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Nobreza ��e elela�ão �e carater, fruto'
- r: '::_

:
a a� ser,i�o �a Pátria

AlCANIÇAM AMPLA REP,�RCUSS,ÃO AS DECLARAÇOES DO MINJSTRO DA GUERRA - "UM DÔCUMENTO QUE FICARA NA HISTÓRIA"
RIO, 23 (v. A.) - Reper- querendo conduzir para o ont .

.

cutiram em todas as ca�a- caminho da união nacional I Câ��r' o� �om�ntarios na gumtes pronunciamentos: Do ceputado 'Mário Gomes na sua significativa

entre-I
A luta sucessória em qual-

das políticas, as �e�laraçoel" o futuro pleito, indo até torn
a

,

e era eram em
.

Do sr. Abela!do Jurema, �a Silva, vice:lider do PSD: yista.. apresentou provas quer p,aís de de�ocracia es

do marechal 'l'eIxeIra Lott, mesmo á renuncia. Ainda to gbr.° moment?so assun- líder qa. �aiona: "0 mare- "As declaraçoes do mare- mequrvocas de patriotismo, tavel e um eP.isodiO normal

_
- . ,.

"
IVemas aSSIm os se- chal Teíxeíra Lott escrevev. chal Teixeira Lott deixaram desambição e convicção de- e tranquilo. Num país como

ANO XLVI - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA' _ N o :L 3' 7 2 8
um documento inédito na bem claro o seu elevado es·: mocrática. Como nordestí- o nosso, de democracia não

-

. politica brasileira. .oolocou pirita de desprendimento e no, julgo seu belo gesto tão sedimentada, e vivendo uma

nas maos dos homens res- patriotismo ao lançar, em raro na medíocre' .polítíca crise de grandes proporções,

ponsaveis pela formação da
termos altos, a pacificação brasileira, como reconheci- a sucessão traz sempre no

opinião' pública _. os dírl- da família �rasi}eira. .Es!e �ent� dos valo�es e das as- seu bOJO, n� momento da

gentes dos partidos polítl- �.ocument? fícará na hístõ- prraçoes pe . �ml?-a regIao, cris�. um perigo para a nor

cos, uma solução de grande lla; Infellzme�te, em nosso sempre, �ao ínjustíçada ne - mal�dade do regime. A. e�

sentido democratico e de p.m.s, a� sucéss�es presíden- los, ?,OhtlCOS do centro "do trevísta do.marecl?-al TeIXe!-

... :,g.::;;..:.'.�.:�,:;.'".""::�"::"'::'�'::".�.:.�,:.:�.,::.�.I:t,,:;.:�,[.:.::�l.·.l:�.:.kl'::.:.:.�:l...�.! ir{��o��?;r.::ª;�� ��E?���:�i��!�§ ;i�,�':!��:::.!f���::� ��X��f���o���
......�.. ,_,

' Teixeira Lott apontou o ro- preensa? e. o apelo do mare- do o �mbIen�e conturbado,

RtmENS DE A'RRU
'

'" 0'0 o_

, teira da paz"
chal Teixeira Lott reflete o o preferiram sílencíar, aguar- DEPUTADO JOSÉ JOFFILI.Y

" DA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F.DE AQUINO
. sentido de evitar que tais ra- dando assim, outra oportu-

P· GIN
ELEVADO ESPIRITO

tos a.conteçam. Tudo faz crêr nídade para se pronuncia- O deputado José JOffilly

EDIÇÃO DE :fIOJE. 8 A AS - Cr$ 3,00.7"" FLORIANÓPOLIS, 23 DE OUTUB O

declarou O seguinte'
-'

DE 1959 que a obstinação de�lgUn,;
rem a respeito.

' .

, - --------

-

deí tí AMOR AO REGIME DIZ
- O espírito afirmativo

Na VOfaça-o do Orçam.enfo:
nao nos eixara conc e Izar 'd h I T" L t
a pacífícaçâo da família bra- UM; UDENISTA

o marec a eixeira o t

síleíra, de acordo com o que
não comporta outra Inter-e

preconizou amare hal T
. Do deputado Seixas Doría, pretação, a não ser a verda-

Bos�itais,. '�reteri�os Dor Estolas �e �am�a :J.���������:i�i �;i���\::�1=���- r��1t��;t���d��i
fi � lt u f t opimao pública. Ninguem tino, considera a atitude elo

:1;)Z$sjtSSSOSS,.."'SSO'SSSSOSSSUS· -

'

.

o C_�I.a IZ_9U gara o � ur.�.::1 desconhece a gravidade eco- mal. Lott como prova íne-

. INlCIDB�SE ONTEM, .NA ASSEM�LÉIA L�GISLATIVA, X%VÔTACÃÔ%i)ÔsõitçÀ::: :o.m�ã�ça�atl�oR��� a�a�ff:: ��m�:ís:u:e:;���ess:� n�:� i�!�O��pe��s�g:�i�!����cer:'
MENTO ESTADUAL PARA O PROXIMO ANO, TENDO SIDO REJ.EITADAS NADA �atÕoCtt.d�o�a�����:.ei��� ventre uma crise social qua- tamente mais Plofundas na

MENOS DE 16 EMENDAS DA OPOSIÇ
- 't

. . d se incoercivel provocando Bahia, onde a liderança do

AO,_DAS 17 QUE FORAM À VOTAÇÃO O �fa������SI��; ��r:�asabr�; consequentemente a própria governador Juracy Maga-

QUE CAU�A ESPANTO, ENTRETANTO, É Ú FATO DE ESTAR A BANCADA cio- um horizonte de conríança. insegurança das instituições Jhães representa uma fôrça

VERNISTA E ,O� .PAR�IDOS QUE A APOIAM, ,ADoTANDO SINGULAR CRITÉRIO A:��I�dea ���oris�tillida��a d,e,J;IlA,oc(rá:icC·asR·UZEIRO pdReEViMgorlAnacioynallT'RlurS
NA�APROVAÇAO OU DESAPROVAÇÃO DAS EMENDÀS: HOSPITAIS, CASAS DE ���er�� s�u�oro�� ��it���� lU

S�UDE, M�TERN!DADES, ESTABELEÇIMENTOS DE ENSINO E JARDINS DE IN'_ ção tão mal que a propría Das mais .Tnteressantes foi a Assim teremos duas plaquetas

F (\NCIA SAO DE "PREZADOS
opinláó pública se desínte- idéia da realização de um

concur_1
de prata a serem ofertadas as fi1'_

�

.... , �..'
_
ENQUA�TO QUENA EMENDA 27, POR EXEMPLO, ressará, em face dessa ati- so de vitrines ornamentadas em mas que conseguiram a primeira

E.,� CONSIGNADO UM AUXILIO A 14 ESCQLAS D,E SAMBA DE LAGUNA, ENTRE AS "o·updoeSI!ç·a�oe".- ficar ao lado da homenagem a "SEMANA DA � segunda colocação; 5 taças des,

ASA". ttriadas às competições .esportívas

QUAIS -SE pESTACAM A DOS XAVANTES, BRINCA QUEM PODE, BOLA PRÉ- 'Do deputado Osvaldo Li- O Consórcio TAC-Cruzelro do e uma passagem a São paUlo pelo

TA ETC E REALMENTE ESTARR
ma, lider do PTB:

o

"O ma- Sul, prestigiando mais uma vez "Convalr" ao autor da vi�rlne

"
,

.

,

ECEDOR,. MAS ACONTECEU. O CONSÔLO É rechai Teixeira Lott, na sul, as boas iniciativas de nossa Capl_ premiada,

,QUE O POVO 80 AGUENTA ATE OUTUBRO DE 601
'

, ���:�e��;oãOpa��n:g�s���u g .��� :�:.�:ce��::'�d��rl:o�\��:���� nl�::iV�a�t�:IP����ceba;�:�:el'e���
- ..:"$S3.,....�����MSSS$SSOS,.SS:i;;;'�...._ _ ..,...,. "'''' escolheram candidato, pai'), l'es do aludido certame. tI'O e nosso aplauso.

IMPORTANTE MArRCO CULTURAL
/ UD

.....

N----e'��s�'-'-.t-',�a-';-�" d··,·spO/8ta a est,udar.

De 15 de setembro a 20 do ·Contribuiram decí

•

corrente sob o patrocinio

I
,eClSlva-

da Dir�toria de- Cultura, m��te, para a efetivação de

realizou-se na "'C�sa Santá fUlsO em te!a. os Drs. A!vn
Catarina", um cÜ{so sôbre �,o de Ca_lvalh�, Antonio

���:Ja ;7:::�:eJ�t::r�:�';MEf c��i�
pr-o''p 8'ta' d·e "uu-l·aAt>o na",·on8' I"�o�r�:���� �f������� 'L •. •

• _ ; ,'..
, .. li ..

encheram um "inquérito 'de ",làel!)samente, �s. ,fTtr' ft-.�'Mf\'���'''f''A�'''�'f�� ..?'f\+J- ,,:I:'W'HrUW1L\.,LAJ:ut1'\ nn ,flD08ltt.A.A
avaliação", onde se positi- Di�eet�I�/orma, eonseguiu ,a o, L�A') UV VII'{[I\iJft1U l/C .)�tl""H·:i;"»faNH1Je,f,!4l) ,

l:11.�kU!ln'fnH.I�f[I'fI\1'tt ,UlJ4!<r'ft"
-

L"tf\1R"

...,
vou .a' maneira como foi 1'e- .;' �e ,Cult1l-ra, ,.na RIO 22 (V A) O dep I h

. . .
.

������ �u��rsge:i�rê�J:sc�r�"J!;:�:�,·��e��:�. �::an� ����m���:���: p�n���ii�� .SUCESSORIO - uESTINO DO 'PAR1' '9 NAO '-FOI RESOlv.tDO EM' ARAi41lJ
V'alor pedagógico. das aula; marco na vida cultural flo- do Diret6rio Nacional da besse uma proposta ca.tego- nhausen a votar por Santa zer, a palavra de Santa' Ca- ma do Nordeste. Leinbro;t

min�s,tradast rianop��itana.
.

UDN, que se o partido t;izada n() sentido de ser �- Catarina no -Diretório Na� tarina, cuja seção lhe mer�" que o governador baseou

tm RI·o'Hegro e.Mal-rl:
' L ada �a fórmul� � cional da UDN. ce tan.to apreço quantO!l3 suas queixas na notícia dn

t
"união nacfbnal", convocara Respon.clendo, Q.. sr. Maga··- que mais o merecem. e qml' vespeiJ;in{Y'"- que ..não cor-

a alta t!ireção Udenist�ira ihães Pinto declarou que as decisões do pl}rttdo �rão responde ii verdade..:>..;. e Que

l·a EtV'.po,�';ç'-ao--·,
.

AOgro� �Er:r;��? ��J;:� �eJ: :�i����5���fn:a�;�I�;, '�1�::v::::s:��:::� �,i;:;�f�:*��::�i!:��;,
�. Q"ri. deputado ,MaJ:io Mar-tins, que no encontr;p de" Aftcaju e ti insfstiu, entãl!! falando

desejava saber da possibili- que está 'disposto a ir pes- na conveniência de manda e,· JURAC'Y N� SÉDE

P
o •

I
.

t
·

1
dade de ser ouv.ida a UD soalmente a FIGriailópolf:3 se-um em�sáWo,a SanJ;a'Ga ..

. a'C·t1an- e.n D'S l':ICl
sôbre. um esquema unionista ,para prestar ao governador tariRa. VolVEm então ° sr, Nb final da reunião, que

face à sucessão preskien:- Herib ·to H'ulse' quaisquer Magalhães Pinto P8J'a acen,· foi ,Gurta, o sr. Magall;lães

daI. esclarecimentos, 'desde que tuar a desnecessiáade d9, Pinto eoIílunic�lJ que.. 4":Sr.

Em .comeplOraQá_!l aos

1��
dtla � ,'Rid (Jran, dO' �ul.

t�ras,
por oca�ião da eh�gad:3. residente da UDN, con- isso se façá necessáriO. Acen.. medi�â, porque nas rejlniõflij. Juraoy Magalhaes lhe solt-

an�s de Colonlz1(Çaor" Alema, No dIa 8, data ·da lnau· d!}> ;'rresident_, Ju�elino tudo, escljlol'eceu na SUQ tuou ainda que a direção ct8. dos gbverna�ores não está citara a sede.
'

da UDN par'!:"

tera �ugar ,.nos IÍiuniêl!5Vis ;gttração da.; grandiosa elWo- I�1lllitscl'lelt. <\,é Oliveira, d') resposta que - a convocação UD1i estará sempre pro)1ta sendo debatIda a Sttcessao realizar encontrps '\9m ami

de RIO Negro e Mafra, de '3ição, está �arcada 'U1i!:a I
dr. Joã" Goíj'lart, e outras somente "Seria feita' diante a ol}vir, com o matar pra· �esídenctal, e sim o próble- go e corr;ligionáJ'iQ�__

de noV'embr<> a 8 de de�enJ" grwn{ie r�cepÇAe, às. �1' M- altàs aut'Ôl'idades.. _.
do fater cooncreto, isto ,é, se a Iii'

I-------'---......'--__.'---
......-".----,......----...;..----�·

bro, !1 j.a El,xposlção Agro- -

, .'
_ -.'

UDN fôsse procuradq por fm D M U q II e
ri

P-ecuaria e Indu.strial. i'
..

elemento� destacados 1ta di- '�:'..U"'I.
_

•

No recinto . da exposiçãt,
' D L I D O A Y 1 4 D N R·H teçã13 de outros PSLrtidos,

9ue S&-� re�sti�a má)dma "A u ���Lr:-a prQPos!a . )laque� -IIDI, 1e{ar , SerIdi�arf�l·���nfsti�eo'pear1nuxCeCis�dC.ei��d�l.-l' ENC·ERR UA-I,SE H'O-tE A
.

Drl1LH·AUTES n
versõ"ê";-:- rétreta;"r"estauran- CU

I.:

MlORA1Y1 _.
J f)l\1 l't j.IULS�UERPARTICIPAR Atendendo a um!!. justu qual é seficitado o meu eRl�

te�, �l?-urrascari.as... 'bar, café" ME' Art:OES DA o senador
o lPi,ne,u' Bor- reivindicação dIIs trabalha· penlw no sentido de � sé�

oe tnwneras outras atraçõ6.3. Y _ Iihausen, pe Santa Cífi'v.rin*, dores da. ipdústrilr ho muni- ja construida .lia séde" pr ,-

Um bel? elab.otMo progr� vsnA ..liA DA Iis'
lati, .

em seglnda,. uma carta cipio dJl Brusque, o deputa- pria dti IAPI, em Brusque,

ma sera caprfchQsamente [IYIHI1, -.", O PROGrlAM-A" que lhe foi endefe�a�'Pelú !ia J(faquim'R�mos, em car- Estado de Santa Cat�a.

e::cecutadp, eanstàrrdo gran-
_.' 4

Lt H
"

goveriildo�' dáql1l!lt Estado, ta tambem· subscrita pelo Sôbr.� q,_aS§unj;o, é,-frl'" gl'il;-

dlOSO bai!e, lestival ,de bal- D'E lJOJE .

.

� sl'� ��berto Hulse. 0- sr deput!1dO LeRoir Vargas to assmafar qpe ��ta etr-

-let, .reu1.l�ao do J.;Wnso..Club2 n � '.
.Herl.l"�rtô Hulse faz, naQUe�, l"erre't'a'l"filRi!\eleçQu �issivl ência! em :q�incí1'i?,. aceita

dedIcada às festividades
., la .documento, ull!.a queixl.'f ao sr. Antonio Jorge dr Içam Slmpatià,. � relvm<11cal-

c!J.urrnsco de cOnfrat�niza.: E.rram_se nole, lJom obrnhÍái..

'f
P� hofe 'esta previsto COlno cont),'� O 't,B<j,amftlhamerltfl Queir� Jucá, Presil1entê do ção AoS tra'QaThaàores d3

çao,

gin,ka.n� Aut�IllQ,
_ ttsmo Invulgar. as comemora�e� Goroament6 q .sE!guklte -1lro'gl'lthlA; ·do pro5lam'\: " s�ssórto .

na Instituto de A-posentad,ria. � indústria, dalluela cidade.

ca, �nq!lete qfici nlci- da "Semapa àa �.a". Iniciadas �a 23 _.:. 09,00 hs. _:_ MIss�fIII� U1;>N, mtuiÍfestando-se El- .fensires dos PRdustriários, po. considerá-m justa; n:J

men�gem ào Pl'esi e-, da sta -c:!-�tal, como em todo o Ga1iec;tral o �. p,eciaIl11en�e pesgp"stoso peld4 -soli.�i�.flnd0 seq empenho pa- en1linto"� s'Qa GPncretizaç�o

-.Republica $. aos..i2:�nado- TCITJttÓl'lo Pátrio, !t iif d9 corrent�
.• fato de nao �t!ti' sendo ou_4 l'a que, o, IAPI ,t�nha -'\.. sua carece dr. estudos, cujo it'l'i-

'tes do Paraná, SliMa C ta- cap�oso "_l'ograma tbi elab9- 10,30 hS"f _ !Demonstração r!J vida á opinião de S8álta Ca- séd� própria naquela COlRU- c�� d�ye�!Je de :viagem à

Serviço dMBus� e Sa�me;nto e t�a, onde o partida Ué na.
,. �.,...........;_-__,....;_-------'----:--""'!I!i..

--=....."....--'--)

d� '-.fe)0 acroJilítnío- _ Ho,ment!em '�o go.t'êrno". Referey ainlla no,. Em resl'iosta, o" dep'btado ,.

E:mlo .• st., GoyernadO!: dO" Esta'tl� tícil;l. publicadar num ve�per- Joaquim RaJíl'Ws, destacac!o
'

,.

12,30 horas -"AI'môço de '�ll� Uno des\a capital ser;undg a r.ept_ltnte· ere filtnta _C'l- C' S S-M A '

•

fraternização para as Fô;ç'as .,1'_ qual �·,o des1:1no da úDN es- t .. na �ara ilede_rál,
madcs e'A't.torldades tava�ellido resõl'fidó.em Ar� l'�eebeu a seguinte cartã: �ASHINGTON, 22 (U. P.)

