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Nacionais

Com L 0, T Inau
I

• Determinacão d
10 (V.A.) - Grande ma. democratizaÇão econgmíea decor., cismo e�erno e ínterno retoman

'

sro dI' duma nacíonat e· do Inquestlonàvelmefute compete o I nacíonaltsta e popular da candt,
'" , . popular IIMl'a a pe o rente do aprofundamento de nos do sua e I _

-

festáGll0
_

_ M
,- xp oraçao em mutto apolo dl'gahlzado.a Lott. AoS tra, papel histórico de'formarem o nú. datura Lott. É sob a sua predomí.,

NaclOn:Ulsta pl'o- are. sa democr.atlzaÇão politica. mais dura forma!
'

6l)tâ h j
, .balhadores e aos Industriais naéio., cleo de base para a união de tedos nante Influência que se Inaugurao

Tott será pr,estada o e, 80S "De par com o preparo malar "Consequentemente a. deíona.l .... C I c ao d - fIO na.llstas - como 'elementos mais' os brasileiros pela Independência uma nova etapa na determínaçgo
or•• no Largo da ar o a" a ,�mancIl>açã.o econômica, teve gas ·Fíl'íao '''e 'ceder' e os' partidos ha'o'b ... SD PTB ,.. atingidos pelas vantagens da na., plena através da Independgncía dos rumos nacionais.

t� da al!ança P -

" ensejo um mais sensível preparo de convocar suas conv
.

dlda
oraÇãO à data do 11 de da emancipação popular.>: quanto antes, T d

ençoes, o élonallzação e pelos .

riscos da econômica, "A rêd2 dos comitês prÔootna..
colllelll rmíu a trajetó i' o os os cidadãos desnaclonaUzaç�o: na Imiústrla, "Sobr.etudo com seu concurso rechal Lott, no DF, :0.08, Estalttr.! e

elI1'bro que "de .' H�Stes efel es do onze de' no. São convocados pela necessidade na agricultura e no çomérclQ _ é que se prepara a sustentação mínucípíos estende.se ao seu

da etIumclpação nacIonal e vembro são agora avigorados pela �:::--::::,"..... __:� �.� _.:....... ...:._._:_":'_ ,--, __---� Impulso propulsor como' para

iJlIll'''.
. campanha em que se decide por ANO XLVI - O MAIS AN'fIGO DlARIO ,DE SANTA' CA TARINA - N.o 1 3 7; 4 1P

-Ilre a festividade, ° Comitê uma parte a eleição do prÓximo
S°rlhUIÚ lIlanlfesto à imprensa" presidente' da República e por"

d clarando que "as ,

povo
e outra, à causa da emancipaçãoao

,
' naclonal1stas e demo. nacional e popular,

atlvldad:�egam nesse anda�ento _

j)l'lIt�nrt;o .critlco. Ou se elege o

'! . naclonal1st!L de Lott ou

verno
Ismo

'

e o reac�onarlsmo
n�::lstam o ascendente que

sobre a naçãO e o povo
erceram °

"
• 'a 11 de novembro .

.

te MANIFESTO'
,

ssinalll o manifesto,
.

datado. do
A

deputado UI�lmO de 01'1'_

S.b�' �resldente do Comitê Na

talonall8Ga pró.Marechal Lott; de.

ado César prltlto, 1.0 vlce_1lre_

ente •. 4tPutooo Bento. Gonçal,

'és 9.� ,vlce.��s1dente; !enera}
uls .l'erelta de Sj)usa, 3. vice",

•• n1Jelro cllWtor.OOmlnlstratl.
tlz "'o, "

.

liAsO op'C�ndap .a�naplgaJd
�.,IO oP!"'rllonc1scO Torreão secretá_
voo )11'.", '

"" ,

�.�,.J!: o.segu!n�e, }!l!..pl,te!!_ra_
o uianlfe-sto: •

'

"O onz� de novembv� <!eu ,pos.'

atllilldades novas à nação. Anlqul,

ndo na foooe.· ao golpe reacío.,

�'de 10 (o.dla anteriOr); es.,

�eceu o ascendente flos mte,

� naclonl!-Is e popullllres, _sõ.

iri.. do negoclsmo e do r6aclo_
( -,

-;:�elllo data, por diante, flr_
anojtolie mals a lÍaÇão na luta con_

tra seu domínio 'econôm1cll ,e poli.

'tlco- por nlmlgos exterl'lOS, e ln.

ternos. nacionalismo se con_

ye�eu em movlment? prestes a

rporltlcar:..se numa poderosa

Olça política, ao rec:!or do. lider

que li naçãO conseguiu na pessoa

il!I LOtt,
IÇam a naelonallzação qUe Se

1lI1P&S de 1Il0do mais fonte na nos.

sa Indústria de base, criando con_

cUções para a grande Indústria e_ a

grande agriCUltura nacionais, en.

troU em mais Intenso processo a

na

RECHAL LOTT convoca os tra.,

baihadores e os Industriais nacío,

nalístas os demais empresários
conscíéntes da Importância da po.

tencíaltzação nacional os empre.,
gados no comércio 'e os estudanves
das faculdades é colégiOs, os 'ho_
mens e mulheres naclonal1stas de

fora e de dentro dos partidos",
PSD

'

PARAIBANO
Enquanto ISSO/ o marechal Lott

continua recebendo manifestações
de apolo de todos os pontos do

pais. ontem, estêve na sede do

Comitê Nacional o senador. Rui
Carneiro chefe do PSD da Parai.
ba acompanhado de tôda a bano
caáa estadual do seu partido ín.,
elusíve o presidente da A'.m_
bléla Legislativa para ;erterar seu

,

apôlo à candidatura do marechal.
O candidato palestrou por alo

guns momentos com os membros

do PSD paraibano, manifestando.
lhes sua, certeza na vLtórla.

atingir a casa de mil dêsses comí.,

tês nacionalistas, populares e ín,

terpartídártos- até o fim do ano.

Malares � mais fecundas demona;

trações populares' se Interpõem,
por Isso' mesmo, no Jôgo polítíco,
em solicitação' de convençõee par.

tldárlas Imediatas.

"A primeira demonstração po.,

pular é a MANIFESTAÇÃO A

LOTT. em onze de novembro, pe.
las (17,00) dezessete horas, no

LJ.rgo da Carioca 8.
"pa.ra a MANIFESTAÇÃO po

PULAR de onze de novembro o

COMIT1!': NACIONAL PRÓ-MA-

"As IIltlvldades nacíonalístas e

democratas Chegam nesse anda.
mento ão ponto c;itlco. Ou se

, "

elege ° govêrno nacionalista de

'(.!
�::

�Lott ou o negoclsmo e o reaeío.,
nartsmo reconquistam O' ascen.,

dente que exerceram àôbre a na,
cão e o povo até o onze de" no.
vembro.
"O}} Lott no poder ou a derrota

da nação e do povo 'com o nego ,

.,. ÓÓ;
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Consagradoras Homenagêns das Classes
Produtoras ao seu Líder Charles Moritz

RE!ELEIJO
TUNis, 10 (U. P.)

Habib Burguibâ, único ean-.
didato à presidência di- Re
pública Tunisiana, foi reelei
to ontem com uma porcen
tagem de 91 por cento doe
inscritos. De' aeôrdo com es
sas cifras oficiais, Bourgui
ba obteve 1.005769 votos en

tre 1.007.959 votantes: O nú
mero de inscritos era de ... ,

1.099.577, sendo anulados
2;190 votos.

As mais representativas expressges do comércio G da industria, de Sanla Catarina presentes ao
.

ba�quete - Compareceram mais 200 homens de negócio - Os oradores - Outras nolas
'

o dr. Charles Edgard Mo- indústria de Santa Catarina,
ritz, que recentemente foI através das suas mais re
eleito PrE$iclente da Cõnfe- presentativas expressões. As
deração Nacional do Comér- fôrças vivas da produção na

cio. foi alvo, ôntem, no Que- clonaI, irmanadas, presta
rência Pàlace Hotel, de COl1.-lt'am o tributo de sincera
sagradoras homenagens qe homenagem àquele que, gra
homens do comércio e da. ças as qualidades morais ele-

Estado e, agorà, elevado às
altas funções' de Presidente
da Confederação Na._cional
do Comercio.
O dr. Charles Moritz frI

sou, em sua brilhante oração,
a alegria que sentia em po:"
der estar junto aos seus com

panheiros e amigos, para
informar da disposição de
continuar lutando, de côrpo
e alma. pelas reinvidicações
das, classes produtoras, de
fenden.dd-as onde fôr neces
sário.

Charles Moritz, sr. Celso I Santos, - presidente da As
Ramos, Presidente da

Fede-,
sociação do Comercio Vare

ração das Industrias de San- jista, sr. Humberto Moritz,
ta Catarina, dr. Aderbal Ra- presidente da Associação dos
mos da Silva, Prefeito Dib Empregados no Comercio.
Cherem sr. Aroldo Glavam.

.

Compareceram ainda entre OSORADORES
,outros, o sr. João Batista dos

EE. ,UU. P,ERDEM
.

\

STUTTGART, Alemanha,
10 (U. P.) O professor
Eugen Saenger, o mais des
tacado especialista em fo- ,

guétes da Alemanha 'Oci
dental disse, ho-je. que a

Rússia' está "pelo meno.!! três
anos" à. frente dos Estados
Unidos no, programa espa
ciaL

Falaram; enaltecendo a

personalidade do dr;- Char
les Edgard M,oritz, os srs.
Antonio Oliveira, em nome
do comercio de Florianópo
lis; sr. João Batista dos San
tos, em nome do Sindicato
dos PanificadOl;es; sr. Hum
berto Moritz, em nome dos O MESMO COMPANHEIRO
empregados no comercio; sr.
Celso Ramos que, num bri- Homens do comercio e .da
Ihante improviso, falou,. co- industria, num ambiente <te
mo presidente da FIESC e, singular cortesia e dá mais
finalmente, o homenageado franca·, camaradagem, esti
que, vivamepte emocionado, veram no Querência Pála
disse da gratidão com Que Cê Hote!, saUdando; efusiva
recebia.; )Iaquele, instante,

.

a mente, e prestigiando um co,
hQlUenagem expontânea de lega de .longa ca:t:reira a ser-

, .
que era alv9.. ".' 'yiço das classes produtoras

-� :���es;.""�'��" �anta---eata'tlna, e· que,
, llttlama'd.?s)lela tn�,ts" ardén-' 'fl�0!â,,:�o..projéta.r-se. no ce-

te sincerl(�:ade, ,e
.
franco en" nano nacional continua o

tusiasmo, enalteceram a per- mesIlfo companhei,ro de ve
sonalidade Singular do ho- lhas lutas.
menageado, quer como na Muito embora afastado das
Federação do Comércio de lides em sua terra õ dr.
Santa Qatal'ina; numa atua- Charles Moritz nele e�tá sem
ção �'tá'iQ'ti'é_ª,··.� serenfl". à pre presen�e, pelo e;xemplofrente dos Conselhos ReglO- dê um filho ilustre que a
nais do SESC 'e do SENAC honra nas altas esferas na
catarinenses ,e, sobretudo, a clonais, e -ainda 'como líder
s1;la pers0J?-aJida<;ie inconf:un- de, fibra sempre vigilante pa
dlvel de, lIder -mcontestavel ra a maior grandeza da pro
das classes produtoras do dução brasileira.

Da esquerda para a direita: srs. Aderbal RanhOS da Silva,
vam, Jaci Daucen e prefeito Dib Cherem.

vadíssimas e dotes de iide
rança- que já 'vêm do bêrço,
foi alçado à confiança I má
xima do comercio brasileiro:
A homenagem, que decor

reu dentro de um clima da
mais franca camaradagem,
constou de um jantar, ao

qual estiveram presentes
mais de 200· llomens de ne

gócio, entre os quais nossa

reportagem pôde anotar: na
mêsa central, estavam o dr.

Celso Ramos,
_

Oharles Moritz, Aroldo Gla.

•

---�--

MOSCOU, 10 (U. P.)
Uma nova 'matéria de ensi
nd, a �isiologia côsmica, foi
introduzida na Unive_rsidade
de Moscou. Segundo a rádio
Moscou, a fisiologia cósmica
baseIa-se no comportamento
dos seres .animados durante
vôos estratosfé_ricos. ll:sses
estudos serão documentados
por instrumentos ligados aos

próprios seres durante as

'Viagens experimentais ou

exercício em laboratórios.

Jorge Lacerda não existe. E co�tinúa a gi_

rar o carl10cél da vida. Eu tomei poSiÇão, se!R
desmerecer do' culto à melllÓria do Amigo. Há

poue,os -dias Celso me confidenciou: - ·"preci_

so revisar rima atitude com você. Nas minhas

andanças' pelo interior tenho encontrado empre.

eudimentos que modificam meu conceito '-s'ôbre
Jorge Lacerda coamo administrador. No Oéste,
'Oenato e"le deixou contratadas várias obras
n , ., , d'
das quais grande parte em andamento. A ro o.

via Canoinhas ,_ São Francisco, por_ exemplo,
que creditam por aí na Ç>Oluua de serviços do

Aroldo Qlrvalbo foi iniciativa de Jorge. Você

estava dgOl!OSanúmt;e certo quando sustentava.

que Jorge sairia bem do t�multo administra�yo
de que se cercára".

ASPECTO DOS QUE PRESTIGIARAM A CONSAGRADORA; HOMENAGEM AO PRESIDENTE DA;
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO

Prefeito.de Joiuyille agra�ece ao sr. �I Ramos
Conforme noticiamos"Q sr. TELEGRAMA N.o 10,0/59 DO SEU INTERMÉDIO. TODOS ANTEVEMOS SERAO

Prefeito Baltas{l.J' Buschle, ACUSAMOS' RECEBIMENTO AGRADECEMOS, PESSOAL- DE INESTIMAVEL PROVEI
de Joinville j'!lIltp, à Caix.a SEU TELEGRAMA 24 OUTU- MENTE E EM NOME POVO TO PARA TóDA COMUNI
Econô�ica Federal de San- BRO TRANSMITINDO AUS- DE JOINVILLE, CUJO IN- DADE JOINVILLENSE.
ta Catarina pleiteou emprés- ProIOSA NOTICIA HAVER CANSAVEL EMP E N H O CDS. SDS. BALTASAR
timó de 30 milhões, para SIDO DEFERIDO PEDIDO APóIO E COL"ABORAÇAO BUSCHLE PREFEITO JOIN-
atender as obras que preten- -ID4l?RESTIMO ENCAMINHA- RECEBIDOS, CUJOS RESUl..- VILLE.

.

de fazer na cidade que ad-
••

.,"

:���taio��fr.��.g���:es��, t:.lJeL�i1�e-� ·4�/4"_,A/�,;,�-�. 'A epoca·solICltou � inter- ... O� �v- ti ��U''-''tI. �ferência do sr. Celso Ramos, • ,'. ...
o qual não.· mediu eSforços.

.

-

"

-

_ •!���?����=:.��:::·PTB esta· perdendo.dos para dar, de imeqlato,'" _. . •início às obras de. sanea-... prossegüem acelerados os trabalhos de, apu_ da massa operária acompanhou essa candldatu_

mento da, "manchester'" ca- • ração das eleições de domingo para a prefeitura ra, apoiada pel0 deputado Ferrari. •
tarinense, obras .essas

.

que· ... de pôrto. Alegre, na qual concorrem 3 candlda.. OS ÚLTIMOS R.ESULTADOS l1li
virão solUcionar grave pro- • tos. Continua vencendo o pleito o candidato· do Umas Apuradas . .. .. . . . . . . . . .. . 384 ...
blema.

