
tão e informo haver desígnadox re.,

presentante solenidade. Cordiais

,s,audações. Henrique Te}xelra Lott,
Ministro da Guerra",
Outros Ministros que apresenta

-ram os seus cumprimentos ao PJi�
feito que deixava o cargo e ao que Com ti nalaora ,O dr. Atierbal Ramos da Silva, tecendo con
assumia foram os srs, Olóvis sal-. siderações a respeito da excepcional atuação 'do deputado
gadK (Educação), Mário Mene_ ,

.

Dib cnerem na Preje"itilra da Capital

'-

na e construtiva,', ale;\II.ndO
o sr, sovemaaor..' De nada

Iantou] para a'�aprovação
da .ieí raivosa nã9 demora
ram os arreglos, Grande nu.,

merb de deputados vincula
dos ao- '!lltuac!onismo acaba.,

tll.m donos 'indiretos de �ar_
,tórlelil, na m:.ais. e.vldente pro.,
va de' que haviam vQtado
com Inte!:�sse, em causa pró'"
prla, ,'� _

.

. Agora, (I estouro . .', A ,Im_
pvestab!l1dade <ia lei que
está de arrepIo à cel!-�tltul
eão-,

VIActEM NORTE:
.

,

SI,NAL \D�E VIOtÊ�(IA QUE A TÉCNICA
"IMPÔS" A' UM POETA

No próximo dia 23 do cor
rente, o poeta Pedro Garcia
lançará VIAGEM NORTE,
livro que' êle própria assim
'dennê: "sinto-o c-omo o si-
nal de violência que a técní
€a me Impôs nêstes- dois
anos de poesia díseursíva",

Garcia rrísa .que "parado
xalmente e sem qualquer
.íronta, acontecerá que al

guns entendérão o poema
mais do que eu, outros me

nos e ainda outros nada
entenderão": Em nossa edi
ção de amanhã, daremos
aos nossos leitores a ínte-

Falanqe a O ESTADO sô- 'gra -dâ' importante entre':'
bre a sua obra, sua vida e ,vista que nos foi eorrcedída
.tendêncía...Jp.telectual, Ped�o I pelo jovem poeta., \ _,_;,�,

J1i;, '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SSSSSSSSSSSSS'SS,.ss:;:%SSSS%%s:oLSS,+ �s"'SS%,.S:'
Para alÍnoça(e jantar bem, depo,is de SU� a
casa, QUERENCIA PALí\CE HOTEL U

ANIVERSARIOS

DR. FÉLIX SCHAEFER

Com grande satisfação registra.

mos na data: que hoje transcorre

mais um aniversário' natalício do

nosso prezado amigo sr, dr. Felix

SCha,efter 'Diretor do ,Serviço de
,

Defesa Sanitária Vegetal e' pes.,

soa muitíssimo relacionada em os

nossos meios.

Humberti�ho oferecerá na , re,

sídgncta de seus avós uma tau+a

mesa .de doces e guaranás
"

.

Ap Humbert� as ,felicitações de

O ESTADO.

menino HUMBERTO FERRh"IRA

Transcore hoje o 'primeiro aní,

v,ersário do galante menino Hum_

berto Ferr,ei,ra.

O garotinho é filho da d. sra.

Dilza FeFrreira.

sra, Emilia Guedes

srta, Emil Tl).erezinha.
sr, José Valério Gomes Jr.

sra, Maria de Lourdes RQsa

srta, Nair Maria dos Santos

FAZEM ANOS HOJE
sr. Ademar Aurel!o de 011veira

-::o., -sr. Otavio Melln

sr, Hello de Ollve!J* Machado
ÀS muitas homenagens de que for

alvo, juntamos as de O Estado for.,
mulannocthe e à sua dígriíssíma

família votos de perenes rencí.

dades,

srta. S!lézia Rocha

sr, MariQ Teixeira Nunes

sr. D!!son Menezes Reis
sr. Otavio Francisco da Stiva
sr. dr. Zerbi Lins

menio Jul!o Cal'los

sr. Rene Tolentino de 'Soaza

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

ALUGA-SE
A preços eSpeCIaIS, no SUPER MERCADO DA

AVENIDA MAURO RAMOS: Lojas Externás, Boxes
Internós e Bancas.

Estão já funcionando Padaria, Açougue, Peixa

ria, Venda ,de Leite, etc ..

Os interessados devem aproveitar essa oportuni
nidade para obterem um aluguel bastante convidati
vo, procurando o Consórcio de I?e�envolvimento Eco
nômico S. A., à Rua Conselheiro Mafra, 72 - 1.0 an-

dar - FONE 2831. N-ll/44
,x X x

CAROU,NA 'DA lÚZ SIQUEJRA
Missa de ,30�o dia

São conviqados ,os parentes ,.e amigos 'de Caroli'na dai
Luz Siqueira, pai'a armissa de �O.o dia de seu falecimento,
que será rezada na Capela do COlégio Catat:inense, no dia

-

23, segunda-feira, às 7,10 horas da amnhã.
A família antecipadall).cnte agradece ó compareci-,

menta a êste ato de caridade cristã.

Vende-se Prédio à Rua Trajano
Vende-se o predio de 11.0S 13, 15 e 17, com quatro' am

plos salões, sendo dois térreos, construído em terreno de

11,70 de frente por 45,00 de fundos. Tratar à rua São Jor

N-ll/50ge, n.o 32.

'iii 1ft..... • IQII qTll. DUall

PSVALPO MELO
A VERDADE'E' ESSA - A alta nos preços das utilida

des públicas e principalmente nos gêneros de prímeíra ne�

cessídade continua sendo objéto dás maiores preocupações
do povo, principalmente das classes pobres, que embora
as dificuldades prementes em que -vívem, têm de pagar n

.uesmo que pagam os ricos ...
-Os preços são os mesmoos, para pobres; remediados e

ricos. "

Procura-se sanar .o mal.
"'-Inventam-se processos.
Orgãos controladores são criados para que melhore

a situação.
Com safras oU' sem safras, ninguém se safa.
Os "órgãos" entregam os'pontos.,
Oedem, vão cedendo sempre, dizem, que para evitar

males maiores.
Fundam-se Cooperativas.
As Associações Rurais se multiplicam, com festas e

, discursos.
Até se apregoa em manchetes os benefícios' dos cha-'

mados e invisíveis "Cinturões Verdes".

, Mas, a Verd,ade é esta, como se verificou ainda na úl-
tima feira colonial do nosso Mercado Público:

Farinha :ge mandioca, saco ..•......... ,310,00
Farinha de,milho, saco ,..... 500,00
Polvilho, 'saco 750;00
Milho, saco ...........................•. 450,00
Feijão, saco ;......... 3.800,00
Açúcar grosso, saco �... 240,00'
Amendoim, saco ................•........ 550,00
Carne de porco, kg. 70,00 .

Toucinho, kg. . , o ••••• o '10,00
Linguiça, kg. . .. ,0 ••• o •• 0':0 o o o o o o-o, ... , ',' o '10,00
QueijO colonial, �go .. '," .. , , , , , , ,�••• õ. ô r: .' 80,00
Manteiga,' kg. o ..... , .

'

;-.. ;! ': : , ... ; .. 115,00
Ovos em caixa., dúzia .- o. .. • .. 35,00
Banha em lata,�kg. : o o : � o 80,00
Batatas� saco ..... o o o '" o ..• o •• : , • o o .• o • o , 800,00

"

Arroz, saco o •• o , o • , o , o •• o o •• , ....... -' , • . • .. 1''160000,'0000Mel, lata .:.........•...•••• ;'••••••••••.•
Mortádela" kg. . ...•.. � •.•••..••.•.•..-;.. 80,00

, A farinha! de mandióca, o feijão, a manteiga, a batata
e o arroz, farlnha de milho, a �nha. .. com preços de es

pantar, vencendo tôdas as providências.
Ê nij,o .há Jei�, mesmo•••

-« CLUBE-DOZEDEAGOSTO »

Dia 22 domingo r Soirée INFINTO - JUVENIL·

Movimento da Tesouraria, em 16 de Novembro de 1959

tante diante de nossos olhos des.

preocupados. Não seria preciso

comtemplar maquinas compllca_

das dentro de gigantescos labora_

tórios nem flxar os olhos nos "co_

gumelos" das bombas a,tomicas

para assistir' direta ou indireta

mente ao processo de transmuta_

ção. Bastaria comtemplar poetlca_

me,nte o desabrochar de um }lotãe
ou a tranqu!!a vida de' uma l'aiz

qualquer parada enfiada no seio
,

,

da ten'a. .. A plantinha mais

humllde seri capaz, por
I

exemplo
de fabricar fitamos, él� potasio ou

de ,c'8..1cto- q.ue nã,o exist1St3ID no
Diretor

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

meio exterior
...

Saldo do dia 14 (em caixa) Cr$ �.156.371,40

UECEBIMENT O s
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação
Dep. de dinheiro

Cr$ 122.380,30
2.795,00

'S'i.�.;r";�"

\�).:ifL .. _.,���.:jf�·.�.:'� :,:':f'�fJ�

Cr$ 1.281.546,70

.�.. ,

-

, �·;:��i��:�iift�'·
'_" .,�

P A G A 1\'1 E N TOS
DESP1!:SA ORÇJAMENTARIA

Administr:;tção Geral

Exaçüo e Fisc. Financeira

Sego Pública e Assist. Social

Serviços de Utilidade Pública
'Encargos Divers9!'
Decr. n.O 42
Balanço

Cr$ 2.500,00
8.000,00

15.000,00
14.200,00
19,160,00

..;� �3.400;OO
1.219.286,'70

',f Cr$ 1.281,546,70

\.�';'��
..;

Cr-$ 1.219,286,70
18.1�6;00

DISCRIMINAÇÃO DOS SALDOS

Na, Tesouraria ••••••••••••••••••••••••••••••••
"

••• .! •• � •

Em Bancos .. ..:.

�'

;.

����
\"�

CrJ 1.237.432,70
\

Prefeitrira' do Múnicípio de Florianópolis, em 16 de �ovf!mbro cl,e 1,.959.
'w

_ ,.-t0'
\ J.

,�� .. �,.. ,.

M. C. DE FREITAS
Chefe Servo Cóntrôle FREDER.ICO

V 1ST O

BOTELHO
.M4,8IO, {..()!10
T,esou_r,eir9 '

r

O fllm� "Aí Vem a Alegria"
co ma presença dos artistas que

vínhamos dívulgando antertormen;
te nesta coluna 'somente será na

"

primeira' quinzena de dezembrg
próximo

sua, deputado Dib Cherem,' no,

menagearam ao üustre casal com I 'Em' prtncípíos de dezembro
, , ,

um elegante jantar nos salões do remos a visita do casal sr e I

Querência Palace na noite de
I
Alberto Pít tígltaní e José· ROdol

4 a f i E t" t as
I
pho CaAma1'a. era. • s iveram presen es,

figuras mais renresentatívas do x 'x x

mu,.ndo social '!ii político, onde Dia 26 acontecerá o casamen,
também destacavam.se os emínen., da srta Graslela Peixoto
tes homens Públlcos dr. Aderbal Durval José dos Reís

x' x x

x x X

DomingO, o Clube Doze

com uma animada soirée

ReaIizar.se_á no ,próxi�o dia

24 na cidade de Itajai um des;
, , "

com os afamados. Ramos' da S!lva sr Celso Ramos
, ,

e sr, Osvaldo Machado dígníssímo

Pref!)ito da Capital
x x .x

flle de modas ' x x x

pelo Convair da Cruzeiro do

Sui viajam hoje para o Chlle os

casais: dr. Newton

Renato C�ta ,e-dr. Zulmar Li�s_
Os casais em ques�ão,
rão, no ,Chile o Bras!!

,

gresso de Medicina

tecidos da Indústria Texttl ita..

'jaíense,
O aeontecímento está, sob a: res;

ponsab!l!dade .do credenciado C? parabens aos dirigentes, do res.,

Iuntsta social SebastiãO Reis, no taurante Rancho da Il'la, pelo
movimento que está mantendo

aquele agradável ambiente

simpático ambíénte do "Caiçaraa

Clube".
x x x';8: x x

•. JANTAR: Um grupo de ami-'J O sr. :Salvador Piazza, Qltculot�
gos e admiradores do casal sr e rapidamente em', nossa Capital

Af4ulmLa Ve(fêtaL?
Noticias 'aparentemente absur, Baranger faz questão de dizer gua bidest!!ada durante

das aos olhos dos cientistas"nãO que não é nenhum dos' tipos ca_: dias. Um terceiro grupo é

raro aparecem na imprensa, e até racterístícos da falsa ciência, mas: germinar nas mesmas condições
na imprensa categorízade como que também não é um cOllfor_' em 45 dias. Finalmente, um'

reflexo al!ás de comunicações mista. E lembra uma' experiência quarto grupo de igual numero de
,

,

>feitas' a sociedades,' cíentrücas de referida

reconhectdo Vfl'lor. Uma delas' é em que

divulgada pela imprensa. francesa Jllinar

num tratado de Bersel!us
,

certo autor, razanco ger.,

sementes de ag�ião em

'lotes é posto a germinar por trm,

ta dias em agua bldest!!ada. adi.

clonada de cloreto d� calcio pu.