1600 hÓI':1s - In��g�çãO. do (la.iu'�na"i:lporlunidad64 do.. Exino. Sr.
. -_A Suprema..Qôrte de Jus-

cass'ino das praçl)oÍ',.. Tarde *,. eIfCont.rg. do� gO,vet'nal'tor�s p.�putado JoaQ11im �mos tiça decidiu adMr a execução

çante. .
' 'f! #>

do Nordest�com ti sr . .tâ)llCl 'lfJamara dos Deputatms '

e Caryl Chessman. A peti·

Q�adros nll � c\1rj>ital de_r- Prezado Deputado: ção foi a1lendida, a fim de

22 00 hora,s _ flat� dos SBI'- $�pe. i'iJilh.11'ent«:,. <;r.AKlen.. ,AcuSo o recebimento d que o chamiodo "Bandido da

�. ' '. ela, o �Wladoi\' IJ;Jneu .j30r'f: sa carta de' 8 dp corrente. Lqg. Vermel�' possa a�e-

---���-----_:_--------_::""�--......-------_:_' tamben: sub�R!ita pelo 19aa sémar seu déciino recurso

me�te Ilustre DWil.utad.o "Le-� ao mai� alto tribunal Jus-

n.DiI VargaS' Ferreira, oe na ti� do país. O advoWdo
d

, thessmall, dJ;.,George .

. Ila

JiREFÉÍTO D17"AGUA vis, pedira, l!b j� d -Su-
.

�

.p. pr� Corte, WIlll'llm o.

DOCE ISI �uglas, o àdiamento da

"O""S'TADO" execução
..
de Chessm"'ln, q�e

.c. stava marca a para hOJe

'Em l!!1-tll; dé co�alidade,
� traz� notíci� da ter
ra ã.8 .seu conterrâneo; nosso'
rétia.W!l' Flávio A. de A.
rim; est!ve em nossa Reda-

��, ôntem à noite� o �r. Vi
tóflO Maca,gnan llust e

dinâmico Prefefi... 'do :Muni
ci_AiQ' d���a DÔ�.

ilústre stllb. ,. qu
acompa,iltdo �í!IIo sr.
Silva nQ2SOS votos de

-_ ---.

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

. ;

mentos do tribu . Essa

par� do pedido foi denega
da .

Chessman alega que lhe

fora� negados alg,uns de
se �eitos nstitucionais,

P�:��� àQ cesso nã')

fo� e1allliti1a 4ié maneir

adeq.uada. O ,funcionário dCl

tribufuj morreu pouco de 4

pai o seu julgamento, e a::;

notas qlle êle tomou foram
transcritas _r outry. pes�a.
I�U que aê""notás ElIlm
i�V'eis e não se podi« fa
zer cop}, elas uma transcri

ção fief.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

FIZERÀM ANOS ONTEM

votos de parenes felicidades.

dr. paulo Fellpe tado e pessoa multo

nesta capital.jovem Márcia Margarida
srta, Nllza Camisão

sr. Raullno Antunes stefàno for alvo po,r: parte de SQUS Inú_

meros -amígos e IIdmli'ador8s,' jun
tamos as de "O ESTADO", com

sr. Tenente Reynaldo Muller

Leal

sr, Gasparlno Dutra

sr. professor Américo Vespúcio

prates

sr. José Soares Glav�n
sr, Roberto Costa Souza

FAZEM ANOS HOJE

SR. DORALECIO SOARES
Com satisfação registamos

na efeméride de hoje o trans,
,

aníversáriocurso de mais um

CSSjSSSSSSSS"SSSS%%S%$SSSSS%$SSSSSSSS%S�SSüI f'agrante P?IL���NZI I
ts<n, %"SSS%1íO!'%SSC'l' .3SSSSSSSiSSSSSSU

,
O CALDEIRAO

Nos bares, cafés, 'nas rodas dos "preocupadoJ"
políticos, o que se ouve, são as opiniões e suges-.

,

tões para o próximo embate .sucessórío de 1960.

No plano federal, as opiniões 'se dividem: -Jâ ..

nio, Lott _ e agora com mais intensidade, Jura
ci _, são os nomes -que se repetem para a possí
vel "salvação nacional", como dizem, Os [anístas
os da política política anti-governista, encontram

no ex-dirigente paulista, o messias salvador, 011

então, como dizem outros, o Leviatãó, que levará

'para o Catete (ou para o Palácio da Alvorada?),
um outro grupo econômico. Serão outros homens,
com as mesmas idéias dos atuais. Os lottístas, .

proliferam em maior número entre os estudantes

e as classes laboriosas, encontram no Marechru

da Legaliciape, o único homeI,b forte para conte"

O avanco dos grupos ecol').Ômicos estrangeiros e

nacionais: possibi}ital').do um govêrno nacional�s·
ta, voltado para, os interêsses fundamentais (10

país. Os contrários, veem no Ministro da Guerra

o carrancudo candidato do gqvêrno, e continua ..

dor natural dos métodos kubitsche�1anos. Como

o pensamento sociliJ, evoluem -os comentários
,

:t

respeito de Junwi. O jura.cisismo ainda não 'está

bem -consolidado. Pela candidatura do Governa·

dor da Bahia, cOlocam-se os agnósticos, a terceira

fôrça dos inconformados das soluções Lott e Jâ
nio. O caldeirão político aí está, para quem quizel'
mexer, isto se não vier um novo caldo, com paht
dar revolucionário do sul ou do norte.

No plano estadual, Celso. c Irineú disputa� as

preferências. A candidatura própria para o PT'B,
não tem merecido maiores considerações. Pel')

'.

contrário, as conversações e, palpites, giram em

tôrno da aliança PSD-PTB ou UDN,-PTB. Pam

que lado o "fiél" da balança penderá, é o que i':e

quer saber. E isto nem o Pedro pode dize�!
,�SSS%SS%S%%%%S�)%%%%$%%��

DR� FARACO
Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
VarÍzes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
EX8m.e pré-nupcial. Tratamento pré-natal.

Alergia - Afecções da pele.

Consultas das 14 às 1-8 horas, exce,to aos

sábados.
Rua Felipe Schmidt. 46-sob'. -. Fone 2648

Tabela de Papagemenfo do - Mês
de Outubro'de 1959

OUTUBRO _ DIA 24 _ Procuradores de ativ,)1 e

pagamento de todos (I,:;

que não receberam no ,

dias próprios.
gratificação iQdicional de

gratiif.cação adiçion�l df
aposentados do IPASE e

salário-família.
27 e 28 _ Procuradores de inatlvo5

e os que não receberalYI,
nos dia,s próprios.

29 _ Pensionistas militares e

provisórios.
30 _ Pensionistas ClVlS.

31 _ Procuradores de pensio
nistas-,e pagamento de to·
dos os que não receberam
nos dias' mareados.

5 a 10 _ Pagamento de todos Ot

que, não receberam 1)I}S
,

dias acima.

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em santa Co.

""�;:"��'�;;;:ti 't',
, ,''''�,;."

.�� :.

--,Í.

_- DIA

Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Outubro, de 1959

/,

......... i..,. .....

presidiU os trabalhos o sr. Arce- referiam à nossa Hlstórla� produ- trlbulções à geOgrafia, à etnogra ,

bispo Dom Fellclo. Estiveram pre., zlndo ainda vallosísslmos traba , fia e à.lInguIstica americana.
do- JOÃO CAPISTRANO PE ABREU,
vá· ao falecer, resídta no porão da

casa situada na Travessa Honorl_

na 45 que foi transformada em
, ,

to eleitO), o dr. Clodomlro Morel-
Hoje, recordando e comemo- séde da Sociedade que tomou O

ra prestdente do, CR/SSR; o sr
rando O seu primeiro centenário nome do grande braSl1elro, e onde

R�berto Ollvelra presidente da
d d t ulttva a sua memória e as, de nascimento, po emos es acar, se c'

,

COAP; as IrmãS, dlgnlsslmas de sua produção que muito honra suas preciosas lições.

I diretoras da Faculdade de Ser.
a literatura pátria: "O Brasll nr Dizem que, em 1.923, qUIZeramM,O�V(EIS CIMO DE'�L.OR''. IAN'OPOlISl viço Social; o ,dr. Ezequiel Mala
Século VI, (1880)"; "Descobri. assinalar o trancurso de seu 70.0

f"
,

'

Fllho representante do senhor
menta do Brasll (1883)"; "A aniversário nataliclo com um vo;

,Secre�árlo da A!incultura; o se-
Geografia Física do Brasll, de lume de colaboração de seus

alU_
I, i

HOMENAGEI� IInhor vereador' pr.esldente da Câ.
Wapoeus, refundida de lOlabora I gos e alunos. Ele mandou imprl- I l\t.:;'�lao

mara Municipal, e outros senhores
ção eom OUtlOS (1884)"; "Geo., mlr, entãO, a Seg�lnt� declaraçao, • A SEMANA DA _C,RlflNÇA, II vereadores. � grafia Geral do Brasll, ,de A. W. que assmou: - 'Segundo sou ln.

[ : _ II·
A mat,eria da ordem do dia fOi,

Selll�, �raduZlda.. e mu�to a�res: formado trama_se para meu

prÓ-I:
EXPOE EM SQA LOJA A RUA

'

ALVARO DE CAR,

:.relatada pelo secretário da CPBER
ceÍ1tad�.088J)";s "Vlag<;ns pelo ximo aniversário uma PATULÉIA, : VALHO 20, O CONJUNTO INFANTIL -QUE SERA'Ela

V�80U
sobre >-à, dlstl:lbulÇãO e BrSÍlll -rooUqão do Inglês, de iii POLfANTÉIA, ou coisa pior e

I A ALEGRIA DE SEU FILHO. :organl .ãct dê comerélallzação. smith' (1887),,;1 "A llngua dO� �als rldfcula, ,se fôr possível. Aos
O O' '1lII••••••Usou d� palavra o sr. Dlb, Che- bacaerls (1895)"; "Mémórlas sô_ meus amigos previno que consl_,' llí\l�ICIAS DA pn�Ffif:U;RA .I l'em e disse que a, prefeitura...Mu- bre o deECobrl�ento do Brasll (no', dera a- tramola como profunda, 1t\J � ['

lnlclpal vive realmente uma pre_ "Llvl'O do Centenário", 1900), mente Inamlstosa. Não pOderei O Prefeito Municipal I O Prefeito Municipal: ocup:1ção para solucionar as ques_ trabalho onde especialmente se I manter relações com quem assim de Florianópolis no de Florianópolis,'tões do abastecimento ,em coope, l'evelam os seus ex'traorC!lnárlos tenta desmoralizar-me. (a) Capls. USO <ie suas at�ibui- uso de"sua satribui.

'I ração com a COAP. A formula
conhecimentos históricos; "Capl- tro de ,�breu". ções, resolve: 'ções, resolve:será os postos d<; Abasteclm:en-' tulos de História Colonial {1500/ ·Salbamos· honrar e 'q_lgnlflcar a EXONERAR, a pedido: REMOVER, a pedido:to. Também usou da palavra _o
1800)"; "Ra_txa/hl.nl_KU-f" memória de tão, llustre fllho das

I OLGA MARIA VIEIRA, do .,OSMARINASILV'ASIMAO,sr. Osvaldo Machado pára 'Infor_
(1914) gramática, textos e vaca terras brasllelras que nos legou cargo de, professor Regiona-I ocupante ?O cargo

,

de Pro
mar das prOVidencias que havia bUlárl;s· caxlnauá�'; além de mo_ precioso relicário através Sl'Us es_! lista, classe H, do Quadro fessor Padrão D, do QUll.drQtomado na Capital Federal, vl_

nografias e artigos Vários, espa tudos pormenorizados da Hlstó'1'la :,'ünico do Municipio (Escola I.üni.co d� Municipi�,. da Es-
"ando o Inter·esse da popUlação do

lhados por grande número de re Pátria. -

I Mista Municipal de Retico col,!t , MIsta
.

Munlclpal de
Florlanópolls. Na oportunidade re_ ,

da Lagoa distrito de' Lagôa Canto de BalXO para a .da
quere,l que a CPBER deslgnasso

P A R T I C I p/ A ç A- O da concelcão) Costa da Lagôa, ambas 'no
GRUPO DE ESTUDOS DA CO, ,. Pi-efeitu;a Municipal ce distrito de Lagôa da co,ncei-MERCIALIZAÇÃO DE GtNE· Dr. José Lerner Rodrigues Dr. paulo Dutra Florianópolis, 22 de feverei- ção.ROS DE SUBSISTtNCIA. Foi a_

� e e 1'0 de 1958. I:'refeit�l'atantUdo. O sr. Roberto Ollvelra Senhora Senhora OSMAR CUNHA Prc- FÍoriànppütis;relatorlou as a:tlvldades do sr. P1).RTICI.PAM AOS PARENTES E P'ESSOAS AMIGAS O NOIVA- leito Municipal "ro de'i'D58:'
G,eneral paulo Weber Vieira da DO DE SEUS FILHOS I OSMÀÍi' CUNHA _' i>rei�i',
Rosa,' com.o agente interventor. no E U N r c E e

-

S E R G I O D E C R E T O to Municinalabasteclmen to da carne e con_ Flpolls. 22/10/69 ,

•
,

S E N T L N E '\ l, ,A
-

�
rt. ,

�.�:�

MAl\TUEL MARTINS
cldo com a ACARESC e as a3'so. Recebemos: -

I nhecimento de \T. S,, que em da_, LONG-PLAY DE ABSURDOS & NOTICIAS _ Acho
claçõss rurais entrarão em atlvl. Florianópolis 21 de outubro de ta de 1 do corrente foi fundada .que SOU O homem mais feliz do Brasil, pelQ menos no'mo-
dades .p�ra a' formaçãO do espl_ 1959 ", 'lna Academia do Comerevia da 'l'1ento em que rabisco estas notas. Sim, porque não sã.o
rito de grupos organizados de pro_ �Ilmo Sr, Santa Catarina o G'l,mlo "Dr.1 todos -aquí no sul do Paí� que têm a feUcidade car-bom ..

dutores. Diretor do jornal "O ESTADO" EIPídlo Barbosa" cuja diretoria fera de contemplar em tôda a sua exuberância uma pedra
O s�nho:' Arcebispo Dom Fellclo NESTA ficou assim conS-;itulda: I de carvão americano. E eu a contemplei: Dcê fato a "negrl-,

6 "·enhor Diretor, p.reslden'e de Honra Dr.
I
·r.ha" parece um material mais luxuoso. Mas dúvida que

:o1llbl'oU que_ a realização pr. _ y

xima (dia 14 à. 21 ue novembro) Temos o prazer de levar ao co. Elpídlo Barbosa I ;:;eja assim tão importante. Agora ao mesmo te�po s�u um
------------------..;;..-------

I !1ujeito
infeliz porque há duas s�manas ��: nao smto "opresidente - Otávio Fraga prazer de contemplar um bagohto de felJao ... Engraça-

Vice-presidente - Airton G.
, '('.o·! ... O 'que é extrangeiro aparece. O que é brasilei�o, de,

da Sllva :;aparece, " Até um certo cmjo ,homem. desapareceu hão se

1,0 Secretário - Messias A. D. .sabe l'lara onde nem por onde e .. ( nem onde está...
.

Bastos' Acabo de receber um jarnalzinho de Caxias do Sul, (

2.° Secretário Valter C. da

I trazel.ldo entre ,outr.as e umas esta notícia: ELEIÇÕ�� .EM
Sllva .3ANTA CATARINA. (Cômput.o geral) UDN 13 mumclplOs,

1.0 Tesoureiro - Ivan WlgneS, PSD '11. Êta jornalzinho mentiroso ... Ou então, o infor-
2,0 /Tewureiro - Cláudio A. ;r�ante já está ficando "lunático" igualas russos.".

mante 'Ao que fuí informado, parece que êste mês v-ou ser

CONSELHO DELIBERATIVO i.""umentado. Mas nem por sonho eu penso em passar para
BasUlssa Rosa 75 pacotes. Êles é quem são 'felizes ..•
DI�za Gouiart

, Atenção! D'arei um" quilo d� feijão para quem adivi-
Moldo Lima lIhar e tiver coragem para dizer quem colocou pedras nas

ELeiôa D, Russl chuteiras dos estudanteS ... Na "hóra dos rapazes criticai'
Luiz G. Bertossln4 lllguma coisa justa, pronto! .. � Os comunistas, entraram

Aproveitamos o ,ensejo pal'a II- em acão... C o m uni s tas, hein? •..
presentar os no�,sos protestos de ó�'a va;j.mn <:6! Tan;ta falta de cal'né 'e tanto poi por
elevada estima " diStinta consl_ i\�te -Brasil amálo, idolatrado e' "cacarecado" ...
deração. AJinal de cGl1tas a coisa vai sair.

I
Soube ontem que

uma comissão de técnicos vai em. bréve procurar locali
zar uma região adequada para. a Siderúrgica em San.ta

uma oportunidade para dizer ao
sr. presidente da COAP, ajustou o

produtor-agrícola, como ele 'po,
Interesse da CPBER às metas

dará ser organizado. práticas já em' execução. Foi em

é hoje o ,Ginásio NacIOnal), obte.,

r!:E�l��:���ff:l�:����i1l?'1 CP ER: u,m Bispo, dOdi bPre-m.....mm.msss......·mnUX..SSiSS

'I -tos e 21 homens e· oa-eI
n". rcou ••<0." que to< uma

DOM FELICIO: «so CEGO

V .�atle das 'maiS úteis pois a presença
NÃO ENXERGA A CAMINHA- D das autorldade� do Executivo Mu.
DA PARA O MOMENTO GRA-

nlclpal; dos dignos representãh
.VE POR ISSO A IGREJA ,ESTA

da SEMANA RURALISTA, será
tes do Legislativo Municipal e doINTERESSADA NA SOLUÇÃO

DOS PRQBLEMAS DO ABASTE

natallclo do' nosso prezado amigo CIMENTO E NOS OUTROS

sr. Doraleclo Soares, alto runcío, QUE TAMBEM SÃO PROBLE-')

nárlo dlt Imprensa Oficial do Ss- MAS SOCIAIS". O PREFEITO

reacíonada �SVALDO MACHADO: "APóIO

AS MEDIDAS QUE MELHORAM

AS multas homenagens de que �-IIVEIS DE VIDA, QUERO ,QUE
A CPBER FORME GRUPOS DE

ESTUDOS PARA ORGANIZA
CÃO DE COMERCIALIZAÇÃO
J;E' GENEROS DE SUBSISTEN·

CIA!' AGRôNOMO· JOÃO DE�
sr. Walmor 'Borges .

de Aguiar MARIÃ: "É NECESSARIO OR-

sr, Dlogenes E. da Sllva GANIZAÇÃO DE GRUPOS DE

sr,"Hlldebrando Vaz PRODUTORES." O SR. ROBER-

sr. Celso Moreira TO OLIVEIRA: "HAVE;RA UMA

jovem Ildemar Farias Dlniz

I
REDE DE POSTOS DE ASTE.

srta. Ester Souza CIMENTO COMO TRABALHO

sra, Marlá Luci Schaeffer Le- DA CO�-\P E COOPERAÇÃO DA

hmkhul PREFEITURA MUNICIPAL. E

sra, Dalcema Cardoso QUANTO A QUÉSTÃO' DO A.