'

sr, Fernando Ferrari apoiado pelo PL, PDC e Loureiro da Silva (PDC e 'PL) 51.372 l1li
O sr., Baltasar Buschle, • PTB (dissidente).

'

Wilson Vargas (],>TB-PRP-PSP) 41.573 ...
enviou, a, proIlosito, ao sr. • Ari Delgado (PSD-UDN-PSP) .... 3.311 IICelso Ramos, o seguinte 'te- ... da Silva está PARA VICE PREFEITO

legrama:.... BRAGA, GASTAL II
ÇELSO RAMOS--

_

EFRAIN PINHEIRO
A

o,;;;

,

Ligado politica e afetivaJIlente' a êsse
IlIllllolgallte' e d;esafor.tunado Jorge 'La(Cerda,
Preocupado meSlDlO na fix:v;ão de uma. terceira

tarça, _ .0 lacercUSlno _ não foi uma. nem
toram du� vezes, que ceI;o e eu nos empenhá.
1II0s em a.zêdas 'discussões O líder pessecUsta
ja.Jnais recusou ao Govec;'ador WIln1!o dlgni.
élade pessoal e brilho timbrantes de se'u inter_

rolllpido itinerário parÍamentar. Mas _ dizia -
sua falta de fomnação administrativa era. irre�
lIIediável e Oagrante. "Então seu Renato que
. .._,_- " "

--.umstrador será �sse que rec!lbe a. herança
1lnl oOrçamento gravado sob a pérfida pu.

lIUcidade da existênCia de 'um saldo fictíciÕ, e

grita logo? Que sadismo será êsse de se

�sar com êrros albeio�" "Eu contradizia
'Celio por vezllS e�altada 'porém sempre ve.

elllentê'b;ente. Insistia. em explicar que 00 Gover_
llador 'hultlvava o senso da malicia. Celso pre_
e1sava atender a detalhe 'importantissimo. As
l'aIzet de Jorge remontavaJll ao Ol'iel!te.Médio.
Sem.llre s'orrtndo êle con(l>;}rdava aparentemente,
COIII o freguês.

'

Mas _ como' quem' não quer
)Ia4a - ebnduzia.. (,' freguês sem atritos para
Onde conviesse. ' ,

Emocionei_me. Semi..cel'1'ando os olhO�; re.

vivÚ 'quele instante episódW curioso. Feste.
,

a
• .to

j 'vamos em uma cnurrascaria no Estrel
,

a

n:meado do Desembargador Gallotti par� o

Tribunal de JustIÇa. A Cidade inteira foi home.

nagear o seU. querido Juiz. Jorge me levou con_

sigo. Como de hábito, o Governador c�egou atra_

sado..À saída vendo Celso no recinto. �oOrge
nãd se conteve. Foi rompendo espaço, para. lf ao

encontro do adversário proferindo estas pala.

vra� do homem fino inteligente, educado e habi

líssimo: _ "Gl'ande comandante do PSD, desejo

abraçá-lo. Você, mesmo contra mim, sempr: se

revela grande e respeitado chefe. Hei de ve.lo,
Celso se Deus quisér neste pôsto que hoje

, ,

ocupo".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Novembro de 1959
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NOS SALÕES DO QUERÊNCIA ,PALAeE SÁBÀ,DO DIA 14,lsTAIÁ ,REUNIDA, ,A SO€IEDA:DE PARA A NOIIE 'EM BLA� K-TIE - TAMBEM AS
rr 'DEZ SENHORITAS ELEGANTES D'E, 1959" ESTARÃO P�ESE'NTfS - A' 'SUL flNIE �RODUÇÕES F'ARÁ FILMAGEM' DO ACONJECIMEftIO:

o Doutor Dib Cherem, Prefeito M1:lnl�ipal de Floria
" nópolís, tem o prazer de convidar às autoridades cívís, mi
litares e eclesiásticas e o povo em geral para assistirem à

I transmissão �o cargo de PrefeitÇ) ao EXnIo�- Sr. Osvaldo de
OSVÁLDO MELO Passos Machado, para o qual foi eleito e diplomado pela

óTICA SCUSSEL - Florianópolis que incontestável- Justiça Eleitoral, ato a realizar-se no dia 15 de novembro
mente, vê aumentado cada vêz mais seu comércio em to-, próximo, às 10,30 horas, no Gabinete de pespachos da
dos os ramos, possuindo já excelentes casas que se ali- Prefeitura Municipal.

".nham às melhores que conhecemos nas grandes praçasdo- '"

::J.ti::me�:r:::��:��i���� ':'�: :�e::��e�� rUliágrâni'e,'''·PÓiitím·:··]Trata-se nesta oportunidade da "óTICA SCUSSEL''''"", .sILVEIRA LENZI D
n.,SSSSSSS'" $>-SSSS!:-

-

J;:�S::C"SSSS%ªS?s:s:s;::;.., '"

de' propriedade de ,Nilo Scussel, situada á_ rua relipe Sch- A ARMA DO POVO ..
mídt, 32 e recentemente, inaugurada. Montada com apu- ." As apurações das eleições no Rio 'ãrande 'do •rado gosto, oferecendo um ambiente muito simpático, CÔrí1' Sul ainda não chegaram ao final, mas, pelos -resul-

/

I11III
elegantes, montras modernas e seu luminoso na fachada, • tados obtidos até agora, pode-se prever a vitór�a do, •
"ótica Scussel" está fadada a alcançar grande êxito no

I11III Sr. Loureiro da Silva. .'
seio de nosso, adiantado comércio. • Mesmo que não saiá vitorioso o candida1;o ací- I11III

Nilo, seu proprietário com quem conversamos ontem, • ma, é digno de registro a sua expressíva votação. :apresentando-nos, é ex-técnícô das "óticas, Fluminense" • Acontece no Estado vizinho, o que ocorre e deverá •
e diplomado pelo S.F.M. � Bausch & Lomb, do Rio de Ja- ocorrer em todo o país: o eleitorado está descon- •neíro. • tente dos chavões antigos, das maquinações de cú-

•
Mantém a casa umà oficina completa para aviamento • pula, salienta-se a c�msciêncla, do voto' _ dever. •

'e receitas como também uma seção á parte �de filmes, má- Nãó queremos dizer com .isto que o Sr. Ferrar� te- •'quinas e material fotográfico. • nha agido acertadamente no que_ se refere à disci- I11III
Da visita que fizemos tr.ouxemos eXGelente impressão, • plina partidária., Como já temCilS afirmada; o ex- •

. registrando nesta coluna a �aneira distinta com que' fo- I11III líder do PTB na Câmara 'Federal, foi simplesmen- •
mos ali recebidos.

'

,

"
l1li' t'e "caprichoso"" fazendo tôda,uma

_
o,Bda" para •Parabéns, 'ao sr. Nilo, e á Cidade que ganhou mais um '. conseguir a solidificação de sua candidatura à

•estabelecimento" de; primeira ordem.
.' Vice-Presidência da República. Atitude: simples-

CAIXA ECONóMICA - CONSTRUÇA:O - Do noticiá-
I11III mente interesseira:.,' •.cio que publicamos em nossa edição de ontem, referindo-. O que está vencendo no Rio Gra:p4e do Sul, é, III

nos ás atividades da Caixa Econômica Federal de Santa ..
o verdadeiro trabalhismo, no qual o ,PQV(iH?ia�cho, •

Catar.ina,' uma notícia se destaca por muito oportuna, • honra-.Ile de ser um dós m,aiores seguidores. E' a •
qual seja a da construção do edifício próprio para aquela .' aspiração da massa, em demonstrar af{pals, o ní": I11III
Caixa em nossa Capital.

•
vel sadio dos petebistas. As disSidências são m�ta.- :Providências estão sendo já tomadas pe16 seu digno mente pessoais, são divergências de c,omando e-não ,.

presidente, Osn)'. da Gama Lobo d'Eça, que se encontra á .' de doutrina. Veja-se a legenda do, PTB nas ap11'--V: ,frente da administração, em virtude do
-

falecimento do
I11III rações, e constate-se a veracidade do �eu

-

,cres- I11III
iaudoso conterrânéo, jornalista Jau Guedes da Fonseca. • cente engrandecimento. l1li'
Pelo que lêmos, "O INICIO D.�S OBRAS ESTA' PREVIS-, ,O povo está funcionando' com a sua maior ar,. •
TO PARA O MES DE MARÇO DO ANO VINDOURO".

• ma; o voto. A -política de clientela;.lde oabrésto," iii
Com a- bôa notícia, registramos a' promessa. . . está paulatinamente' desaparecendo.' 'Os, políticoS, .'

E que para satiSfação dos florianopolitanos cansados • vêem-se na contigência de saIr dos seus pedes�ais, , •
e já desiludidos' de, táIitas promessas, que esta nã� venha • entrando-em contáto mais direto co� ,Qs, seus elei--- , •também a falha���aoSi�c�:�ecr�;�;s,co�struçã;r�� edi- tores. E�t�? c�indO.os padrões anti�os. o �QV�t�-. ,IÂI'�"""""''''''"'I!_

ria Pl'.aca :1;5, on,de" as '

. ,·�p:.orA' br}�cJ;l. e}ll, ,- 0' '.�

•

,,,.>;', ':,,�:';"�;;';,e --'o': ._.,:-;,,�:,'.'/.;:,�

,

Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa,' QUERÊNCIA PALACE HOTEL

FAZEM ANOS HOJE

,
- srta. Neli Bonassls

1- srta Rlnalda R. plzzanl
- srta,. Osmlnda Olga Schmldt

- Sl'a, Heleria Morltz
- sra, Alda Irene Beirão

_ SIa. LU� nlda . Bolteux Mon-
teiro da Silva

'

.

- sra. I,racy pereira

prof. Carmen Ramazende

_- sr, pedro da Silva'
sr. Brasil, Walmir da Sllva

'dr. Renato H. Ferreira

sr
.. Carlos BucheJ.e Junior

sr. sergló Uchôa Resende

\
-' sr. João Martins Almeida

DR. :fARACO
Doenças de Senhoras: Infertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exame pré-nupcial. Tratamento pré-natal. -

Alergia :::- Afecções da pele.
Consultas' das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.
Rua felipe Schmidt, 46 ,sob. - Fone 2648

SOlUÇO
Possuo um amigo que é portador de uma doen-'

ça pouco comum, porém mais inconveniente e ím

'portuna, digamos, do que prisão de vente e joelho
d'água reunidas - o soluço.

'

O' mais interessante, entretanto, é a térapêutí- '�

ca empregada, para pôr fim áos incômodos espas
mos, e que é a única eficiente: dar umas três eor-·

-

ridas de um fôlego só, sem respirar. Garante':'me o ;":

amigo, que é tiro e queda, não existe sustó ou man-." J

dínga que a supere em eficácia e �resteza.
�

.

"E' .claro, conta-me êle, que a coisa tem lá as

suas desvantagens. Uma ocasião, por exemplo, deu
me o díabo do soluço num baile de gala, e eu sai a

correr: pela rua"de "smoekíng"; daí a' dois mínutos
tinhá .a políCia .tôda atrás de mím, porque você há
de convir que é; altamente suspeito um sujeito cor-

:'

rendo. pela rua, de madrugada e ainda por cima tra
lado, à: tigôr--: r: 'Outra vêz, quando iia em desabalada
earreíra," encontfeí . um casal que de há mu.itó não
via, e caí' na. asneíra de parar para eumprímentâ-
lo: um mês depois, soube de um amigo que o casal
lhe tinha dado'notícias minhas, dizendo' que "não
compreendia como um rapaz tão sério quanto eu
parecia ser, fôsse cair dessa maneira 'na bebida ... "

s,

'''O pior, continua êle, é quando ao invés de um

simples soluço, sai um arrôto. Quando é em casa

ainda tem remédio,' a mulher acha ruim, mas não

passa disso. Mas quando, é num jantar ou num ban
quete, você imagina .as consequências. Já me acon

teceu duas, vêzes e -Deus permita ,que não aconteça
mais; da próxima, depois do' arrõto, garanto que me

dá um infarto".
.

Nêsse "ponto o amigo interrompe a conversa e .

chama o garçen:
- Me' vê mais ÚIDa, aí, estupidamente gelada.
- Estupidamente não, protesto eu; trás só, rres-

quínha,
'

- O quê, você não gostá de cerveja gelàda?,
- Gostar,' gosto, mas não posso.
- Por qu�? pergunta êle.
---' Me dá soluço.

2URI
- çsssssssssssssssssssss

dos rnaís discutidos do

r: -'

IDia 2,4, estareí na vlsfnha cidade .de Itajaf,
atendendo o convite de meu" particular amigo

Sebastião Reis

-,-x--

Festejou aníversgr ó no dia 8 a Exma, sra.

Adella Cherem Amlm - Cumprimentamos
, !

APED ITIVOS 4g PlA@
�USIC-ÀOOS CHARLES

DAS /9AIiP8NS,' HfVALlEP

• I '

�."SS%SSS:SSSSSS iSissss
As "Dez Senhoritas Elega,n.tes de 1959" es;

targo ,presenJ;es a festa de �ábadO nos salões do

Querêncla palace.

--x--

A senhora lna Tavares Moellmann, gover;

dora do "Clube Soroptlmlsta da Amtrlca do

sul", recebeu em sua iuxuosa residência a Ex.

ma. sra. Rublna Sleeper para um elegante
, almoço com votos de feUcltações

'

'_
,',

-.--x--'
No próximo dia 21 estarão, em nossa Capl.

tal:, qyll Fàrney, Pltuca, Maria petar,_ Sônia

Mamede e outros Integrantes' do Fllm que se.,

rá lançado em nossa cidade em prol das

pioneiras Sociais

--x--

Aniversariou, na última semana, o sr, Os.,
valdo Rubln . que recebeu o 'rtítulo de "O Lo.

, ,

cutor do Ano"

--'x--
/

Infelizmente n5,o poderei atender c,onvlte"4a

"boutlque" Nleta Mqda, para o dia, 21 próxi_

mo, na. cidade de ItaJai

PROGRÀMA DO Mi!:S DE NOVEMBRO

DIA 12 - CLUBE DA- LÀDY
DIA 13 a 18 - EXPOSIÇÃO DE ORQUíDEAS
DIA 22 (domingo) - SOIRÉE INFANTO-JUVENIL

DIA 28 (sábado). - SOIRÉE
'

--x---'

Fomos Informados de que passará por eom.,

pleta rem'õdelação 'O Bar ,Restam'ante Lux

Hotel

--x--

--x--

Quem usará vestido de nOiva, azul" em Ja
neiro do próximo ano?

--x--

-sexta_feira,
. comerutaret 0- elegante jantar do

'_,
O Clube da "Lady",

,- apresentará grandes

, surpresas no Chá -de 'amanhã nos salões do
,

,

Clube Doze, de Agosto 'Clube', Soroptimlsta" oferecido a Exmã. sra,

--�-- Rublna Sleeper Schalrmann -da Comissão de
� •
-' �,

;>
.