C<:lfld'JÕ':S totalmepte isentas 'd,e

enxofre acabara por encontrar
,

nas plantas nascidas dessas se_

mentes quantidade muito maior

de enxofre do� que a antes exis_

tente. ,Mais tarde vieram as ex_

periências sémelhantes elre von

a- respeito de transmutações qUÍ".,
micas que seriam real!zadas pelos

vegetais. O autor do estranho co.

municado é o professor Barang,er
)

-,'

que apresentou sua contribuiçãO

ao Instituto Genevois. Divulgan_
do essa noticia' cumprimos nosso

dever de informar, embora res_

.saltando de inicio que úm fàto

'�omo o, notiCiadO" para ser "acei_

to e pa�a merecer o ��rido que

em� torno dele se armou��recisa
ria antes ser mjtlito bem con,fir_

ríssimo.

passado o tempo previsto para

a experiênci� procede_se' à aná
, '

lise química das plantas ,e da agua

em que elas germinaram a fim de
, ,

verifica.r se' nesta ocorreu alguma

alteração.
E o r,esult,o?Herzeele

,
com muito maior nu. 'No quarto gru_

mero 'de elementos. Suas concl\l_

3ões foram categor!!éas:, as plano

tas podem, transmitir elementes!
�' ,

"

'

Diante de" r,esultl!dos de,ses é

preciso procurar as possiveis cau_

5as de erro, Seltr-pe�der d� vista

po houv,e aumento de fosforo e

po�ásio. O calcio por sua vez au_

mentou em �odos os grupos.
, 1 ..

< MADElnAS PARA

·�·lr'o"NS/l'R {,(,-. O
"

.,_. J._ J ........ 1\ _

IRMAOS f3irE�.j((,,'!JfH
c'A. I � fi J:, (' ...� lo!' 6

-

f O 'J f' f'-I O;,

A.l·� T!( ,(.) (..;\� f·' ��).;; 1:1 ,_) D._h. ...�, A._.�J I
.

mado.

As coisas remont'am a muitos itinda, a poSSib!l!dadé de f�pclona.
anos a umas velhas experiências

,
,

de von Herzeel� que, em 1875, te.
ria conseguido obter transforma_

,',em as _plantas como sImples con_

c:entradores dJ) atomos- existentes

'�m quantidades ,muito pequenas JUIZO DE DIRElio 'DÀ 1-"
VARA DE F'LORIANÓPOLrS

,ção !le um elemento químico em no meio externo. É disto que

,

físicos necessitam de aparelhagem

CARLOS SALDANHA
, Escrivão

,

viera: apesar d 2 a técnica ctUlmica
se rigOrosa, o número de obser

vações era pequeno, de' modo que!

se: tOl'nava difícil tirar conclusões

firmes, �na opinião. do proprio 'Ba,
ra,nger. O que este ,cientista in-

tensimal essas transformações os

especial,. poiS, segundO Ga,ranger,
as plantas fariam isso de maneira

muito simples, s�m desprendi.
mento de energi'a. E a, todo ins_

conformado procurou foi precisl1_ conservação aval!ada em Cr$ ...

mente obviar aos
_ incove,nie,nte; 20.000,,00.

'
--

5." Dois llquld!ficadores,
das experiências de seus pt'\deces- marca Val!ta usados em bom es.

sores. tádo de cons�rvação aval!ados em

Eis o esquema de uma 'daS ex,," Cr$ 4 .. 000,00.
'.

E para que chegue ao conheci_
de Baranger: toma qua-' men:to_ de todos mand�u' expedir
de sementes, ebm e8CO_ o presen�e edlt�l, Q.ue será. 8:..f1-

de deter. xadc· po ,lugar de' costume e p,u
bl!cadfJ. na f.árma da lei. Dado e

periências

trõ qu!!os
Ih idas e comparáveis

,

minada planta. g.épl1ra essa mas_
pâssade n_esta cidade de Florianó-

sa
..em 400 10,tes de dez gramas poUs" Estado de Santa - cat�rina,

com precisão' de centésimo de aos dezesseis dias do mês de no_

mll!grama. U�primeiro grupo de vembro do ano de m!! novecentos

e cinqú,enta e nove� Eu ,( ass,)
Carlos Saldanha EscriVãO,' o subs _

crevo. (Assi.) Euclydes dB Cer_
queiTa Cintra - .Juiz de Direito.

!'.
'

cem lotes é submetido a anállse

química pa1'a dosag,em precisa do

potásio e do fosf01"0 nas semen�

tes, Um Eeg'�lldo grup,? de cem

lotes é ppeto a g·ern.1inar em a-_

Confere com o origina.l,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J�ODE DIIUIÍO DA COMARCA DE fDlpiRiAMliiõDÊ�s'lõirpõi-�Ef-: OUçA9GPÊIlM��SG: ÚALruYl�
.

mOCAS .

..
.

.• PLANTOES DE �i\UACIA .. . ON))AS MÉDIAS - 1.420 Kcs - 5 KW

[d't\.1 de citação, com o praz,o de trin- ,-- Mês de Ni)vembro -. .,' ON�AS CURTAS. - 50 mts - 10 KW
" I a

.
�;. .

- _ • y, 2.a fel!à: 13,05 horas - O PSD. na ASSE-�-
ta dias, de Interessados ausentes, _:: = �!:i��O(tarde) �������� �������, :�: �;:�:�� _ ,BL�IA -" Na palavra de Acy Cabral Teive

.- �"n'rert"'o"'e' desconhec idos" • ��.= ��;��: Ft�:ld��êrladO) ����g� ':�1��A. ��a:aJ�:Od;i�t:vembro .". 3.a feira: 20;05 horas - CELSO CONVERSA
. ·1· é ',' �.�,. < .,

•

'
•

, 29. � Domip.go
.

FARMACl'A MODERNA: Rua JoãO Pínto '. COM VOCÊ _- Na palayra do candidato
.

"luto'r ':Mla-nôel Carntõna dISPOStO no art..455, citado, .() SerVIço noturno será efetuado pelas farmácias Noturna Sto. A,ntôilio e VJtória, situadas àS' d P, S D 'O �o Juiz de' Direito- da - devendo ser, afinal, reco- 'ruas Trajano, Felipe Schmidt e praça 15 de Novembro.
'

_� •
O o • o

, ,

oailego"" de TiJi.ica:s';,Estado nhecido o dômíjlio do supli- ,O Pla���o_ dlÓ��_:.O�����X:�idO entre 12 e 12,30 llor�s��!!rá etetu,ado pela far�ácia VitÚI�. .: Jitr 40a .íeira: 20�05 horas NA ,LINHA DE
CO!ll9:lic: ,'Catál1inà; na fôr- cante sôbre o- refrido imóvel" I11III ---" F.RENTE _.' Na 'palavra do .Dep. Jotade santi:' :etc;'. . .

.
cuja sentença lhe' ser'\l'ir,ú. de' "

E S T· R E I T O
_•.

ma da sÁbE:R a todos"QU:.an- título hãbil para a ínscríção •. 22 - D\lmlligo .
. FARMÁCIA DO CANTO Rua 24 de Maio ,GonçalvesFp.Zr·esent� editar'de cíta- no Registro de tmóveís. Pro- tI!II 25'::_ Quarta Fei�a,(feriado) FARMÁCIA, INDIANA Rua pedro I\.m.oro 60a feirá:,20;05 horas-c- O QUE VOCÊ PRE-

tos O P,
O pr-azo de trinta testa provar o alegado. com III 29 '7' Domingo ,i"ARMÁciA CATARINENSE Rua Pedro Demoro •

.

ClrtA SA'B'EH!' 'N I d D it dç(io com - !!IIO serviço Noturn'o será efetuado pelas fal1Pácias do Canto Indiana e Catarinense. :s '.
- a-pa avra O epu a o

"

de interessa,dos ausen- o depoimento pessoal dos iiA presente tabel� não poderá ser alterada fiem prévia "autorização dêste Departllmen-to ...
Orlando Bêrtoli

/ '

��'incertos'e,desconhecidos, confrontantes, digo, contes- II -__� ._��,�__ .__• '- •._"'�"J'i
LN' ,

dêle conhecimento tantes, se houver, - com MIN1;-STÉRIO DA AERON:A:UTICA Sábado: 13,05 horas - PORQUE CELSO! '-,
ireIll ou

ue por parte' de testemunhas e vistoria. Dá.- ,/" ,.
,

\ �

tiv:rem't � corrêà lhe foi dii se a presente o valor de Cr$. / QUINTA ZONA AÉRE,lA. Na palavra do Jorn. Rubens A. Ramos.

J���� epetição do, teor se� 4.0,00,00 para os efeitos fis- DESfACAMENlO, rJE BASE lÉREi· DE�" I!IN.A','IO ANT'O�U.��TA DE B'AR'lrb.orrlgl
'.' Exmo. Sr. Dr. Juiz cais. O advogado que esta U:J 1 �i§� fi. J

:�i��;eito da comarc�, �
- assina e o solicitador: Claudio

-, FlORIAN.ÓPO[�S
_ õ soter Corrêa, brasllell'o,

Caramurú <te Campos, rece
Joa

do comerciante, resíden- bem citação nesta Cidade, á .

casa,. •

st d Rua- Coronel Buchele n. 4. j
te em Joinville, deste Es a o, .

,

_ quer mover a presente Sôbr� os sêlos devídos; lia-lção de usucapião em que se: Tijucas, 30 de outubro de
a

õe e requer a V. Excia. o 1959 (ass) Daniel Barreto".

e::Uinte: I _ Que o su�li-' 'Em dita petição foi exarado
s

ante é posseiro, há mais de o seguinte despacho: - "R.
c

.

n Hoje. A., designo o día, de
vinte anos, por SI e seus a -

tecessore:;, de um terreno em hoje, ás 15,00 horas, no Fb-

forma triangular, situado em. rum, para a justificação re

Itapema, desta Comarca, ra- querida, intimados o ínteres

zendo frentes em ponta agu- sado e o Representante do
,

da com terras de. marinha, M. Público. Tijucas,_ 4-11-

al d,o 'nos fundos para. 1959., (ass) Carlos Ternes".
argan, , '. '. '. _

.

i t metras a' Oeste com ]feita a [ustíítcaçãc foi pro-
tr n a

de' Fra�cisc'o Manoel I ferida a seguinte sentença:
terras .'

."V. t t J I
Um terreno, medindo' 6 m. de

de Oliveira - ou sejam 2-.700 --' IS os, e c", u go por Crente por 3'0 m, de fundOS, na

metr�; ::����=o:� ter;::r�� :::!e�;:�iSPa:�U;��iC��o:;�� �v�r:::r�!�::� I���� ou peto

POLICIA MiliTARm.an rente e ao Sul com tos, 'a justütcação procedida
'

, ,. ,

e fone: 3860 com o Dr, João ,Mom�urequ •.

t
'

t d
-

d U

.�::od�err�:�it��o t:::ro� nS�=�tl:�cau r�;ueecri�t�a�O: J��� EDlIAL DE CONEORRÊN�,�A· PARA. A,
de rundos. II - Que o refe- o er orrea� I em-se, por P1ERMUTA SE o comandante do Destacamento de Base Aérea de Floria.

rido Imóvel foi adquirido pe- ma_nda�o, QS conf�ontahtes 1:,' -

y,I:NDA D'E' ANIMA"I·r nópol1S, avisa aos ca:ndidatos ao próximó exame de admissãO

lo suplicante, por compra fei- CO�h�CldO��r do, imovel; por. . A casa n,o 470 da rua 24 de
"

t
'

'

: , J. à
. Escola de Especial1stas de Aellonáutlca, que deverão compa_

ta em 21 de lp.arço de 1949, editaIs, com o prazo de trú;l.- Maio, no EstreLto, por o�tra que ,De ordem do Sr. CeI. Cr,nt. G:.eral da Polícia .Miiltar, 1áço recér�ia'l,O de dezembro de 1959, às 08,00 heras, nes�a Uni.

a 'Cántalício--Rosa de Jesus, e ta dias, na forma do § 1.0, esteja sitüada nas· proximidades público.a quem interessar possa, qq_e será efetuado no pró- (lade, para concentl'açãq.
, tanto a posse atual do supli- do .art. 455,. do C.P.C., 08 in.. do, CANTO. ximo dia 18 do, corrente, às 10,00 horas, no Pelotão' de Ca-

.

CANDIDATOS INSCRITOS:

cante como de seus anteces- teressados �ncertos; 'pessoal- Tr�tRr ii rua 10s{, El1aB; 57, vaIaria, no Sub-Distrito de Trindade, a 'venda em leilão de Adalberto Luiz V. DePi��olatti Luiz Gonzaga M, Guimarães

sore� sempre foram pa(líficas, mente, o Dr; Representante 6 (seis) cavalos perte.ncentes à Polícia Miiltar. Ademat Rogério Albino lUarlêdo'.Muller
contínuas e ininterruptas e do' M. Público nesta comarca; - Quartel cem Flor.ianópo!1s" 12 de novembro de Ül59.. Aimoré Krieger Nildi Saul F;stevão
exercida com animus domlni. e, p(jr precatória, a.ser expe- V E N ,D E � S E (as.) OSCAR SILVA __.,; Cap. Secr. doe C,A. Antônio pradl Nogert- Lemos

III - Que, em vista go, ex- dida para o Juizo de-Direit�. '

-

'I
Antonio Tadeu da Si1'Vá Norton' .Cánde�il pereira

d 4 V d CO r a de CAMINHONETE - De So1;to , -

posto, quer o suplicante regq- _

a :a . ar� a ma c
"

"
:

. '. .

, Ati Jordão da, Silva Filho I)dils.on Barni

.. làriz�r a sua posse sôbre o. Flonanopolls,.o Sr. D.elegado ::�:iC��::O ::'I!:50�abinc:P::i:::e, (on"ího RAAional d,e Medicina Ar.noldo um.belino <, ,

osmar' Wo'lf
efe'r'ido 'l'mo"vel de

....

c·onfo·rml.:.· .0., ".Serviço cio· P,atrlmonio, da , ..
� ,�

D L Ve ona P d Pld A Fe"Jó, ,
, - ..