Com satisfação reglSilramOS, BASTECIMENTO DA . CARNE,
O SR. GENERAL PAULO WE

E:R VIEIRA DA ROSA, TRABA

LHA NUM PLANO QUE AT.EN

DE A POPULAÇÃO DA CAPI-

,Foram ativos ao plenário os se. resumo _º encontro de homens-de,
nnores: jrapuan Camp�lo Bessa, boacvontade rrente-a.rrente com

Domingos F. de Aquino, Admar ai complexidade do problema:

Gonz!'-ga Henrique Berenhauser, "COMO ABASTECER, A POPU·

Robe,rto' Ollvelra e JOão- Demarla LAÇÃO DE FLORIANóPOLIS E

Caval)azzl. ARREDORES, DE G1l:NEROS DE

Como aproveitamento da reu., SUBSISTÊNCIA."

Capistrano
.

'

de Abreu
André Nilo Tadasco'" vistas e jornais em que colaborou

com assiduidade,

JOÃO CAPISTRANO DE ABREU

fazia parte do Instltut� Histórico

Há 106 anos, ou seja, em 23 d

Outubro de 1,853, em Marangua:

pe, no E�tado do ceará, nasceu

JOÃO CAPISTRANO DE ABREU

e Geográfico Brasllelro exerceu o
,

magistério particular. Havendo

vindo a falecer em 13 de Agôsto

de 1,927, no,Rio de Janeh'o.

Hlsto�lador e geógrafa brasllel.

concorrido à Cadeira de História

do Brasll no Colégio Pedro II (que

TAL.". 1'0 tido por um dos mais prorun., ,ve_a, por concur�o, desempenhan;
A Comissão promotora de Bem - do'S e ,abalizados sabedores das do o cargo até a extinção da mes,

Estar Rural reallzou a sessão coisas do nosso Brasll, multo ma, em 1889.
marcada para � dia 20 do corren,

concorreu para o desenvolvímerrto Ninguém o superou no conne,

te, às 20 horas na sede da AssQ-.. dos estudos históricos, para Isto menta da História do Brasll e bem

e o sr. Osvaldo Machado (prefel_

lhos geralmente baseados em
,

.

cumentos .que encontrou em

rios arquivos e blbllotécas.

Florlanópolls.ciação Rural de
divulgou obras estrangeiras que se poucos o terão Igualado nas con

sentes o senhor prefeito Dlb Che-

rem (ainda no exercício do cal'.

go até 15 de novembro próximo)

"

clulu, dizendo que existe um cré_
dito Rotativo para er aplicado na

GRÊMIO "DR. ElPrDIO BARBOSA"aquis\ção do gado de corte. pelo

iecretál'lo da CPBER foi esclare.

A. D. astos

PONTQS' PERDIDOS
Vamos passeando à beira-mar quando o

vira-se e me diz:
_ Essa vída é uma droga mesmo. Você, II

exemplo, escreveu ontem que o Flamengo ia mui

mal, que já estava com dez pontos perdidos na m

tade do campeonato. E eu, 'você já pensou? Tenh
só vinte e seis anos e já perdi a conta dos, meus pon
tos perdidos. Mil, dez mil, seí lá. Só no caso d

Rut,h, você sabe qual é, perdi uns quinhentos pon
tos _ charleí, charleí, acabei bobeando e ela fê,

aquilo que você VIU. E o pior é que eu estava

apaixonando por ela. 'I'ambém naquêle negócio <ias
representações, você talvêz já saiba, ia tudo b'i!nt
quando o desgraçado do turco que era, meu sócio fê

aquela baianada, e eu fiquei na praia -=- mais u

cem pontos a menos. Depois veio o Borba com aquê.,
, le emjirêgo em Pernambuco, ou achei que era "fria"

e não fui, e o resultado é que o Borba está com o

"dinho" e o cavalo\ aqui continua mais limpo do qu

roupa de missa, E quando pensei que ia contraba
lançar a coisa, nova derrota; o Carlos, que era meu

amigo, por uma besteira, faz um papelão, chegou
até a me bater; e nêle eu confiava, tá? Por êle eu

punha a mão no rôgo, não sei o que deu nêle: \)1
-

todo caso, ainda tenho um pouco de hombridade,
se êle quiser que me procure, eu é que não vou. tala,;

E isso é apenas o que m� lembro agora, ainda tem
muito mais coisa. Agora, se, fôsse no futebol, eu po ..

dia estar na �'lanterna", está certo, mas para o a�o,
quem sabe? Tinha novas chances, poderia progredir
começava outra vêz do zero. Vida nova, entende? �
Flamengo no ano que vem pode melhorar, pode ,tt.e

- �-ser campeão; mas eu nao. Quem nasce para eao

.orístõvão nunca chega a Botafogo, sabe?
, Infelizmente eu sabia. Resolvi mudar de assun

,to, já estava me emocionando também, acab:t�a
chorando que nem o amigo. Mas é isso mesmo, iHO

tem dúvida meu amigo. Fôsse a. vída l!l11 campeona-

to, e as coisas melhorariam multo. ,

.

Para o próximo, por exemplo, eu contrataría o

Garrincha. E o Nilton Santos também, se não pe-
disse muito.

c,

Municipa!
22 de' feverei-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DECRETO

N
'

O prefeito Municipal de F!Orla-
,

,
'. o t I- C I- ao sli no uso .de suas atrlbul-

RO 5, ..

"

es resolve: ..

,

NOMEAR I
. / .

,-', ARMINDA" DOS --<irão. Y de provimento efetivo d,o' Santo Éstevão ambas no dlstrl I
OSlVALpINA, o

' Q" d" ,,' ,

to de Ribell'a-o' ,da' Ilha.
-

ções, reso ve:
" :,

e ercer '0 carrtó ua 1'0 Unlco do J\{U11,lclplo orí.,
. ,

. DESIGNAR'.'

TOS .para x ��' ": " " .' ,
oAN "

d -o D do Qua_
'ado pela Lei n.o 361 de 10/12/58 prefeitura M

.

I i 1 d FI' I
e professora pa ra

,
" "

un c pa e ar a., 0SVALDINA IDALINA
,

Munlclpio (Escola
com exercícto no Departamento de no'pUs 1 de m�rço de 1957 t d d

1'0 Unlco do '

,
�

. COSTA, . ocupan P. o cargo e
-

I Ipal de ponta. das Engenharia, Urbanismo e Servl- Ass. Osmar Cunha - prefeito profe3sor Regionalista, Classe li,ista Mun c
".

ço Rural.
'

anas distrito de Cachoeira do Municipal
, . prefeitura Municipal de FIo.

om Jesus.)
14unlclpal _de Fl� r\anóPolls, 2 de fevereiro de 1959

Ase. Dlb Cherem - prefeito

NOMEAR:
de acordo com o dispositivo no

art. 1320, Item III, da Lei n.o 246
de 15/11/1955

,

OSNI BATISTA DE OLIVEI-

DECRETO /

O prefeito Municipal de Florla_
prefeitura.

ianópoJiS, _l3 de maio de 1957.
,

Osmar Cunha - prefeito Municipal.
nÓPOl1s, no uso de suas atribui.

ções resolve:
,

DECRETO

DECRETO
O prefeito Municipal de Fio.

FI I 1'Ianópol1s no uso de suas atrl_
O 'prefeito Municipal de 01' a,.

•

'

d atribui. "bUlçoes, resolve:

ópoUs, no uso e suas

ções resolve:. -

,

NOMEAR:

NOMEAR:

de acordo com o dispositivo no

t: 1320, Item I, da Lél n.O 246,
de 15/11/1955, e de conformidade

com a Lei n.o 361, de 10 de de.

zembro de 1958,
OSNY RAUL

OSMARINA SILVA SIMÃO, RA, para exercer Inteiramente o

para exercer Inteiramente a run, c�rgo de Lançador, padrão, Y, do

ção de professora Municipal pa., Quadro Unico do MunlclPlo, com

drão D do"Quadro Unlco d� Mu-
exerclclo no Departamento da Fa

nlciplo
'

(ESC,Ola
Mista Municipal I

zenda ,em substituiçãO ao respec,

de Canto de- Baixo) distrito. de vi tivo _tItular.

gôa da Con�elção.
I

Prefeitura Municipal de Florl�_
prefeitura Municipal de Floria... nópOl1s, 1 de outubro de 1958.

nópol1s, 1 de março de 1957. I
Ass. Dlb Onerem - prefeito

Ass. Osmar Cunha _ prefeito Municipal

LISBOA, para

exercer o .cargo de Chefe do Ser.

viço de FlscaUzação de' Obras, pa.,

V E N D E --S E

(Preço de Ocasião
2 armazens, 1 casa no Morro

da Galxa d'AgU1L, várias cazí,

nhas de madeira localizadas na

Colonlnha, 3 lates prõxtmos" à
penitenciária e 1 caminhão

Ford 38.

Tratar � Rua F_;ellPe schmi�t"
37, sala 3.

Municipal DECRETO

DECRETO O prefeito Municipal de Floria.

O prefeito Mtmlclápl de Floria... nópolls, 11,0 uso de suas at.b\iI.

nÓPolls, no uso de .suaa

,atribUi_I
ções, resolve:

•

Qões, resolve: EXONERAR:

REMOVER, a pedido: OSVALDINA ARMINDA DOS

I
ODETH DEB.RANTINA HEI. SANTOS do cargo de professor

DENREICH, ocupa�te do cargo de , Auxlllar
'

(Escola Mista Municipal
.Proressora Regionalista classe H, de ponta das canas, distrito de

I do Quadro Unlco do Munlolplo, Cachoeira do Bom Jesús), pOI' ter

Ill'1a Escola Mls�a.Municipal de Filo- sido nomeada .para exercer outro

zenda do Rio Ta.vares, para a de cargo público. .

prefeitura Munlclpa.l de Floria-

POR'(ARIA,

UGA OPERA.RIA BENEFICIENTE DE
FLORIANÓPOLIS,
AV'ISO

nópolls, 13 de maio de 1957. ,,'
Ass. Osmar .cunha - pre�elto

Municipal

DECRETO

O prefeIto Municipal de Floria....

nópolls, no uso de suas atrtbuí.,

ções" resolve:
Em obediência li determinação da Diretoria, levo a

conhecimento dos srs. associados que diz o artigo 17 dos

Estatutos sociais:

"Dar-se-á o desligamento do sócio do quadro social,
por, deliberação da Diretoria, quando:

b - não houver pago a
o

men§alidade até 90 dias, a!)os
o dia 10 do mês devido, nem saldado o�tros débitos, at�

J 20 dias após os respectivos vencimentõs".

Dessa forma, .convido os srs. SÓCios em atra�, há três

mêses, com o pagamento de suas n)ensaHdades, a regula
rizàrem sua situação dentro de 30 dias, a cont� dflsb

data, sob pena de exclusão do quadro social.

S. S. da Liga Opérári� 23 de OutubrQ de 1959.

EXONERAR, a pedido:

ODETH DEBRANTINA HEI.

DENREICH, do ·cargo de profes_

sor Regionalista classe H do
, ,

Qu'adro 'Unlco do Municipio (Gru-
po Escolar Municipal "Batista

pereira" de Alto Ribeirão dlstrl
,

to de Ribeirão' da Ilha) ..
_.....

� ::---.
'"

prefeitura Municipal ne Floria_

nópolis 10 de fevereiro de 1958.
, ,

� Ass. Osmar Cunha - prefeito

Mtmlcipa)

Francisco- 'AgâipO'e.,Ferreira.:, .' ,@ Prefeito Municipal d!l ,FJO!:I�
1.'0 Secretário nópolls, no uso de suas àtrlbul_

A R R A .H Q irE" I M E D-I A TO!

V.. Pode Confiar-em sua
.

' , "'""'

Bateria DELCO
-DUPLA RESERVA DE FÔRÇA I
Para sua segurança e tranquili
dade, D E L C O mantém sempre
em serserva o dôbro de energia
de, que seu carro precisa!

SEGRÊDO DA LONGA VIDA!
DELCO contém o exclusivo ele
mento B a t r o I i f e, que evita as

perdas de energia autodescarga!

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

CarlosPloepcke
para REVENDÉDORES' e FROllSTAS'

Descontos especiais
, .

c\SSSSSSSSS,SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS'2SSsssssssssss
DEPARTAMENTO LE SAÚDE PUBLICA /

P L A N T'O E S D E F A R M A C I A

MÊS DE OUTUBRO
\

,

3 __:_ Sábado (tarde) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro

4 - Domingo Farmácia Vitória Praça 15 de_ Novembro
10 - Sábado (tarde) Farmácia "Moderna Rua João Pinto

11 - Domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto

17 - Sábado (tarde) Farmácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt
18 - Domingo Farmária Sta. Antônio Rua Felipe Schmidt

24 - Sábado (tarde) Farmácia CatarInense Rua Trajano
25 - Domingo Farmácia Catarlnense Rua Trajano
30 - Sexta Feira (fGtlado) Farmária Noturn Rua Trajano
O serviço noturno será efetuado peliz� farmácias Noturna Sto. Antônio e Vit6ria, SUUfl-
das às ruas Tra1ano, Felipe Schmtdt ª Praça 15 de Nov.

•.

_

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmacia Vlt6rin.

ESTREITO
4 - Domingo
11 - DomIngo
18 - Domingo
25 - Domingo

Rua 24 de Mala

Rúa Pedro Demoro
Rua Pedro Demorl?
Rua 24 de Mala

Pedro Demoro_
naf�,pa�atí.

Florianópolis, Sexta-feira, 2,3 de Outubro de 1959 3

da Prefeitura
rar o Impedimento da professora

Nlld� SUva Torres, e a contar de

24 de ªgosto de, 1959.
prefeitura Municipal de Floria.

DA

nópolis, em 8 dê outubro de 1959.

do quadro Un-Ico do -Munlciplo

I
1'a ter exercício na Escola Mista Ass. Dlb Cl)erem _ preflto

ao mexerclclo " no Grupo Escola� Municipal de pantanal, dístríto

I Mtmlclpa!Municipal "José do Valle Pe- de Fl�'lTlanóPOlls, enquanto perdu ,

I DECRETO,
l'elra", do Saco Grande, distrito

de Santo Antonio de L1sbôa, pa-

MJI.DCIR.l\S PiiHA

( � I � 8 A (� .\ , Ó
A �� r I (, o f) I f' ", <; i 1 �)

RADIO GUARUJÁ
ÀS 6,30 - ABERTURA
AS 6,35 - RANCHO ALEGRE
ÀS ,7,00 - GRANDE MATUTINO DO AR
ÀS 7,35 - MUSICA POPULAR BRASILEIRA
ÀS 7,55 - REPORTER CATARINENSE
ÀS 8,0� .: BRINDE MUS. DA CASA CARNEIRO
AS 8,05 - QUANDO CANTA O SERTAO "

AS 8,35 -_VIAJANDO PELO MÊXICO
AS, 9,00 - INFORMA A CASA B�USQUE
AS 9,05 - ESPETÁCULO MUSIDISC EM HI-F!
ÀS 9,35 - ASTROS E ESTRELAS QUE CANTAM
ÀS 10,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 - MUSICAL COPACABANA '

AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES
AS 10,45 - LUIZ CLAUDIO '

' ..

ÀS 11,00 -'-- INFORMA A CASA BRUSQUE
ÀS 11,05 - SUCESSOS INTERNACIONAIS
ÀS 11,35 - CANÇÕES DA VELHA lTALIA
ÀS 12,00 � INFORMA A CÁSA BRUSQUE
AS 12,05 - A VOZ DO DIA
ÀS 12,10 - SUCESSOS MUSICAIS "VARIG"
ÀS 12,25 - REPORTER CATARINENSE
ÀS 12,30 - CARNET SOCIAL MONT BLANCHE o

AS 12;40 - ALMOÇANDO COM MÚSICA
AS 13,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 13,05 __.; FESTIVAL PARA PIANO
AS 13,35 - JÕIAS MUSICAIS
ÀS 14,00 - INFORMA À CASA BRUSQUE
AS 14,05 - MUSICAL COPACj\BANA
ÀS 14,35 - SAUDADE DO MEU SERTAO
AS 15,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 15,05 - UMA VOZ E, SEUS SUCESSOS
AS 15,35 - RÁDIO MATINÊl!!
AS re.oo .; INFORMA. À CASA BRUSQUE
AS 16,05 - A MÚSICA IDOS EE. UU.
ÀS 16,35 - ESCALA MUSICAL COLUMBIA
ÀS 17,00 7"" INFORMA A CASA BRUSQUE
ÀS 17,05 - ·AQUARELA BRASILEIRA
ÀS 17,35 - PORTINHO EM SOLO DE SAX
ÀS 17,45 ____:_ CONVITE PARA OUVIR MAYSA
AS-17,55 - INFORMA A CASA BRUSQUE
ÀS 18,00 - O INSTANTE DA PRECE·

'

ÀS 18,10 - RESENHA J-7
ÀS 18,35 - A VOZ DO ESPIRITSMO'
ÀS 18,45 - ESPAÇO MUSICAL
AS 18,55 - REPORTER CATARINENSE
ÀS 19,00 _:_ MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA
_ÀS 19130 - A VOZ DO BRASIL
ÀS 20,05 - O QUE VOCE· PRECISA SABER
AS 20,35 - CIDADES E MUSICAS DO MUNDO
AS 21,05 - RÁDIO CURIOSIDADES'
'JÜr :Ü,35 _:__ RÉPORT'Êli' CATÂRINENSl!f�
ÀS 21,40 - NOITE DE SERENATA
AS 22,05 - GRANÍ)E� INFQRMA'I'IVO
AS 22,35 - TANGOS EM DESFILE
ÀS 23,05 - MÚSICA DE BOITE
AS 23,30 - ENCERRAMENTO'

D'AQUÉM E D'ALÉM MAR

-I Invesão·Sulna
Nos momentos que precedem às invasões dos mareja

nos, segundo somos forçados a acreditar, para não ser ..

mos do "contra", uma invasão de porcos constitui um

acontecimento sem importância.�;reremos que ser '''man
drakes" para realçar o significado dêsse fato, a desperto
de que a imagem suína suscita um palpitar estomacal, o

que, ínegàvelmente, representa profundo .ínterêsse, prln
clpalmente para os que não possuem aínda os intestinos

estragados.
Incontável número de porcos invadiu a cidade de Hu

maítá, na Amazônia, e se apoderou das rédeas admínís

tranvas da municipalidade. Foi um fato . inusitado, que.
em absoluto se enquadrava nos programas ' políticos <lo

prefeito local. Os porcos, evidentemente, eram do mato e,
resolveram adotar a mesma mobilidade das populações
(humanas) rurais. Dirigiram-se para um centro urbano

em busca de reívíndícações alimentares, e já foram batt
zados de "porcos-araras". A díferença, todavia, reside na

condição de petisco que sempre foram, ,e logo, muitos fo
ram devorados pelos mais famintos caboclos que se estra

calham no interior do sonólento gigante pela própria na

tureza. Por outro lado ,o fato causou inveja em muitas
,

localidades brasileiras que há muito não são visitadas por
outros pitéus semelhantes. E, não seria criticável que va-

cas-do-mato tomassem a iniciativa de resolverem o pro
blema da carne, e se apresentassem aos olhos cínicos dos
sêres humanos, por livre e espontânea; vontade. Aí, nos

carece, reside a única solução do fato, já que os admí

nístradores não se entenderam a respeito do problema. E

entoaríamos uma cançãosinha: "Vem cá vaquinha, vem

cá na minha mão, ... porque a Cofap tem mêdo de apa
nhar ... "

Infelizmente a possibilidade se afasta muito da reall

dade e as vàcas jamais teriam o auto-discernimento do;,
", .