'> -

Expansão e Comlssiíp de .Planejamentoc., ASomente em dezembro, puder'flllos mais uma

vêz aprecíar 'S; beleza de Leda.Cotl·ln. sra.: Rublna está acompanhada de seu espo,
,

so sr. Henrique ,Sleeper, e o casal Harold

ReynOlds

--x--

Apresentarei amanhã a revolucionária lista
, , ,

SSSSSSSSSSSSjSSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%%SiSSSSS%SS%SSi%'
-

CONVITE

i
I

I
J

·t

,'y
/
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como esclarecimento às vjÍrias

perguntas que têm sido feitas,
respeitante ao acontecimento de

qulnta�felra, dl� li do correfte,
quando .forte .

explosão abalou s'

área da capttaI, sem havet', pelo

menos perceptivel aos não espe,

-clallzsdos, causa, sírvo.me de

transcrever os registros de pesquí;

zas sobre o assunto dos meus

apontamentos particulares de me.,

teorologla:

DIA 6/11/1959
_ Hora: 18,17.

Sexta...Felrs

Dêsde às 13,19 horas do dia 5,
começou a elevar ráp1damente o

valor elétrico de superficle no

"Bolsão da Ilha de Santa Cata.

rína" fOI'mando um como que

congJmelo eletrizado. O teto nu.

bOBo de ordem Fracto_Stratus
, ,

ClrruS-Stratus permaneceu bas.
I

tanta' elevada, nos limites de

3.800/4.000 metros, enquanto que

o mecanismo de cond,ensação,
multo acelerado estabilizou um

campo de vapor.superoxído de á

gua até o limite de 500 metros;
dentro do campo eletrizado. O

mecanismo físloquimlco àtmos_

férlco sobrecarregado de partículas

Ionizadas não procedeu à rcrma,
,

�ão regular de coagulações wtmos.

rédcas do tllPo CumulOi-nlmbos
,

1l.ue, nestas condições, é o polo

posíttvo do campo eletrico pro.,
,

'

Juzindo consequentemente des,
, ,

cargas elétricas normais, os raios.

A carga puntal negativa dentro
,

do "Bolsão da Ilha de Santa Ca.

tarlna", devido às numerosas

)�nções de escoamento elétr\co
do solo como os para.raíos as

, ,

estruturas metálicas recebeu um
,

segundo valor ressoante desses nó

.. dutos de escoamento. Atingido o

llmite critico e tendo os nóduols
,

revertido .ao sinal positivo, houve

o curto circuito de carga: A ex

plosão elétrica de superfície. Es

ta explosão, que. é rarlsslma, a.

presenta caractexístãcas muito m.,

teressantes � mesmo assustatado.
Tas: Ao moinento da concussgo

de círcurto são lançados, à m�_
neíra de estilhaços bolas. de ar

, ,

atmosférico de alta temperatura
,

ionizados. São umas bolas bran,

cas, que fazem percurso ao

nlvelldo solo ,mUito brilhantes de lu?

branco ionlzàda, ou à sepectral.,

mente azulada. Essas bolas de luz
�

geralmente, fazem curso na díre,

ção de campos térmicos màls ele.,

vades que o ambiente: dentro das

casas, sob as árvores. Há qúe no

tar, Igualmente que neste com.,

portamento Id;a' baixa atmcsrese,

há completa ausência de gaz ozo

na, o tlplco cheiro de eíetrectda.,

de que se sente ao momento dos

'J'alos reguleres.normaís. O com.:.

portamento da explosão eletroaf»

mosférlca de superncíe não ore;

rece maior perigo senão dentro
da área de circuito gero

....ente
,

..._.

multo pequena. Todavia os "es.
,

tllhaços" ou bolas de luz azul po,
dem alcançar c:llstânclas enormes.

Outro c tompor amento, tam�ém,
foi o da formação pluvial: A chu.,

va resultante da concussão do

"CirCUito" é do tipo de conden

..rííação por explosão como aeonje
,

ce, al1tltlclalmente, em momento

de canhoneios.

A InverSão de sinal das cargas eíe.,

trlcas nos nódulos de ressonância
,é um fenômeno regido por uma

lei que deve .ser expressada assim:

Quando um campo eletrlco atín,

ge seu
'

valor critico de resistên_

cia, os campos internos suple.,
. ment9,res ou nódulos da ressongn.,
cia assumem ínstantgneamente
sinal OPbsto.'

'"" TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMAOS BITENCOURT
C"IS 8AOARÓ • fONE lIot

, -ANtIGO DEPÓSITO DAMIANI

--------------------,----'

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Novembro de 1959

mesmo encantamento

\

EXPOSiÇÃO DE ORQUIDEAS

CONVITE
A Sociedade de. Amadores de Orquídeas de Floriane

polis tem.a gra�3; satisfação d& convidar as dignas autorí-.
dades CJ.,�IS! mll,ltares e eclesiásticas e ao povo em geral

.

para. assistirem a_ abertura da 2.a Exposiçãoi à realizar-se

no dla}5 de novembro, próximo vindouro 'às 9 30 horas .

nos saloes do Clube 12 de Agôsto.
'! '

AQUINO SILVA
Peso da oomíssão Organizadora de··QDxposição·

o MUNDO EM FOCO
,

Gustavo Fernandes do Western News.

Seiscentos jovens artistas de quinze �diferentes países
estiveram reunidos em Toulouse, França por ocasião do

sétimo Festival Internacional Estudantil.' Entre os países
com maior número de representantes estavam a Rússia

Estados Unidos, Suéciá e Espanha.
'

Durante OS sete rias do Festival, foram realizadas di

versas representações teatrais, musicas, peças. e cantos

�olclóricos, que obtiveram um grande sucesso.

--111--

•
Na face desconhecida da Lua, recentemente fotogra

fada pelo foguete russo "Lunik IlI", existe uma gigantes

ca cratera que foi batizada com o nome de "Mar de Mos

cou"; uma outra, localizada mais ao sul, foi' denominada

rJ,e "Baía dos Astronautas". O dr. Alejandro Mikhailov,

presidente da Comissão de Astronomia da Academia de

Ciências da URSS, declarop que a face invisível da Lua

tem menos mares e contrastes que a parte vista da Ten'a

e q1te é, conStderávelemnte mais montanhosa, jato que

classificoU de notável.
__ 111--

A primira usina nuclear em todo o mundo a ser cons

truída com capital privado é a Dresden da Oommonweal

th Edison, que estará funcionando em meados do ano vin

douro. A usina de Dresden, localizada ao sul de Chicago,

será uma das mais �otentes centrais atômicas do mundo

(180 mil KW) e fornecerá energia elétrica para a cidade

de Chicago e uma grande parte do estado' de Illinois. A

usina foi projetada inteiramente pela General Electric,

que forneceu também o grande reator atômico. Uma ins

talação semelhante, de 150 mil KW, está sendo também

construída pela GE na Itália.
_111--

-

O mais fantástico hotel do mundo· está situado em

Nairobi, capital do Quênia. O "Hote� do Tôpo da 'Arvore",

em Nyeri, localiza:-se entre os ramos de gigantescas figuei

ras. O acesso ao hotel faz-s� por meio de uma escada que

é retirada e suspensa após a entrada do hóspede, a fim

de evitar a instrução indese1ável de animais selvagens. E' I
por que o hotel �stá bem no meio do Parque Nacional de

Nairobi, .um dos lugares de maior concentração de animais

em todo o mundo.
__ 111-

A Academia Maxim's de Paris cobra perto de quinhen

tos mil francos, ou 160 mil cruzeiros, por um curso de cin

co semanas sôbre a arte de cozinhat. Na Academia são

aceitas apenas vinte alunas de cada vêz, sendo preciso re

servar matrícula com bastante -antecedência. O próprio

!rerente do famoso restaurante Maxim's, monsieur Vauda

�le dá aulas de conversação à mesa e de conhecer os v1-

nh�s. Entre as alunas da sui-generis academia estão a

princesa Maria Pia da Iugoslávia, uma sobrinha da canto-I
ra Maria Callas e a atriz Anette Stroyberg:, .

daà

I
Esta eXPlicaçãO, embora extrai. I (lido na HORA DO DESPER

da de regístro técniCO, servirá de ,I-T-ADOR, de Daklr Pol1dor� Rá-

esclarecimentos.
,

dia Dial'lo da Manhã)
,

'l

querer bem ... e,

partilham
do

do

naturalmen�
Hollywood.do mesmo ._._rJlaço de

uma tradição
de bom gôsto

CIA. "DE CIGARROS'
SOUZA CRUZ /.

mesmo

Reídio
Guarujeí

,.

ONuÃs-:M:ãlI)íKs,'::_ L�2Ó K'CS: _:
•

5.000 WNrTS�
ONpAS CURTAS - 50 MTS. _ 10.000 WATTS

PROGRAMAQÃO,_?ARA o DIA 11-11-59

1'- \ t,,' j _.., r"

_._ QUINTA·FÉIRA 1

H·I8.414.a

SENTINELA

AS 6,30 _ ABERTURA

AS 6,35 _ RANCHO ALEGRE

AS 7,05 - GRANDE INFORMATIVO DO AR

AS 7,35 - MUSICA POPULÃR BRASILEIRA

AS 7,55 _ REPORTER CATARlNENSE

AS 8,00 _ �RINDE DA CASA CARNEIRO

AS 8,05 _ QUANDO CANTA O SERTÃO

AS 8,35 _ VIAJANDO PELO MÉXICO

AS 9,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 9,05 - ESPETACULO MUSIDISC EM HI-FI

AS 9,35 - LONG-PLAYS FAVORITOS
. AS 10,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 _ MUSICAL COPACABANA

AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES

AS 10,45 - ELEAZAR MARTINEZ E S/ORQUESTRA
AS 11,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 11,05 _ SUCESSOS INTERNACIONAIS

AS 11,35 - CANÇÕES DA VELHA ITALIA

AS 12,00 - INFORM1\. A CASA BRUSQUE

AS 12,05 - A VOZ DO DIA

AS' 12,10 - SUCESSOS MUSICAIS "VARIG"

AS 12,25 - REPORTER CATARINENSE

AS 12,30 - CARNET SOCIAL "MONT BLANCH'·

AS 12,40 - ALMoçANDO COM MUSIeA

AS 13,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 13,05 _ FESTIVAL PARA PIANO

AS 13,35 - JOIAS MUSICAIS

AS 14,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 14,05 - MUSICAL COPACABANA

AS 14,35 - SAUDADE DO MEU SERTÃO

AS 15,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE

AS 15,05 _ LONG-PLAYS FAVORITOS

'AS 15,35 - RADIO MATINÉE

AS 16,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 16,05 _ MUSICA DOS EE.UU.

.

AS 16,35 _ ESCALA MUSICAL COLUMBIA

AS 17,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 17,05 _ AQUARELA BRASILEIRA

AS 17,35 _ OSNY SILVA

AS 17,45 _ CONVITE PARA OUVIR MAYSA

AS 17,55 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 18,00 _ O INSTANTE DA PRECE

AS 18,10 _ RESENHA J-7

ÀS 18,35 _ VERDADES QUE G O S TAMOS DE

CONTAR

AS 19,00 _ MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA

AS 19,30 - A VOZ DO BRASIL

AS 20,05 _ NA LINHA DE FRENTE

AS 20,35 _ DEMON'IOS DA ILHA

AS 21,05 _ RADIO TEATRO

AS 21,35 _ REPORTER CATARINENSE

AS 21,40 _ UM SOLISTA DENTRO DA NOITE

AS 22,05 _ GRANDE INFORMATIVO PHILIPS

AS 22,35 _ TANGOS EM DESFILE

AS 23.05 _ MUSICA DE BolTE
AS 23.30 _ ENCERRAMENTO

MANUEL MARTINS

Leitores amigos - se algo nos fôsse perguntado ati

nente ao caráter humano, o que, concientemente, poderia

m�s,�esponder? Creio que muito diríamos, porém, sem ex

primir tudo aquilo que incontestávelmente encerra o ver

" . d�de�r� se�tido da palavra em sí. Isso porque sendo de

. pura.Jlxcenclã, ô' éaráter humano, co-gnominad�'uma das

mais, b�las virtudes criada no despertar das fôrças física

e psiquica do homem, não nos é outorgado o direito de

analízá-lo em suas insondáveis e bélas minúcias. O cará-·

ter, quando na culminância de sua compleição torna o

homem, literalmente concio de suas responsabilidades co

tidianas, -quêr no intenso cumprimento de seus misteres

profissionais ou a frente das diretrizes sagradas do lar. O

caráter, é, indubitávelmente, uma arma secreta oculta,
usada pelo homem, empregada no combate ferrenho às di

ficuldades, aos transes mais sinuosos e acabrunhantes

íníterruptamente legados ao ser humano, nos tempos ho
díernos.

O cidadão que ostenta, altaneiro, em sua fronte o si

nal indelével e benevolente do caráter, jamais serã con

fundido nas urdidas teias ardilosas que à cada passo se

lhe anteparam. A formação do caráter é uma das etapas
mais renhidas, psícolõgtcamente falando, na vida humana.

Muito bem a conhecem, aquêles que se aprofundam nos

est�dos da psícôlogía, dedicando preciosos lustros, quiçá,
na Insana luta de um aprimorado conhecimento da alma.

O homem, quando ainda na aquísíção da sublime forma

ção de seu caráter, já bem demonstra em sua fisionomia,
através do véu diáfano que oculta em sua natureza ínti

ma, uma transformação parcialmente vislumbrante e

pautada em sua linha de conduta, em seu modo de agir
em certas circunstâncias ou ainda em seu comportamen
to não somente nêste ou naquêie ambiente mais concen

trados, �as, em- qualquer recinto privativo ou público, on
de se fizer presente.

O ser humano, possuidor de um caráter bem formado

aistingue-se em qualquer grupo e mesmo no recesso de
seu lar. O caráter, amigos, não se adquire! Cultiva-se! Ger·

mina qual saudável semente, carinhosamente plantada em

sólo fértil. E êsse sólo fértil é a nossa bôa vontade em ad

quírí-Io. Precisamos fazer, com que nossos corações rece

bam com generosidade a semente dessa virtude indispen
sável à bôa sobrevivência, mormente nos dias atuais quan

do não raras as vêzes vimo-nos em contingências de sô

brepujarmos acérrimas lutas sociais e econômicas. Seja
mos pois, idealistas, 'briosos, defraldando sempre no cam

po de ação de nossa existência a bandeira vitoriosa do ca

ráter. /

ESTÃO CHEGANDO
BElíSSIMOS MOBllrARIOS

A evolução do bom gôsto e o· esmero do acabamento

atingiu, no, setôr de MOBILIÁRIOS, o mais alto nível.
'

Ontem tivemos ocasião de assistir a recepção de mo

biliários, no principal estabelecimento do gênero em nos

sa praça. A impressão foi realmente magnífica.
'

Quer em móveis para quartos de dormir, quer em sa

las de jantar, cópas, salas de visita, escritórios, etc., etc.,

:apre�enta A MODELAR o que de mais atual está sendo fa

bricado no País.

Entre os seus fornecedores figuram as mais renoma

das fábricas, como a Ritzman, do Paraná e a Probel, de

São Paulo.
'

O confôrto e- a beleza do lar, em Florianópolis, não

máis constitue problema, ainda mais considerando as sua

vissimas condições de pagamento do Crediário de A MO

DELAR, o primeiro e o mais antigo de Santa Catarina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ORA EBE B BARRO'S"'- .< DR. LAURO DAUR�i! As assinaturas novas, do, ano cm 1960,�. '... CLINICA GERAL
• feitas agora.lterâo como ,pl"êmio"e bonifica-CLINICA DE CRIANÇAS Especlallsta em moléstias de Se-'

(..'o,n.sUltóno • K_4ill-sA
.