• .....tl"""··
-

.. '�, - 'iiio.". ."' " ..
-

� ..
uceu UIZ r e. ro �u O- e,.. I. ..

U·- C t fi al PRI éarrocerla ãc madeira em-ló' 1110 �'l<��;;:"'.. :I�'j;;"t.r._.�.:; ...........�/t'� .. �""�,....� ......"".. t-��-,-."__ -��,,,�"'4__• .1!...... _decomo'art.'ó5ÔdoCÓdi-· nlao. uI? as a n .- .:" "', "

.

1 ,"'. --"",
":",

-

',' � - .. �". ,,!,'� "W'.,'!:�.Enfo-'Bea:l -, ,Y .,"7� R®erto-Domtng,ués<-,
go Civil' e a Lei Federal n.o Tijucas, 11 de novembro Jd� 'es�::ta:eco:nser��:!O'varela rua' ':' �". ',E

)

D:r
.

f ..;�:_J . �:;-A-' . [
.

'�, /
�

\�'�;'- '·F..ran�iseo Tom�s de Quadros-. Rolando WQ.lf

2.437, de 7 de março de 1955, 1959. (ass) M. carmon� G"al- . -
.,

',; :,"-,:.';' ,< .,'.' �. .' Fredllrico Germ:uw Ramsdorf Ronei cunhá
lego Jui:IJ de Direito E Jerônimo Coelho - '3, apar.,tamen. C

. . .. '" ,. iii.
'

"4 d tque modificou o art. 550 do - .

.

omumco aos lJl"",r.essa�o,�' €lll� no !;:t '"
. o corren e, Gené8io Montinho Machado

dito código. E_para o dito paar que cheg�e. a6 conheCI
,

to n,O 2. das. 9 �'S 20 ,h<1,a..s_, T�alizal'-se-ão> as elsl!Sêes' para 0- pre.en- Hélio Fernandes <Costã
fim requer a justificação exi- �eJ}to; dos. mteressados�, c:hiníento d�s vag�� de membros'efetívõs',e-suplentes deste João Carlos Cecilio

gida pelo art. 455, do Código n:ng�em possa alegar igIfo- A'V I S O Conselho, -tendo sido, inscrito, dentro� do pràzo reg�lamen- João Luiz Sant'Ana
de Processo Civil na qual ranCla, mandou expedir o

- - - - - ta.r a seguinte chapa: � '/', C. -.(--
.Jonas Ramos

deverão ser ouvida� as teste- presente �dital que será afl-
I Dr, Júl10 Doin Vieira muqou I ,·PARA MEMBROS EFETIVOS:"

munhas Izidório Luiz Cris- xado na séde dêste Juizo, �o I o Consultório para, Rua Nunes I
.

Dr ... ploderico Mo]:'cira
pim, pescador e João Bento l�gar do .costume, e, por �o- \

Machado n,O 21. '

\ .• Dr.·Paulo de,Tarso 'da: Luz Fontes·
Correia pescador, residentes pia, publlcado UMA y1!:Z �o Fone' 26.75, - N. 11/10 Dr. -Ferpando A. SP.ril1gmann
e domi�iliados no local do Diário da Justiça e TRES

._ - - - - -

.

Dr. Theoba,ldo Veiga Picanço
imÓvel, _ 'ós quaiS compa..; VEZES no jornal "O Estado",

�
Dr. ,Homero 'Miranda Gomes

recerão independentemente' de Florianópolis. Dado � pas- 'PARA MEMBROS SUPLENTES:
de citação: Requer mais que, sadó nesta cidade de Tiju- AU�IOMO'V-El :pr. 'Fernal}do Emílio Wendhausen

" depois da justificação, sejá cas aos doze dias do mês de .'
'

: Dr •..;UlJil'ajar_l:t 'C!!-rv�alho ,. _ >;'
feita a citação dos atuais no�embro do ano de mil no- VENDE-SE R,ENAULT JUVA. - Dr� Hold�ma-rc'MenezeS"'.
conftdntantes, bem como do vecentos e cinquentl!- e no-, QUATRO. Dr. 'Joaquim Pinto Arruda
Sr. Diretor do Patrimônio da ve. Eu, (ass) Gercy dos An- TRATAR DIARIAMENTE ATÉ Dr. Murilo Paeheco da Motta

'. União, por precatória ,�m ios, Escrivão, o datilografei, 14 HORAS, RUA VICTOR MEI

Florianópolis, _ do Sr. re con'feri e subscrevi. (ass)' M. RELLES 38 APTO, 4,

presentante do Ministério CarmoI;la Gallego - Juiz de 2.N - 11/42.

Público nesta Cidade, e dos Direite. Está conforme o ori

interessados incertos e des� ginal afixado na séde dêste

conhecidos, :por editais de Juizo, no lugar do costume,

trinta dias; todos para fa- sôbre o qual me reporto e

larem aos têrmos da presen- dou fé.

·te ação dentro do prazo de Data supra. O Escrivão:
dez dias, de aeôrdo com (I GERCY DOS ANJOS,

-.---

De ordem da Senhora Diretoria, comunico aos inte
ressados que, de 16 a 30 do corrente estará aberta, nêste �

Ginásio -a inscrição para os exames de admissão à 1.a série.

I
Documentação exíglâa: .

_ EDil,II J'E. ('ON"UO;CA'.-"A":"l\,'· ,

Certidão' de idade (maior .de quatorze anos)
AI. II ,I' � IV Atestado médico e de vacina

Os cidadãos da classe de 1941, alístados' no Destaca-'
Certificado de conclusão de curso prímárío

mento de Base Aérea de Florianópolis, os transf�ridos do Informações mais permenorizadas na secretaria do

Exército para prestarem o Serviço Militar na Aeronáutíca Ginásio, na rua Victor Meirelles (dependência do Institu
to. de Educação Dias Velho), todos os dias úteis; das 14 às' ,e os que se acham em débito com o sérvíço militar, deve- c

- 18 horas. '.'
rao apresentar-se para a inspeção de Saúde para' fins de
Incorporação; do dia 10 de Novembro à 10 de Dezembro do
corrente ano no Quartel do Destacamento de' Base Aérea

. de Florianópolis.
.

Quartel em, Florianópolis';-3 de Novembr.o de 1959
.� HAMILTON BONETTO SCHINKO

2.0 TEN IG CHEFE DO P R 2
,

,

-----=�----�--------------�--����--

SEÇAO MOBILIZADORA N.o 52·

PONTO DE REUNIAO N.o 2

CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDARIOS GRATUITOS

1 e rren o

":E�tI�[);E - S:E
Aurélia Mello Bottaro

.

.Gináso Antónieta dle Barros, em Florianópolis, aos 11
de novembro de 1959.

Secretária

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA

QUINTA ZONA A�R'EÀ ,

DESTAC..AMENTO DE .BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

�A V I S O

,

Rubens '.Amatilho
J

-

Silvio SeU

Tarquino de Souza Fernand.e,

Por ordem dó exmo. sr. des. IVQ Guilhon Pereira de

Mello, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, faço sa

ber aos candidatos inscritos no concurso par\). provimento
das vagas existentes na classe inicial da' carreira de Au-

xiliar Judiciário, que:
.

.

.

1.0 � A organização e correção das provas estará a

'cargo dos professôres Oswaldo Ferreira de Mello";:_ Portu

guês; Lygja dos Santos Saraiva - Datilografia; Pedro

Bosco -,.. Matemática; Waldir Dias - História e Geogra
fia e NicolauSeveriano de Oliveira - Direito;

2.0' _ As provas serão realizadas de acôrdo com a se-

gUinte tabela:
.

:PIA HORA
9-12 9,00
12-12 14,00

. 15-'12 9,00
16-12 9,00
17-12 9,00

PROGRÀMA DO, Ml!:S DE �OVEMBRO

Faz "saber a_ todos quantos êste edital com praZo de vinte
dias virem, que o Porteiro dos �uditérios dêste Juizo ou

quem suªs vêzes fizer, trará à público Pregão de venda e

arrematação a quem der'e maior lance oferecer sôbre a

avaliação, no dia dez (lO) de dezembro p. vindouro às dez
horas (10 hs.), à porta do edifício do forum desta cidade,
:.10 bens âeixados, digo,' Cidade, dos bens penhorados
:\ ANTôNIO CRISPIM DA SILVA, no ,��ecq,tivo que ,lhe
move nêste JuizÇl � $�. ÉRICO' BRATFI6CH, a 'sáb�r: t;m
terreno com a áreá de' 23.212 (duzentos e trezg mil, duzen
�os e doze) metros quadra"aos, situado' no lugar Bôa Vista
distritõ de Rancho Queimado, nesta' Comarca, e duas ca

sas de madeira, nêle edificadas, em máu estado de con

servação e com as seguintes' confrontações: frente com a

estrada velha de Lajes, fundos com terras de Marcolino

Schweitzer; extremando pel() leste com terras de Olga
Weiss e llelo oeste com terras de� Tomaz Camilo de Souza

,Junior ou quem de direito fôr;, avaliado po.r Cr$ 75.000,00
(setenta e cin�o mil cruzeiros)J. O imóvel se acb,a devida
mente no reg·istro de. imóveis da Comarca de São -José. E

-: para que chegue ao conhecimento 'de todos que o queiram
irrematar, se passou o .presente, que será publicado e afi

�ado de acôrdo com a lei. Dado e passado nesta cidade de
Gão José, aos onze dias do mês de novembro'. de mil'nove'
eentos e cinquenta 'e nove. Eu, Sueli Domingues, Escrivã
Gubstituta a fiz datilografar e subscrevo.

DR. ADERBAL ANeAANTARA

Valdir Hering

'Valdir Nunes
>

José Carlos Bezerra....
, V�wn Egidio Azevedo.

Loulival Antonio Fronza

N - 11/40

Amaro Barbeitas Ferreira

Cap, Aviador - Comandante Interino

..

�- ;

o DR, ADERBAL ,rANCANTARA, . JUIZ- DE DIREITO pA
COMARCA DE SAO JOSÉ, ESTADO DE SANTA CATARI-
'NÀ, NA FORMA DA LEI, ETC ..

EDiTAL DE' PRAÇA

LOCAL
Faculdade de Direito
Tribunal de Justiça
Faculdade de Direito
Faculdade de Direito
Faculdade de Direito

Floriànópolis, 3 de 'novembro de 1959.

Joaq'!'-im 'Madeira Neves,
,Presidente do Conselho Regional de· Mediçina'

Edital
'-_',

II>

PROGRAMA DO MES

DIA 22 (domingo) - SOIRÉE INFANTO-JUVENIL'
DIA 28 (sábado) - SOffiÉE

,

'" (
,

PROVA

!Português ",

Datilografia �,�,
�,I

Matemática H
Hist. e Geogr. ,.
Direito t�

Juiz de Direito.

3.0 _ Durante á realização· das provas, aos candida

tos será permitido, exclusivamente; ,o uso dt;! çàn(et� tintei
ro ou lápis tinta-;

4.0 L.. Aos candidatos retardatários não será permit�
do entrar nas salas em que se real1�arão as provas, após
o início das mesmas. '

�

""

Secretaria do Trlbuna;.i Regional Eleitoral, em' Floria-

nópolis, :3 de novembro de 1959.
_ ,

Márcio Luiz Guimarães CoUaço
DIRETOR GERAL

A90RA, PELA TAc

"FLORIANÓPOUS - RWu - DIRETO
A diretoria da TAC-CRUZEIRO DO SUL tem o pra

zer de co�unicar aos seus prezados amigos, clientes e ao

r:ublico em gera( que a partir de 3a. feira, 17 do corrente,
inclusive, ser� iniciadas as. novas Unhas diretas/-8spe
dais' "FlorianópOli,s-Rio de Janeiro", saida ás 09.30 da

manhã, chegada ao Rio ás 11.40. Saíd), do Rio ás 15,36 dá

tarde, chegada ein' ,Florianópolis ás 17,40 hs. Os vôos serão

efetuados com os luXuosos e rapidos aviões "CONVAIR".

Reservas e �nformações Agência. TAC-CRUZEIRO DO SUL,
,fo:tJ.es 2-1-11 .e .37-00.-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FESIVIDADES DE ,SANTA CATARINA'
. ,

' .: "
,

VIRGEM E, MARHR� PADROEIRA DA
ARQUIDIOCE�E 0,0 ESTADO

.�,

...........

e RUBENS COSTA
anos, dois meses e vinte

genhelros João José AUgusto,
I Odalr Marcola o Advõgado Zalmlr

,dias de reclusão e Cr$ .

Apelação �çriminal n. 9.073, títuí-Ia, ou de não lhe dar o 1.000,00 de multa, ou sejam,
da comarca de Florianópolis. destino a que estava obrí- um ano, seis meses e vinte

Relator: Des. Belisário Ra- gado, ou sabendo que não dias e Cr$ 500,00 de multa,
mos, da Costa. mais poderia fazê-lo. "(CO- pela apropriação; e 8 me-

'DESAPROPRIAÇÃO E INDENI-

FURTO. CONTINUA- MENTARIOS Ao CÓDIGO sese a mesma multa, pela
ZAÇõES

DO C t t l d l"t t t
SerãO pl'óxlmamente reallzados

: ome e a e t o, PENAL, voí, VII, pago 130/ en ativa, tudo acrescido da

e não o de apropriaçãó 131).
.

taxa penitenciária de
pagamentos de desapropriações e

';nd 'bit d R f
.

d C $ 5'0 OI) d
Indenizações de Imóveis 'e bene,

• e. a, o emprega o e erm o-se ao furto qua- r , e a condenação
que, iludindo a vigilân- lificado pelo abuso de eon- nas custas.

reítorías atingidos pela ccnstruçgo

t d
-.... A tá A' f' II

- da BR�36 na' trecho J'oaçaba_
C a 0- propr.e ru» e . lança' e a apropriação in- . A razao está, todavia, ' , ' ,,�

,abusando de sua con- débita, diz o' mesmo autor; - e tão somente, .:_ com. o
Xanxerê.

fiança, leva consigo, ve-' citado ainda pelo Dr, Pro- Ministério Público, que am-
DR. FRANCISCO : DE ASSIS

�
..