�

porcos-da-mato que, nos recantos maltratados pelos da- I
nificadores dos recursos naturais faunísticos da Amazôni,u. I
"(oram' impelidos a se locomoverém em busca de um am-

:)iente de maior tranquilidade. Fracassaram porquanto

,-::lgun� heróis Fe' apr'esimta�ain para os "liqUidarem, e, l'f;

porcos-da-mato, transformados em porcos-da-cidade,. tor.
naram-se também mais ferozes ainda, o que motivoiJ a

vinda de destacamento militar para completar a t)1atança
- Dessa a"àntura suina uma resultante ficou, , COHiO

,:��rco �os ac��tecin�ent�� iüstórrcos de Humaitá: unia '":

tonelada de linguiça.
Final feliz, vitória dos humanos, derrota dos invaso

�c-s. Os remanescentes -retornaram 3.0 ambiente natural.

decepCionados com a falta de cavalheirismo dos habitan

tes citadinos, e talvêz se dirigirão à Brasília para alguns
protestos junto ao Presidente. E' mais provável, porém
que pretendam chegar_ até São Paulo. A situação dos ani;:-

_ mais na paulicéia melhorou muito nos últimos tempos,
sobretudo agora que um rinocerontE' é figura exponencl,al
na Câmara Municipal. Cacareco é garantido por setenta

mil pessoas, fóra as adesões post-eleitorais,·o que dá umr.

cabal idéia da influência das Sociedades Protetoras de

Animais. Por isto mesmo é que a invasão porcina não foi

bem orientadá' pelO líder que superestimou e generaliz,1u
. 1S tendências afetivas dos homens para os animais, e sr,

dirigiu à Humaitá, ao invés de seguir p!;l.ra Sãb Paulo on

de a acolhida é mais garantida. Í'rro grave, estratég!i.:o

que resultou na pêrda de preciOSOS futuros representante.:>.
'do povo, assim se pode cogitar em vista das prometida,;

repetições cacarequeiras no Rio Grande do Sul, ��ando o

,cavala Estensoro já se encontra empenhado sel'lamente

em tomar parte no próximo "páreo" eleitor_aI.'
FERNANDO LAGO

•

I

- O "Pai ,da Aviação" é ALBERTO .SANTOS DU.

MONT, nascido em Santa Luzia do Rio das Velha.�;
em Diamantina, no Estada de Minas Gerais, a 20
de julho de 1873 a falecido em Santos, �ão PaUlo"
a 23 de julho de 1932 .

SANTOS DUMONT é o PATRONO da nossa glo
riosa FôRÇA AÉREA BRASILEIRA, tendo a Nação
pelos. seus representantes, outorgado ao eminente
Brasileiro as honras e o pôsto de Marechal do Ar �

a permanência definitiva no Almanaque dos Ofi
ciais do Miinstério do Ar.

t

má 25 - (Domingo) - Encontro dos Brotinho::;.
Início às' 20 horas.

\

O nosso pomérclo, sempre pron

to a atender as nobres causas e

'SA
f OS empreendimentos que Interes.

, I sam à Sociedade llitendeu ao apê

, lo formulado pel� Comissão �ncar_
I

• d "se- regada das comemoraçoes a -

('oncurso de
VITRINES

malla da Asa".

Instituldo um Concurso de VI

trines com motivos' artlstlcos e
'" \

históricos Já se Inscreveram e

apresenta:n_se com suas vitrines

engalanadas, as seguintes firmas:

- "Carlos Hoepcke S/A Indus

tl'la ,e Comércio", com vltrJne à

Rua Felipe Schmtdt; "A' Mode

lar" com vitrine à Rua Trajano;
,

"Casa da Boracha'!, com sua vltrl.

ne da Rua Felipe Schmldt; "�ar_
mácla Catarlnense" à Rua Tra_

Jano; "Real Aerovlas" a "Agencia

Geral de Passagens", com suas v�
trlnes à Rua Felipe Schmldt.

- ,

/.
E a grande . multidão que tem

acorrido pa;a admiraI' o esplendor e

a ol'lglnallda9"e, \UI parde motl.

vos históricos e artist1cos, J!t>m
que se apresenta nas Vitrines, se

mostra entusiasmada desde 08
,

garotinhos até os mais velhos,
quedando.se envaidecidos.

Cada qual se apresenta melhor

- I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D1A - ENCONTRO· DOS25-

com, aprsentação dos "DEZ BROTOS ElE6ANTES� DE 59" � Selecionadas Cronista Zuri Machado.pelo

!IÕdi�ãiior}irô-iissíôõãil
� ��-��--�-��--���,������

DR. HE�!�<;'�:o PRISCO DRI HUBI GOMES DR. AYRTON 'DE OLl-

MENDOIf'ÇA
VEIRA

Operações - Doenças de SenhO_
- DOENÇAS DO PULMÃO -

ras - ClínIca de -Adultos MIllDICO
- TUBERCULOSE -

Curso de EspecIallzação no �OIiP,I-. Pré-Natal Pârto. _
\
ConsultóriO - Rua Fellpe

tal dos Servidores do' Est!ido. Opera�es _ Clinica Gera. Schmldt. 38 - Tel. 3801.

: ServIço ao prof Mariano de .!\n� ResIdência':,
' Horário':' das 14' às 16 horas.

drade j , Consulta�: pela manhã no Rua 'Gal. Bittencourt n. 121. ResIdência ---,: Felipe Schmldt,

Hospitlll de Caridade. 'A tll!.rde das Telefone: 2651. n.o 127.
•

l5,30 horas em diante no consut,' Consultório:
: R E D A f O R E S tório, à Rua Nunes Machado, 17. Rua, Felipe Schmídt D. 87. DR. NEWTON D'AVILA

Osvaldo !\lello - Flávio Alberto de Amorim _ André esquina da _Tiradentes - TeM. Esq. Alvaro de Carvalho.
Nilo Tadasco _' Pedro Paulo Machad� Zury Macha- 2766. Residência - Rua' Mare- Horário:

, ehal Gama D'Eça n.o 141 - Tel. Das 16,00 às 18,00.,do - Paulo dá costa Ramos.
3120.

,.
.'

Sábado:
Das 11,00 às 12,00.

a

EDITORA "O ESTADO" LIDA,

O S.dtadrJ.
Rua Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 _ Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

DIRETOR

ME'DICO

R II ben s de Arruda Ramos

G E R E-i'J TE'
Domingos Fernandes de Aquino

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo ROldirigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _

Prof. Othon d'Eça _ Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa _

Dr. Ruben Costa _ Prof. A, Seixas' Netto _ Walter
Lang e - Dr. Acyr Pinto -da Luz ..;_ Acy Cabral Teive _

Doralécio Soares � Dr. Fontoura Rey ...,..: Ilmar Carvalho
- Fernando Souto .Ma ior.

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

p n B.L I C I D A Dili

Especialista em moléstias de Se
nhoras e vias urinárias. Cura ra.,

dícal das Infecções agudas' e crô
nícas, do aparêlho genlto_urinárló
em ambos os sexos. Doenças do

aparêlho Digestivo e do _sIstema
nervoso, Horário: 10% às 12 e

2 % às 5 horas - ,Consultório:
Rua Tiradentes, 12 - 1 o andar
- Fone 324� Resldên�la: Rua
Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.
Bdilldllo C4!l1na Silva .:_ Aldo Fe,'nandH

Dias __,. Walter LI1lbarH
R E P R'I S Il N T AN-\T •

llepnsentaç6ee A. S. L.a Ltda.
'

RJO:- Rua Senador, Dantal 4(1'- 6 .. Andar-'
Te,I. 225924

s.. Paulo Rua Vitória 657,:"- e ..RS II -

Tel. 34-8949

Serviço Telegrâfico da UNITEIJ PRES8 .u P )

AGENTES E CORRESPO;�DENTEg
'iii! Tlldo(l 08 munlcfptoe de �ANTA CATARINA

ANUNCI08
Mf'4Ianh'! �ontTato, de acordo com • ta�J. e. ViaOl
ASSINATURA A.N'UAL CR$' 60Q.OO
A -direção não se respousabiliza pelos

I"nllreitos emitidos nos artizos assinado=

VlrlrUl.

, DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

Maternidade Dr.

M O' V f' S GfR A l
/

Caridade e da

R OS S M A'R K
V IS' T E A N O S-S A l O J A
Rua Deodoro, n. o � 5 Iel, ,3820

Carlos. Corrêll.
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS

� _:_ OPERAÇõES -

PARTÓ SEM DõR pelo método
psíco.prorüattco

Consultório: Rua João pinto n.� li):
!ias 16,00 'às 18J!0 horas. Ateli'de
com horas marcadas; Telefone
3035 - Resl<!ênela: Rua General
'Blttencourt n. lQl.

----------------------------------�--------------------.-------------

-

... ---",

,

-8 linda ... mas
e o CONFORTO?
Ao comprar móveis estofados, verifique 5••

molejo é feito com as legí,timas MOLAS NO-SAO
• muito maior conf4rto
• excepcional durabllidad.
• .unca cedem - nunca sol'o.
• móveis mais I.ves
., dispensam o uso de cordil1has e percintas d. pano
• conservam o estofamen'o�absolutamente ind.formóv"

.

- -
.

.

MO_�S� DO 8.RASIL S.A.

,. !Ier.á ................ - TtI. f.451,_ c..Poatal875 -'End. T.I.I "NO·5AO" �"sao 'aut."

• UVINDID01ES. ME'la • elA.
,fel.. Sc� 3:\ • lua Conselheiro Mofro. :2 - T.1. 2576- C:!l. Postal 48 - flORIANOPOUI

.i

Vir

................ UftBI .UIIIW DIU'!" •.U..... ,

BROTINHOS

AGORA VOCE PODE PREpARAR SEU FILHO PARA
o GINASW, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

_..-

TEMA'GCA, PORTUGUES, LATIM, NA .RUA- SOUZA
rRANçA, N° 20, TlilLEFONE 35-30. PREÇOS MODICOS

.,'

�---"""-"t",--,----
"

,

DR. HOLDEMAR
MEHEZES

'ESPECIALIDADE: DO:'
ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRUR-

GIA -,
Formado Ipela Escola de
Med1icina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da MaterIii
dada Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa \
e do Hospital do IAPETC.
Atend1e provlsór iamente

I

no Hospital de Caridade

-:- Parte da manhã

CIRURGIA' TREUMATOLOGIA'
ORTOPEDIA IR" Aos BConsultório: João pinto 14 _ ,.A IlH·KOíJRT

Consulta: das 15 às 17 bo;as, diA-li ( A.I,�.
8 A O A' �

"

'ONf HQ?

rlamente. Mefios aos sába40s. Re- tANIIGO ofl'tjS,lIO D .... MIANI

sidêncla: Bocaluva, '135. Fone 27141' �:'

DR. WALMORZOMER - ��--------------------------------�

GARCIA
Diplomado pela Faculdade NacIÇl-
nal de MedIcina da Universidade CLINICA DE CRIANÇAS

do ,Brasil, Consultórto • Red4in'" CODsulta.

E;:C�lnteflllo por concurso da Mater_ �

A', HerciUci. Luz liSA apto 4 Segunda • 6.&-felr.
nidade_Escola. (Serviço do prof,.

�u U li 17" bora.
Octávio Rodrigues Lima). Ex- .

rnterno do Serviço de' Cirurgia do FLORIANOP,OLIS '", Tel. - 2934
J'

/
'l-'

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

Janefl'o. MêdiC� dó Hospital de

CIRURGIA GERAL

Doenças de Senhoras - procto
logta - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel_
renes n.o 28 - Telefone 3307

Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone. 8.423. Rua Blu
menau, n. 71.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Facüldade Nacional
de MediCina, TlslologIsta e TIslo
círurgígo da Hospital Nerêu Ra
mos. Curso_de especlallzação pela
S, N

. r .. Exlnterno e Bx-aasísten.,
te de CirurgIa do prof. Ugo Gui_
marães (Rio) Cons.: Felipe Scb
mídt, - Fone 3801. Atende com

hora marcada. Res.; Rua Esteves
Junior. 80. Fone: 2294.

FORBO

DRA. EBE B. BARROS

ORA. EVA B. StHW·EIDSON BICHLER
- CUN.ICA·: DE SENHORA5�� ,€RIANÇAS

� Especialista em moléstias de anus e recto ..
,

Tratamento. de' hemorroidas. fístulas. etc. -

Cll'uri:a anal
Ccriunica a' mudança de seu Consultório junt.o ã sua

rosidência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

RAUL PEREIRA CALDAS
\ -

ADVOGADO
"Oues'toes Trabalhistas"

Escritório: Rua João Pinto n. 18 8obo
� eletone n. 2.4a7 - Caixa Postal D. 25

hOBARIO: Das 15 às 17· horas.

COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS E
FARMACÊUTICOS

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar acs

.Iustr=- Médicos e FarmacêuticJ.� o lançamento do novo

,..roduto do INSTITlITO ItI0CHIMICO MARAGLIANO.
, .

GERIPIAM - H3
'. base� de NOVACAINA sob fOf!Jl3. altamente establll�:1dfl,
para o especial emprêgo em G�!atria, no tratamento i1a�

-

divers:l,'õ manifestações orgânicas do erwelhecimento e da

:senilid;"de, precoces ou não.
A�"ústras e informações á aisposição ,dos sentlores

.viédi('c�� l1. Rua: Conselheiro Mafra - 90
-

com-'
Z r,.. stein\r & Cia. - Ag_ent.es

ESCRrTÔRra DE ADVOCACI:A
E PROCURADOR'IA

A D V O G A D 0,8 :

Dr. Antônio Grillo
, Dr. Augusto Wolf

Dr_.; Emanoel Campos
Dr. Márcio Collaço

/

D"s 3 às 12 horas e das 13,30 às 18 horas

Rua Trajano, 29, - 20 andar - sala 1 � TeL 3658

"0 E S T A D O"
No empenho de incrementar e elevar

o seu número de assinantes, O ESTADO dá,
hoje início à campanha' do NOVO ASSI-

I

NANTE, nesta Capital;
As assinaturas novas, do ano' de 1960,

I

feitas agora, terão como prêmio e ,bonifi�a
ção a vigência nos mêses de outubro, no
vembro e dezembro. Assini, os assinantes
do ano de 1960 receberão)desde já nosso

jornal.
Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais correspondentes a 15 mêses.
A 1.0 de novembro, por outro lado,

voltaremos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornal, a todos os assinantes_ da Capi
tal, que assim, pela manhã já o terão em

suas residências, pois a entrega será feita de
, madrugada.

, Para essa campanha são nossos corre

tores credenciados os srs. CeI. Aldo Fernan
des -- Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso.

João;
-

Morilz
"

,0;,1
s. o.

�

"A SOBEIU.!'\.... PIlAC>\ 1;), D,E NO\'EMBRO - ESQtJINA
auÀ 1<'ELIPÉ SCBMIDT .

,

'ILIAL "A SUEHANA" IHSTRITO DO 1f!9'l'RElTO .: CANTO
,

.

V I A_J E M E L B O B
,pARA' ITAJAÍ - JOINVILLE - CURITIBA

Ô N I BUS U L II M O TlP ,O
s U P E H '-- P li L L M A N

'OLTRONAS' RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMIÇAS
J�AGENS D I R E 1" A S

PARTIDA

BAPIDO

FLORIANóPOLIS 5,41)
CURITIBA 12,45

SUL'y"BRASILEIRO . LTDA.
CHEGADA -

iIAGENS COM �SCALA - PARTIDAS AS 7/ e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANÓPOLIS - ,RUA DEODORO
ESQt.)'INA TENJj;NTE SILVEIRA --'TEL.: 2172

'" -

�

DO-RIO PARA VOCE -Interessa a todos •••
P ,a r t ic ú I ares, (o m é rc_ i o e ln d 6 5 t r i a'.
Utilidades domésticas, remédios, ',..eSculos ou máqui
nas, acessórios de todas as espécies" discos, 0l! o que'
você preCisar. Firma que serve há 30 an08 a 'imprensa
brasileira, '.!:riuu uru departamento de vendas para .;
loterior, eata!,dó apta a ale.nder o ,seu pedi�o. ElICr&o'
... p.....

Representações A. S. Lara, Ltda.
/

Rua Senador Dantas,' 40 - 5.· andar· Rio
,

'

CURSO DE ADMISSÃO AO' GINÁSI'O

/

CAFÉZITO·
AGORA COM NOV l'l.

,

L?V1BAL\.GEI'l'

/'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Futuros E�ODomistas querem
Excursionár ao, Exterior

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE TIJUCAS

ditai de citação, com o prazo de trin
ta dias, de interessados e eusentes,

incertos e desconhecidos
O movimento foi iniciado para que túdo corre a contento, escapando àsefobeções de úlíime
hora - Conhecer para aprender - Antecipação sem pressa, e, sim, prép.aração racional
Compareçam à festinha que ,terá lu- gar, na UCE, às 21 horas do 'pró ximo dia 31.