ConllLltu nnoras e vias urinárias, tura ra; ção a vigência nos mêses de'outubro, no-, dica!' das Infecções agudas e crô- '

Af, HelCWo Lu li5A apto, " se,unda i 6,a-te11.
nicas, do aparêlho genlto_urlnárlo vembro e dezembro. Assim, os assinantes

4u 'Ui i. 17 Iloru- 'em ambos 08 sexos. Doenças do do ano-de Ht60' receberão desde' já nQSS()FLORlANOPOLI8 TeL - 291. aparêlbo Dígestrvo e do slf!!ema '.' '-

nervoso. Horário.; tOlA! às 12 e
. [ornal. '

� .'

2% às e horas - Consultório: ';

'Bagarão à assinatura de Lano e rece..'Rua Tiradentes. 12 - 1.0 andar
� Fone 3246. Resldêncla: Rua berão jornais correspondentes 'a 14 meses.
i:;::�a �u��:�. 3��8�Chá�ara �o

_ A 1.0 de novembro, por outro lado;
já voltamos a fazer a entrega domiciliar de
nosso jornal, a todos os assinantes da Capi..
tal, eno Estrito qu assim, pla manhã já o te ..

CIRURGIA" GERAL . '

Doenças de Senhoras - procto- .rão m suas rsidências, pois a entrega será
.

logia � Eletricidade Médica feita de madrugada.
.

,Consultório: Rua Vlctõr Mel-
, Para essa campanha são nossos corre-

tores credenciados os srs. CeI. Ãldo,Fernan ..

- des -. C�p. VirgíIi� Dias 'e sr. Ivo Frutuoso.

V I ,A I J ,E M E 'L H" Q B
PARA ITAJAl � JOINVILLÉ - tUltlTrB�

,
'

Ô N I BUS' . U 'L , IMO, ,. lJ.R '0
����A;�D��:�o�f� I s n P- E, R - P'U L L M' A N
- PARTOS _, CIRUR- POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS

GIA - •

VIAGENS D, I R E TAS \

Formado IPela 'Escola de PARTIDA' FLO�NOPO�
Me.d1icina do Rio de' Janeí CHEGADA' CURITIBA
ro Ex-Interno da MaternI RA'PIDO 'SUL' .. BR'ASIL''EIROdade Clara Basbaum, da

.

'

,
'

Maternidade Pró-Matre, VIAGENS COM ESCALA -.,. PARTIDA!3 AS 7 e 13 HORAE
.do Hospital da Gambôa AGE,NCIA. FLORIANóPOLIS - RUA D:EODORO
'e do Hospital do IAPETC. ESQUINA TE�NTE; SILVEIRA - TEL.:. _2172
Atellidle provisóriamente

' .

no Hospital de Caridade Joa-O Morl·lz {S' I- Parte da manhã
.'. �.

DR. I. LOBATO FILHO

EDITORA "O ESTADO" L1'DA.

�06�
Rua Conselheiro Mafra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

/

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N T E

Domingos Fernandes de Aquino'

DRA.\ EVA ·B. SCH'WEIDSON 'BI(HLER
Osvaldo Mello � Flávio Alberto de Amorim _:_ André,

Ctl',N' ICA D'E (E'N'HORA( '�. rR'IA..N·ÇA(Ntiio 'I'adasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha- .J.J
.

\; .J
do - Paulo da Costa Ramos. Espeeialist� em moléstias de .anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulas, etê.
Cilru:r:aia anal

Cor.iunlca a mudança de seu Consultõrío junto á sua
rosidência na Rua Durval Melquiades de Sousa 54

REDAfORES

COLABORADORES
Prof. Banre iros Filho /- Dr. Oswaldo Rordtrigues Cabral
.- Dr. iÚC ides Abreu - Prof. Carlos da, Costa' Pereira -

, Prof. Othon d'Eça - Major Hd'efonso Juvena] - Prof.
Manoclito de Orn ellas -;- Dr. Milton, Leite da Costa -

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

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

Doralêcio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
-. Fernando Souto Maior.

,

DR. NEWTON' P'AVILA

relles n.o �28 - Telefone 3307
Consultas: Das 15 noras em diante.
Residência; Fone. 8:423�. Ru,a Blu-
menau, n. 71,

PUBL1CIDADJi
Cd!nB ,Silva ,-- Ald� Fe,'nandt-'i'

Dtas ._- W, ..Jter t.tnhl'<YtH
HEPHr;3ENTAr.:T�\

.

� ilep-r�3en,açõe� A. �, Lar. Ltda,

RIQ:-'� Rua 8.emsó.or·Dantu �'-'
, T�l. 22S�2!i

Dr. Antônio onne
A D V OG A D'OS: Dr. "tugustq Wolf

Dr. ·Emanoel Campos
Dr. Márcio Collaço

DR. HOLDtMAR
MEREZES

Das 8 ãs 12 horas e das 13,30 às 18 horas
Rua Trajano, 29, - 20' andar - sala 1 - 'r-eI. 3658

fi. Paul" RuI:. V!tó!!'la 657. _. eM!! Jilj

Td. 34-89411 ._
&rv1ço Telêgráfkv da UNITlllJ PRESS \1.', 'f

AGENTES fi: CORRESPO!lDi:NTI&�
r tolt Tados os illUnkipio$ de 8ANTA CATA,fl H., A

A�ONCIO�
41t41.01 .. ("utnuo, c!e acordo C(l1!I! I!l t*-bdli t!� ',' !�{ c:

,

,

COMUNICAÇÃO (OS M'É'DfCOS E
fARM1C!Ul'COS,

' 5,45
12,45

LTD1�'A PIAM tem ã honra e satisfação de comunicar aLI!
.Iustre s Médicos e Farmacêuticas ·0 lançamento do novo
,",roduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO. '

-

_ GERIPIAM - H3
" base de �OVAC.\INA sob forma altamente estab1H�a1a,
para o especial emprêgo em GerIatria, no tratamento Qa�'
diversas manifestações orgânicas do eDvelheêlmento e da
.enílícade, 'precoces ou não.

Amostras e informações á disposição dos
.\1édl(·cr. a Rua;. Conselheiro Malra - 90 com

.

Z. L. Stelner & -Cla.' - Agent.es

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção-náo se responsabiliza pel�s
...eouceitos emitidos nos artigos assinados.

RAUl- PEREIRA (ALDAS
-

sennares "Doençaa do aparêlho respirat6rlo
TUBERCULOSE - RADIOGRA
,FIA. E-RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES :- CIRURGIA DO TORAX

DR. ANTONIO MUNIZ DE DR. HENRIQUE PRISCO
ARAGÃO PARAISQ

éADV'QGADO
�'Qutstges" Trabalhistas."

Es'critório:' Rua .João Pinto n. 18 sobO
.

� ::,lefone n. 2;467 _: Cap:a PostaI
-

n. 2a
.

bORARIO: Das 15 àS '17' horaS. . ,

Formado J;lela Faculdade Nacional
de MediCina, T1siologlsta e Tlsio
Cirurgião do Hospital Nerêu Ra

�s. Curso de especlal1zação pela
S.::N ,T,� Exlnt�rno e EX-ABslsten_

tet de CirUrgia do prof. Ugo Gul..
lJlàrães '(Rio) Céns.: Fel1pe Sch•

mfdt, � Fone 3801. Atende com

ME'DICOCIRURGIA TREUMATOr.OG'IA Qperações-';:_ Doenças de Senba_ORTOPEDIA
,
ras _ Clínica de AdultosConsultório: João Fln�, 14 �

Cu,so de EspeCialização '1l0.l:ospl
. Consultá: das 16 às 17 bOfas. dlé- tal 1;Ios Seblldores do' Est!ldo.'rlamente. 'Menos !lDS áábados. Re-

, ,(Serviço do prato Mariano de An,sldêncla: Bocaluva, 135. Fone 2714
drade). Consultas: Pela maimã no

Hospital de Caridade. 'A 1arde das

16,30 boras em c!i!'n·te na consul

tório, à Rua Nunes'Machado. 17.
esquina da' Tiradentes - Tele!.
276õ. Rêsldên�ia' � 'Rúa Mare
cbal Gama D'Eça n.o 141 � Tel.
"'3120. .'

DR. WAltMOR ZOMER
GARCIA·

Diplomado pela 'Faculdade Nacio_
nal de'Medlcína da Universidade

do ,Br.asU
' '

EJC-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço' do ·prof.
Octávio Rodrfgues Lima).

.

Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Caridade e da Maternidade Dr,
Carlos Carrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS �

PARTOS - OPERAÇõES �

,PARTO SEM DOR pelo -métod,o
PSlco-Pfofllatlco

Consultório: Rua João .pInto n. 10.
das 16.00 às 18.00 horas. Aten!le
com boras marcada�. Telefone
3035 - Residência: Uua General
Blttencourt n, 101.

Consult6rlo - Rua Fel1pe
Schmldt. 38 � Te!. 8801.

Horário: das 14 às 16 horas.

Residência - Felipe Schmlc1t.
n.o 127.

"A SOBERANA" PRAC-\ 15 DE NOV'EMJlKO -, ESQUINA
itUA FELIPE SCHMIDT,

FILIAL "A SABERA.'IIA" DISTRITO DO t11.1'RtEITO CANTO

,

1 :
_

DR.' HURI GOMES

MERDOIÇA
M2DICO

Pré-Natal Psrtoa
.

Oper.a�es - CUntea Geral
.

ReSld-ência:
-

Rua Gal. Bittencourt· n. 121.
Telefone: 2651. -

Consultório:
Rua Felipe $chmldt n. 87.
E,sq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18.00.
Sábado:
Das 11,00 As 12,00.

, ,

- é linda.... mas
e o CQ,NFORTO? '" _

Ao comprar móveis estofados, verifique s. o

molejo é feito com as legítimas MOLAS NO-SAG
• muito maior confôrto
• excepdonál durabilidade
• nunca cedem - nunca so1to",
• móveis mais leves
• dispensam o uto de cprdhlh'as 'e percint'O$ oe póno
.' conservam o estofóme.nto al;>solutomente índ.,[ormóvel

,
MOLAS� DO _BR.f'.SIL' S. A.•

,

.

N.,. ; &a.1 lua. s.. Jorge. S7� - Tel9�' - Ca. 'oatar 875 - E.nd, T.l., "NO·SAG" - sào 'aulv

APENAS C'RS
V'. conta com, e�tQS YontaSiDS
na sua Monark:

'

• Ga'rahtio contra, qualquer
defeito de fabricação ,.

• facilidade em encontrar peçá�
originais de reposIção, com
contrOle de q.uaUdade Monárk I

".OS 'AIA HOMENs, MULHW.S E CllANÇA$

CR$ 7.490.00 A VISTA, ou
.

Cr$ 623.00 MENSAIS
'H. E V ,E'N'D E D O R,ES .... �

MAGAZINE HOEPCKE
Rua Felipe Schmidt, -

Fpolis - o _:_. Sta. Catai'ina,

-PO,RRO. .;

I'RMAOS BHEN(OURT
(AIS BAOARO . iONE 1102

,ANT,GO OEPÓS'TO OAM'I,6,':<I1
.

.

- .:-

,�y .•. : UV!NDEDOlES. MEYER & OlA.
ln f.r.. Sct..lidl !3. • Ruo Cooselheiro Mafra. 2 - Tel. fJ.576 - C •. I'odol 4B ,FlORIANOPOU�

;A.., _

S"A B A O
,

"

Virgem, E'specia:11d�ad'e '"

ia IIa. WETlfl IMOU5lRIAL .�� Joln,llle' (Nar,a��ReJlstradal
ecOnoinIJaoJse le . dinheiro

ll'YAtfDO ( O·M � '-�.'
'I

_.
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



retírou as máquinas em presença
,

de testemunhas e que o autor não

lhe forneceu recibo alegando não
,

.ser Isso necessgrfo desde que ha .

11a um contrato
'

assinado entre

ambos.

Afinal, a 'ação foi julgada Im ...

proced,ente, aceitando o Juiz pB,re,

fundamentar a sua �eclsão, a pro.,

va testemunhal produzida- pelo réu

�À' sentença 'ã'telada não bOd�
subststír.

V de (,
Isso porque baseando.se única.

en. -se' �asa \ mente na pro�a testemunhal, para

Vende_se uma ,,'aSá. de matértal admítír ter havido em pagameruto,
por motivo de mudança. Pl'eço de sendo esse superior a taxa legal.

ocasião. Tratar com Dan\.1 na (Art. 141, do Cód. Civil). -Acres.ce,
I f 3.027 ainda a circunstância de não ser

IE:LFFA, ou pe o one. ,

._, .__ poss!v,el admrtlrc.se a prova teste.,

. Ru.a Sald�n,ha. Marinho; 2 - Fone 33-62 e 28-36 I CASA 'NA. CIDADE munhal em pagamentos supertores

.
a Cr$ 1Ó. 000 00 reveste.se ames .

.End. telegrahco P;RIJ\1US .. C. POSTAL. 37
, p'or _Cr$ 140.000,00 vende- ma como I!XlP�es�ável, uma vez que

, .." �..., ,.�_•.,,'" .�
-

'

se uma de madeira, com ressalta que todas as testemunhas Encerram-se a 20 do corrente as inscrições ao próximo
III '. ------ .....----- ..-- .....- ..---- _..: I "to em terre foram Industriadas dada a colncl_ conCUrSO <;le admissão ao Instituto Tecnológico de Aero-

•DfPA R , A:M EN' O D. E .S A Ú D, E Pt) B L I (A _ .� v�1�dua;O�mFuO�oReMP�I�Gg�Ao.:s!Dtal'stáaS1eOrO= dêncla dos depoimentos. ·Isso re_ náutica, de São Jos"é doS' Campos (S.P.), a realizar:"se nas

• "flete do fato das mesmas se refe.', pi'i�cipais cidades do país, a partir. d� 8-1-1960.

PLANTÕES DE FARMACIA
--

II1II metros ,d� Aven�da Mauro rirem a minúcias que, dado o tem.! � ITA é �st�belecimento d� �nsino su�erior de E��e-
• l1li'; Ramos, nao submdo morro po decorrido entre a transação e a nhana AeronautlCa e de EletroDlca, mantido pelo MIDlS-

.,__.- Mês de Novembro .• Está desocupada� Tratar data em que depuzeram não po_
tério da Aeronáutica.'

• ' • com Naná á Avenida Mauro diam e:tas se lembrar d;sses fatos Podem inscrever-se candidatos do sexo masculino,
8 -,_ Domingo FARMÁCIA Sto. ANTôNIO Rua Felipe Schmldt

•
Ramos, 4 -: sobrado. depois de decorrido t,rês anos. soIteiros, brasileiros, com o curso colegial completo ou a

• 14 - Sábado (tarde) FARMÁCIA CATARINENSE Rua

Trajano. Além disso nem a doutrina nem completar-se nêste ano, de bpa conduta e em iiia com as
15 - Domingo FARMÁCIA CA"TARINENSE 'Rua Trajano

a jurISprUdê�c!a admitem a prova Obrigações 'Ínilitares. A inscl'lição se faz mediante simples
• 21 - Sábado (tarde) FARM.ACIA NOTURNA_" Rua. Trajano

•
preenchimento de' uma fl·,cha,· dl'spensando-se a apresenta-22 _ Domingo FARMÁOIA NOTURNA Upa Trajano ....