INFPRMA'ÇOES DO 16.,0 DISTRITO ·RO-
'DOVIÁRIO

/

FEDERAL
'

A família de 'J1.Jrio Cristovãe Bonsfield, consternada
com o falecimento do seu espôso, filhos, irmãos, netos, so
brinhos e sogra agradecem a tôdos, que enviaram pêsames
flôres e acompanharam o seu sepultamento. \

'

Outrossim convida para a missa de 7.0 dia que será
celebrs.da por sua boníssima alma, 6.a-feira, dia 20 do cor

rente às 6,3Q horas na matriz N.,S, de Fátima, no Estreito
Antecipadamente agradece a todos que comparecerem

a êste ato de fé cristã. N-ll/IU

zes sucessivas, mercado- motor: ,"nesta, o agente parou-se na prova dos au

rias da loja, para ven- exerce desvigiada posse de tos, na jurisprudência e na

dê-las a terceiroe,' em- fato sôbre a coisa que lhe melhor doutrina. ....... I
,bolsando o prêço; como fôra voluntariamente 'entre- O réu trabalhava há vá-

também aquele que, en- gue ou cujo recebimento lhe rios anos, como (b�lconista
contramão o cofre do es- tenha sido autorizado por na '''RELOJOARIA MULLER",
tabetecimento, aberto, parte do domínus, para de- nesta Capital; _ e, :Qos últí- Achalll_se rettdos nesta Esta. Encontramcse em fase de con.'

dalí retira dinheiro, e é, termínado' fim; enquanto mos tempos, de abril a [u- ção_Séde os seguintes telegr�as:,' clusã';' .

os servíçoe de terrapl_a..

momentos depois, âesco- naquele, o agente tem con- lho de 1957, começou a sub- Luiz _Bueno -
. Agripino Mar-j gem, r�vestlmento e obras de a.rt�

prúdência. tado com a coisa, mas não 'a trair para sí, em diversas cadí - OUvia Martins - Dr. Lutz' correntes �o trecho Ararang1l4_

Vistos, relatados e dis- posse� dela, que continua na oportunidades, jóias, relojios Souza - Dr. Pedro Martins _ MamPltuba, cuja

cutidos êstes autos de plena esfera de posse mate- '1 e canetas, que vendia a' ter- Arnoldo Regls, - Mlurlna Sllva
aguardada até dezembro ;próximo

apelação criminal n. .. ríal e vigilância do propríe- ceíros, embolsando o prêço, - Iracy Gonçalves -' Vera SO'!)-
vindouro.

9,073,. da comarca de tárío." até que, no dia 211 do refe- za - Corlolanl Baronl - Anto_

FLORIANóPOLIS. em '''Assim, o caixeiro vIajante rído mês de julho, tio furtar nto pedro Ferreira - -ceita Mon..

que são apelantes' e ape- que se apropria de dinheiros do, corre-do mencíonado es�' tt\l;� ..'_ W�ltitír '- Càrlôta Luiz

lados JOAO FERREIRA recebídoa da clientela. do pa- tabelecimento, a' quantia d'!- Ferreira - Tytesolles - Nivaldo

FARIAS DA SILVA e a I trão, comete apropriação Cr$ 7.572,00 aproveitando-se A. dos Santos� Antonio Bran_

Justiça, por seu Promo- indêbita; mas o-caíxeíro se- da círcunstancía. de estar o dão - 6úberto Nunes Maia -

tor: dentário que iludindo a ví- "segredo" ctesligado, _ foi Ines Drumond _ Cabral Irmãos
Prédio à Praça General

ACORDAM, em Câmara gilância dó p'atrão, subt�ai descoberto, tendo então de- I Osório, 37 com 700m x
.

i:l. Calo Lustosa - Erta da Silva 50 00
'

A'
' .

,

Criminal, por unânímídade mercadoria, das prateleiras volvido' o dinheiro e contes- �,Adolfo Costl Techlnt _ Con
I

' m.. ceita-se' oferta.

de votos e consoante' o pa- ou recebia no balcão, comete sago os furtos anteriores, fldenclal.
-

-

J Defro�te ao futut.o Instituto

l'ecer -do Exmo. Sr. Dr. 10 furto qualificado." (Ob. cita- avaliados em Cr$ 3.900,00. I i de Edur.ação. N-ll/785

Sub-Procurador Geral do Es- da, pags. 40/41). Desse relato, fiel à prova

Itado, NEGAR PROVIMJj:NTO, d,o� jáutos, ressalta a figura
AO RECURSO IN:TERPOSTO IV, Assim esclarecidos os tlplCa do' furto continúa�o e

PELA DEFÊlSA E DAR PRO- fatos, a pena a aplica�-se ao perfeitamente consumado,
VIMENTO AO DO MINIS- réu é tão sômente a do art. em todas as oportunidades

berto, ainda com a quan- 155, '§ 4°, inciso II, combina- em que-o réu os praticou, in-
tia no bolso, comete cri- do com o art, 51, § 2°, ambos clusive no, tocante ao di-

V E N 'D E _. S 'Eme de furto e não de do Código Penal - furto con- nheiro do. cofre, que já es-

apropriação indébita. tinuado e qualificado com tava no seu bolso; fóra (ia 1 P!ojetor ci t',
.

"

'

_ Distinção entre fur- circunstância do abuso de: vigilância do dono Ho �ema ograpco 16 mm, sonoro, marca Bel!
:,

. wen, em perfeito estado' ,

to consumado e tentado. confiança. E a,quantidade é, O crime só se diz, tentado, 1 Projetor "A ,,',.
_ Aplicação da' pena fixada no grau mínimo, tanto '''quàndo, iniciada a execu-! 80noro g'ran'de ml?drod' .

praticamente sem uso, 16· mm.,
"" lt' d' t· t· I

-
- -

!'
qua I a e

ue mu a, 1S ln a e ln- para a rec usao, como para a çao, nao se consuma, por 1 F'l d' ,

tegralmente, para, cada I
multa, dados os.bons antece- circunstâncias alheia,s à von- em perf��Oa e��:dBell HoweU, 16. plm" tipo "ma,.gazine",furto, de acôrdo com o dentes do réu primário, e as tade do agente"; _ diz o! F'l

.'

o. Fornece-se fllm'es vIrgens.

art. 52 do Código Penal. , consequências do delitá, pou- art. i2, inciso- II do CÓdigo I
I �es vI;':6s" preto e Qranco" 100 pés, Cr� 1.40(};OD.

_ Doutrina e Jurls-- co prejudiciais'à firma quei- Penal., I f '

�LITA-SE O PAGI\MENTO '

T.ÉRIO PÚBLICO, a ,.fim de, xo�a, que rece�eu de volta os
f
III. Estab�lecer:do com' E$e�O�rmar, a rua Coronel

<

Pedro De��r� 1.609.

refo:rmando, em parte, a de- obJetos, e o dinheiro f\lrta-" clareza a, dlstinçao entr_e �' , ','
"

,.' .,;
-

-i,"'� I,c. '" ,", ,: N..,U/30

vos,. -fAss,) Mons. Frederico Ho-' cisão recorrida, desclass�fi- dos. Acresce-sé a primeira, ,i.�!fto e apropriação indébita, .�••�;.iti��••�••••.:o.�..."',;.;,. #,';:
O préstito desfilará contí- bold, Vigárie Geral e Cura cal' para o art. 155, § 4°, m- de um sexto (1/6), pela con- diz NELSON HUNGRIA na" S' "E"' N 'H' O" R E S"

.....

nua, lenta e ininterrupta- dá Catedral. ciso II,_ combinado com os tinul:lç,ão, ou sejam dàis anos lição cj�ada pelo Dr. p�omo-
'

,

mente, isto é, sem qualqJler Newton da Luz �uco, ar,ti�os 51, § 2° e 52, todos do I e quâtro mese$ d,e reclusão, bor púbIJco: "Apropriar;..se é ( O -M 'E R ('I A H" , E
'

parada nem interrupção na Provedor da Irmandade do Codlgo .pen�l, os, delitos pe- no total; e aplica-se, _a se- fazer .sua a coisa alheia. S !
marcha, ao sinal do Diretor. SS. Sacramento. los quais fOi o reu ,condena- g,unda quatro vezes, por se- Tambem no furto, no roubo e

_____��_--_-_---_--...:- do� impondo-lhe, em conse- rem quatro os furtos devi- '110 estelionato há apropria-, I
C O N SUL TEM

JÁU GUEDES DA FONSECA :u=::::;' 'm':� ":.��:"� :=:;'�. ;:."�::'::;:.:� :::ia';:: ::.�:::ec��t::��: j' �NI,OI�SDSjOD�� Pj�.RÊ,çj�O�SIe

mUlta,
de OitO mil cruze1ro�, se aplica. o preceito go art. �ânea, a apropriação sucede i I· I jA I· t

ou seja, ambas no grau ml- 51, § 2°, mas o do art. 52 a posse ou detenção da coi-!' .
.

graoecimen O nimo, aumentada a pena de do Código Penal, que diz: sa, obtida sem clandestini-I '.'

A viúva, irmãos, filhos, sobrinhos e netos de Jáu Gue- reclusão, de um sexto, man- "As penas não privativas da dade, violência ou fraude. -�jT��INVN�� �TDjdes da Fonseca, profundamente consternados pelo rude tidas as demais comln9,{;ões l�berdade são aplicadas dis- Div�rsamente. dêsses crimes, I(
golpe que vêm de sofrer com a perda irreparável dêsse en-

da referida sentença. tmta e integralmente, ainda na apropriação indébita, não Li, •

te querido, desejam por êste meio, externar sua imorredoi- Custas pelo réu. que previstas para Um só· hã, de inicio, animus de- V E N D E B
"

l'a gratidão aos ilustres facultativos Drs. Newton D'Avlla �ssim decidem pe�os se- dos cri�es concorrentes." A )inquend�: - o agente rece- ,"
. A R A , O !

e Artur Pereira e Oliveira, às piedosas irmanzinhas do ,Hos- gumtes fundamentos. ,multa e, pois, de OITO MIL be a COIsa por vontade vá- Papel de embrulho IIi ", Jq
,

,

pital de Caridade, bem como ao solícito corpo de serviçais I. Não se discute o mérito CRUZEIROS (Cr$ 8.00000) lida de quem de direito en- Cadernos Escolar�s lt�n co, maáço, HD
e enfermeiros, à ateI!ciosa Imprensa falada e escilta, à �a Conde?ação, por ser con- n:_antidas as �emais! comÍna- tra�d� a P�ssui-Ia, �q. detê- • ':Soda câ'ustÍca, De�nie�����la ar bica

Presidência, Administra�ã:e e Agências da Caixa Econômi- Iesso, o reu, mas a natureza çO,es da

deci,sao
recorrida, no la liCitamente, a titulo

p,re'-I
'-Sardinhas Rubi C

' '

c©' .... d l·t . t t"
< "

' /.,.......
e oquelro

ca Federal e DelegaçãO' CIo,'Sasse, aos Govêrnos do Estado u{) elO. - se fuI' o ou. ocante a taxa penltenci:;íriJl cário ou temporario; 'mas, '

'

Salsichas

c do M,unicípio aos Rádio-Amadores Dr. Modesto Primo, apropriação indébita; na e custas. .- I Le'ite .'
_

.. , em po e co�densado

Dr. Murilo Costa e Prof. João dos Santos ,Areão e bem, as- forma continuada, ou não. Florianópolis, 5 de dezem- AlUGA�S'E Maizena

sim, !1 tôdas as pessoas e instituições, que os '!onfortaram Sustenta o Dr. Promotor bro de 1958. I �acos de papel '

em tào dolor{)so transe,' solidarizando-se por meio_de pê- Público a-ocorrência de fur- Ferreira Bastos, Presiden.,. RE'SIDf,.,NelA' I Sabonetes e perfumarias
sames ou quaisquer outros preitos de saudade. tos continuados e com a cir- te, com voto. 'r Velas

____ ._. --_. ....:..' cunstância qualificativa do Belisário Ramos' da co'ita, Casa sita à l"venlda Trom. Cordas \� ,I
4, '

abuso de confiança, contor- Relator.
.

POwSky n.o 7 (�m frente àFI-' Sabões
'>-

AGRAD!:(IUI:NTO E MISSA
me o capitulado na denún-, Hercílto Medetros,' guelra).' :

.