Lauro Pereíral domíní": '3 - por isso, se
de Direi'to da acha -eonfíguradn, a faVOl' '

omarca Tijucas,- em do suplicante, o Usucapião
xercício, na forma da lei, Extraordinário, definido no

tc.. . . artígo ·550 do Código Civil 4'
"

IFAZ SABER - Jl;m virtude disso, e para'
todos quantos o presente legitimar esta situação de I

edital, com o prazo de trín- fato, na forma dos Arts. 454 I
ta dias, de cítaçâo de ínte- e seguintes do CÓdigo de

I

ressados ausentes, incertos e Proc, Ciyil, requer-se a V. Ex,.
i

desconhecidos, virem ou de- cia. a designação de dia e,'
Ie conhecimento tiverem, que hora para que, com as teste
por parte de Romeu Carlos munhas arroladas, se pro
dos Santos lhe foi dirigida ,1 ceda á justificação do alega
pe,tiç�o do teor seguinte: .- do, após a qual deverão de
"Exmo.' Sr. Dr. Juiz de ui- ser pessoalmente cítados os

reito da Comarca de Tijuca'l. atuais confrontantes, bem
_ Romeu Carlos dos santoa, como seus cônlugues, os in
brasileiro, casado, comerciá- leressados incertos e não sa

rio, residente no distrito de bidos, a fim de que os ct

Itapema, nesta comarca, jx.r tando, dentro do .prazo legal
seu assistente judiciál'iO, apresentem, querendo as

vem, com o devido acata- contestações que tiv�rell1,
mente, expor e afinal, reque- pena de revelia, dispensada,
rer a v: Excia; o seguinte' -'- outrossim, a citação do Do-
1 - E' o suplicante, há mais mínio da União, a vista da
de vinte (20) anos, possuídor derrogação, pelo Código de
e um terreno situado no lu- Processo Civil, do art. 12 UO
r "Meia Praia, distrito dr Decreto-lei n.o 710 de setem

Itapema, muno de Pôrto Be- oro de 1938. 5 - Finalmente,
lo, assim descrito: 83,80 (oí- não sendo a presente ação
tenta e três metros e oitenta constatada, ou, ,se o for, [ul
centímetros) de I. frente, que gada a contestação ímproce
faz a Leste, em' terrenos de lente, pede-se e espera -se

marinha; fundo a oeste, (la- Jeja" por sentença, dclarado
de mede 53,8Q (cinquenta e J domínio do usucapeínte sô
três metros e oitenta centí'- bre o imóvel descrito; 6 _,_

metros) com o ,"Pântano cio Protestando por todo o gê
Rio -Perequê": extrema ao nero de provas, P. e ,E. dere
Sul, onde mede 400 (quatro- rímento, Tijucas 9 de s�
centos metros), com

- terras .embro de 1959. '(ass.)" Dal
de Orlando AfonliP - Tavaté mo Vieira". _ E� díta petí-
e, finalmente ao�N'o!te CQl11 cão foi' exarado o seguinte
João Pereira e quem" d� .ii": 'desp�chÓ�' -","Defír.o o/�:e.:
reíto, medindo nesta lateral, querido.' Designe-se

-

día .

e
::

33 (trinta e três metros), hora para a justificação. 'Ti
que parte da [ucas, 19/9/59. (ass.) L. P.

"'rente, em direção aos run- Oliveira" .. Feita a' justíãtca-
e, quebrando, em seguida,' ção foi' proferidà a seguinte

num ângulo de 90.0, em díre- decísãc: "Homologo por aen
ção sul, numa linha de 33 cença a justificação de fls.
(trinta e três metros), re-

para que produza em-tudo os -

chando, daí, novamente=em
seus legais efeitos. Int. Ti

direção aos fundos, ainda jucas, 2/10/59. (ass.) L. P.,
num ângulo de 90.0 e numa Olíveíra". E para que chegue
linha de 367 (trezentos e ses- ao conhecimento dos ínte-
senta e sete metros) ,_até en- cessados e ninguém possa
centrar o trav:ssão dos run- alegar ignorância, mandou
.dos, tendo a �rea quadra�a expedir o presente edital quede 21.796,5 (vínte e um nnI,

'13erá afixado na séde dêst.e
setec�ntos 'e noventa e Gei!; Juizo no lugar do costumf!
met .

t ... "
,

ros e cmquen a ,celhl-
rC, por cópia, publicado UMA

metrQS) quadrados (2);. 2 -, VEZ no Diário da Justiça e
A posse da gleba menClOn�- TRÊS VEZES no jornal "O
da tem sido exercida, pelQ Estado", de Florianópoli�.Usucapiente e andtece�fs{)re;3, Dado e passado nesta cidadedesde o início, e orma

d T"
-

t' d' je 1.lUCaS, aos res laS' 'T
mansa, pacífica, sem intar-

mês de outubro do ano .ie
rupçãü, contestação ou em-,

bargos de alguém e com a

tenção de dono (ani�ul\-

Primeiranistas da Facui
dade de Ciências Econômipasdesta capital estão se movi
mentando para a realízacâo
de uma animada '"soirée'" a
ter lugar na séde da UeJE
às 21 horas do próximo diâ
31. O objetivo 'fundamentB.l
da resta programada é o de
se conseguir fundos que pos- CONHECER PARA APREN
sibilitem uma excursão dos DER

�

futuros economistas ao ex-
terior, sendo êste o primei- Estando o Brasil entrando
1'0 passo de uma série de numa fase áurea de seu de
movimentos que- serão leva- senvolvimento, ressaltou .. a
dos a efeito com o mesmo comissão de estudantes, o
objetivo. economista será chamado a
A comissão de estudantes ter participação ativa na vi-

que procurou a nossa repor- da nacional, cujo esteio está

I
tagem explicou, vivamente representado pelo setor eco

entusiasmada, que o movi- nômíco-socíal. Há, por isso,
mente agora iniciado não a necessidade imperiosa da

I-}��---(-�'-�- O "Pai da Avia�ão" é ALBERTO SANTOS DU· I
_ MONT, nascido em Santa Luzia do Rio das Velho.?, �

I
em Diamantina, no Estado de Minas' Gerais, a 20 ,

.

de jUlho de 1873 a falecido em Santos, São Paulo, _

a 23 qe julho de 1932. •
,

SANTOS DÚMONT é o PATRONO- da nossa glo- �

I
riosa FôRÇA AÉREA BRASILEIRA, tendo a Naçã» Ipelos seus representantes, 'outorgado ao eminente

�

Brasileiro as honras e o pôsto de Marechal do Ar t3 i
a permanência definitiva no Almanaque dos Ofi- ,

í
ciais do Miinstério do Ar. i

')4••�()"'(��(_(J_(J""()_()�("""'()_

nicas que lhes permitirão de
iinear hovos horizontes pa
ra .os ideais que alimentam
para o maior engrandeci
.nento brasileiro.

tem caráter de pressa, mas'r,r,e
buscar em países que já

sim, trata-se de uma ante- se desenvolveram ,admira
cípação visando uma prepa- velmente novos conhecímen
ração racional para a viagem tos práticos .e, portanto, co"

que se pretende empreen- I uhecer melhor para apren
der, escapando às aroba- der mais, trazendo de volta
ções de última hora para uma bagagem capaz de ditar
que tudo corra a contente, novos rumos aos trabalhos

que serão executados.

do nas bancas da Faculdad,).
Confiantes em que receberão
o apôio geral, príncípalmen
te da mocidade estudantil.
os primeiranistas de Ciên
cias Econômicas tornam pú
blíco o convite para a "sot
rée" que farão realizar, na.

UCE, às 21 horas do próxi
mo dia 31.

Viajar é estudar, pros
seguiram os jovens estu
dantes, e trazer- o comple
-rnento para o que foi ensina-

---------------------------
Como se sabe, os estudan

tes lutam com sérios proble
mas quando pretendem ex
cursíonar estando" na maio ..

ria das vêzes, na dependên
cia de auxilios do Poder PÚc
blico, 'cuja contribuição nem

sempre é suficiente.. para os
anseios da mocidade. Fes
tas e outras promoções es
tão sendo planejadas pelos
prímeíranístas da Faculdad,)
de Ciências Econômicas, nu
ma iniciativa digna de lou
vores, e que' deve merecer o

apôio de todos, pois se trata
de um movimento sério, e
não de simples passeio.

PARTICIPACAO
,

,

ANTONIO FERRA E SRA.ADEMAR GONZAGA E SRA.

têll! ° prazer de participar aos seus parentes e amigos o noívãdo

de seus filhos

LUIZ GONZAGAARMANDO

com a 'senhorrta

SOLANGE BIANCHI FERRA

VIAJAR Ê ESTUDAR
, Rua América, 277

CORUMBA'

Av. Rio Branco 33
,

FLORIANóPOLISTransbordando entusiasmo
contagíante, os primeiranis
tas da Faculdade de Ciên
cias Econômicas foram e'K ..

plicando ao repórter por que
pretendem víajar, Antes de
mais nada" verão em outros
países os frutos do progresso
que ainda não atingiu o nos
so, e ap-renderão novas téc-

Moço ou moça
MAIOR DE 25 ANOS, COM CURSO GINASIAL 'OU DE

PREFERENCIA CONTáBIL, COM BôAS RE�RENCIA.s E

CART:A DE FIANÇA, E UMA FOTO MODELO 3x4.

APRESENTAR-SE A LOJA AMARAL, ,A RUA 7 DE

'SETEMBRO 14.
{' 1,1

ClU�E DOZE DE AGOSTO

Bingo
No próximo dia' 29, às �D 30, Prêmio - 1 Filtro l de

, horas, realizar-se-á, -nos sa- Louça p/água
iões do Clube Doze de Agôs- 40 Prêmio - '1 Jôgo p/caté
to grandioso BINCO, pró- 50 Prêrnão 1 garrafa
roi-matura dos!' CONTADO- térmica
RANDOS"'-,€lá"Academià _ .de

. SUípres.a ,

Comércio. Os cartões pode- 6° Pl'êmlõ-= 1 Jôgo pIcafe

ll'ãO desde já ser adquiridos 70 Prêmio 1 Belíssima
ao preço de 40,00, com os Travessa
alunos da' Estabelecimento. f 80 Prêmio 1 Artístico

I São os seguintes os prêmios: Oinzeiro
° Prêmio :- 1 Máquina de 90 Prêmio 1 Garrafão

Costura de vinho (5 lts.)
100 Prêmio � "i Garrafa

20 Prêmio - 1 Jogo p/cr.iJ, térmica

r: ....: .:

/

, )."
-

.........

AGRADECIMIENTO AO PREFEITO DIB'
C'HEREM E À CÂMARA DE VfREADORES
Por motivo da sanção c:b' decretou, e a V. Excia. sr

1É�is que concedem os títulJS Prefeito, que sancionou a

de "Cidadãos Honorários de' mencionada Lei. Salvo ,,�

Florhmópolis" a Suas Excias., �nt.enda, por esse m?do: le
'Reverendíssimas Dom JOf:l,- gahzar ,e dar forma Jurldica
quim Domingue� de Oliveira '" _uma situaç,ão de fato, q�d
e Dor.! Felício da Cunha Va\l- nao ,podemos negar, ou seJa
concelos, MDs Arcebispo Me- ? �osso quase meio sécu�o
tropolitano e Arcebispo Coad- mInter�upto de modesta n·

jutor, respectivamente, rece- da flonanopolitan�.. '

beu o Prefeito I:>ib Cherem a Como quer que seJa, o ges
seguinte correspondência: - to não deixa de se� menos

De Dom Joaquim Domin- ,�?bre _suma�ente cativantd.

gues de Oliveira: SInto-me, j� ,agora, rote-:-
"Aoraz-me acusar em mão grado por LeI a Familia com

o Oficio de V. EXcia., na 765, quel!l.co�'Yivo. Cidadão H-?"
de 12 do corrente datado, n.o�ano la. somos do MU��
hoje recebido com a cópia, ClplO de Vldal Ramos. �oJ-,
anexa da Lei que nos con., nova,

. elegante, � prec�os'\
cede � título de Cidadão 'Ho- honral'la na p�oprla CapI�a�.
".

d 1l!1
•

'r Cabe-me, pOlS, sr. PrefeIto,
nora�lO e �,,,onanop? IS.

assegurar-lhe e rogar que os
FOl uma surpreza tao gr!- transmita aos ilustres mem

t� como completa. Sur�re�� bros dessa Casa qs mais vi
?rande, que so posso. atnbUl" vos e comovidos, agradeci.
a ext!ema gen�r?sldade -

mentos, na certeza de queda Camara ,Mumclpal que a
saberei sempre apreciar a

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

distinção recebida. '

_

'

Rogo, {lutrossim, crêr no

sincero apreço e alta dia
tipção com que,'me professo
de V. Excia. mui atto. e gra
to servo a seu dispôr".
Essa- corresporuj.ência esti

datada de 17 do corrente.
A outra, de Dom Felíci),

está vazada nos seguintes
têrmos, com data de 19 do
mês em curso:
"Acuso recebido o Ofício

nO 766, de' 12 do corrent�,
acompanhado de cópia da
Lei nO 410 sancionada por
V. Excia.
Profundamente reconheci·

do pelo gestõ tão cativante
quanto espontâneo de' V.
Excia. ,e do colendo Legisla
'tivo Municipal, conferindo
me o título de cidadão flo
rianopolitano, esforçar-me·
ei por nunca desmerecer tã')
honrosa distinção.
Com protestos ,de alta es

tima e elevada consideração,
reitero os mais sinceros
agradecimentos e sou de V,
E:xcia. patrício e servido!.'
atento N. S. Jesus Cris�

r

miL novecentos e cinquenta
e nove. Eu, (ass.) Gercy d,'s

Anjos, Escrivão, o datilogra,
fei, conferi e suQscrevi. Isen-

,�"'i .

'. :<i' �;. '. �

1{i·�:. '�,;
to d� sêlos por se ,trata!' de
Assistência Judiciaria. (:15,,) ,.'

Lauro Pereira
Juiz de Direito.

Oliveira .

Substituto,
APENAS CR$LEI A

Panorama
". conta com estas vantagens'
na sua M'Onark:

• Garantia contra qualquer
defeito de fabricação 1·

• facili'dade em encontrar peças
originais de reposição, com

contrOle de qualidade Monark I

tIGDIlOS 'AIA�s, MU/JiUiS E CRIANÇAS

CR$ 7.490,00 Á VISTA ou

Cr$ 623,00' MENSAIS
REVENDEDORES

em exercício. Está conforme
o original afixado na s�ue
dêste Juizo, no lugar d�, C03-
Lume, sôbre o que me repo� ..

to e dou fé. -;

Tijucas, 3/10/1959;
O El:icrivão: Gercy dos an

jos.

MAGAZINEA REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas
HOEPCKE

Rua Felipe Schmidt. -

Fpolis - o -- 8ta. Catarina

-_o

EXCELENTES

RMÁRJOS'
EMBUTI,DOS

,FAZ MELHOR E MAIS SARATO'! simples aproveitar uma parede .. , DURATEX
° material' adequado para fazer armários

e�butidas, .ràpidamente, com mc;or ecano·
mia e os melhores resultados!
• DURATEX é muito mais barató que qualquer outro rnoteriall '

·d Fócil de trabalhar � muito leve � muito.uróvell -

,

.: �esmo'se� �tntura tem bo�lto asp�ctol'
.

lUa
o mater�a,1 I�,eal �ara armários, porque
superflCllil" lisa" nao apresenta farpas,

/

DURATEX é_ três vêzes mais resistente que a

madeira comum. Não racha, é mais duróvel e

me�6s atacável pelo cupim.

Taménhos de 1,22 x 2,50 m é de 1,22 x 3,00 m, nOI ti�os
liso, filetado é perfurado.
Revendedor: - ME Y E R & CIA.

Fone 3270

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RODIZIO - Não posso deixar de considerar falho e

superado o sistema que a Associação dos Cronistas Espor
tivos de Santa Catarina tem adotado 'tôda a vez q'Ue, eon
vídada para participar de uma excursão, índíea um seu
assocíado: para acompanhar os clubes que vão jogar ;10'

tente'na'rlo . de .'·B·ru·sq'. u·e.
interior ou mesmo fóra do Estado.'Os associados são dís-

o

• .' tríbuídos de acôrdo com as suas especíalídades, nem sem··
pre reveladas- com exatidão e honestidade. Muitos sabem

. , que 'não possuem a necessária capacidade para efetuar
BRUSQ,UE - SEQJj; "BO CAM- se.

.

tado, p;opondo a realização, co:- pleta no Estado em Desportos

A-I (NotiCias fornecidas pel.s Sub. uma cobertura jornalística eficiente, mas teimam �m'exí-
PEONATO B";;'S' ILEIRO DE' t i lt t "-' C 1 E t

.

L;-"" As pis as e ca xa de sa os se , mo par e da programação espor , m .....ores.
.

om ssão de sportes j gír sejam os escolhidos, unicamente .pelo prazer que pro ..

XADREZ, 'POR' EQUIPES EM 'l'âo construldas no Estádio da se, ttva do Centenário, de um tor.,
.

porcíonam OS passeios. Os que compõe. a ACESÓ são dís-
1960 - Atendendo aos Interesse:; .cíedade Esportiva Bandeirante, e nela de Campeões das várias zo.,. ROnd.'I V'I'rz. eI'

:,

'n'
.

,I'-, '. tribuido� pelos jôrnais e
I emissoras, cujos résponsáveís, .OS

da Comissão Central dos Festejos representam diclslva colaboração nas.
'.

.

diretores esportívos conhecem as aptidões técnícas e inte-
do 1.° Centenário de �'usque, e do SESI,' à Brusque e aos rea, Com a conclusão do S�rvlço de Iêetuaís "de seus dirigidos... Logo; faz-se necessária urna.
respectivas Sub_Comissão de Es, tejos do seu 1}' Centenário. Iluminação Estádio Augusto Bau- JÓC.I\ MElliLO modificação radical no sistema. .Ao Invés de rodízio índtvr-
portes, a Çonf�deração Brastleíra SEN.SACIONAIS OS 1.OS JO- er e com a remodelação do Es.' dual; 'far-se-á um. rodígío

�

de -jornais- e' emissoras, eabeneío
de xadrez, em 'prinCIPIO, desíg , GOS ABERTÕS DE SANTA CA, tádlo Consul Carlos Renaux, fá- Por 'uma profunda deferência de meu particular amí- aos responsáveis pelas secções esportivas, quando sorteá-
llOU a Cidade Centená�la de San, TARINA ,- A Secretaria, da CCO, cll será a entidade desportiva de go, êste grande desportista Barriga-Verde que é Pedro . das, a escolha- do elemento' que acompanhJtrá'a del�gaçáa
ta catarina, séde do Campeonato. dos primeiros Jogos Abertos de Brusque, promover tão Importan. Paulo Machado, Diretor Esportivo dêste Diário, aquí e�l- cue vai excursionar. Exemplo: sortéàdo êste jornal PRD
Brasíleíro de Xadrez por equipes,l Santa Catarina está recebendo te e sugestivo tomelo. terei tôdas as sexta-feiras com a minha modesta "RON- acompanhar a delegação da FASe' ao Campeonato B�asi"
em agosto de' 1960·

"

'I contlnuadamente resposta --dO� NATAÇÃO NOS JOGOS ABER- DA VARZ'EANA" pelos gramados de nossa encantadora ieíro -de Remo, êste cronista, como diretor esportivo do·

As demarchas foram promovidas í Munlcl!?los de, s�nta Catarina, co, . TOS - A Sociedade Eportlva Flórianópolis, e, dentro das �possibilidades permítídas, "Mais antigo diário de Santa Catarina, escolheria o jJ:'
por Intermédio �o Ilustre me�bro I

municando a partlcípaçgo de -_vá. Bandeirante levando a bom ter- pelas "Praças de Ésportes" das_vizinhas localidades de nalista e locutor Rui Tibúrcio Lobo, que é O' que maís se
da Federação Riograndense de xa_,.rias representa�ões nas sensacío , mo arrojada programação de obras nossa terra.