-I' testemunhal, em pagamentos aci_ . ,

• - ção de documentos, só exigida dos candidatos que se clas-21> - Quarta Feira (ferladoL FARMÁ'CIA VITÓRIA pra'(a 15 de Novembro
1III

ma das taxas legal sem um prln.

• 28 - Sábado (tarde) FARMÁCIA MODERNA ' Rua João pinto
JI cíplo de prova :por 'escrbto. �ficarem no concurso. "",

.

29 - Domingo FARMÁCIA MODERNA Rua João PL'lto ' As provas dO concurso abrangem MatemátIca, Física,
•... S

' _.

Vit'
.

't d à' Em dar �azão ao réu, os malo_
I
v erviço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna, Sto. AntonIO e ona, �llua as sp Química� Desenho e Português, em.nível colegial. E' 'de 100
ruas Trajano Felipe Schmi1it e praça 15 de Novemb�o. II1II
'0. plantãO dl6rno cempreendido entre 12 e 12,30 hor�s será efetuado pela fa�má"Cla Vitória. JII RESI D'E�NCIA

O número de vagas.

• Todos os alunos do ITA estudam em regime de bôlsa
• E S T R E I T O de .estudos, que compreend� ensino, alojamento, alimen·

I"" - -. ALUGA -SE tação e pequeno 'auxílio em dinheiro.
8 - Domingo FARMACIA INDIANA Rua pedro Demoro

•
-

Programas e outras informações poderão ser solicita·
• 15 - .Domingo FARMÁCIA CATARINENSE Rua pedvo Demoro

22 _ Domingo FARMÁCIA DO CANTO Rua 24 de �ato II1II
Casa sita à Avenida Trom. dos por carta, à Divisãe de Admissões e Registro do ITA,

• 25 _ Quarta Feira (feriado) FARMÁCIA INDIANA Rua pedro D�mOl:o JII POWSKY, n.o 7 (em frente àFI- OU pessoalmente, no Rio de Janeiro, no Aeropõrto Santos-

•
29 - Domingo FARMÁCIA CATARINENSE Rua pedro Demoro, guelra). Dumont, 3.0 andar - lado sul - tel. 42 116 23 (Sgto. Lo-

O Serviço Noturno será efetuado pelas farmácias do Canto Iudla la e Catarinense. Trtar com o dr. �Geraldo Sal- pes) e em Sã,o Paulo, no Quartel General da 4.a Zona Aé-
liA presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorhação dêste I)epartamento .. leso Fone. 37'-39. rea (Largo de Santa Efigênia),..:....!'--------.....-'---_ ... ,--------_------------------------_,;,.---'------------------

...."..n

Precisa-se (asa' FRANCES PARA O GIN;ÁSIO
ND centro da cidade com 3 a

\

4 quartos.
Tratar pelo telefone 2536.

Seu filho sente dificuÍdade em FRANC1!:S?Mande-o a esta Redação falar com F�AVIOAMORIM.

�. )_}t,."; .';"'t-
. .}� l:J:_

<' _.. • _c--� �. ,� : ... ,

Equipamento de Escrit6rio
Engenharia

. J
_,' r;

f\
• Máquinas e

,

'�'!
i
....

..:I

'.
",,'.

Motores
"t'''-

'-
1.- ,

.; ,·Material Cirúrgico /

,

' l \
__.,.,-4�---. �'-

..

t lembre-s�: alél'\íl de produtos de marcas consa.grad�s-
MAC.�ADQ & CIÁ. 'S/A oferece-lhe compl�tQ *",,- ��I
assi$t�nei"'c técnida 't.,- ,Jl'�:;�:':À -�iJ."'<t/·�'f!

- .;: t �,*"
4�-N

':;�-�,i\,}, COMtRCIO E AOtNCIAS
-w:
-;,y.��.v,:.. f'� -.

,.-'

,EXCELENTES

··ARMÁRIOS
EMSUTID'OS
É simples aproveitar uma parede... DURATEX
é o material adequado poro fozer ormórios

embutidos, ràpidomenle, com maior econo·

mia 'e os melhores resultados I

• DURATE-X é muito moi1i barato �e quC!l
quer outro material I
• Fócil de trabalhar - muito leve - muito
durQvel1 -

.

• Mesmo sem pintura tem bonito aspecto I
• É 'o material rdeal para armários, pórque
lUa, 5!iperflcie ,lisa não apresenta farpas.

PRONTA ENTREGA I

PREÇOS DE SE

O CHAPÉU'·

Florianópolis, Quarta-feira, 11 de Novembro de 1959 •

I
•

6 M' O R TOS E 19 F ER I 'D O S

Houve apupos
BUENOS AIRES, 9 (U. P.)

- Elementos simpatizantes
do primeiro mínístro cubano
Fidel Castro realizaram á
noite passada

-

umá manifes
tação pacífica frente a Em
baixada dos Estados Unidos.
Os .manírestantes se con

centraram na importante ar
téria Elórida de onde par
tiram em desfil-e, lançando
gritos a favor de Castro, até
aos escritórios da Embaixa
da.
Os manírestantes foram

reéebídos all por - elementos
lia .polícía que lhes ordena
ram dispersar-se.' Houve al-'
guns apupos mais frente a

Embaixada, porém o grupo
se dissolveu sem provocar in
cidentes.

1 ióJj(f!J(jJFORENSE I
'nireção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS,

Jurisprudencia
COSTA I

res d�spautérlos seriam permitidos Inicial de Cr$ 20.000,00, quando
em matéria de ,cobrança, reconhe_1 de Importância multo superior O!'

I' , �
cendocse dlvld1tS fabulosas sem ,:seja Cr$ 65.000,00, não o q:ulz.
qualquer principio. de prova por por êsses fundamentos a reror.,

escrito. ��� ma da sentença se Impunha.
por Isso o Código Civil estabete, Florianópolis, 15 de outubro de

ceu nos artigos 939 e seguintes co; 1.959.

Apelação cível n.o 4. 57�. da co.

m:arca de Timb�
Relator: Des. ARNO HOESCHL.

Cobrança de quantia superior l'
,

taxa legal. Ealta de comgço de

prova por escrito: Não é possível,
para prova dêsse pagamento ad.,

mLtlr_se somente a testemunhal.

HoesChI
,

mo deve ser feito o pagamento e

qual a sua prova.

'Arno

Relator

presidente 6

Outrossim, é estranhável tenha

o réu exígído reçlbo do pagamento j

Ivo .Guilbon

Manoel Lacerda
\

VISTOS, relatados, e díscuudoà

êstes autos de apelação cível

n.O 4.578 da comarca de
,

TIMBÓ, em .que é apelante
Helnz Eugen Oerdlng e ape. HOUSTON (TEXAS), 9 (U. da maior em terra, pois o

lado Luiz Andreazza: P.) - Houve pelo menos 6 ! navíó achava-se no canal de

ACORDA.M, em 1.a Câmara CI- mortos e 19 feridos, em con- I acesso ao pôrto, e o fogo
'vil por unahlmldade de votos sequência de sete explosões e

'
ameaça ·todo um bairro com

, , Iconhecer do recurso fi! dar_lhe pro., um incêndio verificados aos 50-60.000 habitantes.
vlmento para reformando a seno 30 minutos da madrugada I 'A� trípuíação do navio é

-

, no petroleiro de 12.000 tone- ,normalmente' de 43 homens.tença apelada, julgar procedente II
I

ação. ladas ':The Amoco Virginia", Dos 19 feridos, todos hospí-
Custas pelo apelado. surto neste pôrto com mi- I talizados, a maioria acha-se

Helnz Eugen Oerdlng autor da lhões de litros de gasolina I em estado gravísslmc, Igno
ação e ora ,a�elal;lte,

,

vendeu á em seu bôjo. - I ra.-se. a _so:te do restante da

Luiz Andr,eazza réu ora apelado
Dez horas depois das ex- trípulação; mas as autorma

um conjunto,
'

de � 'quinas n� plosões, O incêndio lavrava
I
des temem que todos estí-

, a, I
Impor,tâncla de Cr$ 8�.000,00. I descont:olado e, ameaç�va \ v:s�em a bordo na hora do

No ato" de fechamento do negó_ I
provoca_ uma catastrofé am- ,slDlstro.

"

elo o réu pagou a Importância de

I' A MODELAR'
'

�r$ 20.000,00, f1candou combína.,
.

- ,'_. ,

--

dO que, o restante seria pago na '

ocasião da entrega das máquinas. PRECISA-SE DE AUXILIAR DE ESCRITO-
RIO COM PRÁTICA

A MODELAR
NECESSITA-SE Dl!; BALCONISTAS

, COM PRATICA

V EN D E-S E
Excelente lote de terra em

Coqueiros (Prata do Meio),
com 552,50 m2, sendo 34 m

de frente, 26,15 m. de um la

do, 6,35 m. do: outro e 40 m .

de -nmdos. Lado do mar.

PREÇO:
.

Cr$ '180;000,00
Estuda-se financiamento.
Tratar com o DR! WALDE-,

MIRO CASCAES. Rua Cris-

pim Mira, 12 Te�, 3327.,

O autor, agora, alegando não ter

r�cebldo tOS restantes Cr$ 65.900,00
moveu a .presente ação.
Contestando alega, o réu que o

. ,

seu débito para com o autor foi

todo saldado, na ocasião em que

Centro Atadêmico XI de Feve-reiro
.,

CURSO PRt-VESTIBULARSALA ALUGA-SE
O CENTRO ACADl!;MICO xr DE FEVEREIRO, comu

nica aos interessados que abriu as inscrições para o CUR
SO PRÉ-VESTIBULAR (CURSO nrrENSIVO) da Facul-
dade de pireito.. . .

INICIO DO CURSO - 14-12- 59.
DURAÇAO DO CURSO - 2 mêses.

- TAXA DE INSCRIÇAO - Cr$ 301l;Ó0
HORÁRIO DAS AULAS - De 2.ft a s.a-reíra das' 19

às 21 horas.
As Inscríções, poderão ser reítas, na Séde do 'CENTRO

aCAD1!:MICO XI DE FEVEREIRO, de 2.a a 6.a-feira, no

horárío. das 17_ às 19 horas.
José'Matusalem Comelli

-

Aluga-se uma 'sãla com ante.,

sala fazendo frente à Rua Felipe

Schmldt altos da. Livraria na.
, .

. cord, Infôrmações no local com o

8.'70uo E.nJires,.,,?ll· l_)el?,s·'fe:efo.
nes 2,,52 e 2447.

•

Exàmes Vestibulares ao Instituto Tec-
......... ,

·nol:Ógico de/ Aeronáutita - I T A

PRESIDENTE

EX

DR .. RICCIOTTI
QUELUZ

ADYOGADO

fAZ MELHOR E MAIS 8ARATO I

ESCRI'I'ó1uo: RUA FE
LIPE SCHMIDT, 5Z

APTO. 5, TELEF'ONE 2246

"
'

I

DURATEX é três vêzes mais resistente que o

madeira comum, �ãó racha, é mais du.róvel e

menos atacável pelo cupim.

Tamanho,. oe 1;22\( 2,50' m'e de 1,22 x 3,00 m. naqip�.
liso, filetado e perfurado.
Revendedor: '- M E Y E R & CIA.

lWA - Fel1pe SChIn1dt, 33 -. Fone 3270

Apartamento
Com ,·'3 dormitórios.e de

mais depêndências, aluga-se
'à rua Demetrio Ribelro, 14.
Tratar: fone- 2905.

-

APARTAMENTO,
Aluga.:se um confortável à

Rua Lacerda CCilutlnho, 18.
Trtatar na CASA VENEZA

ou pelO telefone 2961.Conselhfliro Mafra, 2 - Fone 3B

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6. Florianõpolisr Quarta-feira, _11' de Novembro de 195?

Dando prosseguimento aos

trabalhos da II Reunião Or

dinária da Junta Adminis

trativa do I.B.C., o'seu pre

sídente, Sr. Arnaldo Setti,
propôs um voto de louvor ao

funcionário Jose Fernandes

. Campos, secretário geral da

Comissão Executiva de Assis

tência à Cafeicultura, pelos
relevantes serviços que vem

prestando à autarquia e aos

cafeicultores ressaltando sua

boa- vontade e capacidade no

trato de tais problemas. O

Sr. Antonio Stockler de Quei
:ós, representante do Go

vêrno de Minas e ex-presi
dente do extinto DNC, as

sociou-se à proposição do

Sr. Arnaldo Setti.

A PRESID�NCIA DA JUNTA
Pediu ainda o Sr. Renato

Celidônio fôsse dada mais

ampla divulgação ao conteú-
do da proposição apresenta
da pelo sr. Darci de Souza

Canto e aprovada em Ple
nário .sõbre a conversabili
dade dos 'cafés da quota de
consumo interno, isto é, .pos
sibilitando que fõsse pos
sível a entrega para essa

quota de cafés do mesmo

grupo possibilitando a expor
tação de cafés de melhor

qualidade, que seriam 'desti
nados à retenção se se ati
veãse a exigência aos cafés
de cada Estado, apenas. As

sim, um bom café, que seria

entregue ao consumo inter

no, poderá ser substituído
por outro de qualidade mais

apropriada para o consumo

do país e possibilitando a

venda a melhor preço dêsses
cafés no exterior.-
Referiu-se, ainda, à pro

posição que apresentou re

forçando em Cr$ 50.000.000
de cruzeiros, a verba devida •

,

pelo IBC nos acôrdos que
firma com O Ministério da

I Agricultura e as Secreta
'rias de Agricultura dos Es

Um terreno, medindo 6 m. de
tados produtores para o com-

rrente por 30 m. de fundOS, na bate à broca e demais pra
AV. Mauro Ramos, 203. gas do cafeeiro; Disse que foi
Tratar no mesmo local, ou pelo sugerido uma consulta ao

tone: 3860 com o Dr. João

Momm'IDepartamento de Assistên-
cia à Caféicultura, que opi
nou que essa verba deveria
ser duplicada, isto é, rôsse
aumentada para 100.1>00.000
de crugeíros, de forma a po
der atender melhor a fina
lidade a que se destina. Lem

brando que o as.sunto deve

ser resolvido com a maior
brevidade pois em novembro
é que COmeçam a ser reno

vados os referidos acôrdos, o
orador pediu que se apres
sasse a tramitação da refe

-.;:ida proposição,. já modifi-

Falando como orador ins

crito, o Sr. Renato Celi_9ônio,
representante da lavoura do

Paraná declarou que deseja
va comentar três assuntos de

interesse de seus represen
tados. Referiu-se ínícíalmen-'

te, a notícias veiculadas pe

los jornais de domingo afir

mando "Demonstrando o

pensamento de grande nú

mero de cafeicultores do Pa

raná quero registrar a es

tranheza com que recebemos

uma notícia publicada na

Imprensa com referência à

substituição do ilustre presi
dente dêste colegiado, por

A casa n.O 470 da rua .24 de

Maio no Estrellto
,

'

esteja situada nas

por outra que

proximidades

do CANTO.

Tratar à rua José Elias, 57.

Terreno
VENDE-SE

...