,

"
"

[; lI�n;
"

' cia (Art. 155, § 4°, 'II, cob. Fui presente: João Ca,1'los Trtar com o dr.,' Geraldo Sal.
PeI_ltes •
Cera para assoalho •

com o art, 51, § 20). Ramos. leso Fone. 37-39. •

Entende a defesa, que a
Chiclets,' balas e ChOCOlates •

hipótese e de crime de apro-

• ' Condimentos diversos

III, _ , . -TIPOGRAfIA À VENDA
rã de aço, Bombril, esponjas, Chapa Prata

pnaçao mdebita, aind,a que'
'

com as mesmas agravantes'
Pedra para fogão e Saponáceo Rádium

da continuidade e razão de
_

j
Lâminas p/barbear

ofício, emprego ou profissão. Vend?-Se uma 'rIPOGRAFIA, otimamente aparelhàdll II Palitos nacionais e portuguêses I·(Art. 168, § 10, inciso' III, co� 3 maquinas de impressão, máqUina de pautar, 2 má-
Sal moído 30 kgs, e refinado 60 kgs,

c/c art. 51, § 20). qu�nas de cortar p,apel, 1 máqUina de cortar papelão, má- I
Extrato de tomates

Discordam assim ambos
qumas de picotar, mâquina de grampar, 2 motores elétri- »ermute e bebidas 'I

d t
' , ,1�.0,s; compl�ta oficina de encadernação e abundante mate-

Fermentos ROYAL e FLEISCHMANN
a ,sen ença apelada, que I ti

-

.
• •

distingúiu os' crimes, consi- ll� pografico, inclusive 106 kgs. de tipos mode'rnos ainda

I
Marmeladas e goiabadas '. i'

, nao usados. Gele'l'as
,'derando a primeira série de=

•

"

les, apropriação indébita,
Prêço de ocasião, muito abaixo do seu recll valôr. Gelatiná e Pudim "ROYAL" ,.

Tratar com PEDRO XAVIER /& CIA. _ Florl'a- Azeitenas, LAREIRA e MOURARIA •

continuada e com ' a agra- nópolis _:: S. C.
•

vânte do § 10, inciso III do N-ll/20"
Ameixas RED INDIAN e PAOLETTI I

art. 168, citado; e o último,
Conservas diversas •

Toddy .-
como tentativa de furto, do M O' V f ,r fart. 155, c/c o art. 12, inci-

"

J M
"
G E R A L ,Espirais DetefoD: ,ex. c/24 - Cr$ 350,0°1so II do Código Penal.

.
,�"

çx. c/loO --Cr$ 1.350,00 ".

Totalizaram �s penas, dois
AÇÚCAR "TIJUCAS": MOíDO 58 KGS. E CRISTAL •

num momento sucessivo, R O S S M A R
I

K I
�o KGS, - TRIGO, FARELO, SEMOLINA E ARROZ I

vem 'a mudar arbitrariámen�
MALBURG" - AÇÚCAR REFINADO "'TAMOYO'

te o titulo da posse ou de-

'

E, \. ÇENTENAS DE OUTROS ARTIGOS.
'

tenção, passando a dispor, A MAIS '5'ORTIDA CASA NOda coisa ut dominus. 'Cessa
-

V I'f f 'I E A N 0-(: ( A l O j
,

'

.'

,

de possuir alieno homine o
J 1 J J

.

A
'II G'ENERO, D·ESTA' 'C A P I T A'L.,faz entrar a coisa no set�

patrimônio, ,ou dispÕe dela
'

R D 'd O j 5 T I I
como �e_ fôra o dono, isto é, ,ua

, . e� oro: ,na ' 'e
"

3820 I R U A
.

C O N S. M A F R A," 2 5 : '

,om o propósito de não res- I <'mErEFONE' <)1':21' ..,

41 ,I. ;;J.J J ,', : ,),), ...

ill••�IiHa."e;)6QIlUiliQ,lfllf'..e••"eaiDe�uulliiili�.�.���$�e:

VISITAS AO DISTRITO

'í

�

O dr. Francisco de ASSis, advo.
gado deste Distrito viajou p�
Al'al'ânguá e. Lages afim' de trat,",
de assuntos- do Interesse da PJ
16'.

, '

PONTE SOBRE. O RIO ITAJAt;
AÇÚ

Est(vera,m em visita ao 16.0 Dls.

Edital de Convocação '

'

,

'

Dom Joaq\üm Domingues Os fiéis e famílias que não
de ,Oliveira, por mercê. de puderem acompanhar a pro
Deus e da Santa Sé Apostó- cissão deverão postar-se nos

lica Arcebispo Metropolita- passeios das 'rua; do trajeto
no, Prelado Doméstico, Assis- para assistirem à sua passa
tante ao Sólio Pontificio, etc. gemo
Aos que o preeente Edital O préstito obedecerá ao se-

virem, saudação, paz e bên- guínte itinerário: Praça 15,
ção em Jesus Cristo. (lado do Palácío) Ruas Fe-' .....

Fazemos saber que de lipe Schmidt, Deodoro, Vida!: -

acôrdo com a praxe esta'bel�- Ramos, 'Arcípreste " Páiva,
cida e a piedade dos fiéis, Praça' Pereira' Oliveira (lado
celebrar-se-á no dia ,25 do do Ipase) ,- Rua Anita Garl

corrente, fer.iado estadual - baldi, Av. Hercíl10 Luz, Rua
por decreto-lei de 12 de julho Fernando Machado e Cate
de 1938, a festividade de san- dral.

ta Catarina, Virgem e Mártir, As varas do Pálio serão
Padroeira da Arquidiocese e carregadas pelas mertíssimas

.

do Estado, pelo modo que se- Autorídades especialmente
gue:' convidadas.

1. --:- 'As 10 horas, SOLENE Para a solene procissão
MISSA PONTIFICAL. convidam-se todos os fiéis e

2. - 'As 16 horas, PROCIS- a populaçâq, em geral.
SÃO com a imagem de San-- Sendo costume, aliás mui
ta Catarina, para a qual con- to' louvável e piedoso enteí-

,vocamos tôdas as entidades tarem e ornamentarem os

e instituições católicas desta fiéis. as ruas e fachadas <las'
Capital que nela deverão to- casas em circunstâncias se

mar parte, designadamente melhantes, o mesmo se pede
pela seguinte forma e nesta e espera por ocasião da pro
ordem:

<,
císsão de Santa Catarina;

Cruz processional, Grupo gloriosa Padroeira da Arquí
de anjinhos, Colégio Coração! diocese e do Estado. I

de JesÚs,.Asilo de Orfãs, cru-Izadínhos, ,Congregações Ma-, Desde já hipotecamos bên-
r rlanas, Associação de Santa çãos a todos quantos de

Zita, Associação de· Santa qualqu,er modo concorrerem

Terezinha, Damas de, _cari- para o brilho da procissão da

dade, Apostolados da Oração, excelsa Padroeira.
Ordem Terceira Feminina, NOTA: Desejando a Ardio

Ação Católica, Abrigo de Me- cese associar-se, prazeirosa
nores, Co.légio Catarinense, mente, ao DIA DE AÇAO DE

Congregações Marianas Mas- GRAÇAS, que vem empolgan
culinas, Irmandades, Ordem do o Brasil e aprov�1tando o

Terceira Masculina, Carro grande concurso de fiéis e a

Triunfal, Clero Palio, Ban- presença das meretíssimas
das de Música 'e povo. Autoridades, será a função
Antes da supra-menciona- encerrada com o solene can

da hora as referidas Associa- to doTE DEUM, em ação .de
ções e entid\ldes se reunirão graças a Deus pelos benefí
dentro e no adro da Catedral, cios com ta,nta liberalidade
,aguardando cada ,uma, o .lu- decebidos.

gar que lhe fôr reservado e Florianópolis, 17 de Novem':'
competir no préstito. br� de 1959.

.

Cada associação deverá Em nome e por ordem do

apreesntar-sE' com os respec- Exmo. S, Arcebispo Metropo-
tivos estandartes e distinti- litano.

.

, ..

""nireção de: MILTON LEITE DA COSTA

JURISPRUDÊNCIA
tuíto RodOviário Federal, os En_

,

Carvalho, sr. Chaflk Saad,e e o

prefeHo Municipal de .\Tljucas '
sr. Davi? Santos.

'

Prossêgtiem em ritmo aceleracfu
08 serviços de construção da Pon,
te sobre o -RIo Itajai.-Açú, esta�
do em fas� de conclusão a Colo.
cação das vígaa pré·moldadas.

TELEGRAMAS
RETIDOS

VIAGEM DE INSPEÇÃO
O Chefe do Distrito e o AceB

Sal' Té,cIfico viajaram respectha:
me�te para Itajal, Lages e ioa.,
çaba, em inspeção aos servlçoe
em- andamento nas BR's 59 e 36
sob ,jurisdição do 16.0 DRF,

'

VENDE-SE

BR-59-TRECHO ARARAN.
GUA-MANPITUBA

_

FRANCES PARA O 'GI;NÁSfO-.
Seu filho .. sente dificuldade em FRANC1!JS?
Mande-o a esta Redação- talar com FLAVIO
AMORIM,

A fan;lília de �ento Thomaz Ouriques, agradece sensi

pilisada a tôdas -as pessoas que de qualquer modo os auxi""
liaram durante a enfermida.de e falecimento de seu chefe,
bem assim a todos que enviaram condolências. Convida
outrossim os' demais parentes el anügos para a missa que
par sua, alma será rezada na igreja de N. S, de Fátima. no
Estreito, sábado dia 21 às 7,15 horas. Por êste ato de fé
cristã antecipa seus agradecimentos.

'.

Missa de 7� dia

.. (URSO DE ADM,ISSAO AO, 61ttASIO
AGORA VOçÊ PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

o GINÁSIO, MANDANDO-O ASSIS�IR AULAS DE MATE
MATICA, PORTUGUÊS, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN

ÇA, N.o 20; TELEFONE -35-30. PRÇÊÇOS MÓDICOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.. 1/1,........... "TI•• D�.l. U' lUTA GAT....

�

Presidente do J. B. C. vai conquistar
. novos mercados ,

/'

II
tantes do orçamento geral

• •

E ODONTOLOGIA DA
VERSIDADE DO
PARA O ANO DE 1959, SE
GUNDO PUBLICAÇAO DO

MINISTÉRIO' DE EDUCA-

çÃO E CULTURA.
DESPESAS ORDINÁRIAS L

Consignação: Pessoal civil

Subconsignações:
Gratificação de função:

Odontoíogla Cr$ �32.000,00
f<'armácia Cr$ 132.000,00

Cr$ 264.000,Ou
Gratijicação peta participa
ção em)órgãos deliberativos
Odontologia Cr$ 15.000,00
J!'armácía Cr$ 15.000,00

Cr$ 30.000,00
Gratificação de Representa-

Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Novembro de 1959 I

I de A. Souto Maior
Horác�

e

Marlll do Carmo Souto Maior

com satisfação participam

Alcino Luz

Norberta Silveira Luz

o noivado de seus filhos

_' .2;;�
:r���;S� ZI�M��FERNANDO E

,jezêrros - PernambuCO, 7·i'.·"
�-�..

Florianópolis, 7·11·59

COMPRA-SE
Bôa residência próximo ao centro

Informações - Telefone 3188

APRÊÇO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PELO LEGI:SLA'l'IVO ,

OSVALDO MACHADO RESSALTA O PAPEL DA C'RíTICA HONESTA E
.

A jlêVO
pelo administrador recém. I ves Ribeiro e' Hélio peixoto, ín., recebida multo maís que os pró_

CONSTRUTIV empossado terpretando nespectrvamente os prtos elogios, quando em função

Chegan'd� ao recinto da Câmara pontos de �Ista das bancad�s da. dos Interêsses do Município.

O novo Governador de Florla- I de Vereadores às 20 horas da UDN, PSP e PSD. E' essa a disposição de espírito

nópolls realizou visita de �ordlall. ' noite de ante_ontem, o Ilustre vi. Os oradores ressaltaram a natu, .que o anima, certo de que servirá

dade ao Legislativo Municipal, I sltante foi Introduzido no recinto reza do gesto que expressava alto perfeitamente aos anseios da co.

evcienclando, assim, os- seus pro., pelos lideres de bancadas. aprêço àqU.�� Casa. Um crédito muna.

pósltos de entl'osar o seu trabalho

I
A PALAV_RA DOS PARTIDOS de confiança a ação do sr. Osval_ Encerrando a série de orações o

com os represet;ltantes do -povo.
,

Sôbre o stgmrteatívo, aconteci. do MachadO foi aberto, a traduzir sr. Júlio P, da Silva, presidente 'do
A harmonia dos poderes foi des, mento usaram da palavra; os ve_ os sentimentos dos legisladores Legislativo de Florianópolis agra.,

�

sa forma colocada.em espe�lal re-readores Otto Entres, Manoel AI. florlanppolltanos de cooperar com deceli a presença do Chl3fe 'do po,
,

a nova administração. der Legislativo encarando.,a como

CONFIANÇA NA CRITICA reveladora das' boas relações que

BEM INTENCIONADA reínarão entr ambos, em uaneí'ícío
O sr..Osvaldo Macllado disse dos da Capital.

Intúltos de que estava Imbuldo, RETRIBUIÇÃO
no sentido de levar a bom t,êrmo Terminada' a seSSãO, os srs, ve.,

.i gestão que se ínícíara a 15 do reador.es, incorporados dírígtram.,
corrente. O prefeito fazendo o se ao Gabinete do sr. pr.efeito Mu

. e!.bglo'· da crrttca
-

honêsta e -cons. I nteípaã onde, mantlveralll.· com
, - �

.

ttutlva, declarou que ela seria bem Sua Exczlêncla: amlstos� palestra.

Usará o prêmio do G. C. R. no aperlei
çoamento dos seus conhecimentos'

técnicos

eng,enhelros dr. Raul

presidente da ACE, dr.
NOVO DIRETOR DE ENGENHA. senhores

RIA URBANISMO E SER
,

VIÇO �URAL .

A prefeitura Municipal de Flo

rtanópolls contratou os serviços
do engenheiro Lorls' Corslni para

que êste preste seus servlço� téc

nicos' na qualldade de Dlre,tor do
EX-PREFEITO DE FLORUNÓ.

