegado do 'J!rabalho, foi das mais interessantes.

ciando 'citada região excluslva- aparelhadas é cuidadas, especlal_
Nela cmn muita proprie- com dedicação ti despreen,..

-, tisfê.Z
a tqdos .. Ficou decidi- mente por se tratar de proposL mente a que,-lIga Lajes a Floria..,

dade,'ó, sr. pref�i� fêz lWla . dimento, vem, servindo a do que se ..daria um prazo ,a ção de autoria d� , parlamentar nópo!ls.
'

detalhada exposlçao dos pro- Edilidade.
.

fim de serem removidas as oposicionista.. Ficava, assim, o
,

t· t "M. '-'.., v,',
,>

di�icuIda�es -; e,_ atendidos" go:voêrno, ftentalment� cont�
.

WALD1j:MAR SAt.LES: ELETRO'blemas 'angus, Ian es' porque'
Relatou o sr. dsvaldo Ma- POIS" o� JUstos. reclamos dos uma zona que, "'com e tratamen- SIDERURGIA NO SULatravessa a Muni.cipalidade\

chado a séÍ'ie ,de providên- o�erarlOs servldGres da Pre- to que merece e necessita, pode-
mas . demonstrando o seu cias que 'estão sendo toma- feitura. ria �nriquecer e fazer progl1t!dlr o

mais sincero interêsse ,�m' ir, das, demonstrando ter pleno \ Estado.ao encontro das aspirações que, de há muito, .vem sendo Em bôa hora fOi efetuada
da pobre classe operária, que, conhecimento da situação, ess.à......reunião, cujos résulta-

atacada. dos" vieram comprovar, ,de.
fórma inequívoéa, ó alto es

pírito de .administrador e de
homem afeitô às causas' jus
tas, que identificam o sr. Os
vald.<;> Machado.

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

,O Impõsfo e a fécllla
'

Do Ministro da Fazenda ao'Deputado Joaquim Ramos
.

Ao dopptado Joaquim Ramos, enviou relativam'ertte à incldên. das Rendas ,in'teruas, que agiu
ilustre viec_lId,r da maioria h� eia dO' imPôsto de consumo sólire dentro ,da. comp�tência ,fixada ,pÇlr

Câm-;'ra., 'J, Minis�o Sebastião a fécula de mandioca, comunioo lei. I
é'a.es cln Almeidl!: endereçou a, se_' ao llunstre Deputado que o M1.-
guinte CUl't'a: ao ilustre DeputadO que o Mi-
"Ilustre' . na!' a, matéria, uma vêz reCOITam

Deputr,clo Joa� Ramos os lnte�essados, _oficialmente, 'da'
Com l'�fel'êncla à cal1ta qu� me decisão prcf,erida pela Diretori?,

\

- dados estatístiéos e rela
tórios referentes ao afio an
terior (1959); IV;"'" justifi
cativa da aplicação do auxi
lio solicitado. Esta justifica;.
':iva será feita pelo requeren
te da seguinte forma: 1.0r
Se preferir auxilio em equi
pamento, deverá declarar
quais os ,de maior neeessida.;
de; 2:°) ,Se em :q1edicamen
tos, indicar quais os m'ai8
utilizados, de dificil aquisi
ção no local e em que quan
tidade; ·3.�) em dinheiro, eS
clarecer o modo pelo qua,}'
será empregadO. .rara fazer
jus ao auxílio pêlO F. A. H.
de 1960, ,a instituição inte
�'essada, çleverá prestar coJ\
tas relativas .a aplicação do
mesmo' auxilio, recebido em'
1959. • " I

MA'RíTIMOS
-

V,IO PARA;R NAVIO'S
RIO, 19 (V. À.J Se o Lloyd lantes dos navios de todas' as

Brasileiro e a' 'Cost�ira não empresas darão início a "ope�
c1f,mprirem, até amanhã, o ração retenção"� isto é, a

acordo salarial e o contrato parti'r de zero hora do dia

coletivo, firmado no dia 7 de

novembro do ano passado
com os maritimos, os 'tripu-

,�,-

21, paralisarão os traba.lhos
nos navios. fundeados, nos'

diversos portos, do país - foj
o que informou à reporta
gem_ de O JORNAL o secre-

tarió da Federação do� Ma:"

rítimos. Esclareceu mais o

n'o s s õ informante q,ue a

maioria dos armadores parti
culares já est�, pagando o

aumento .. e'[tqum7,to o Llo.yd e

a Costeirà, 'que deveriam' ser,
os ,primeiros a fazê-lo,' consebastião paes de Almeida

I
Ministre da Faz3nda

.

tinuam indiferentes.

TELHAS. TIJOLOS =?"'.

CAL E AREIA

IRMÃOS·BHHKOUIÜ·
C:4IS?8AOA,RÓ • F'O;"f 18()�
AN'i'IGb DEPÓSITO OAMIA'NI

, .

cordialmente, \

MAS SR. JOSE' ZANIN: NÁO TEM·
AUTORIDADE MOR�L PARA

'CRITICA� ,

o sr. Waldemar Salleli, em

aparte, conta p caso do chofer

que, nas cercania�' de. Araranguá,
rícara com seu camínhgo atolado
na estrada e dissera esta frase que

temos. Mas govgrno, não .. ,.�'

No iJ:iício da seSSão, o sr: wal
demar Salles solicita à Mesa o

LIDER DO PTij: DEPUTADO
EVALDO AMARAL FICOU NA

ESTRADA 30 'HÓRA-S

envio de teleg�as às bancadas

catarlnenses no Senado e Câmara,
aos lídéres. da maioria, e minoria,

i
nas r..tadas - Casas, �nca:Jcendo a

colocação em l',egim,e de urgência,
do' pmjéto que cria a eletro_si_
derurgla no Estado.

A propósito alndá, do mau es_

tado das rClçlovlas ' catarlnenses,

AGRADECIMENTO E MISSA DE 1.� DI�'
As famílias de Acelon Sousa, Leovigilda Cabral (au

sente), Alice sousa, Alice da Silva Sousa,' João de Deus

Machado agradecem a todos que lhes enviaram 'pezames
pelQ falecimento de sua inesqu�cível. é bondosa irmã, tia e

cunhada' ,

BEA'tRIZ DE ISOUSA BRITO

e convidam para a·missa de 7° dia, que mandam rezar na

Catedral Metropolitana,' sabado, dia 23 do corrente, às 8

horas da' manhã.

/ )

Ao "Florianopol.itano"
Que é poeta de pé quebrado,
De caracú se,m .tutano
E de verso mal rimado,

\

, I

De seis, sete e oito e nove

Sílabas na mesma' quadra,
Vate que a ninguem 'comove,

Porque não can�a, m�s l�dra,
.. ':\

Para seu poema curar

Mando 'aqui a medicação:
Um livro logo ,comprar �
p'ata ver. .. si... fica.;. ção ...

."

- '
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