)�==�================�f
CLUBE

6 DE
RECREATIVO

JANEIRO
f.STREITO

l,
\
I
I

111
li I
II-I
I

15 - domingo - Animada tarde dan

çante -,- Encontro
dos Brotinhos.

PROGRAMA DO 1mB DE NOVEMBRO

'Nota: Nas festas. do Cltib será l'igerosa.,.
,

mente exilgda a carteira social e

o talão 'do mês.

28 - sábado - Grandiosa s o i r é e

CHIC.

.I
II
II
II
II
f

!
1

com a su- .qual "ele ter�â' afirmado que
"a tese de' proibição do'

plantio
.

de café. baixo já é
coisa' superada". Trata-se,
segundo o representante pau-

O Sr. Luís Piza Sobrinho, lista acentuou; de engano do

durante. o expediente reti- redator.
ficou uma notícia publicada I Invocou o aparteante pa
em vários jornais, segundo a ra demonstrar o engano de

PROGRAMAS POL-íTICOS

OUÇA PELA "GUARUJÁ"
ONDAS MÉDIAS - 1.420 Kcs - 5 KW
ONDAS CURTAS - 50 mts - 10 KW

2.a feira: 13,05 horas - O PSD na ASSEM
, BLÉIA -- Na palavra de Acy Cabral Teive
3.a feira: 20,05 horas - CELSO CONVERSA

COM VOCÊ �-�-' Na palavra do candidato
do P.S.D.

CO N V I T E
O Diretor da Faculdade de Direito de Santa Catarina

convida aos interessados para assistirem à eONFER'RN
elA que, em prosseguímenjo às comemorações do Cente

nário de BERGSON, o Arcebispo Coadjutor, D. FELICIO
DA CUNHA VASCONCELOS proferirá no Salão Nóbre da

Faculgade, no dia 12, do corrente, quinta-feira, às ,17 ho

ras, sob o tema "A EVOLUÇAO RELIGIOSA NA FILOSO

FIA BERGSONIANA".

M. C. DE FREITAS

Jurema Cavallazzi, José Cavallazzi e famUia, Renato

Demaria Cavallazzi' e famUia, Enio Demaria Cavallazzi e

família, João Demaria Cavallazzi e familia valem-se dêste

meio para convidar a todos seus parentes' e pess_pas de suas

relações para a Missa que mandarão rezar no próximo dia

11, quarta-feira,' às 7,10 horas, em intenção de sua bonís

síma tia DIAMANTINA DEMARIA CAVALLAZZI.

A todos que comparecerem a êste ato de fé cristã, an
tecipam seus

.

agradecimentos.

CURSO DE ADMISSÃO AO"GJNASIO-
, AQORA VOCE PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

O GINASH\ MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE MA

TEMAf.iCA. PORTUGUES, LATIM, NA RUA SOUZA

'FRANÇA, N° 20, TELEFONE 35-30. PREÇOS MODICOS

EM, G E R A L

ROSSMARK

Câmara Municipal de Florianópolis
CONVITE

A Mesa Diretora da camara Municipal de Florianó

polis tem o máximo prazer de convidar às autoridades ci

vís, militares e eclesiásticas, parlamentares, representan
tes de entidades de classe e o povo em geral,· para assis

tirem ao juramento constit�cional que prestará, perante
os' srs. Vereadores, o novo Prefeito da Capital, Sr. Oswal
do de Passos Machado, eleito e diplomado pela Justiça

, Eleitoral, em solenidade a realizar-se na Sala das Sessões

do Poder Legisla.tivo Municipal, no dia 15 de novembro

próximo, ás .10,30 horas .

Fl1orianópólis, 6 de novembro de 1959

Julio paulino da Silva PresidenteI'
E'DIT A1

Taxas de Viacão e Melhoramentos
•

2.o .Semestre de ·1959
De ordem do Sr. Diretor do Departamento da Fazenda,

torno pÚblico que, durante o �orrente mês, se procederá
nêste Departamento, à cobrança das t�xas acima mencio

nadas, correspondentes aO,2.0 semestre do corren�e. exer
cício.

Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão acres

cidas da Vlulta de 20%.

/

. _i

redação, as notas taquígra= , riam qualquer motivo para
ficas da sessão. Nunca um ]!imitar su�s produções, mas

homem como ele, que 'sempre antes, para ampliá-las. Isso

cuidou de café, poderia afir- só seria possível se houvesse

mar tal coisa, só possível a um acôrdo mundial nesse

jejunos no assunto, como um sentido, isto é, se todos os

tenente-interventor' a quem países se comprometessem li.

foi confiado o govêrno em limitar seu plantio." Cori-
-/

1930, que pretendeu proibir a cluiu pedindo providências
"plantação de café escolha", para que a Junta fizesse ehe

a fim de melhorar a precio-' gar ao conhecimento dos

sa bébida servida ao públí- parlamentares o pensamento
co. . .

do colegiado a respeito, .

en

quando havia tempo para
que o projeto fôsse modifi
cado.

O Sr. Darcí de Souza Can
to apresentou em seguida G

parecer favorável .da Comis
são de Finançfl:s e Orçamen
to sôbre a. Inclusão dos por
tos de Antonina no Paraná;
São Sebastião, em São Paulo;
e São Francisco do Sul, em
Santa Catarina, entre os por

ma, presidente do mc, com- tos de exportação de café,
pareceu à reunião da Junta com limite de 300 mil sacas

para comunicar a normalí- os d'ois primeiros e 150 mil c

zação dos trabalhos de ex-, último, bem como a instala- "

portação no pôrto de Para-' ção de agêncíàs do .rijC nês

naguá,: Dirigindo-se especial':' ses 10Cãis.
-

Este parecer ro.
mente à bancada paranaen- aprovado e . encaminhado à
se, declarou o Sr. Costa Li- Comissão de Funcionalismo.
ma: O sr .. Alcides Prudente Pa
- Creio que esta é uma van relatou o parecer da Co

excelente notícia, pois o rea- missão de Agricultura reco

tívamente das exportações mendando o aumento para
talvez nos possibilitem do- ,tOO milhões de cruzeiros das
brar nesta semana o total de verbas destinadas aos con-

600 mil sacas obtida para o vêníos de combate à broca
mês, até o presente. 'Outra de café, o que foi aprovadc
boa notícia é a alta das cota- pelo plenário. Outro parecer
ções verificada: hoje, segun- da mesma comissão, destí
,do os comunicados que aca- nando 1 milhão de cruaeíros
bo de receber. Vemos, por para instalação de usina pi
aí, que estamos âtingindo' lôto no Instituto Agronômice
em cheio às finalidades do de Minas Gerais também me
Acôrdo Mundial: a par do receu aprovação unânime de
esfôrço para retomar merca- plenáríç.
dos, observa-se _agora a sus- Finalmente foi levado ao

tentação dos preços, não um plenário o parecer da Co

preço absurdo que venha a missão de Agricultura sôbrc
nos prejudicar no futuro, o oríeío encaminhado ac

mas em níveis
.

seguros de Banco do Brasil, no sentide
acôrdo com o registro. de não ser cobrada a taxa -d�

fiscalização sôbre o montan
te da 'dívida dos careícultores

� sim apenas sôbre o nove

Em prosseguimento, o ple- empréstimo concedido anual
nárío da Junta aprovou pa- mente. Como a Carteira de
recer da Comissão de Comer- Crédito AgríCOla e Industrial

cialização referente à pro- do Banco respondesse ser

posição do Sr. Renato Celi- impossível atender à solící-

comunlco.vbs que achamcae re, dônío, recomendando à Dire- tação, por motivos regímen
tidas nesta EstaçãO Séde os se., toria EX<f'!utiva do IBC que tais, - foi emitido parecer d6

gulntes telegramas: promova a defesa de preços consultoria jurídica da Jun-

Jorge Freitas _ Arlindo Gulma- para os lotes de cafés des- ta, rebatendo essa argumen

rães _ Avantr Rodrlgu�s - pau_ polpados que se encontram tação e recomendando nOVf

lo Horn _ Maria Helena Dutra _ nos portos de exportação. solicitação ao presidente de

Motolandla Estr.ela _ Venlclo de, Da mesma comissão foi jJ3anco e ao Ministro da�Fa
Oliveira _ Altair Albino - Lau.j aprovado, _

com .vo�o contra zenda, O parecer da eonsul

ro Morando _ Célia Herdt _ do Sr. Jose Larívoír Esteves, toria jurídica foi subserítc

prazer�s rua Irmão Joaquim 34 _ parecer recomendando a ins- gela Comissão de Agriculturr

Florism.Jndo Garcia _ Durval peção nas cidades do inte- e aprovado pelo plenáriO da

Matino Albano _ Maria _ TUa .rlor, visando eliminar �bu- Junta Administrativa.

Ribeiro da Silva _ Alvaro Veiga sos de intermediários nô co- ENCERRAMENTO DA

_ Alzira Taixa _ Dr. Ivo' Reis
mércio de café. REuNIAO

_ Lindolfo. Albil).O e pedro Lau_
O plenário aprovou ainda A Junta Administrativa de

rentlno _, Etelvino ,Novais _ parecer que determina se IBC encerrará hoje (terça

Osulr Natividade _ Reglno Ro-
oficie à Diretoria do Banco feira) õs trabalhos de SUf
do Brasil solicitando faéili- II Reunião Ordinária de 1959
dades de cobertura para devendo comparecer o Mi
transferências de 'numerá- nistro da Fazenda, Sr. Se

rio entre as agênci:as do bastião Pais de Almeida, es

Banco e as praças de Para- p�cialmente convidado pele
naguá, Curitiba, Santos e presidente do órgão colegia

Covre - Amélia Santos - Poli,
Norte do Paraná. do, . O início da sessão de en·

dura - Augusto Mendonça - Al-

fredo Dlmbal'l'e _ Ciro Choche;n
A propOSição do deputadO cerramento está _previsto pa-

Napoleão Fontenelle, relati- ra as 15 horas.
',�

----..:

- Maria Hele.na Cprdelro - Dr.
".

Henrique paralzo - Max Muller.

Bôbas de Estudo para o (urso Ginasia I
Uma Casa recem construlda

A ComIssão de Assistência Educacional comunica ao,

interessados que até o próximo dia 30 de novembro rece .

berá pedidos de Bôlsas de Estudo, para o Curso Ginasial.
As bôlsas serão concedidas pelo Fundo Nacional dI,

Rua Cel. Juan Ganzo Fernandes Ensino Médio a alunos econômicamente necessitados e ca··

nr, 41. (Saco dos Limões) próxl�' nazes, menores de 17 'anos, após seleção intelectual.

mo da VUa Operária. Tratar no I As fichas de inscrição poderão ser pro�adas na Ins '

mesmo- local' com o Sr. Adalto. petpria Seccional, à rua Visconde de Ouro Preto, n. 8k
,

ou em todos os estabelecimentos de ensino secundário des·
--------�--"'I ta Capital ou do interior.

Florianópolis, 3 de novembro de 959

PROJETO GILENO DE

CARLI

Lamentando sua ausência
na sessão de sábado, o Sr.

Larivoir Esteves da Praça do

�io, reteríu-se
. a comentá

rios do CeI. Paula Soares,
naquela ocasião, ào projeto
que tramitá ,l!R oàmara, já
aprovado pela ·domissão de

Économia, sôbre 'a limitação
da produção de caré.. neeie-

Hormalizada� as ,e, :�peraçõ� no pôrto ,'de "Paranaguá
Comunicação feita pelo Sr Renato da Costa lima ao' plenário da'Júnta ·Administra,tiva do IBC � Melhoria das expor tações ainda este mê�

.: Encerramento dos traba'lhos,dà II Reunião Qrdi�áriª de 1959.
motivos de pequena impor- I cada de acôrdo

tância, ou seja, em relação gestão do DAC.

ao pleito municipal d� cída- �
de de Jacarezinho. Nãd acre- RETIFICAÇãO
ditamos que S. Excia. o Go

vernador do Estado pudesse,
com base em boato de polí
tica municipal tomar posi
ção frente a tão elevado

cargo na política cafeeira,

que vem sendo exercido com

presteza pelo Dr, Arnaldo

Settl cujo comportamento
-está acima de problemas po
líticos dessa natureza. Na

certeza de tratar-se de boa

to e de que 'o Governador
Moisés Lupion não irá dar

atenção, deixamos registra-Ido nosso pensamento como

satisfação à classe que re-Ipresentamos",

NA LINHA DE roú na primeira reunião or

FRENT��. " __ '-' :�'Ta palavra do �nep. Jota dinária dêste ano, no dia 22

de julho último deu conhe-

Gonçalves cimento ao colegíado da

6.afeira: 20,05 horas - O QUE VOCÊ PRE- existência de tal projeto e

CISA Sft. u>�-:rr.' 'N I d D d apresentou proposiçao no

_.'i..L!�h; _.�.. a pa avra o eputa o sentido de que fôsse organi-
Orlando Bértoli zada uma comissão de mem-

Sábado: 13,05 horas_ PORQUECELSO! _ bros da Junta para estudar o

assunto e apresentar seu

Na palavra do Jorn. Rubens A. Ramos. pensamento a respeito. A

proposição foi aprovada, a

comíssão organizada e seu

parecer enviado a diversos

deputados. O parecer era

contrário a tal medida. Re-

petindo seu pensamento, ex
pedido naquela ocasião e' que
permanecia o mesmo, disse o

Sr. Larívoír Esteves:

"Nós, que temos terras

apropriadas para a cafeicul

tura, não devemos restrin

gir nOS::1a produção, pois es

taríamos favorecendo nossos

concorrentes, que. não te-'

,Telegramas
ReHdos

drlgut,Ís dos Santos - Lea Dama_

to - r.Catl.a Lucia Mar,tlns - Ma.

rio Gtiin' _:;_. Ubaldo Santos -; Da_

11l!J. Santos _
- Representàções

Inper - Wll11 Vargas - Reva,er

.LEIA
Panorama
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as bancas

V E N O E-S E

contendo 8 peças 3 qUal·tos sala
,

, ,

de jantar Copa Coslnha Varan.

dão e Sa:IiltáriO' completô;-

va à criação de uma Agên
cia do IBC em Colatina, Es
píríto Santo, foi encaminha
tia à Comissão Especial de

;Funcionalismo, 'com parece
res favoráveis das comíssões
de Agriculturas e Comercia

Iízação.

NOVOS PORTOS DE EX

PORTAÇAO

FIRME O MERCADO DE
CAFÉ

O Sr. Renato da Costa Li-

CAFÉS DESPOLPADOS

,A V�I S O
JUíZO DE OI'REITO DA l.a VARA �

De ordem do M. M. Dr. Juiz de Direito da 1.a Vara. des
ta Comarca comunico a quem interessar possa que, não se

tendo efetivado na data marcada, por ser feriado, o leilãe
de que trata o edital respectivo, pUblicado no Diário Ofi
cial de 15 de Outubro (pag. 6), e "O ESTADO", edição dE
28 de outubro '(pago 5), e relativo aos bens penhoradOS a

AFFONSO SCHEISSEL na ação executiva n. 12.098, qUE
lhe move INDUSTRIA n:XTIS ALPHA S.A., foi designadc
o dia 16 de novembro corrente, às 10 horas, à porta de
edifício onde funciona êste Juízo (Praça Pereirl!!> Oliveira
n. 10), para a realização do referido leilão.. .