Depa�taínento de Engen!J,arla, ur-
banlsmo' e s-ervlço ,Rural. POLIS

NOVO HORÁiUO 'PARA
COLETA DO LIXO

providência que se fazia sentir

de há multo acaba de ser tomada.'

pelo prefeito Municipal em rela

ção à coleta de lixo em hotéiS,
bares e padarias. A partir do pró
ximo dia 20 o Üxo será 'recolhido
entre 5 I: i horas dlárlamente.
Quanto aos domlcíÍlos o IníciO da.

coleta foi anteclpad� para as 7

hOl·as. Tais providências vIeram tao

elicontro dos Interêsses 'de todos,
concorrendo l>ara o melhoramento meus calorosos aplausos e cum·

do aspecto da cidade que dessa prlmentos pela fellz admlnlstra_

forma ficará livre mals c�do do .Ção, os màís-afetuosos agradecl_,'recolhimento do lixo coisa Incô·
, .mentos pela sua correta e leal co. 1moda e desagradável quando, efe_

tUada em horas de intenso movl_ laboração com o nosso Estado e'

mento. I sua Direção Regional. Saúdações
. PROVIDtNCIAS DO PREFEITO pessedlstas. Celso Ramos - pre.

O sr. 'Osvaldo Machado prefel.1 sldente','
to MunICI�a\' levou a ef;lto uma. I Do DI�etorlo pessedlsta de San

reunião em seu gabinete com os to Amaro da Imperatrl,z:
chetes dos Departamentos de En 'tlDlretorlo Municipal PSD l'eu.

,

genharla e de patr mônlo. Nessa nldo último domingo, aprovou,
reuniãO, q\fe contou com a pre_ unanimidade, moção de agradecl_

�ença dos srs dr. Lorls CorSlnl, mento vossêncla pela colaboração
diretor de Engenharia, urbanis., emprestada nosso municíPio, atre._

mo e Serviço Rural JoãO Nave_ v.és nosso pl'efelto demonstrando
, f

' , ' ...

gantes Pires, Walter cruz, Vltó-, assim, afinado progr,esslsta entre

rio Chechetto, diretor do Dep.ar. municípios administrados nosso

tamento do Patrl�ônlo_e adml_' partido. Atenciosas saudações,
nlstradores subordinados ao mes_ Alirlo Bossle - preSidente".

mo, toram tratados assuntos de Do Delegado do IAPB Reinaldo
.

.
'

relevante Interesse para a 'cldade Wendhausen: . A intensa atividade de um delegado de polícia; a res-

Na oportunidade, O. prefeito Os. "Ao transmitir cargo pr.efelto se. ponsabilidade do cargo e a complexidade dos casos que
Va.ldo Machado solicitou daqueles nhor Osvaldo Machado, cçmgratu_ lhes estão afetos, nem sempre permitem o seu afastamen
seus aux1l1ares o máximo de es_ lo_me prezado amigo maneira efi., to da delegacia, mesmo para gôzo de suas férias anuais.

torças, no sentido da completa e ciente e honesta administrou nosso Por isso mesmo o dr. Gastão Monteiro Pugas, titular da
perfeita execução de novos planos município., Sauda<;ões, Relnlt1do Delegacia. de polícia da cidade de Promissão, no Estado
de traba.lho. wendhausen". de São Paulo, já fêz juz a um período de licença prêmio.

O embelezamento da cidade e
.

Do sr. Oseas de Souza Dutra, de As rápidas vi:}gens, porém,' realizadas, pela Real, a servi-
questões de higiene foram dois Sambaqui: CO da sua delegacia, fizeram do dr. Gastão Monteiro por
Pontos . grandemente estudados e I."Mlnhas feliCitações pela dedlca_ 'tador de cupões do 2.0 Grande Concurso Real. Um dêsses
prOfundamente debatidos. /Cão e zêlo com que se houve no cupões fói sorteado pela Lotel',ia Federal," em, outúbro úl-
A ASSOCIAÇÃO CATARINEN- cargo de prefelto desta Capital. timo. "

SE DE ENGENHEtIROS VISITA AbFaços, Oseas de Souza Dutra". O prêmio - uma viagem aos Estados Unidos, com di·

O PREFEITO Do sr. Mlrabeau R. Mattos: reito a acompanhante e estada para num hotel de luxo

Estiveram em visita ao sr. Os. "Ao tl'ansmltlr cargo novo. pre. de Miami -, foi de grande oportunidade para o coptem
Valdo Machado os. membros da feito, quero, agradecer prezad9 pIado. Estudioso'de assuntos policiais, o dr. GaSta0 apro
dtretorla da ÁssoClação Catlld_ amigo e correligionário os obsé_ veitará a viagem e a licença- prêmiO de três mêses para
nense de Engenheiros 'que foram q�los dos quais fui alvo durante realizar, nos Estados Unidos, um curso de especialização

,.;presentar, em. nome'd!l<luela en. sua honesta e profícua admlnls_ no F.B.I., tendo para tanto encaminhado requerimento à
", Idade, suas congratulações, tração. Estarei sempre a seu dls. Secretaria de Segurança do Estado de São Paulo.

.

'Em agradável palestra estive_ por para novas campanhas. Abl'a_ NA FOTO, Q dr. Gastão Monteiro Fugas ao recebl' das
. ram no gabinete do prefeito os ços, Mlrabeau Ribeiro Matras". mãos dos agentes da Real o prêmio do 2.0 G.C.R ..

Bastos
,

José' Hulse vlce.presldente 111'.
,

'

José, Bessa, dr. Orlando' Goelner

e dr. Enio Schlld.

HONROSAS MENSAGENS AO

O deputado Estadual Dlb Che.

rem l'ecebeu pOl' motivo do tér_'
,

mlj:lo do seu manda�o na prefel.

tura desta Gapltal os· segulnt'l9

t�legramas:

do sr. Celso Ramos, candidato do

PSD ao Governo do Estado:

"A? deixar amigo e Ilustre corre_

ligionário cargo J;'refelto capital,
cumpro dever endereçar_lhe com

Auxíljos Especiais
Cr$ 30.000,00 .Odontologia Cr$
crs 30.000,00 Farmá�ia Cr$
Cl'$ 60.000,00 Cr$

Vestuários, uniformes,' equi- -000--

pamentos e acessórios oonsígnação: Equipamen-
Odontologia Cr$ 30.000,00 tos e instalações
Farmácia ors \ 30.000,00 Subcondignações:

Cr$ I 60.000,00 Motores, máqUinas e aparê
Produtos químicos,'biológicos, lhos

farmacêuticos e odontológi- Odontologia Cr$ 150.000,00
cos, artiças Cirúrgicos Farmácia Cr$ 150.000,00
Odontologia Cr$ . 250.000,00 Cr$ 300.000,00
Farmácía Cr$ 250.000,00 Equipamentos espeCializadOS

,. 94_ 5gi.LOOQ,pP .. Odontologia Cr$ 5.000.000,00
1Viaterial para condiciona- f'atmácia -Cr$ 5.-000.000,00
menta e embalagem Cr$ 10.000.000,00
Odontologia Cr$ 1.000,00 Cr$ 15.023.000,00
Farmácia Cr$ 1.000,00 Sàmente quinze milhões de

Cr$ 2.000,00 cruzeiros necessitariam as

nossas Faculdades, de Far

mácia e Odontologia para
merecerem o título pomposo
de Faculdade. Ora, se agora o

Govêrno do Estado alega que

não pode auxiliar a nossa.

Faculdade "'por faltã de nu

Cr$ 300:000,00 merá!_io, que será depois
Cr$ 3QO.OOO,00 quando. as necessidades fo

Cr$ 600.000,00 r�m mais prementes ainda.

Materiais e acessorws para 'Ileve-se levar em conta que

instalações elétricas as Faculdades do Paraná já
Odontologiã Cr$ 15.0ÔO,00 estão condignamente apare-
Farmácia Cr$ 15.000,00

'

lhadas, o que não acontece

Cr$ 30.000,00 I com a nossa, que com exce-

Utensílios de copa e cosinha ' cão da clínica Odontológica,
Odontologia Cr$

.

5.000,00 i precisa de tudo o mais, tan:'
Farmácia Cr$ 5.000,00 I to na Farmácia como na

Cr$ 10.000,00 I Odontologia. �-
.

Modêlos e utensílios de es-I A som.a Ide quinze milhões

critório, bibliotéca, ensino,' é unia bagatela para uma
laboratório e gabinete técni-I Escola de ensino Superior,
co ou científico onde se inclui o ensino técni

Odontologia Cr$ 600.000,00 co, científico e de pesquisas.
F'armácia Cr$ 500.000,00 Assim mesmo não· pO$suimos

Cr$ 1.100..000,00 esta quantia irrizória e o nos-

� Mobiliário em geral so govêrno diz que não pode,
Odontologia Cr$ 400.000,00 de maneira alguma, fornecer
Farmácia Cr$ 400.000,00 êste total à nossa Escola. Vende-se uma casa de ma" -

Ctt 800.000,00 Aliás, o pedido feito ao Sr. terial, C0m 7 compartimen-
--::lCXx-- Governador totalizava uma

I
tos, atuelmente desocupada,

Consignação: Serviços de soma bem ·menor. Mas assim. por preço baratíssimo, situa-
terceiros mesmo não há verba para � da na rua Henrique Boiteu:x:

SUbconsignações: atender nossas súplicas e ou': n. 134, no Estreito. Ver e tra-

Acondicionamento. e trans-' vir o clamor desesperador tar com o sr. Linhares. Fo·

porte de encom�ndas, cargos I dos que querem sobreviver a nes 3984.e 2828. N-11j33
e animais em geral \

esta tempestade de incom-

Odontologia Cr$ 2.500,00 preensões' e d� indiferentis-
Farmácia Cr$ 2.500,00 mo, �Predsa ..se (asaCr$ 5.000,00 AmpliandO mais um pouco
Passage.ns, transporte de ú paralelo, faremos uma No centro da cidade com 3 a

pessoas e de suas bagagens, comparação também em ba- 4 quartos.

Odontologia Cr$ 25.000,00 ses de orça�ento, entre o to-
Farmácia Cr$ 25.000,00 tal do m�smo, para a Univer-

Cr$ 50.000,00 sidade dr; Paraná e o total
Assinaturas de 6rgãos off- que o Estado teria que dispôr
ciais e de recortes de publi- para subvep.cionar uma con-

cação peri6dicas gênere em nosso Estado. Ve-

Odontologia Cr$ 1.000,00 remos, em sã consciência,
Farmácia Cr$ 1.0ãO,00 que o poder público estadual

Cr$ 2.000,00. não se eJ;1contra . em co:qdi-
Serviços de asseio e higUne; ções sólidas para alimentar
taxas de água, esgõto e lixo uma universidade de saber.

Odontologia Cr$ 40.000,00 Senão vejamos:
Farmácia Cr$ 40.000,00

Cr$ 80.000,00
Reparos; àdaptação, recupe
ração e conservação dos bens

ção:
Odontologia
Famácia

Cr$ , 60.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 120.000,00

--xXx-- .

Consígnaçâo: Material de
consumo e de transformação
Subconsignações:

Animais destinados a estudo
e preparação de produtos
Odontologia Cr$ 15.000,00
Farmácia ' Cr$ 15.000,00

crs 30.000,00
Artigos de expediente, dese
nho, ensino e educação
Odontologia' o-s 125.000,00
Farmácia Cr$ 125.000,00

Cr$ 250.000,00
Material de limpesa, conser
vação de desinfecção
Odontologia Cr$ 30.000,00
Farmácía 'Cr$ 30.000,00

Cr$ , 60.000,00
Matérias ·primas e produtos
mcnutaiuraâoe ou semi-ma
nufaturados
Odontologia
Farmácia

-xXx-
I

Consignaçãd: Material per-
manente

, Subconsignações:
Material bibliográfieo em ge
ral; filmes,
Odontologia
Farmácia

serviços
veis'

Odontologia
Farmácia

da União:
1 - Pessoal .

..... Cr$ 111.687.200,00
2 - Material .

· .... Cr$ 28.700.000,00
3 - SerViços e Encargos ..

· . . .. Cr$ 20.000.000,00
4 - Prosseguimentos de

Obras Cr$ 150.000.00,00
5 - Equipamentos e instala

ções Cr$ 20.000.000,00
.6 - Olíníca Tisiológica ... ,

· . . .. Cr$ 700.000,00
7 - Bôlsas de Estudos ....

· . . .. Cr$ 1.000.000,00
8 - Pagamentos de Pen

,sões conforme Lei 3.130

de 3 de maio de 1957

· .... Cr$ 2.700.000,00
9 .:::_ Centro de bibliografia

e Documentação, in
clusive formação de

bibliotéca .

· . . .. Cr$ 1.500.000,00
10 - Despêsas com forneci

mento de alimentação,
preparada e realizada

pela Administração ..

· . . .. Cr$ . 4.200.000,00
11 - Museu 'de Arqueologia

e Artes populares ....
· . . .. Cr$ 1.300.000,00

12 - Serviço de Assistência
social Cr$ 3.500.000,00
- Cr$ 345.287.200,00

b - Subvenções do Estado
1 - Subvenções ordinárias

e extraordinárias .....
· . . .. Cr$ 6.000.006,00

2 - Museu Paranaense ...

· . . .. Cr$ 240.000,00 .

3 - Serviço de verificação
de óbitos .