" ocupa com os assuntos do esporte do remo, além de ser

drez, sr. Luiz Viana, o qual man,
I
nals competições de agosto de

.

vê <lI? melo de grande satisfaçãõ , Tentarei, dentro de,minha por demais restrita capa- um dos melhores rabíscadores. que conheço. Para o cara
tem contacto com o gen. Gastão 1960 quando mais de 500 atle- da poputaçgo local, o prosseguí., cidade de trabalho, bem informar aos querídos leítores oeonato Brasileiro de Futebol de Salão, Volei e basquete \)I "

I . •

da Cunha, presidente da CBX. tas de todos 'os pontos do Esta_ menta da contruçgo de duas mo. desta já tão famosa Fôlha Espor,ti'\!:a; doando assim, tarn- escolhido seria o jornalista Rozendq Vasconcelos Líuia,
Dez Estados brasileiros já ma; do estarão competindo os mais derrias piscinas em seu Estádio bém, uma pequena parcela de colaboração . e incentivo outro. esteio. da .reportagem esportiva. Os cronistas ainda, ,

nlfestaram o desejo dé partícípa., varrados esportes numa festa de as, quais estarão a disposição dos �W futebol varzeano de nossa gleba que, Inúmeros .bons sem a noção completa do que seja confecção de uma boa) ,

par dessa importante competição amizade e desportivid�de.'! Jogos Abertos para as competições atletas tem proporcionado ao profissionalismo do "Espür- reportagem,' forçosamente teriam que esperar uma opor-
Os Jogos Aberto� foràm Ínap':a_ de natação, - Inéditas no vale do te-:Rel" de nossa Capital, de nosso Estado e do Brasil. tunídade..Para isso exigir-se-ia esfôrço da parte do' ':::1'0-

dos para os dias 7 e 14 de agosto Haja!. Desnecessário será dizer que, as colaborações para nista para adquirir a experiência indispensável a um me ..

de 1960 _dando assim oportunL As duas magnificas piscinas esta' secção serão bem recebidas e dignas de minha me- lhor desempenho da missão que lhe fôr entregue.," ,

dade, a todos os seus parttcípan., para adultos e, crianças, com as lhor atenção. O mais, pois, é mãos á obra.� x x X
tes de vrsrtarem às Exposições dó novas quadras de .voleí e basquet

V,
". --_-0000000-- NIVALDO - O bom amigo J(:)sé Barão, professor de

centenária, :Museu de .Azambu, ,pista de ttettsmo e demais can� I AZES DO GRA�ADO X' FLAMENGO (Capoeiras) 'educação física e ex-treínaâor do Paula Ramos, esteve
já parques de Dive�sões emflm chas de esportes outorgam à se, Domingo à tarde, tendo por palco o gramado da 4.a passeando em São 'Paulo� e me trouxe uma boa notíeía,

, " , ,

todas as atrações que-marcarão cíedade ESRortiva Bandeirante de Turma do Abrigo de Menores, derrontar-se-ão em dísputa Nivaldo, o, estupendo gol-keeper barriga-verde, apesar cl(�
a··�passagem. da magnã .historia da 'Brusque o título di mais CÓnL..'Z:do "Troféu Osvaldo Macha,do", as -valorosas equipes j:> já. ter pas'sado a casa dos- trinta anos, . coritillua 'evid,m,

CI��!l'qiõ!i Tecidos 'd,e" Sl!nta Ca- " Azes .do Gramlitdo e Flamengo de Capoeiras; em peleja ar,

i
ciando sua categoria invejavel em gramados dã Paulicé:a,

-

',.

i "melhor de três". ap'ora como defensor do Comercial. Sem dúvida uma IlG-

O _encontro vem de�pertando grande interêsse, pai." i ti�ia grata' também para todos os catarinenses que ain.ca
na priméira disputa realizada em São José, verificoll;se cenfiam na forma extraQrdinária do valoroso' arqueiro
uma vitória

.

esyetacular do clu:ee alv�-rubro. da Capital �o:riterrâneo,
, ,

'

i � ,

pelo escore de 4x1.
'

x x x

Na preliminar, estarão- _gefrontarido-se as equipes 3U-: INGRATIDÃO .Não podemos deixar passar sem

plentes de ambos os· conjuntos, em disputa da "Taça Fai-- uma palavra de protesto a atitude, claro que repr<?vável.
xa Azul", troféu gentÚmente oferecido pela' Cla. Antárc- da diretoria dÓ'Avaí, dispensando os-serviçoJl do esport\:ltu
twa Pauli�ta.:' E' de se notar, outr�ssim, que ,no primeir'o André Vilaín como organizador, e preparador_da equ've
encontro, ��iu"vencedora a equipe suplen!e do' Azes cu dó AV,aí que, graças ao seu esfôrço e (iesvêlo a:1cançou.bon;;
Gramado, também pelo placar de

-

4x1. resultádos, com u,ma vitória e_um empate frente ao FJ-'
, 'O reefrido prélio, será sem sombra de dúvidas,-um gueírense; um -empate \rente ao Cornerc.iário e uma gor�a

grande clássico varzeano e que, certaD:).ente,- agradará pur da sôbre O Caxias ,(4x1) ..Nem sempre qualquer quaClro
completo à numerosa' a:;;sistência que__àcorrerá: àquela no- póde marçhar firme e, domingo último, perdendo para o

tável "praç?o de esportes". 3uaraní, o AvaÍ resolveu adotar � at�tude do Vasco, ehu·:'
---óooOoo� tando Vilain, 'tal como o grêmio cruzmaltino' fez c,om q_

Antes porém, podererpos apreciar ao notável "Torneio eficiente Oradim ...
Putebolís1iico", que realizar-se-á sábado ,à tarde (amn
nhã portánto), sob o patrocínio do Esporte Clube Amiia

dl1, ao qual, tomarão parte as seguintes agremiaç§es: Ai

moré, Aliança; Colotadó, Havre, Padre Rema, R�al Madrid
'a São Cristóvão.

II. Florianópolis, Sexta-feira, 23 de Outubro de 1959

ESQQrte; no

nacíonai: Santa Cátarlna, Rio
Grande do Sul, paraná, São Pau.,
lo Distrito Federal Estado do

, . ,
,

RIO, Minas Gerais, Espírito San.

tp, Pernambuco e Ceará.

CAMPEONATO �BRASILEIRO
"CIDADE DE BRU,SQUE" A

DENOMINAÇÃ - por sugestão
da Federação Gaucha a Confede.

fação Bl'asilelra de Xadrez

BRUSQUE" " sensacional TORNEIO DOS':.. CAMPEÕES t . .'

pe::mato por, Equipes prograi"nãd.o DAS �VÃRIAS· ZONAS DO ES'�--
- 'r;:�l:ihS. TIJQJ:qS

.

, • 1",'..
. "

..... 'CAL E �REIAps'l'a agosto de 1960, comOI par-te, TADQ'- _por suge.s.tão da,·Sub.:", _' � Á-r'_'
. �

C- ,<

dos Festejos e em homep.agein'3a, Qornl�ão de<.Esp6rteS' do �cel1té_ • ,IRM. OS,_B;ttE.t::' X)URT'·
. .

',.' . CAH BAOARÓ .' ,fON� li O"
Cent.enárlo de Fundação ada Pro.;;,

..�_ário a Liga Des_portlva Brusquen_ "'N1IGO OC'PÓSHQ OAMI�Apj",
gres_sista Cidade CatariJ,lense. �

.�� _ dev.e:l'á promo:vev e�tendi�en�os�l: "

"'-.

. ,

PISTA DE ATLETiSMO 'NA Jtt,ilto a "suas congeneres doO·'ES-· _ '<;' _

'SOCIEDADE ESPORTIVA BÀ:N� • ,•._.-.-'-_,_.,-._;:;.--"----._�...__;....._..,.....;,-,---__-....::..-.:-._

Esgoriinistas �o Clube 'Doze',' num
torneio em Cúritiba

"CIQADE

Em torneio anterior, sagrou-se "campeã"
São Cristóvão F. C .. Destà vêz, repetirá a

Qyem vencerá?.. Aguardemos ...
---0000000---

hoje é 'só. Aquí estarei na próxima
se Deus permitir ...

a equipe' do
façanha?! ! I

ELIMINADOS � A seleção catarinense de futebol de

.::alão que teve uma �stréiá razoável no Primeiro Campeo·
nato Brasileiro de li'utebol de Salão, quando empatou por

10is tentos em Itajaí, no segundo jogo frente aos mesmo

1àversário, ôs parayaenses, lá em Ç)uritiba, ac�bo� �e�do
{Oleado pou seis tentos a zero, de forma que fOI ehmm,ada
do �ertame ..

DEIRANTE _: O Departamento
}leglona( dO' SESI em Santa Ca-

,

t�rlna, está atendendo ao al}�lo
que lhe dirigiu a Comissão Cen-
traI do ,CentenáriO, dicidlu finan_

ciar a construção de moderna pis_
t;1, de atletismo com todos os Doze d.e Agôsto a convite da So-.

, ,-

requisl:tos da técnica moderna pa. ciedade Thalla de Curitiba segul_
. ,

ra abrigar, no Centenário as· grano rá llojoe para a capital paranaense
,

- diosas competições do esporte ba-. a fim_de participar de um to�lo

A delegação está composta pe

los seguintes membros: Carlos Ro.

dolpllo pinto da LÚZ, CarllO's H•.
berto Corrêa, José U\Ubatan Af

fon30, Roberto paim da L�,.
Paulo Gil Alves e Flávio H. da

Qual o Clube que regresentará· Santa) Luz Busch.

• . A' .equipe que vem· treinando a

Catarina no' Campeonato Brasileiro? 3 meses consecutivos está a altu-

PaI;:' que o leitor participe dà ENQUE'l'E ESPORTIVA,
ra de r.eprese·ntar n;lo Só o Clube

. Doze .de Agôsto como também a

promovida pelo cronista espbrtivo Daltir'Cordeiro, basta '

esgrima cllitarinense.
rtguir as instruções abaixo,:'

.

a) Colocar o voto na "URNA" e-xposta na Agência
-Gera! de Passagens A.O.P., à rua J.t�elipe Schmidt fi. 7;

\ -
�'

b) Os votos poderao ser ·.procl!rados na referida Agên-
cia de Passa�ens ou recortá-lo, dos jprnais; -

c) Os votos do interior devem vil' ,para o seguinte en

dereço: - Agên�ia Geràl de Pass�·.gens, rua'Felipe Schmidt,
n. "1 sôb o título: QUA,L P CL.UBE 'QUE REPRESENTARA
SANTA CATARINA .NO CAMPEONATO BRASILEIRO?

d) Os vot;mtes d�interior e da Capital estarão concor·

rendo a um sorteio, assim distrit,úido: se o. votante (sor
ttado) for do interior, êste recflD_Há:-::- GRATUITAMENT1;:
- uma pa8sagem para assistir Ca.tarinenses X Paranaen
:res em Florianópolis, iriClusive urna permanente que lhe
dará acesso, ao Estádio da F;C.Í". Se o yotante (sorteado,
for' da Capital, êste acompanha:á a, delegação catarinense
a .cud;ba, e também' assistirá -a pugnã gratuitamente:

e) Onomee endereço do votante deve ser bem legível,
H' possível dactilografado;

O I,'lube que estiver ocupando �' liderança do campeo
nato estadual, será o indicado a 1 epresentar Santa Catarl
tia no campeonato brasileiro uma vez que durante a rea

l�zação do certame bn.silciro, ainda estaremos realizandú
o certame estadual: �m caso de duis clubes, na ocasião, es
tiverem ocupande ·"a liderança do campeonato, far-se-á o

Iwrteio pelo _goal avel'age.
.�•••••o � ....

: Q","L O CLUBE QUE REPRESENTARA -SANTA f: CATARINA NO EAMPEONATO BRA�ILEIRO? •

i CLUBE :.; ,_ .. ,,' I
•

'.':< ,.
cD . a
· ,� � , :,.; .

I v 0 T A N T É/ I 'I·I.

---_-�-"'-..--,
..
,'f
{;
"fl
··ti'
.j;

I

A equipe de E'sgrlms do Clube

'com aquela sociedade.

fase apres!,>ntou um 'üsval�o ':1'U4

x x x

Por

Até lá,
sexta-feira.

futebol na Varzea ,

CLUBE

DE
RECRE ATIVO

JANEI R,O

.

Foi disputado no ca�po do

Ôsvaldo Cruz n� Estreito o clás,
, ,

SiC0 local reuni',do Interna.c10nal

IíX Osvaldo Cruz o resultad0 'final
" ,-

..

.
foi empate de 3 tentos. ,� pl'lmeira

(2) e Dilmo para o Osvaldo Cruz.

I
I
i'

\
II t
li
ii
p

f-STREITO

ffltória do' 1nter.
milionário.

''Só PODE SER INVEJA"
- parll; mim ou a notícia é fal-

GARRINCHA ACREDITA'

I"POiS eu aeI.edlto. E digo mais:
<

Antes mesmo' de' Did! embarca.r,
achava que ele não Ia dar certo

no -futebol ,espanhol. Se não falei

a'-ninguém 'nem mesmo a Dldi,
com quem 'tinha lIbel:d�de é por_
que temia ser mal' I�te;p"etado�
Mas, a verdade é 'que,

.

qu�m co

nhece o futebol espan�pl; 'lsab�
'que o atacàn;tê;' especialmente o

meia' preparador tem que ser ve·
.

_' ,

loz, jogar de primeira, f6!Ze(' "ta-
bellnha". E' Didi embora; saiba

,

fazer tudo isso prefere o jogo pa_
,

rado de meio de campo,..lanç&8do
, ,

'as bolas em profundidade.

E .concluiu:
-:- Tomara que as notícias ll.io

se confirmem e que Dldl corres_

ponda· ao que esperam' dele, 'por
que se trata d·e um ,grl)onde J.d!ta-�.
do!" � um excelente

Rainha da primavera do Clube, srta.

'éeza,. -Afinal de contas todos nós

conhecemos Dldi, sabemos que Sjl

trata de um grande jogador; dls_

'pondo de qU9.11dade. que poucos

podem exibir. por que, então.,._..1rta
fracaliO,sar no futebol espa·nhol, que

pode ser multo bom mas não .u-
" ,

rJ·erlor o futebol brasllel'ro 1'" -

foi assim. que reagiu zagalO, quan_
do indagado sobre a versão, pro_

cedente de Madri, que dava- o Real

como mal satlsfelt'o . com a alta

inve�sã{) de. capital . q�,e fizera,
contratando Dldl. Soegundo ainda

� mesma 'versã.o tambem o tral-
�

,- ...

nadar Fleltas Sollch ..
estarla desi.

ludlndo os dirigentes do Real Ma_'

dri porque não- mostrara nada de
, .

novo ,e aing,a tivera a prete.nsão de

_ensinar a jogaJ,' futebol a el�en_
tos como Di Stefano, Puskas, Gen
to e outros "ases" do esqUadrão

,"6, todos dos .muitos bons, ma..

poucos o superam": r

melhoi e o seore lhe foi favorável
/' "/ -

.

por 2xO. No iníNo d� 2.� fa�e vaI.

t011 a ma·r!)a.l· o Osvaldo Cruz. J:!o�_
. ' ,

l'ém l'BJgindo o Inte�nap.ional che_
gou aos 3 a 3. A debacl!) <lo Os-:
valdo Cruz dev,e_se ,e. mparte RI

sai<la, do médio Nenem, que saiu

machucado. Os tentos' foram mar_

�
cados pai' Teca, Nizeta e' Tfã,!
para o Intarnaclonal e· Joquinhr,

PROGRAMA DO 'M:ES BE OUTUBRO

Os conjuntos alinharam: Osvaldo'
�� I

Cruz: Ar�entlno, Adilson, désar
.,. BilhJo; Ne,.n�m (Jaime) e Luiz;
Jóquinlla Marinho, .Rato, B-etlnho

:/
.;

:n ,- Soi�ée eleg;;l.nte, quando será co'roada a

Dilmo.

CECILIA VALENTE.
Internacional:' - valter, Miguel

• porco e Cabrel'a'� N.ihon e E��o;
A<láilton (Teca), L'aur!, ,Niz�ti'1
Beta -e TlãO;

naciona.\ por 2xO 'que totalizou 'sua

sa ou entãe tudo

In'veJa· elOg 'c}emals

R3�( ôi\t[ac1rE ..porqu:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Habeas-Corpus n.o 3.006,
-

tal' João Durski sofrendo verbalmente o Exmo. Sr. Dr.

da comarca de, Cano�nhas.. coação ilegal em sua líber- I Procurador Geral do' E_stadlJ,
Relator: Des. FerreIra Bas- dade de locomoção eis que conceder. a ordem a nm de

tos../ prêso sem processo, e' sem es- ser o paciente submetido à
Concede-se a 01'- tar devidamente hospitaliza- medida de segurança aplícú

dem, porque maníres- do há quase cinco anos. vel, e prevista no art. 80 do,

ta a ilegalidade da de- E' irrecusável a ílegallda- Código Penal. Custas ex-ieçe.
tenção do paciente, a -Ue 'da detenção do paciente. - Devolva-se à comarca

a fim de que seja êste eis que sem justificativa não de origem o inquérito anen

submetido à medida de se tivesse ínícíado até ago- sado.

segurança -aplícável, ra, a ação penal, com a de- Florianópolis, 8 de julho
prevista no árt. 80 tio núncia, para o que já exís- de 1959.

Código. Penal. tem elementos mais que su- Osmundo Nóbrega, Presi-

Vistos, relatados e dí.s- ficentes ao oferecimento da dente. -./

eutídos êstes autos de mesma. Fereira Bastos, Relatb.'.

h b O
.