Florianópolis, 3 de novembro de 1959.
CARLOS SALDANHA

Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTAi NO�l�, PEl� T()�NEJO "D2*1mlaR ;,ERRlRr:rt O CHOQUE DOS J,RAllICJONAIS LAtl\{E�_S .

ante a tabeta do Iornelo "Dr.
_ .Heitor. fêrrlti"r sef.�.errsarjM 1la lJeite�e hoje os fones esquadfões.� figueirense, que,m-

, 'Iider.a o. certame 'a(} lado do Atlético, e Avaí, que divide ti vjce...,lidefa�a cDm i(), Guar:àt1i. Grande batãlta deverá. assistir &púitcil'
iderando-se que est8rã� fJent& a frenfe o;.1BiJtMe5 1ivai5 de f�� fé.s.i�idos por UI1t triunfo ao gôsto de suas "tofcidas"�

,

rá, pois, ser renhido, sensacional o jogo�ke alv4 ..pretos ,e alVi-€el-es1es, maflEtlÔO par. feF-tÓmêçO às 10,30 ooras, 'devendo
9 horas ser displJlado � jogo'prellmlnar enir& Gaz� e Curitibanos,rJem fontilnli�ã.t) ·ao Torn_ei:o Yarze.ano Ofldai "Dr.·Saul Oliveira,

Não somos cronistas esport1� E com asslstêilcla e tudo. Lira e

Quando menos se esperava, o ''Ditador'' Osni Melo,
resolveu formar uma seleção eatarmense para tomar' par-

'

te no Campeonato Brasileiro' de Futebol. Foi uma' verdá-
- deira '''bomba'' nos meios esportivos, isto .porque, não há

mai� tempo para a formação de um scsateh, já que esta

mos às vésperas do aludido Certame. E' mais uma do "fa

migerado" Pr�sidente 'da F.C.F..

'�Oo-;._

Fôlba A

ata/

D. COROEmo

Nem nossa
_ intenção. será de In- Doze no juv�nll, em disputa pe,

..............
'

"

,

.._........_••••••••
grassar na ACESC'. Trata.sa ape, lo ,titUlO, demon�tráram um ótl

O Daltyt cordeíro, que de cordQlro, pouco tem, já se declarou contra a F.C.F. i nas de colaboração. É que acha, mo nlvel técnico.. Brlndaram- ao

ef�tra a Aman�ira como a entidadtí quer formar .o scratc� catarinense que no !
mos o nosso basquetebol um tan.; público presente com um espetá·

O mes vai tentar eliminar 6S _'aranaenses; O rapa2'l e mesmó do contra. ,E l to desp!:'szado na Imprensa. sen- curo Já há multo inédito em' FI()4.

tá uma "féra". E o-seu Maury, pela jGazeta que é o seu jornal, achou que a díre- : do um esporte .amador precisa de rllIDópolls. prova e�ata de que a,

"técnica da seleção melhor ficari� se tivesse sido confiada ao eterno prepara- .. apolo. Se não nos eng�namos só- FAC está aparecendo. E bem. No

do Guaraní, Newton Garcez. E e. há tempos havia sugerido o nome de Nel- : mente um cronista da ACgSC é sábado com caixa baixa e tudo

- "

Garcia. Calma, colegas. O·indicad., rofo sr. Saul Oliveira, o Saulzinho que tan-

'I
espe<;.taUzado neste esporte. a eclética teve ,a ousadia de pa_

vêzes elevou o nome futebolíst1eo �e santa. Catarina no Campeonato Brasilei- ' E que é o Rosendo Lima. Um es. trocinar o Campeenato Estadual

de Futebol. Ele conhece como �iniuém a arte -do .esporte-reí e, imbuido como e, forçado. sem dúvl4a um grande de B8I3quetebol JuveniL 'Ita.l1ti,
dos-propósitos mais elevados, s4berá organizar um escréte digno de repre- : oronísta E entendido no assun, JolnV1lle, Blumenau e Florl�nií.

tar O nosso Estado aqui e lá fórà. Vamos colaborar com a direção do sele- • to'. Mas um Só não basta. De hoje pOl1s participaram. Pelo. menos a

ado?
' • em diante vamos colaborar tam; FAC em 59 já' tem o seu eam,

X jX X I bém. Naturalmente sem o estllo peão Estadual, e que é uma grano

Critica-se a constituição do Alto Comando 'do Selecionad.o, mas snencra-se ao e dos grandes cronistas. contlUdO, ele coísa. prova de que seus tra,

conhecida a relação dos convoca'os. Logo deve-se estar concorde com o tra-. I vale nossa intençãO, que é, das ba!hes estão aparecendo.

.qu.� ,o. ��s�o. ve� r.eal1za�o, �
I

� '_ \ X" ' .'.'.' .- melh}>res. Construtiva. portante, E maravühosamente- bem. Sábado

_' ...." :,p., _

l1Qde a FAC contar com mals um e d.ow.1ngo. na. ,gl'i!� de JolnvilLe

Por determínação, da F:C.F. está 'paralizada' a disputa "do Estaqnal:,de.:,]i!n .. , I aconteceu .o cam'pe�nato Estlld

I, a f1m;:tte �ujdar-se da �gan�Q.ção.e preparo" da seleção que nós represen- 'I' 'de ::'<����",,ºel!C»�
rá nó Br8sile.irn que se �proxima.

.

sunto para hoje. É sobre ela que comentaremos,
"""���""'" -; •.z '

. \ -X ; X ,X
'

vamos fà.lar. Ainda neste mes será real1zade

�m!!�jrI, or��adóra da �eleçªo catarínense resolveu �au<>�t......dP"",,�· Apôs o, acontecido, Incêndio 'e' 'o Campeonato Infantll de: Ras-

ã, sexta-feira, -ra: noite, n�da,�.Fó��O Paula Ramos l ...... �Q�ll.aql!�la Enttdade eiS que

t
quetébol. Uma das grandes r,ea.

selecionado formado possívelme,nte' pOr'Nilson (Atlético), Picolé (Barroso), sUl'glu o TenelI'l7t-
aro �os pas:. l!zaçóes da FAC. Necessidade D-

(BercíHO Luz), Tenente (Operájrio de Criciuma), Cláudio (ou Anie!), Faus- sos, dando-lhe n
as r�uPIW' sente E'�' ", -

-

'

Otan, Galego (Bercílio Luz), Teixeirinha (Carlos Renaux), Idésio (Mallcílio wn�a este abnegado. ,tis

.

), Nilo (Paysandú) e Almerindo (Operáriq, de Criciuma). Ser�o cobrados in-

I
soergue-Ia do caos ,em que se

s, revertendo' o prodl,ito do .espetáculo em benefício' da Seleçã(). contra. E com sacrlf1clos já cG

,

'�" .. X X seguiu levantá_la.
,

O Dr. Saul Oliveira,- técnico/da Se1e,ção, viajou para o Rio, devendo seu re- Existem at�lmente alguns.-:sen&
dar-se �oje. Na ausência do coach responde por tudo o que se relaciona com o que é perfeitamente acel�

lção O locutor Lauro Son$:ini, ilesignado diretor de relações' públicas da Meljplo _Im todos sentem "

são Organizadora. a FAC rescussltou admlnlstr,

A FAC-' EM FOCe' ,
'

Osni Melo declarou à imprensa especializada que não
,

havia dinheiro para gastar em seleção. Agora há. Onde
estava � '.gáita"? Estava 'enrustida" em algum cofre que
não era o da Federação. Osn.i é o único que pode dizer aos

desportistas de, Santa Oatarína onde guardara a "jabaca".
li: continua guardando, naturalmente ...

_,- �Oo:---,
Na Federação, reuniram-se 'osní Melo,' Saul Olivei

ra e Lauro soncíní. Desta reunião ficou decidido que Saul

.serta o técnico da seleção, cabendo à Làuro o cargo de 'co
ordenador (que cargo é êssez) Ventilaram o nom_e de Ti

lodi para preparador físico, .mas o rapas não ácêitou en

trar na 'mamelada", 'Bonito gesto, o do Tilodi. Preferiu

ficar de fora a"llõr sua' moral em jõgo. Agora, 'há duas va

gas a' serem preenchidas: massagista e mascote dá. sele

ção. 'Para o primeiro cargo lembramos o nome do Adolfo

enquanto que o segundo ficaria bem para a Marta Rocha.

Que tal a idéia, Presidente Osni Melo?
-000--

i

Jamais, em tempo algum, existiu em futebol o cargo,
de COQlWI.DOR. Inédito no mundo inteiro o cargo
C'Onfe.ndo'�" ró .-.cini� Segu!lQo,_o..�cioI1ária Brasileir6; ,

organizado por José Baptista da LllZ, a palavra. COORD�','
NADOR tetn. seguinte significado: Dispor; seg]Jl'''�'''

o

órdem e métodos; qr�aJaizar,,�arrJH);�-'

9u� con:fe�i,.""ro'·'

•

x X x

Após o prél10 de sexta-feira, o clf. Saul Oliveira; dará a conhecer a formação

domingo, em JÓinVille, enfrentllfá o selecionado do norte, cuja organização

a 'cargo da Liga Joinvillense.
x X x - .

(;) Abrigo de lI4enores foi o local escolhido para a concentraç"âo dos players

_iol' que aqui já se- encontram desde segunda-feira. Sob todos os aspectos�
local magnífico.

.IX X X

Como bom botafoguense, consternou-se bastante o passamento de Beleno de

eltas, domingo à tarde, no Hospltal-polotlia de :aarbacena, onde há quatro anos

otá.vel player se encontrava internado. Nunca:' tive a ,oportunidade de vê-lo

• 'mas, ,segundo os comentaristas, Heleno de Freitas foi um dos maiores jo

res brasileiros de todos os tempes!
X Xi X

Deu-me uma'notícia alviçareira o.presidente:da F.C.F. sr. Osni Mélo: o Tor

o "Dr. Heitor Ferrari", ora em disputa, não terá um segundo turno.

x X x ,

-

Os "bugres" do Newton Garcez, domingo último. bateram inapelàvelmente

rapazeS' do "Daré", émpurrandp-os mais para tráz. Jogou bastante inspirado .o

otão. tricolor que agora ,se prepara para enfrentar o Figueirense.
x :x 'x

Notic.ias chegadas de Jolnville dizem do tento magistral, consignado pela

.b., 'com:o êxito que, acúsou o Campeonato Estaduai de Volei e BasQUet_6, eie
o �o.'Pal. dos Esportes. O Un1v�rsitários,sagrou-se campeão dó'.Jesporte:cfã
, derrotando o Bandeirantes e o CruZeiro. Q; Caravana no basq�te denotou Ó,

anga, de Blumenau. mas não cons�gpiu;.,pa�r pelo Palmeiras, que o vené�u
ii; 40 �� 30 adj.Udicando-.se ao titulo do 'espOrte da cesta.

'

'

.
,x X __ .x

.
TombaMm Paúla Ramos, Oaxias::e Rereilio Luz, os três primeiros colocados,

e a Catlos �enaúx, América e Atlético Operário, respectivamente. Einbóra

jasse ardeiltemente -a ütõria do tricolor praiano, não posso debatr de re!!eber
lés com..um sorriso conformado nos lábios, �da mais levando-se -êm cónta

os clubes .que-íSecundavam o tricolot: praiano- na tábua de colocaç,ão: também
peçaram, garantindo a Valério e seus companheiros o titulo do primeiro turno

�iu.t:ron foi o campeoruno,que Dml'llg6ra �r.ant1dO seu êxi� financeiro.
"

,".:·Xi Xr x
' ,

Ava�'e Figüei1'et1Se, ded!rontam-se lhoje à luz dos refletores do estádio praia.,.

prqsseguhnento:8.o Tornéi�ttDr.:He'ioor F�rrari". A velha l'ivali4açl.e em jô

ai sel'JflUlla peleja cheia de emoções� devendo 'vencer.o que melhor sOllber se

UZir nos noventa minutos. :Quem: Venllf!llá.:?
"t

X. X x
"

os Lima, com as repart� sob (;) titulo '''Fala .0

", que esta:!ôlhat mnrpublicando, marca ma�iUJn' ilento ma�raI em sua
.

rQ. .canelara jo.nmJJstiea, O J8.paz cr���ãn, há Si Jl�r) como um

Ioambas no gênero em Santa; Catarina. Prossiga, lWzend.t1, qUe multa gente'

f8má6iuStlça ao mérito cl4Is teWl>. esiorços!
-

'

mente
,

acreditamos existir

tas falhas a,lnda

movlveis, é logioo. Técnlc�

te, apesar do que houve su'

nossa expectativa. ,Dentro eia:

:�ib1l1dades foram
.

real1zac

Campeonatos Citadino de

quetebol Juvenll e :Adulto

vemos nolitadas, memoráv.

quadra da Faculdade de I

•

-VENDE-
CAMINHONETE - D·

fabricação de 1950,
para 1.000 qullos cabine

,

"

carrecerla de madeira ett
,

estado de 'conservação.

'l'ratar -com, Aldo Vf'

•
c
O páreo teve' Bua 'ir.,

tat ás guar-nições VelilCl

1955 � Amilton C '

1956 - Flávio P.

1957 - Manoel S'

.

(Mantinelli
1958 - Roif Ewal

�. :DI

1957..- Edtar
1958 - Màllo�l

'(:Martir.
�TDo arqu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



na urbana que não estejam,. eer, Vale pereira fez apelos no sen
cados de alvenaria; ReguI8menta do da �ajoração, por Parte'

. a distribuição das verbas da Câ- E�cutlvo do' salárlo_famflla
I mara e dá outrás· providências". �clonárlos. munlcipals de, C
Também de autoria do vereador para CENTO, E CINQUEN,

Manoel Alves Ribeiro, ror apre- CRUZEIROS.

sentado, à consideração da. Casa RECUPERAÇÁ,O AGRfCO
uma prdposlção .que visa regu_

DA ILHA: O vereador Domln

Carlonl teceu veemente criticas
ESCOLA

ao Chefe' do pOder Executivo em
PROFISSÍONAL "DO�.
, BOSCO"

face do aumeIlJto vérlf1cado na

� v.ere.ador, Jupa-. Ullsséla r
cobrança dos aluguéis dos pró- '

..quereu D;ledlda ao sr..
.

_efeltPrlos municipais do Mercado PÚ-

Municipal pal'a o pagamento ti
I bllco.

-

,1).,,'"---------------------------------------------------�-----------------------------�

Construção de 'Modernos·Een'ros�i
SESC-SEMIC: lambem em' fpilis�o SESC-SENAC, com o ob- do o Pais uma tarefa. da

I
A finalidade dos Centros é que pode ser

,
considerad"l.

jetivo de dar maior e:lq>an-lmais alta significação nos a de empreender-$e uma eX-j ímpar, pelo seu caráter re
são à rêde de suas escolas, dominios educacionais, cons- periência de ação educativa novador. Mediante o entro
está levando ;lo efeito, em to- truindo modernos centros.

\ samento- de ,técnicas peda-
gógicas e assistenciais, con;"

Ch
'.. li·

.

t
-

,

a, I
solidar-se-á a filosofia de

.. egara ul,e a es a capl a ��!��:���.