· . . .. Cr$ 240.000,00
TO T'A:ç: Cr$ 351.767.200,00
Em 1959 o orçamento da

Universidade do Paraná, a

7.a do Brasil, foi de Cr$ ....
351.767.200,00, segundo o Or

çamento da Universidade do

Paraná, publícado pelo Mi

nistério de Educação e Cultu
la. Em 1960 o orçamento de
verá totalizar a soma de Cr$
GOO.OOO.OOO,OO aproximada
mente: Quando o Govêrno do
Estado poderá destinar tal

quantia à nossa. Universlda-

Cl'$ 20.000,00
Cr$ 20.000,00
Cr$ 40.�00,00

pressão e de encadernação

IOdontologia Cr$ 100.000,00
Farmácia Cr$ 100.000,00

Cr$ 200.000,00
Telefone, telefonemas, tele
gramas e rtuuoaramas
Odontologia Cr$ 5.000,00
Farmácia 'Cr$ 5.000,00

Cr$ 10.000,00
--xXx-'

Consignação: Encargos di-

versos

Subconsignação :

Despesas de pronto
mento

Odontologia Cr$
!t1armácia

.

Cr$
Cr$

paga-

e

20.000,00
20.000,00
40.000,00

Serviços EducativOS
Odontologia Cr$
Farmácia Cr$

Cr$

45.000,00
45.000,00
90.000,00

. de? Nunca! A não ser quan
do a receita atingir. aos 10 'bi
lhões de cruzeiros. Mas para
alcançar esta quantia, tere
mos que aguardar o surgi
mento de vários sóis e, par
t,indo desta premissa, [amaís
teremos uma tIniversidade
sob a égide do Estado. •

serviços culturais especiais
Odontologia Cr$ 40.000,00
Farmácia ces 40.000,00

Cr$ 80.000,00
--xXx--

_ Qut,remos uma Universida
de, mas Federalizada!
A verdade é, Sr. Governa

dor, que a criação de uma

Universidade não pode ficar

subordinada a caprichos e

teimosias" como que para sa

tisfazer uma ambição íntima
e um desejo pessoal de q�em
quer que seja. Urge que .se

faça um estudo racionalizado
e planificado com uma equl
pe joven:\:.-_e de r�conheeida
autoridade nos assuntos de
uma Universidade. Tal medi
da impõem-se pelo fato de

e&tar em jôgo interêsses".

Consignação: Auxílios

Subvenções
subconsignação :_
Auxílios:

a - Diretórios Acadêmicos

Odontologia Cr$. 60.000,00
Farmácia Cr$ 60.000,00

Cr$ 129.000,00
b - Revistas técnicas
Odontologia Cr$ 15.000,00
Farmácia Cr$ 15.000,00

Cr$ 30.000,00

.30.0ÓO,00
30.000,00
60.000,00

NEGOCIO .uRGENTE
Casa.Vende-se

FUNDOS PROVENIENTES
DOS PODERES PúBLICOS

� _ Dotações tederai$, cons-

Tratar pelO telefone 2536·

COMPRA-SE
BOA RESlDENCIA PRóXI

MO AO CENTRO.

INFORMAÇõES FONE 3188

TERRENOS
Vende-se 3 lotes de 300m2

cada.
Ver e tratar à rua Almi-

rante Alvim, 24.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO" LroA.

O "b6tfUÚJ.
. Rua Conselheiro Mafr�, 160

Telefone 3022 _ Cxa. Postal 139 -

Enderêç., Telegráfico ESTADO

nt R'E T O R
Rubens de Arruda Ramos'

l�11�·.I�.:;�:
G.E,R E-NTE

,

Dom ingos 'Fernandes de Aquino

REDAfORES
Osvaldo Mello - Flávio' Alberto de/ Amorim _ André

Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Machado - Zury Macha-

do - Paulo da Costa "Ramos.

/'

P U ar.' j C I D A D li
C"lIna Silva - Aldo' l"e.nindN

Ulatl � Walter Ltnhares
HEPRE�ENTANT.

lLepruentações A. S" Lar. Lldlll.
HIO:-- Rua Senador DaDtu tu - , ...�I!d&;

. T'el, 225924
6 PRulo HUI! Vl�órj� 667 -- e..àj U _.

Tel. M-894!1
.

l;I.�nlço Telegrárlc6 da UNITElJ PR.E88,IU-1'1
AGENTES E CORRESPOLlDENTEg

,

". T ..dos � municipios de 8ANTA CATAHINA.
ANUNCI08

M,.j.nt� cootrato, li" acordo COIIII ti i.b.tI. e. ftatQt

MAr! ..

ASSINATURA !\:'J UAL CR$ �600,OO
A direção, não se responsabiliza pelos

conreitoscmltidos nn� artigos assinados.
;

RAUL PEREIRA' CALDAS
A.D,V O G A 0,0

"Questões Trabalhistas"
Escrltórlo: Rua. João Pínto n. ia sobo

t elefone n. 2.467 - Ca1JÇa Postal n. 2tI

bOBARIO: Das 15 às F7 noras.'

. -'

. � ,',

�,

• facilidade em encontrar peças
originais de repOSição, com
�ontrôle de qualidade Mon':lrk J

aoaaOS PAlA tfOMfNS. MULHüfS E CilANÇAS
"

._w .......

liüiiiCãiiii ',õfissiõüüii :e�;?�;�E�::��:�;�i��
';"<; 'f.�', �,,.,.\ "li. \l?h 'J!A tm. 'iA ...... _ ... ,. ........._ ........ ' ...._ ......... Cf NANTE, nesta Capital.

�As assinaturas novas, do ano de 1960,�
feitas agora, terão como ,prêmio e bonifica-

�

Espeelal1st� em moléstias de Se-
nhoras e vias urinárias. Cura ra_ ção a' vigência nos mêses de outubro, no-
:��:�, d;; ::�:���s g:���u���:�� vembro e dezembro.. Assim, os- assinantes

do !lno de 1960 receberão desde já nosso
,

, jornal;
Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

,

berão jornais correspondentes a 14 meses.
A 1.0 de novembro, por outro lado,

já 'voltamos a fazer a entrega domiciliar do
nosso jornal, a todos os assinantes daCapi- '

-'DR. 'NEWTON D'ÁVILA tal" eno Estrito 'qu assim, pia m
..

anhã J' a,' o ,te-CI1WRGIA GERAL -
'

bbel:1'ças de_ Senhoras - procto- rão m sq.as rsidências, 'pois a' entrega será
logla -, Ellltrlcld�<je Médica feita de madrugada.

"

Consultório: ,)tua Victor MIII- .'

Para' essa campanha são nossos corre-
tores credenciados os srs. Cel, Aldo Fernan
des -_ Cap. Virgílio Dias e sr. Ivo Frutuoso .

. DRA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

ConsUltório
.

I' a_4jDlIa _ COD.8t1.1tu
AY, HercWo Lu li5A apto - , Se�uDda • 6,&-lell.'

daa 16 •• 11 bora.

TeL - Z9U

,ORA. ,E-VA' Bi ·SCHWEIDS·oN ·BlfHLER
CtlNICA OE SENHORAS E CRIANÇAS'
Especialista em( moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc.

CiirUrl'�a- anal
-

Cot iuníca a mudança de seu Consultório junto ã sua

rosidência na Rua Durval Melquiades -de Sousa 54

YLORlANOPOl.18

c O LA. B O R -A' D O R E S
Prof. Barreiros Filhõ .:....:... Dr. Oswaldo Ró!d.rigues· Cabral
- Dr. Al c ideg Abreu' - Prof.'Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - 1Vlajor Ildefonso Juvena] - Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben, Costa .:' ri·érf. ,A. Seixas Netto .; Walter

Lange _ Dr. Acyr Pinto da Luz _:_ Acy Cabral 'I'eíve -

Doraléc:io Soares _:_-Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
� Fernando Souto Maior.

ES'CRITÓRIO' DE -ADVG{A�IA
E PROCURA'DORIA �

Vlrlr1U· AD-VOGADOS:
Dr. Antônío GrlUo
Dr. Augusto:Wolf
Dr. Emanoel Campós
Dr. Márcio Collaço

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

COMUNICA'ÇÃO AOS MÉDI(OS E
,

FÀRMA(ÊUTICOS
A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar a(jR

,Iustre s Médicos. e Farmacêutico.:! o lançamento do novo

,Jroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAGLIANO.
_ GERIPIAM - H3

" base de NOVAC�\INA sob forma. altamente estabUt�idSl.,
para o especial emprêgo em GerIatria, no tratamento nas
diversas manifestações orgânicas do envelhecimento e da
.enílídade, precoces ou não.

. �:,.(;stras e informações á msposíção dos senno res
, .\1édi('cr. a Rua: Conselhe1ro Mall'á - 90 com

Z, L. Steiner & oía, - Agent.es

DR. ANTONIO MUNIZ D� DR. HENRIQUE PRIS'CO Formado pela Faculdade Nacional

ARAGÃo...- PARAISO de M��lclna, Tlslologlsta e Tlslo-
cirurgião elo Hospital Nerêu Ra
mos. 'Curso de especialização pela

Senho_

ME'DICO
CIRURGIA TREUMATOLOGIA Operações _ Doenças de

ORTOPEDIA
Consultório: João Pinto 14 -

Consulta: das 16 às 17 ho;as, dlá
rtamente, Menos aos sábados. Re
sidência: Bocaluva, 136. Fone '2714

....... ------

"
'.-

APENAS CR$

CR$ 7. 490,OÓ A VISTA. ou

Cr$ 623.00 MENSA IS
R E V E N D -E 1) O R E S

MAGAZINE HOEPCKE

(ondução ·indeperídDnte ... 1

r�5�i
� Moda�:./I,',�" I�n

. :;
'�' �. contCl com eit9ci vantagens
r" "na sua Monark:
t '

• Garanti0 conlra qualquer
�-::� ;��

defeito de fabricoçõo 1·

nua Felipe Schmidt. -

FllOlis - o� Sta. Catarina

/

VIAJE MEl'IIOI'
D,R. -ROLDENAR PARA ITAJAÍ JOINVILLE'- CURJtfIBA

ESP������D�� DO-
'Ô N I BUS U L TIM O '1 I P O

ENÇAS DE 'SENHORAS S u P E 'R _I P U L L M A N
,..;-. PARTOS - CIRUR- -'POLTRONAS RECLINAVÉIS ., JANÉUS PANORAMICAS

GIA -

VIAGENS D.I R E TAS
Formado "pela Escola de PARTID:A
Medicina do Rio de Janei CHEGADA .

-1'0 Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atend1e provisóriamente
no Hospital de Caridade
- Parte da manhã

�
is

"

-é linda ...�ma5
e o, CONFORTO?
Ao comprar móveis estofados; verifique s. o

mo�eio é feito com os legítimo'& MOLAS NO�SAG,
• muito rnóior confôrto
• excepcional durabilidade

, • lIunco cedem ,_ nunca iõltom

._ móveis mois le'Jes

.. qispen�om 'o u�o de cordhlhas e percirifa5 oe pano'
• conservam o eSlofa"(le-nto absol,utamen1é ind�farmóvGl

\!'\ n._ ..A � $->.f' -',

MOLAS "�'M..�;",) DO BR/',SIL S. A.
�

2 .

- ,

HbI • &a.1 lua SIo -.....�. -'el f..45l. - c.. I"ostol 875 - End, Tel.l "NO:SAv' - sao "oul.

<J
•

uvÊNQfDom. MEYER & elA.
ln Fel.. SC"-idl.:n t, iuo Conselheiro Mafra. ',2- TIII. 2516 - c... PO\tO! 48 - nORIANóPOUI

UR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

FLORIANOPOLIS
CURITmA

SUL· BRASILEIRO

ras - Clínica de Adultos
Curso de Especialização no t;QBpl
tal dos' Servidores do Estildo.
(Serviço do prot. Mariano de I\n�
drade j, Consultas: pela manhã no

Has�ltal de Carldil,de.-'A Ilarde das

15.30 hora� em diante no coneui,

tór\o. à nüà Nunes Machado. 17,
esquina da Tiradentes - Tele!.
2766. IloI'sldêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120. -'

•

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlplomad'o pela Faculdade" NaclO..,
nal de Me{ilcl�a da ÚnlV"'J'lldade

do Brasil
Ex-Interno por concurso da Mater_
nldade_'Escola. (serviço do prof.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES, -

PARTO SEM DõR pelo métddo

em ambos os sexos. Doenças do

aparêlho Digestivo e do sistema

nervoso, Horário: 10% às 12 e

2% às 6 horas - Consultório:
Rua Tlradentés, 12 - 1 o andar

. .

- Fone 3246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do

Espanha - Fone 3248.

lAPIDO

5,45
12,45

LTD1.

, pslc'o-profllatlco
Consultório: Rua João pinto n. 10 •

das 16.00 àsl 18.00 horas. Atende
com horas marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua General
I'littencourt n, 101.

,DR� IlUBI GOMES
, /�ft4E*bOJlÇA

;·:;�::':t MEDICO-
Pré-Natal' Psrto.
Oper8�es '-, C)(nlca Geral

ReSIdência: '

Rua Gal. Bittencou.rt. n. 121.
'l�elefone: 2651. .

Consultório:
Rua Felipe Schmldt II. 87.
Esq. Alvaro de Carvalho.
Rorár)o:

Das 16,00 às 18.00.
Sábado:
D3.!! 11.00 às 12,00 .

r�i�ORBO
_.

<

IIIHv\'AO� BiTHKOURT

'I (AIS � AOAOÓ . IONt HQY

Af«ll"O O[p,t'�lro 0"''''''' ""
� ....�

.

.._-- ....
,=-_.

�"_'_�'A--""""""

relles n.o
-

28 - Tele.fone 3307-'
Consultas: Das 16 'horas em diante.
R�sldênclà: Fone, 8.423. Rua, Blu..

. menau, n. 71.