Hercílio Medeiros
'

a eas-corpus n. .... Contudo, a _lei penal (art.
3.006 da comarca de 80-e seus itens 'do Código à.e Alves Pedrosa.

Ivo Guilhon. Iher. Relator o Sr. Des. IVO
Belisário Costa '.

. apILHON, decidindo a "::"à-
Adão Bernardes. I mara, unãnímemente, conhe-

E.n.
gênio Trompowsky

'ra.u-1
cer d

..
O recurso e dar-lhe

pr.olois Filho. vímento, para anular o pro-
Euclydes d� çer�u�jr�C.iri-

1
-cess� a�-inj�:?,�.,<.1.�a� ,J)e}�s�

tra. . :::lJi)elados.·
Ary Pereira Oliveira .

Fui presente, Paulo H. 5) - Apelação 'de desqui-
BIasi. ,te n.o 1.585, da comarca oe

Canoinhas, impetrante rPocesso Penal), estavam a

Dr. João cotoâet e j.a- indicar o caminho para a

ciente João Durski:
.
solução do impasse,' de vêz

João Durski pO!, haver mor- 'jue constatada a írresponsa
to seu próprio pai; a- golpe» bilidade do acusãdo:"
de 'foice, -no dia,13 ele -setem- , - Com -ereíte, ae>- Juiz cum

bro de 1954, fOI 'prêso em pria, _ o que era se deter
.flagrante, instaurando-se o mina -, submeter o paclentfl
competente .inquérito. a medida de segurança apli-
Encaminhado - êste ao DL ::ável ao caso e preconiz� da

Promotor Público, requer'eu !.la citado art. 80 do' Códiy?
S.S., como diligência preH- Penal.
minar, se procedesse a' eXIl- Adverte Nelson Hungrio.·
me de sanidade mental do "Cmupree_nde-se o dispositi-

AMPLIA-SE A CAMPANHA. PELO AUMENTO DO CON

acusada, sendo-lhe deferida </0 legai (art. 80): a imedia .. FUMO. NO MERCADO INTERNO - DECLARAçõES 'DC'

a. solicitação.
_

�a. internação ou vigilâncta
AGENTE DO IBC EM RECIFE

I
A .campanha do aumento do con tivldades. Nos

.

demais EstadosTal exame positivou que o pspecial do acusado em tais •

fi j sumo do café no· pa·ís prossegue onde o IBC tomou providênciaspac�ente �:a po:ta ar I e .:bndições pode corresponder
cem re:ultados animadores. No It"pslCose", necessItando de a necessidade de conjurar

a ace ação d? plano de popu_
.

I Norte e no Nordeste estão sendo larlzação'do café· e de aumentotratamento e· exame espc ..

, iminente e continuado pel']-

I
vencidas as resistências natural, do seu consumo foi plena Apecializados" (fls. 13), go à ordem ou segurança .

.-

A,
.

t d'
. devido ao uso arragado do açu_ nas no Ceará há ainda dlflculda..VJS a ISSO, requereu a pública ou a êle- própri:J.

. cal' mlstarado na torração. Se eles a r«mover mas esperamosacusação que se encaUll- cumprindo notar-se que, ail.- ,

.

C lA. ,mndo revelou ao presidente do 'Iue com as p-rovldAnclas que ac·nhasse O doente a o oma da quando prêso em flagran-
- e -

S t' t' [nstltuto Brallselro do Café o sr. oamos de tomar tudo se acerte.an Ana, o que a e o mo- te, não' deve ser recolhido 9-
mento não se efetivou, mal- prisão comum ou continuar
grado as diÚgências realizi't- nesta" (Com. ao Código Pe-

\
.das nêsse sentido. nal, ed. Rev. Forense, vol. llI,
Daí o presente !tablJa-;- pago 118).

_.(({)r�u� em que se alega es- Mister se faz,' por se\:l Lur-

no, que, ,sem delonga, se dê

início à ação penal, 'com o

oferecimento da denúncIa,
posseguindo-se nos ulterior �s

têrmos de processo inclusi ve

a realização d.o exame de sa

nidade a que se .re.1'ere o des

pacho de �ls. 15 v" tudo com

observância das formalida ..

des legais.
"A vista' do exposto:
ACORDAM, em Tribu!1al

de Justiça, por unanimitla rj,�

de votos e consoante opinou:

ORENSE
nireçãQ de: MJ�TON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA-

, Jurisprudenda
.

Tribunal de Jus-tiça
da comarcaNA sE'sSÃO DA· PRIMEIRA São Francisco do Sul, em

-

PLENO, REALIZADA NO 2.a vcra

CÃMARA CIVIL, REALIZA- que é apelante o Dr, Juiz de DIA 14 DE· OUTUBRO DO JoinviJ.1e.

DA NO DIA 15 DE OUTU- ·Direito e . apelados ,Pedn) CORRENTE, FORAM JU'L-, ;__----;,---

ERO, DO CORRENTE, FO-' Mendes e sua mulher. Rela.. GADOS OS SEGUINTES 2) - Conflito de [urísdi-
RAM JULGADOS' OS ,SE- tor � Sr. nes. Manoel: Lace�- FEIT0S: çâo n.o 80, da comarca de

GUINTES FEITOS: da, decidindo a Câmara, por 1) - Mandado de segu- Florianópolis, em que é <.1'1S-

1) _ Agravo de petição 11. votacão unânime, conhecer .ança n.o 185, da comarca citante o Dr. Juiz de Díreí-

321, da comarca de Tubarão), do' r�curso e negar-lhe pro- de Joinville, em que é reque- to da 4.a vara e suscitado o

em que é agravantê mstttu- vímento, para- confirmar ft repte o América Futeb:ll 01'. Juiz de D1l'eito da, co

to de Aposentadorta e Pen- sentença apelada. Custas pe- Clube e requerido o Sr. Dr. marca de -Laguna. Relatai' o-

sões dos' Indpstriários e los apelados. Juiz de Direito da 2.a vara, 31'. Des, FERREIRA BAS-

agravada João José Corrêa. Relator o Sr. Des. FERREI- TOS, decidindo o Tribunal,
RelataI' o- Sr. Des. IVO GlTL- 6) - Apelação de desquí- RA BASTOS, decidindo o I por unanímídade de votos,

LHON, decidindo a Câmara, te n.o 1.591, da comarca de' 'Tribunal, nã-o _
conhecer do i [ulgar procedente o conflito

por votação unânime, conhe- Timbó, em que. é apelante? pedido por se tUlg,ar iI}com- i
J determina.r. a re�essa dos

cer do recurso e negar-lhe Dr. Juiz de Direito e são apc- petente para julga-lo e �tt:.-, autos. ao Jmz suscítado, Im

provimento, 'para conrírmar lados Cláudio Maiochi e sua terminar a remessa dos 'lU-! pedido o Sr. Des. Trompo
a decisão agravada, Custas mulher. Relator o Sr. D:!3, . tos ao Dr. Juiz de Direito da ! wsky Taulois..

pelo agravante. .I'v!ANOEL LAC�RDA, decí- ---------

díndo, a Câmara, 'por unam-
2) - Apelação de desquite midade de votos, conhecer

n.o 1.590, da comarca de do recurso e negar-lhe .pro

Blumenau, em que é apelan- . vimento, 'para cõnrírmar <J.

te o Dr. Juiz "de Direito da sentença apelada. Custas r.e-

1.a Vara e apelados Rod91fo los apelados.
Said Mansour e sua mulher,
Relator Q. Sr, Des. ARNO

7) _ Apelação cível- nO

HOESCHL, decidindo a Câ-
4.576, da comarca de Timbó,

-

mara, por unanimidade ele
em que é apelante Heinz Eu-

votos, conhecer do recurso e
gen oercíns e apelado Lui:il TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A: reme-

negar-lhe provimento, pára andreazea. Relator o -Sr. Des. tendo circular sôbre o plano "Cnízeiró a Prazo".
confirmar a sentença apela- I\RNO HOESCHL, decídíndo

/ LEX LTDA.: solicitando pagamentos.
da. Custas pelos apelados, !l Câmara unânimemente, ASSOCIAÇÃO COM. E IND. DE BLUMENAU: reme-

.

.

I conhecer do recurso e dar- : Lendo boletim mensal, não na, '.
.

3) --, Apelação de desquí- lhe provimento para, refo;�-I PREFEIT,O. MT.fNIC�PAL: Of
.. �o.s 748 e _757, .comum-.

te n.o 1.594, da comarca de ando a sentença apelada,
I
cando ter sancionado diversos Projetos de LeI.

Joaçaba, em q-ue é apelante [ulga.' procedente a ação. JOÃO FRAINER: requerendo atrazados que faz [ús.
o Dr. -Juiz de Direito e apela-, '�ustas pelo ·apelado.

.

I DR. ANTôNIO RODRIGUES D_E, MORAES: remetendo

dos Dionízio Ghiggi e sua

I
estudo sôbre o momento mercantil.', ,

mulher. Relator o Sr. DeJ.· 8) _ Apelação cível n.o DEP. WANDERLEY JUNIOR, comunicando recebi

AR�O HOESCHL,. �ecic!indO 4.517, da comarca de xanxe-l �lent� �os ex�edientes relativos ao discurso do Vereador

aCamara, prelímínarmen- rê, em que são apelantes i .",spendlao Amm.

te, conhecer �o re.curso" 13; Maximino Leopoldo GiQl'd�- I
DEL. MINISTERIO TRABALHO: convidando para por

converter o Julgamento em ni e outros e apelado Vergl- \
se do novo Delegado,

diligência, a fim de, que, no lia Sabino da silva. RelatlJr CAMARA MUNICIPAL DE ITAJAI: remetendo con-

Juízo de origem, seja com-
o Sr. Des. IVO GUILHON, de- 'I gratulações por motivo da cassação de mandatos. .

pletado o pagamento da ta- cídíndo a Câmara, por V0" DELEGACIA REG. DO SAMDU: remetendo relação
xa judiciária. Custas a final. tacão unânime; conhecer do dos entendimentos num total de 1.185 a não, prevídencíá-

recurso e negar-lhe provi- rios, no mês de setembro do' corrente ano.

mente, para conrírmar La CENTRO ESPIRITA JOSE' DE NAZARJi;': agradecen-.
sentença apelada. Custas pe- do a aprovação do Projeto de 'Le� que o reconhece de u�i-
los apelantes. lídade pública.

ASSOCIAÇAO DO "BEM ESTAR RURAL": convídandc
NA SESSÃO DO TRIBUNA:'" para uma reunião dia 19-10-59, às 19,30 horas.

, I

4) - Apel�ção 'de desquíte
n.o 1.581, da comarca de J03-

çaba, em que é apelante 'o

Dr. Juiz de Direito e, apela
dos José Dalavalle e sua mu-

OFENSIVA DO CAFÉ NO NORDESTE

Rodrigo pinto Tenórlo chefe da Esclareceu o sr. pinto Tenórlo
Agência do IBC em'Recife há 'que no Ceará o IBC Só está fome.. ,

',lm aumento médio de 30 pOl'

cento no consumo de todo o Es

ta-do de pernambuco: Todas as di.

flculdades foram vsncldas e os

DOCUMENTOS
PE-RD.IDOS

'Jendo café, do seu' estoque _de 10
mil sacas, às firmas que se re_

>listraram. No momento, o pro_
duto alda é entregue a 1.660

duto de melhor qualidade sem
I

torradores' estão aceitando a �O-. cruzeiros a saca para venda ao

laboração do IBC, vendendo o pro. públtco a 52 cruzeiros o qullo.

retornar ao slst.ema-·anttgo, piei,.
teando do IBC a conti·nuação d�

política atual'- Informou o sr.
pinto T·enórlo a Imprensa.

.. Em sm relato ao presidente do

IBC, o chefe da Agên::ia Informou

linda que a campanha está tam_

bém tomando.. vulto nos demais

Estados do Nordeste, cumprindo o

Instituto o programa qllil traçou
para pern"mbuco, Rio Grande do

Na estação,Séde /dos Telegra.. .Norte, pal·aíba
..

Ceará e Alagoas
.

ação do Instituto" facllitar o au_

las achaln_se retld�s os seguintes
A esse r.espeito, assim falou à lm_ menta dn concurso e proporcionar

tdegramas: Piere..
nsa o Agente do IBC eIDr Recl_ malar eficiência à flscallzação, de

modo a r.esguardar os Interesses
Dr. paulo Mlchels _ Vieira

_ O suc.sso no Rio Grande do_ �. dos produtores dos Industriais e
Contabllldade _ Nelson Silva _

,

Norte foi tal que uma Indústria dos cOllsumldores e também pon-
local mandou comprar outro toro do mais um dique no contraban.
radar em SãO paula e outra está . do

se preparando pari" Iniciar as 'a_1 ÍUo, 2 de outubro de 1959

��-'rjMÊ� CAfÉ ITAJAfrr�"-
)

GRANDE OPORTUNIDADE
Vendo no melhor ponto de Itajaí, ótimo bar e caf6,

garantindo lucro anual líquido ·e mínimo �e 400 contos.
ótima féria e freguezia. Instalações ,novas. Preço, 700 mil,
com 300 a visfa e' I;estante 15 mil por mês. Motivo da venda

..;será, . �pIicado a,o. interessaM. , .

"". :
.

.' \.... ,". J- ••••. .•.. . -, ". ,. .",

FaJái.com',NELSON"à Rua Getúlici.-Va
.""' ..... ' '..

<'i. ;·'!.i:t�"'aÍ; ..
.1 " ,:",,/ .•.

mistura e a preços baixos.

_ A tal ponto chegou a' acei_

tação' dos torradores que eles Já
perdeu_se I CaJ:teira de Rabi.

lltação de aut'omovel e / demais
manifestaram propóSito de nãodocumentos, 'pertencentes ao, sr.

WILSON CORREA HOOG, re

sidente em Mafra. pede_se' a
quem achar ref.erldos documen-

.

.._

tos, entrj!gá_l08 na Agência do

BANCO INCO, desta Capital.

Telegramas
'. 'Retidos.

Diamantina Santos _ Antonio.

pOl-tela _ Sebastião Santos _

Luci Abreu - Dr. MigUel Wal

Amantino . T., da Costa _ Dr.

Norberto Brandt _ Fernando

Carvalho _ Dr. Aracy p.acheco -

José Melte � Walmlr _. Infan.

til Modas _ Heck Mae-edo Kot_

zias para Jullo probst _- MaTla
Laurlta dos Santos _ Cldlnho -

Rui pereira _ Urgente Carlos

Marlot _ Dr. Luiz Carlos Bastos -

DR. RICCIOTTI
QUELUZ

ADVOGADO

Mas dentw em pouco a entrega
será a preço tal que permita a

\'.en'da a� consumidor a pouco m�l� Ide 40 cruzeiros. Tudo dependen_
do dos· próprios torradores, Iso, Iladp.mant.e ou atraves do seu sln

dlcato.
,

\POSTOS DO IBC

Depois de tomar conhecimento

do relato do sr. Rodrigo pinto

de

Tenórlo, o presidente do IC ln.

formou à Imp�ensa que o Ins

tituto vai Instalar postos de Fls-

callzação em Manaus
.

,

Fortaleza a fim de
,

Belem e

orl·entar ,a

O Presidente da Câmara Municipal, recebeu e despa
chou os seguintes expedientes: [

---�--'
..

-

----�
........

�-...._,___

,/ Equipamento' de Escr;'.:�t: ...)

�ngenhC1riCt

Mcíquino's "
Motores

Material Cirúr�ico
E lembre;'se: além de produtos de marcas com>Cl'J!"c�,_'
l\'!ACHADO & OlA. SIA oferece-lhe completa

,

�'#� I:;· �iP��;i;�. �,
assistência técnica

'GOMÊROIO E AGtNOIÁS

Saldanhá -Marinho, 2 Fone- 33-62 e 28�3G
. S:,(}';,;,ç�f""l?q$:'I':A.hi2�3:;1".;;g;;�;i;,;S,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.}:;+J::Y:::%ll�I�ii(J:gl��::6w���I$fHWr;ijtyY?[�;:WEPf� NO "DIA DO AVIADOR"" R_END'ENDO. NO�SO MAIS RECONHECIDO CULTO DE· GRATIDA
:'�jt;}��;,;_:r' "�;���!;::!�j;::::".:·:·?�,:.;:i\:;·;'�\:,:'}::;·(

, AOS PIONEIROS D:A AVIA(AO, NA PESSOA! DO MAGNIFICO PATRONO' ALBERTO
,:fIIJ' �� SANTOS DUMONT" PRESTAMOS NOSSAS HOMENAGENS A QUANTOS. VíTIMAS DO
.�\. ',�' ....... .

":.f"h::T1MW'�: DEVIER' CIVIS· OU MllIT,tRES SAfRIFICARAM A VIDA PELO IDEAL COMUM A GRA'H;
.' :�, ,r· ,

.

'.'

DEZA DA PÁTRIA BRASilEIRA' ':��i;l;����,{l��':- ," ',�J"

./

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

!
.

�aDtas Missões eDl·IDI�itu�a
..

... Rep'ol'tagem de Manuel Martins
• (Especial para O ESTADO e

• Voz de Assís)
(Continuação)

• Às 10 horas do dia seguinte
domingo -::- foram solenemente

• realizados os atos de abertura das

,
-

•
•
-
•
-
-
III -- - .. -' =,.. _ ... --"."'-- =
: UM DIA GLORIOSO - CULTO À SAN-
, TOS DUMONT - "DIA DO AVIADOR"-
_ COND�ZINDO A BANDEI�A DA _

PATRIA BRASILEIRA. _• - ANDRé NILO TAlJASdO _• V
_• Encerram-se, hoje, com magnificas solenídades. •• as brilhantes comemorações da. "Semana da Asa", ...

•. levadas
-

a efeito em todo o território pátrio desde c •

•
dia �6 t�j�o:rje:S�:mente o "Dia do Aviador", o Dia :• da Aviação Brasileira, na recordação esplendida,

... prenhé de civismo, do grande feito de ALBERTO _
• SANTOS DUMONT naquela memorável jornada de •• 23 de outubro de 1906, em que o nome do Brasil foi

•
elevado ao� pináculos da glória, e o feito de seu des- •

...
temido filho tornar-se-ia imperecível e a sua memó- •

• ria imortal.
'

• •
...

"Se 'olhando para trás, eu examinar os meus'
JIII! progressos desde êsse dia de 1898 em que meu balão _• se dobrou por cima dos terrenos de Bagatelle, admí-

•
rar-rne-ía da rapidez com que me deixei arrasta"

...
pela atenção do mundo e pelo meu próprio ardor, a _

• uma tarefa tão arriscada", - "Eu não visava, ao Prê- ...