I J d L d
-- doia padrões arquitetônicos:,,

I'pr,o '�", ara0 yr .
o I .. 1:.e��::tI!�

,

ª,S seguintes características:pelo convalr da TAC_�e1ro mentar Justiça ao desvêlo oe à I multo que todos devemos a Juran_, ddo Sul chegará hoje às 11 horas

I
dedicação com que o .eminente ci�,r Lodl na verdadeira batalha

area e construção: 1.300
, ,- �. ,

. metroj;! quadrados, com três',a .esta Capital o

,profes.
sor J:tn'anJ mestre

UUlversl,tárlo
vem,

há.
um para a federallzação do

pr�stigio.. pavimentos. 10 pavimento:'dyr Lodl Ilustre Diretor- do En. quarto de sécUlo endereoando so estabelecimento d� �. ju- (t' d ásino sup�rlor no País e destacado suas vlv!'S energias' ao prestigiO e ridico a�o em 1932 pels.,
erreo gran e rea aberta

. ,�r.e.c.r�alaB.�ra 're-,:V"", ' .Rl!selho Nacional � à expanSãO do ensino unlver� -fflI;S'quecivel figura de JOllê Bol_' creação infantil, bibliôreca." ......
,'�. riO- no BrasU. Inaugurará �opor- teux. Falarão na, InaUguração ds recreação de adultos, cantina �es 'em plena Cidade,.' locallzand l.. '.

e O 'Pi-of'essor tud' ..
,

.

-

i'.
ran yr biblioteca o Diretor da Faculdad,e para a_dultos, e criança, co-

.

se no Jardim Ollvelra Bello, nl.:_do DJMiibargador _professor' Ferreira Lima e-mi sinha- e 'sanitários mas,Culi':: ma completa falta de decênc �.. trad d inauguração do busto de Boíteux nos e femintnos, etc. _
-

:'k,.80e�stad: d: .0 'professor Renato Barbosa ca� Florianópolis. terá tambem,-rJlara os q1.le por .a11 �assam co 1

e mui especlal_ tedrátlco de Direita Internaélonal O'seu Centro SESC-SENA€:' gestos atentatórios à

esso�ei, o!l_antigos Pr.1VadO, que, em .gôzo de J::érlas, porem do tipo B. que; ape: 'bUca.
os de nossa. Fa- veio do Rio p�ra atefl-der tão hon_ sar de ser menos, tem aS
se esquecerãO o rosa designação. mesmas cara"Cteristicas do CONFIANÇA NA AÇÃO

, tipoA., • NOVO PREFEITO

..�..��

Estado III PllSlf, •. ·1, I Clm011
,

'BANDE' tOLO'-NIZAD08'" Arroi_do, dinâmico e emgreendedor, o- Govern_dor PRESIDENTE: JULIO PAU.
-

'

Herc;ili! �ed�o '�I LUI escreveu �m, capítulo à parfe �I:C��!��A NEREU DÓ

, '

' na historia publICa de Slnla (alarlna -:- 1111 f.96O, o ';:�ER::REIR4 E HILTON

'enário do nascimento do ,imortàl calarllÍeMe -'A Ponte que é icáraderísUca di visio· de TE����;:E�IVEO::��os �

Têxto de FERNANDO SOUTO 'MAIOR rl:R�J�v��!t�E L��!; �::�
seu apêgo carinhoso ao eam- rad�,' cuidados�ente Plane-I d.p.nça'·ao seu nome' para

R be�ro. foram apresentados dois

po, preocupando-se com o jado, deve ser feito com an- "Continente". A muda:nça, projetos de Lei, com as seguin.
soldado anôninio da batalha tecedência, para que se re- entretánto, não conseguiu po_. t�s emendas: "Levantam«J,to dos
rural, eognomínou-o de "O' verencíe a memória de um larizar o interesse da popu- terrenos não construidos nljo z�_Grande Colonizador". administrador que superou lação, não encontrando a
Lá fora, quando se fala de uma ®Oca dificU e comple- ressonância que o autor do

Florlanópolis, ou .mesmo de ia..� Diretoria de Cultura Projeto pensava.Santa Catarina, o m.àiOr. veí-: da .Sécretar-ia da Educação Unido à. capital por umaculo publicitário é a 'Ponte PO� .sempenhar papel- de Ponte que é' o
.

orgulho de
"Hercilio Luz", uma cons- \ relêvo, pro\rldeDe1ado a am- todos os catarinenses, nota
t�nte na� fotografias que. pIa divulgação tia biografia damente dos florianopolita
sao pubhcadas para atrair e obra do inesquecivel cata- nos, o Estreito recebeu: ines
turistas, ou simplesmente pa- rinense, mstituindo, ,inc1u- timáveis beneficios, como
ra que se propague a terra sive, concurso para a sele- tambem os deu, em grandebarriga-verde. Na história ção dos melhores trabalhos escala, a ,Florianópolis, cujapública de Santa Catarlila, escritos sôbre o "Grande Co- comunicação: se processava lamentar a distribuição de ren.
ú gestão do dr. Hercilio Luz lonizador", estimulandO a em métodos prim�tivos. das para os Distritos e tlá. ou;é um capitulo à parte, e a. estudantada a 'conhecer e

.

Nada mais justo, portanto, Itras providências.UM CAPíTULO A PARTE Ponte é a característica - da respeitar cada vez mais o 'dr. do que se pensar na mudan-
visão de um homem. Hercilio Pedro da Luz. ça do nome do progressista.,

dístríto para "HerciliQ Luz", O vereador Mànoel Alves RibeiroPENSAR COM ANTECE- DISTRITO "HE�CILIO LUZ" denominação que empolgaria, requereu envio de pedidos de ín,.'--

D:&lNCIA unãnímemente, a sua popu-
lação. O'centenário do nas
cimento do oIGrande Coloni
zador" precisa ser comemo
rado condignamente.

h�em -:-AlgUmas sugestões =.

.

ta Catarina, em 1969, Encontrando o- solo barriga
cOJ;Aemoxi,Ildo, . com verde ainda co� .os vestigios

o júbilo .�'�guJar or- do sangue derramado pelos
, o centenário de nas- revolucionários, ó imortal
to dó ines�ível Go- catarinense, longe de'pendor dr. HeJ!llli� Pedro sar em discriminações, en

�. Homem que superou tregou-se rtaréfa delicada
lClguOS recursos dlsponi- 'de, com o seu in\tulga,r' tato
na época para goverua- político, reencontrar o eamí-
o Estado".arrojado, dínâ- nho da paz duradoura para
e, sobretudo, empreen- o Estado que ensarilhava as
, pode-se mesmo afir- armas da 'revolução para
que seu Govêrno foi cí- ainda contundido" empunharico. Estudava e plane- as' armas do trabalho que o

lá, com desvêlo, todos os' reconduzisse 'ao roteiro da'
nos que tinha em mira de- tranquilidade. esteiada no
ol,v.er na terra que amou trabalho construtivo.
o a si' mesmo, Obstácu
njo o intimidavam, como
o intimidava o comodis-
os. que, sob o lemá de Quandllf-se fala no Govêr-
emos meios", ou "es- no do dr. Hercilio Pedro da
os um pouco", iam se Luz,· aponta-se, desde logo,dando às eíreunstãn- fl. Ponte que tem o seu nome,e4ettdo terreno às di- como marco perene da vi

,s. arriando a ban- são de um homem. que, nu-dO poder de querer. "ma época adversa, sob todos
ao, pel(} povo, Go- os aspectos, pensava cons
r �e Sánta �atarina, tantemente no futuro, noUereilio L_uz nao reee- que pudesse, realísár, em ba

o caJ:go eom arroubos ses sólidas, para a poste.rips .que deíxassem . ridadJ,: Do seu admirável es
lP�cer envaidecido, pírito público, d� adminis

...
_

mto pelo contrário. trador lúcido, ficou uma obra
tep.t.e ,das' responsabili- que todo o Estado admira,

- que 9 aguardavam. desde o interior à capital� O

etor. e- a COI).gregação da F�culclQ.de de Direito de
ina, têm o prazer de con1ãdat as aútoridades

,

es ,e eclesiásticas, aos alunos dêste e dos'de
.'

ntos' superiores desta Capital, para a

4!i.9, .€oje, às 14 horas, da Bibliotéca Professor
dyi' 1..00i .e ao busto do' saudoso fun'dador do esta-
'ento, Desembargador JÓsé Artur BOiteux,_presente
.o Professor JUraxidyr LOdi, Diretor do Ensino Su

r do País, cerimônias durante as quais, além do Uus
·tant-e; 'falarãó O�, Professores Ferreira Lima e Re
Bhtbosa.

.F�orianópolis, Quarta-feira, 11 de Novembro de 1959

PEpIDOS DE, INFORMAÇõES:

for�ações solicitando esclareci
mentos sôbre qual verba está seno
.,' r-..... '

do procedida ,a rerorma, do prédio

O ,Es.treito, progressista
tliStrito da capital. foi alvo,
na Câmara Municipal, de
discussões a respeito da mu-

O Estado'deve, pensar, ®s
de já, nas comemorações que
deverão ser ,levadas a efei
to no próXImo ano, àssina.;,
lando a passagem do cente
nário do nascimento do
"Grande COlonizador". Os
atropêlos de última hora, as
inlprovisações e os airaIdos
tão comuns são os princi
pais responsáveis pelas la
mentáveis. ,falhas que tiram,
por completo, o brilho dos
festejos.
Um' programa bem elabo-

da prefeitura Munlcipal e outras

providências.
CRITICAS .A.O PODER EXE

CUTIV() : O vereador Llberato

,Aslo de·puericultura em (apoeiras
samente registramos o fato,
por' julgá-lo oportuno e va
lioso 'partindo de quem tem
vivido e compreendido os
problemas de nossa cid
situapdo.se com� 110-
rianopolitano e amigo das
classes menos fa1'Otecida

,rendas dos Mercados Matado
,

e Feiras no VAlor de três
de cruzeiros cOllStantes da p,

,

.ll0sta Orçamentária de 60;
MAJORAÇÃO DO S�

FAMILIA; O verea'dor Nereu

Aquino teceu conSlderaç-oe Sô
os

.

trabalhos,. . que se vi!
. iii

zando em iavor da recup�
agrícola da Ilha.
REPAROS N� PONTE BERC

LIO LUZ
PVpssegUlndO na "tribuna o v

readót Dt>mingoS Ferl'l.and� K
no �ez apêlo à ba�Cada do G
no, que desenvolva esforços ,J1ili
ao ,Gov. da' .Estado em favor
Ponte "Hercl1lo Luz" cuJa si
tuação está reclamando urgênt,
reparos.

auxilio concedido à Escola Pro �

fissional "Dõm Bosco" aprov� 1

pela' Câmara tenda' o mesm>
entrado em �lgor nó elfercíCIO' ( 1

1958, e até à dá pre�ente aind,
não foi pago.

CONCORRll:NCIA DESLEAL A)
COMERCIO .ESTABELEi\iDO
O sr. JuPy UlIsséla fez VII< •

ml'nte protesto cont!'a a conco!
rêncla desleá( do' comércio ambl'

lante, em detrimento aos inte'rel
ses lícitos do comércio eSSltbeI·.
cldO, sallentaondo quQ. o d
vOlvlmento 'cada �ez malor do c

tado, comércio vem' preJudlçan:c! )
sél'iamente honestos comerclan '

,
que pagam seus Impostos mer(.

,

cendo,
.

POIS, uma' ;Imediata pro.
vidência das autorld9.dell· Compe_
tentes. NIló oportunidade. o i.er� ....

c10r JUPy Ul1Bséa t�bém tez, f(_
glstrar seu, pr� �à ô'Pr,:·
l!ê'é!fment;de engraxate� ambuian �

O vereador JUPy UlIséa, cor_

tlnuando na tribuna' ,m�tc �

sua confiança na ação do no' o

prefeito de FlOrianóPOlis, m ..

n1festando sua certeza. de que o

'" futUro Governador da Cldad"
há de envlda.r esforços em fi. �
vor da limpeza. tia ,cidade e (e
outros aspectos que de certa fo '_

ma ateiam a Capital do Esta<'! ',.
Rebllltem as criticas formmad[ 3 ,

anteriormente pelO vereador M'
noeI Alves Rlb«:_lro, apontando a.

falta de 'assistência do Goverl o
do Estado como fator da escas, a

JilredUÇão de nossa agricultura.
. ORDEM DO DIA: Na 9mDr'l'L)"

-_

Centro SESU-SENAC, do
tipo B, como" êste da foto.
será con'struido em Florianó- D�a f-oram aprovados os assunt 3.

pOlis. debatidos na hora do expedleni l.--������----���-- '

CRONISTA DE "O ESTADO DE S. PAuL@'
EM FLORIANÓPOLIS'

A fim de participar da denciadas jornalistas que s �
lesta programada para o ocupa com assunto$ sociaif ,

próximo. sábado, nos salões e a sqa vinda prende-se L
do Querência Pálace Hotel, um convite feito pelo SI.
deverá estar até àquela data Manolo Rtmbol, ge� dJ
em nossa cidade a cronista .

social do matutino paulista Querência, especialmenw pa·
"O Estado dé São Paulo", ta a já citada festa. A nus·
Mãry Winne. tre confrade, os nc5ssos me·
,A ilustre' e conhecida cro- lho.rés votos de feliz perma·nista é' uma das mais cre.. nencia em Florianópolis.

a Mnnicipal
.lrianillOlis
:AVISO

e retificação, a Mesa Diretora da Câmara
,. rianópolis comunic(l,' que a solenidáde do
tucional, que prestará, perante os Srs.
vo Prefeito de Florianópolis; Sr. Oswaldo
do, será às 10 horas na Sala do Poder
ipal", no prÓXimo domingo.
10 de novembro de 1959
Julio Paulino da $il1ia. Presidente -

uma hora da madrugada F.. r,,eo"'.,8O.,ile,.perimetro urbanõ doa cidade. 1.-f
Compreendendo

-

perfeita- ,Este jornal anunciou, ontem,' que 'a,. famigerad �

ménte o problema, e no in- ELFFA - com perc:lãQ da 'ma palavra - em surdinr,
tuito de dar-lhe uma solu- 'fizera dois auméntos. de preços: na tax_a adicional, d j.ção proveitosa, o vereador Cr$ 0,50 par� Cr$, 1,02 e na taxa de previdência, ti � ,

Wilson de Menezes acabà de / 'T

,apresentar p:çoposição .'na "6% para 8%.
,

Câmara de Vereador.es, no Infelizmen�e O ESTADO mentiu!-
sentido dE(.-qúe as-. nossas Em- Os aumehtos não foram DOIS.
prêgas de ônibus, em harmo- .

....,..."a I

i I V TI;." 't d Foram .L.n.aiD-& <'iI'

�;ã��u�s 'm'e���se�::�� Aos dQis acima, ,acr�scente-se m� um:' da tax�\<
hora da madrugada do dia adicional41e$iôrça, qite ptlSsOu de àJ!$, 0;50 para. ...•

'

..

se�uiilte. �ata""se, pol.S.. d� . ,Cr$ 0,80.
uma provi,dênoia niêrecec:lo- De acôrdo com os arts. 144, dó Código Oivn e 151ta dos nossos aplausqs e, Que
deve alcanç-ªc :xi.

•

ii.Qt� 'tn_"_'_I�_�doi:._C;.;ódigo Penal, ês umentos foram f�l�p
t{;!JP1:,eta .a<yontàdê 'qa' nossa :regime-�cie jSf::W:- "ss;�g,rJal1;'i,:

.

..
'

PQP,iJ�açM/· q).le. naQ "pod�
;' Ç0i'�t}l1 ,§éna�ô.:;f timá'- da.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