• mio Deutsch ao começar a construir aeronavas. 'Por •

•
tê-lo ganho, não havia nenhuma razão para inter- •

di
rompeIrh mfi�hlas exdPeriências'A�uando meu primeiro ..

i:J apare o OI ança o, nem o era Clube nem ÜJ Pré
.< mio Deutsch existiam, Estimulado pelo natural e'
I muito vivo d�sejo de uma v�tóría, eu me havia esror-: _[, çado, por mínha conta e rISCO, a construir nevoa

( modêlos, Podia agora gastar todo o tempo que rôsse _
, necessário para ape'rfeiçoar-me metódicamente 11<1"

navegacão aére.a" .

r' "H�.ia ou não prêmio á disputar, tenho de trs,- •�
balhar sempre, Dediquei-me 3. êste gênero de aerOd- _� tação; não cessarei de nêle exerc�minha atividade, •�� Para isto, meu lugar é em París, O público de Pa,:rís

liliiii

� :::�:.l" e entusiasta; c�nhece-me,
'

tem confiança ",

- .
_ E Santos Dumont tinha lazão, París, a Capitil.l -
iii

do Mundo de então, lhe conhecia e admirava o seI! pj
JIII! fervor, a sua capacidade, o seu espírito idealizado;:, �'. ,a sua inquebrantável persistência, a sua fé na vi

_ tória que lhe sorriu, finalmente, naquela jornada �
....

épica de 23 de, outubro de 1960. ,
• Mas, na feliz expressão ds um de seus inUmero.3

• biográfos, '''vagar ao sabor dos ventos não lhe sati.�- ,
... faz�a a ambição, Queria, isso sim, conduzir-se no ar •
• ao sabor do seu capricho: elevar-se do sólo para efe- •• tuar um percurso predeterminado, vencer as corren- O O-UE VOCE" PRECISA SA'B'E'R!• tes aéreas e volver ao ponto de partida, construiu,'

então, um balão em forma' de charuto, que iria a1:.-' Iniciando
/

uma sene de• sombrar o mundo, Para movimentá-lo, resolveu\ acio-
•

promoções do Escritório de

_. nar umà hélice de duas pás por um pequeno matai" �i��pabae�oacrda'0tl'cPo,artaidORa.�.01::
•

de triciclo,'" ... ..., "

• Guarujá apresentará hoje,E
.

apesar das dúvidas suscitadas, o destemido ... no horário das '20,05 às 20,30
• Brasileiro conseguiu chegar ao apice de seu ideal, • horas o programa "O QUE
... conquistando uma vitória que perdurará eternamente, .. VOCÊ PRECISA SABER" sob
• Transpondo, impávida, os inúmerps obstáculos,

,,_ a supervisao do Deputado
... ' ... Orlando Bertoli. O progra-
• não se deixando intimidar pela sequencia de desas... • ma será, a ,partir de hoJe,
• tres sofridos, podia escrever mais tarde: - "Nesta" apresentado tôdas às sextas

manhã de 12 de julho de 1901 e na tarde de 23 {1'3 _ feira: e�clarecendo os ou-

: ����:oVi�:,,:906, vivi os momentos mais felizes de
• APELO PARA LOCALIZAR -MOTORISTA

Se nunma deixou de afirmar a sua qualidade d2 fi"

� BrasiÚiiro, com orgulho e devoção pela terra on�J.c • DESAPARECIDO HÁ SEIS ME�SES
•

nascera e onde havia sonhado seus primeiros sonh(\� ...
... de aviador e de [Qnquistador do espaço, nunca dei·.. Chorando copiosamente, sra, Maria Aparecida Furta-
• ... esteve ôntem em nossa re- do, rua Marechal Floriano,
...

xou -de engrandecê-la! • dação a sra, Maria Apareci- em Tijucas, ou para Joã.')
• Hoje, decorridos 53 anos do memorável feito, to- _ da Furtado, espôsa do sr, Honorio, em Santa Luzia,
... do o Brasil rende a SANTOS DUMONT as ml:!is con- Alvaro Furtado, motorista, tambem em Tijucas,
• d h p't' d 'd

... de 32 anos de idade, e qU9
...

sagra oras omé�agens, e li a na agra eCl.1, : desapareceu, misteriosamen-
• presta-lhe o mais sincero culte colocando-o no pe-. te, há seis mêses,

, destal da imortalidade, como um dos seus grande" lIIII
Simbolos! • A desolada espôsa foi por-

.

... ... tadora de comovente apêlo'-. "Santos Dumont era o entusiasmo p,ersonifica- • 'dos pais- e filhos de Alvaro
_ do, que impulsionava o seu gêni0 inventivo e o \m-··... Furtado, no sentido de qu':!
... pelia para a frente, sempre para novas conquis. .•• as almas caridosas, dotadas
• de solidariedade humana :;e

. tas"", empenhem em localizar o• _

Gênio inconteste do espaço, primeiro aviador do _ motorista desaparecido,
... mundo e do Brasil, tornou-se a sintese maravilhesa... Seus cinco filhos,' espôsa e
•

das gerações heróis que o seguiram e uma empolo • pais estão vivendo momen
... ... tos de indescritível angústia,• gante legenda de glória, ousadia e bravura, que pe- • no lar que, minuto a minu ..

_ los tempos afóra saberão conduzir a Bandeira Auri- ... to, sente a ausência aaquêle
... verde-estrelada, • que é a razão de sua exis-
• E, a Bandeira do Brasil, nas magnificas comemo- • tência,
... ,1!l$te jornal faz veemente
II' rações e exaltações civicas do dia de hoje, est.:>l'E" • apêlo aos seus leitores, sõli-
• drapejando satisfeita por ser a representação da Pá-

... cita�do o máximo empenho

•
tl'i:1 <lo "Pai da Aviação", o berço. do magnifico Pa- • para (lue procurem. por to

trono. cl.â Aviação! ... d.os os meios, localizar Alva
• ro Furtado e, assim, devol-

....,"""__,S,al\'O aantos ,Dumont! .. ver a alegr-ia- e a felicidad ..
, Ólóri;;is aos ,intrépidos Aviadores Ciyis e Milita�t:,· � �aos seus desola os famili'l-
e iutarrí ál)aixonadamente . pelos supremos intec., res.·

-e's da Pã'tl'ia,Bl'asileii'a! .'
. .,\, /

." Qualquer informação po-,,'
,

. -.' derá ser. remetiàa I. para a'���"''lI&._' ''''''_,,,,,�!Íi1' �"..'"
A

•

•

.'

desprezam a

Santas Missões com a concorrida
Santa Missa d� 10 horas durante

,
a qual celebrada por �rei Juvenal

.
-

,
erudito jornallsta tivemos deta,
íhadas pregações' pelos RevmoB.
Frei Osório e Frei Alceu, A Ma.

triz, díga.se de passagem, tomou;
ue minúscula para abrigar o avul ,
tado número de fiéis que compa
.rsceu. Ao longe, mui distante, pe
jas vilas residenciais da poética
nraía -do Atlãntico ouvía.se clara.,
mente as palavras' dos Capuchi.
nhos através dos alto_falantes
Instai'ados nas tõrres do maj estoso
templo.
13EGUNDA FEIRA MISSIONÁRIA
O ponto culminante da segun;

rta.retra Missionária foi a empol.,
Ilante procissão inf�ntíl composta
de aproximadamente 5'mll crían,

ças, percorrendo todas as ruas

centrais da cidade, Desde às 12
noras ccmeçaram a chegar crian,

ças à Matriz de onde deveriam
,

partir devidamente enrüeíradas
As senhoras mães a:tendendo aque.;
Ia sublime queixa de Jesús "Dei.
xaí vir a mim as criancinhas" to.,
ram até a ígreja levando

'

suas
,

tenras criancinhas. _Durante a
.

passeata cristã, fam1l1as saiam à
rua para saudar e aclamar o exér
cito de meninos e meninas cató.

licos, em cujos corações, desde a

lnfancia começa 'a germinar com

vígôr e altruísmo a semente do
catolicismo,

À noite d�sse dia houve Missa
às 19 horas, com pregações e pr�.,
leções,
TER:ÇA FEIRA MISSIONARIA
Às cinco horas da manhã nou.,

ve uma Santa Missa dedicada aos

trabalhadores em geral, quando
quasej; mil homens e moços estt,
veram presentes ouvindo atenta.,

,

mente as frutuosas pr.egações ca,

puchínhas.
Às 9 horas, Missa irradiada,

contando tambem com imensa
massa de católlcos e até mesmo

pessôas pertencentes à seitas M.

I1glosas, Às 15 horas houv, con_

ferência geral. Às 19 horas Santa
Missa vespertina com pregação à
cargo de Frei Al�eu - Diretor das

Missões - que soube uma vez

mais conquistar os corações de
todos quantos o OUViam.. Dentre
tantas e tantas palavras de exé'm_
pio d,e amôr a Deus disse: "DEUS
JAMAIS 4BANDONA O HOMEM
À NÃO SER QUE 1l:STE JÁ O
,TENHA ABANDONADO".
Uma f1'ase simples porém espe_
lho de uma verdade, porque na

'terdade, Deus Nosso senhor, nun_
ca abandona o hemem, por mais

pecador que seja, se êste tiver
vontade firme de emendar_se de
,suas iniquidades, Agóra se os ho_
mens abandonam

,

urg'ênCia, o projeto que concede o

parcelamento das dívidas dos ca.

feicultores d,e São paulo e paraná
cujas lavo�ras foram atingidas pe_
las geadas de 1953/55, O parcela.
mento aprovado - segundo nos

'nformaram r,., S"f, Renato CelL
iônio ·e Américo Ugolini presi_
,lentes' das Associações Rurais"
:vráringá e Lcndrina respectiva.

, -

mente, permite o pagamento dos

dé]:}itos para com o Banco do Bra
.il em oit6 anos a partir de 31
clevoutúbro próximo sendo as

,

"[uptas dos, primeiros quatro anos

de 10% e as d� quatro anos res.

tantes de 15%, T

ATUAÇÃO DO IBC E DA
CÁMARA

Ontem à tal'de os srs. C.erI'}ônl(J
!) ugolini, que representam a Co
missão de. presidentes das Asso_
�Iações Rurais do Norte do para_

. ná avistaram.se com o Sr, Renato
da' Costa Lima pl'esidente do IBC

, ,

a quem tl'ansmitiram os agradeci-
mentos da lavoura daquela região,

-----------------------------------------------�-----------------------I----�--�-------------------------

Deus, n�o O respeitam, claro está te, os moços, em cujos ombros es.,

que Deus não p\?derá socorrê-los tão depositadas as esperanças e

quando necessgrío CrIsto dá ple., respónsabllldades do Brasil de
na liberdade aos homens para se- n.manhã,. precisam saber e conhe.,

19U1rem;o caminho que bem lhes cer um pouco mais de perto, o que
aprouver. sejam os fiéis preceitos de nossa

Após a Mis!;lL vespertina, Frei. religião católica a fim de que não

OsóriO, atendendo a um convite se entregue mde corpo e alma aos

'fliêste repórter. compareceu ao perígoosos prazeres mundanos,
microfone da Rádio local, onde I procurando evitar as ondas de éor.,
respondeu com sublimidade·e rupçgo que nos dias atuais veem

erudição diversas pergumtas que congregando as mais diversas aten,
lhe foram formuladas, atinentes çõ·es. O jovem de hoje, muito ne,

ao cristianismo, cessita de "auxlUo esprrrtual . para
QUARTA FEIRA MISSIONARIA sobrepujar as avalanches pecamí ,

Às 9 horas Missa para o público nosas que à cada passo encontra
em geral. Às 19 hó;as Missa vea, nesta existênciá. precisa formal'.

,

perttna e lógo após, grandiosa em bases sólidas seu caráter ,_
conferência para os moços. As pa, esta palavra 'mágica que o mundo
lavras e exemplos�

ditados pelos hOdierno, infelizmente pouco co.,

'JapUchinh'os, nessa conferênCia, nhece.
calaram profundamente no espj, QUINTA FEIRA, MISSIONÁRIA
rito sadío da juventude. Realmen7 (Continua)

LOS
.

PUPI, I de Milano, 'no

Alvaro de
-

Carvalho
Teatro

Em rápido contato que tivemos
com o renomado empresário A,
Castella�eta tomamos conheci.

.menjo de que LOS PUPI Com.
panhia Internacional de Marione.
tes do Piccóli

'

Atori de Milano, ,
também fará uma temporada em

Florianópolls no·'neatro Alvaro de

Carvalho a partir do dia 29 dêste
mês.

Tão dissociados vivemos nesta

ilha, dos principais movimentos
d·e arte do mundo, que bem pou-_
cas pes�oas sabem o que realmen_
te representa no univ,erso das art·9s

.LOS PUPI, do Piccoli Atori de

Milano,
Depois da..__grand� ovação recebi_

da em sua terra, essa companhia
se tez andarilha. pelo mundo afo

ra, visitando primeiramente todas
as capitais e principais cidades do
velho m,Ulido carregando uma ba_

gagem de 6 t'oneladas entre ma�e.

rial de cena incluind�.se 500 ma_
,

rionetes, ,para ser mais positivo e

humano, Atravessou os mar,es tra_

zendo para as Américas:' seu

fantástico mundo de irrealldade
,

de poética fantasia embev�cendo
as grandes platéias' das grandiosas
metrópoUs,
Em New york, cidade. de plac

téias tão complexas, de difícil

aceitaçiio para qualquer grande
companhia teatral do mundo, LOS

PUPI, com a etlquêta do Picoli
Atori de MlIano, Gonquistal'am a

ascenção numa temporada de 120
dias no Mosque Theatr�,
c�m um r'epertórlo que inclui

óperl/-s, oper�tas, músicas típicas,
contos de fadas dos mais consa.

grados atores clássicos fantasia
,

,�m côres quase que mágicas que

.produz· essa companhia de mario_

"netes justifica a consagração con_

quistàda na Europa e nas Améri
'Jas.

Essa descentralização do roteiro

de LOS PUPI incluindo uma

mesmo peque�a temporada em

W'lorianópolis, pode e deve ser

átribuida 'como uma dádiva à So_

cieliade local, E, em uma época
em' que os problemas de ,estado, a

luta pela sobrevivência, a angús
tia do cotidianismo a preocupa_

ção pelo amanhã roúba o SOSSMo,
a paz de espirito do homem, fa_

-zendo mesmo qualq:uer robusto ci_

dadão. sentir sintomas cardíacos, a

fantasia torna.se uma receita mé
dica indisp.ensáveJ.

.<-
TELHAS, TIJOLOS "
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAi�, 8AOARÓ ,'fONE' l80'
ANTIGO DEPÓSITO OAMIAN.I

vintes sôbre' certos aconte·.
cimentos da vida polítfca de
Santa Catarina, e contando
lhes outros ainda ignorados,
Outro.3 programas ainda se-

rão lançados no decorrer ::la
semana entrante, versando
igualmente sôbre assuntos
politicas do interêsse gerál.
Êste jornal dará na oportu
nidade, melhores detalhes
sôbre os mesmos,

Com d%tino a Tubarã,? e Crlclu.
ma no trato d� assuntos da orga_

nlz�ção que dirige, seguiu ontem

pelo avião de carreira do Consór
cio TAC_Cruzeiro do Sul o _jorna
lista Waltel' Linhares dâ "Walter
Linhares publicidade!',

V IAJ A N.l E

Flor:ianópolis, Sexta-feira, 23 de Outubro

PAGAMENTO DO ABONO' AO
FUNCIONALISMO DO ESTADO-

11111111111111111111111"'111111 .UIIUlIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIII

Como antecipamos, a Secretaria da Fa-
zenda encaminhou ao Tribunal de Contas,
a fim de' serem registrados, os decretos de
abertura dos seguintes créditos especiais,

Na Secretaria de Educação, de 190 mi-
,

/

lhões. de cruzeiros, para pagamento do .abo-
'no aos respectivos funcionários; na Secre
taria da Fazenda, 77 milhões para paga
mento do abono provisório aos, servidores
estaduais ativos e inativos; e 23 milhões
para as autarquias.

O Tribunal de Contas, na sua sessão de
ontem, registou aqueles direitos. Espera-se
que, hoje, ou ao menos até o fim da semana

se começará a fazer o pagamento do abôno.
A reportagem soube- na Secretaria da

Fazenda que até ontem, algumas folhas de
diferentes Secretarias não tinham chegado

. ao 'tesouro. Diante disso,' somente serão

pagos os funcionários dos departamentos
que tiverem satisfeito aquela exigência, fi
cando os demais a espera de que tal suceda.

A . Secretaria da Fazenda dirigiu-se às·
outras Secretarias de Estado, solicitando

_ que fizessem incluir em suas folhas de pa
�. gamento de vencimentos oabono corres

� pendente ao mês de outubro ..Assim, a par
� tir de 28 do corrente, cada funcionário, ati
� vo ou· inativo, receberá de uma só vez ven

� cimentos e abono .. , uma pena, tudo isto
� no Nizinho Estado do Rio Grande do'Sul.
";UIIIIUIJIUmUI1CIIIUI1IIU1JiUUJItUUlI2lUlIIUtll'IUIU:"iUIUllen "IUUUlJtIllUllllllfllUIIIJIUUllllllliUIUlIIHI-

CÂMARA APROVA
G-OM APÔIO IDO

Agradecimento dos representantes
da lavoura do Paraná ao Presidente
do IBC e aos Parlamentares

em razão do a·pôio recebido quan_
do se' discutiu o assunto com as

autoridades federais, Ne$ta ocasião

A Cãma,ra Federal vem de apro-
var após votação em regime de

aqueles representantes fizeram

questão d� ressaltar os esforços
desenvolvidos pela presidente da

Câmara Deputado Ranieri Mazzi
li pelo; lideres das bancadas es.

,

taduais e dos partidos ·e especial_
mente pelo Deputado paulo de

Tarso os quais se empenharam
pela �áPida tramitação do projeto
na Câmara Federal. Ainda �a ses_

6\\0 y>lenária em que o projeto foi

api'c,v(ít':J l Sr. paUlo de Tarso ob':
tev" a l'l j irnda d" ,emenda de últi_,
ma büra que Iria motivar o adia.
mento da votação "da' matéria,
contando para isso com a coopera_

ção do Deputado Sérgio Magalhães.

FinalizandO, informaram à re_

portagem que o .pl·OjetO foi ontem
mesmo encaminhado· ao Senado

,

espera.ndo_se que sua apro',(ação
final seja olltida em tempo de per
mitir as providências normais do

Banco do Brasil para a execução
do

. esquema de parcelamento re_

ferido,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