DR. I. LOBATO FILHO
Doençàs do aparêlho respiratório
TUBERCULOS.E - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX

S. N .T .. Exlnterno e Ex-assisten_
te de Cirurgia do prof. Ugo Gui_
marães (RIO) Cons.: Felipe Sch
mldt, � Fone 3801. Atende com

hora marcada. Res.: Rua Esteves

Junior, 80. Fone: 2294.

," DR. Al'RTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO -

� TUBERCULOSE -

Consultório - Rua Felipe

Sc�mldt, 38 - Tel. 8801.
,

Horário: das 14 àS 16 horas.

Re�ldêncl8 - Felipe Schmldt,
, n,o,,·127.

VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

João Morilz · S. ,6.··

"A SOBERANA" PRAC" 15 DE, NOVEMBRO - ESQUINÁ
RUA FELIPE SCHMIDT

FILIAL "A SABERANA" VlSTlilTO D9 J;Sl1TIÍEJ1'O.- C�TO

i A V A N D,O

. special idade
18 tia. WEilft iADUSTRí'-L -- JOII,1118 - (Marca Rellstrada)_'

e " em118*ie :tft ; � _pO '4,1 �nhelro

..

l/l�·r!tI:,y- •
"

,
i11·

COM SABAO

,_:,;
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Florianópolis, Sexta-feira, 20 de Novembro de 1959

SELECÂo DE ITAJAI'
.

., .
.

.

.. _

ESTA N�I�E ? ENCONTRO TE�XEIRIN HA APTO
.

'oi, r?,:� ����i,ili '

Tendo �o.mo principal at�açao a presença �e Ieixeirlnhe que fará seu rea parecimento, a Seleção do Sul enfrentará na noife de hoje,
no estadlo da rua Bocaluve, o forte -seleclonede de Itajaí que virá iníeqradc.des melhores"ases" que militam nessa cidade. A selecã

c sulina, �ue domingo foi �errotada em Jolnville pela seleção do norte, es pere rehabilitar-se logo mais, a fim de, domingo próxim'o,
em novo Jogo com O,S nortisías. mesírer íude quanto sabe e pode. Preces dos ing--ressos: Arquibàncada,-- cr' �O 00 e 20-0·0 e êeral
_ cr$ 20,00 e 10,00.

.

-, . ..
..p � , 1. •

-,

l=Meõ"a'ü'i'õiã;-;:'::i.SS%ssssssssssS,,"SS:SS%SS%SS1 P E T E R �
_

�oube do -arastamento do Maury Borges da direção da
'seçao\ esportiva da nossa confreira "A GAZETA" e tão
logo encontrei, um tempinho entrei em contacto com o jo
vem colega, vindo então a saber da extensão da trama
contra êle urdida pelos que desejavam silenciá-lo, ísto no

caso dos comentários contra os responsáveis pela seleção,
Revelou-me o Maury ter sido tudo obra da F.C.F., através
de uma solicitação ao Qiretor-proprietário do matutino da

rua Conselheiro Mafra, para que lhe desse "bilhete azul"
e no seu lugar fôsse colocado um elemento estranho à crô
nica escrita. Custa-me acreditar que a entidade tenha se

Samdú pela aproveitado dêsse expediente sujo para fazer silenciar a

pena do esforçado jornalista, cujo único crime foi díver

_ 'Sir do modo como foi organizada a Comissão do. Seleciona-

V
··.i do. Certa ou errada a opinião de Maury Borges acerca da

-
'.

crrzeana 'Jomissão, a melhor defesa dos homens incumbidos de ze-

;.'
, c

lar pelo futebol catarinense seria a. resposta através de

Assim foi que, com dois tentos daria, ai. A soi,te sorriu para?
uma bela exibição do "scratch". Podiam 'mesmo se valer

VITORIA DO AZES DO GRA- relâmpagos de Ari, o formidável conjunto da Capital pais mínu ,
do judiciário para processar o cronista, no caso dêste se

MADO cencro..avante alví .rubro e um tos antes do térm;no d� pl'élio exceder nos conceitos emitídos nos seus comentários.

Real�ente magnífica foi a atra., outro do pontero direito' p;ro o L h I Nunca, porém, valendo-se do diretor do [ornal, que de tu-

o

'
o meyer assln� ava O' tento 'd&

ÇaO do Azes do Gramado E. C., Az�s do Gramado chegava, ao em., Vitória, cujo placard (6 x 5) per., ;;eb_ol nada entende, para forçar a saída do comenta�a.
frente à equipe do Bandeirante I pate na primeira etapa. manecería até o encerramento do Minha opinião a respeito da Comissão não vai mudar,

F, C,, da localídade de Ribeirão Na fase final, o desempate é movimentado cotejo. parabens apesar do feio proceder Idos que a compõem. Continuarei a

da Ilha, quando venceu dll forma conseguido pelo conjunto do Ban- pois à turma aivi_rubra
' prestigiá-la, mas no que diz respeito a seleção. Nó caso

espetacular ao seu poderoso anta., deirantes para minutos após
' -

'

:
.

Maury Borges não posso deixar .de dar .mínha solídarteda-
_l

'"

gonlsta pela contagem de 6 x 5. Rubens assinalar novo empate EM
-

SA,CO DOS LIMõES de ao cronista, lançando meu protesto contra os que tra-

'o marcador, muito- embora dê a desta v�z em quatro tentos pa.r� Também' expressiva vitória.
maram a sua saída, mediante processos que não condizem

Ill}pressão de uma verdadeira

"pe-l
cada representação. conseguiu

'

domingo à tarde no
com as normas do bom esportivismo.

lada", demonstra, no entretanto, A -equípe local, t01avia, atuan., gramado dor Iptranga no S��c: d0S --- I I I ---,

o placar de um cotejo de real ca., do .magníficament6""- "conserue mal"
' Também me custa acreditar que o diretor de "A -Ga-

c
� Limões, a notável equipe da São

t�601'Ia, onde se sobressalraín 081 uma vez fazer cal; a meta guar., Lul F C d zeta" tenha procedido como procedeu no caso em tela, eu
Z "

" ao errotar o conj un ;

O BOTAFOGO F. C. de ,José Mendes, vai promover em quintetos de ataque de ambas as necída pela equipe da Ca?'taL to do F,erroviárlo local, pelo {'Z, que sempre o admirei, como jornalista..e como homem.

Dezembro próximo uma festa esportiva pela passagem do equipes. Assim, os avarrtes atvr.rubros core de 4 x 2.
Aceitou as razões expostas pela F.C.F. e de imediato 110-

seu 10.0 aniversãrio de fundação. A equípe alvl_rubra da caPIM!, Iançamcse ao ataque com m.llur,
OleOU um novo diretor esportivo, antes mesmo de levar ao

Entre as provas exte na
-

d-l t d t multo embora t h f Idti' ·conhec· imentO de Maury Borges a sua deeisão de demiti-

,
r s que serao spu a as, cons a .- en a so r ores mpetuosidade, minut,o il. minute, para a' equipe alví.criegra mar ,

de uma prov.a, 'de bicie.lej;a, li.ma prov,a corrida de resístên- tentos logo nos primeiros mínutõs levando sério perigo ao arco c<5h_ 10; Não quis prestigiá-lo como era sua obrigação, a obrí-

,

_. '''_.,'j ••...":' _, ,,_ . \.
'. _ c. '.

.'
cal'am Bétinho (-2), Vad!nlJO e d ,,'

ma e duas provas de n:at��(J;:'-�-�-" ",,-,,-:,�.=,;,"-C.,.��,'f ",ds,_pel�1�1o jam:� . deixo:se cair trárro, sendo que Ar! de modO 1:5. Carlinhos. para a equip'à venc'd�
gação de todo diretor de jornal. Foi logo dizen o slm,

_,

Para m.aror engmndeClmento o B.O,TAFOGO· .FUTE-
. em desanimo, e, eoní'lnmltt sl;mpre-, '-petach�r,," conseg'l,le_. n t.nn1;o _1,( as 'i �,. C

' sim, sim" aos que o foram proclJ,rar. Noã quis que pesas-
--. �" ,o"":: n�aram .

udum e plj;ola seu_
•

,
.'

SOL CLUBE, aguarda' a .cooperação de seus co-irmãos investindo com Invejável entusl_ empate para a equipe da. Ru�.
'

d .

o ""','_,--.,,,,, � .

�.,..: - Jie. na _balança o longo penodo de lutas do Jovem homem

I
" o que na preliminar verlf1c01J_

'.

,'-
-- "-" -. �

- -,
. • .

___.,--

varzeanos. asmo contra o reduto final da Crisplm -M!ra..'
, , de lmprensa, persl'Stencra e sacnf-lcle- pal'a .que "A Gaze-

se o empate em dois tentos pa�'a
.

, . . •

A DIRETORIA. equipe adversária. A ccntagem, porém, não ti_ cad
ta"· não deixasse de apresentar: a sua pagma esportlva.

a representação. '- Jairo Canado antes de fazer o que fêz devia ter conversa-

e g',d'
---........-----�.---,...------------_:_---�

do com alguém' da crônica esportiva, sôbre a questão. Eú
.

n(j.e
--

.'" lJ-e,·t·(2.. '

J (J'_ Wl-a..-,��:' (t-,,�tct1tL�(J.·.' d-Cl
seria êsse alguém. Afinal, o Maury ingréssou na impreI:lsa

_

pela minha mão, como muitos outros. E' claro que eu não

aconselharia o diretor d� "A Gazeta" a proceder dêsse mo-

, ), do. Sua manutenção representaria uma vitória para o

15 vezes' o consag. rado "rower" levo.uo C, N. Martinelli à vitória' -Entre os ,f,'m'onel·ros, Alv.aro EI- j6rnal e a imprensa de Santa Catarina. Também Jair�

- Canado não pediu a opinião de niniguém sôbre as possibi-

pO, O Que maior número de páreos venceu Relação dos remadores campe ões desde a instituiCão ��:��� d�an�:�i��e���o:�;�r�iVoN��e�:e_oco:e�rn�a�s o��:

d C C· dR'
menos. Meu bom Jàiro Canado: ainda é tempo de reparar /

o. ampeonaf:o a-tannense e emo. Ha)1s J. Post (América) 1 o êrro cometido. Aceite o consêlho de quem o conhece e

A tíutlo de' curiosidade,/dãmos abaixo João dá Silva (América) :....... 3 Aroldo W�ªge (América) 1 estima há longos anos: Readmita .Maury Borges na dire-

a relll;ção dos timoneiros e r.emadores que Rolf Ewal!i (1).rnérica) ,............ 3 Alípio, de Castro Martinelli) ,. 1 ção da seção esportiva, dando a devida resposta aos que

conseguiram, o título máximo de .remo w�ter Schlegel (Riachuelo) 3 Eduardo Muller (Riachuelo) 1 -trama,ram a sua derrub,ada. Faça isso numa homenagem

oe Santa Catarina: Órildo Lisbôa (Martinelli) 3 Karl Heinz (América) 1 aos 25 anos de lutas e vitórias de "'A GAZETA".

TIMONEIROS vêzes José Azey�dó Vieira (Mart. e Aldo Luz) 3 Werner Westhoff (Atlântico) 1
__

'

I I I

Alvaro Elpo' (Aldo Luz) .. õ ••••••• , ••• 14 José C. Tol�ntin:o de Souza (Martinelli) 3 Mítrcos Hille (Atlântico) 1 Bilhete ao Lauro:

Acioli Vieira (Martinelli) 8 Afonso Zaguinl_ (Barroso') 2
'

João Tabalipa (Marcílio Dias) .:...... 1 Sinceramente não gostei da manobra. De qualquer

Mo
.

I t d S'l' (A L ) 6 J' G 11 J' 'i (B-) 2 Pedro Santos (Ma '1' D' ) 1 maneira a.qui vão os meus votos de êxito à frente da sec-

aClr gua emy a I velra . uz ose a 'un or . arroso rCl 10 las .

Décio Couto (Riachuelo) 5 C9.rlos Seára (Barroso) .. '.' .. . .. .. 2 João Carolino (Marcílio Dias) 1 ção. de e�portes do jornal de Jairo Canado.

Adolfo Chirighini (Riachuelo) 2 Sidney Nocetti {Aldo Luz) 2 ,/ José Cobetta (MareÍlio Dias) 1 --,- I I I --
\

Jobel Furtado (Martinelli) 2 João A. Vasconcelos (Aldo 'Luz) 2 José Gal! (Barroso) '.;... 1 E o Mal'tinelli levou, a melhor no G. P. Campeonato

O 1 d H· '11 tIA t·
'

GI S h (Ald L ) 2 AmA n.ci C Ih (B )
- Catarinense de Remo, vencendo cinco dos sete páreos do

r an o 1 e (A an lCO) 1 eno c erer o uz a ,�o oe O arroso .. . .. .. . . . 1,

Har' W·' b (A' i ) 1 Alf d M lle (Ri h I) 2 Anibal Gal'a (Barros ) 1 nrogram.a. E' agora o rubro-negro, juntamente com o Ria-

ry elsen erger mer ca '.
re o u r ac ue o :. -.

.

o . . . . .. . . . .. . . .
'"

.roão Leonel de Paula (Rlachuelo) 1 Max Muller (Riachuelo) 2 Daniel Guedes CRiachuelo) 1 chuelo, o clube mais vêzes campeão de remo de Santa Ca-

Alfredo Muller (Ria-chuelo) 1 Clóvis Ayres Gama (Riachuelo) 2
.

Carios Galluf (Riachuelo) 1 ·(;al'ina. NOSSOS- parabéns á" diretoria do clube, ao ,técnico

Ernani Rutkoski (Martinelli) 1 ,Walter santos (Riachuelo e Martinelli) 2 Fioravante Chirighini (Riachuelo) 1 Azevedo Vieira e á valente rapaziada martineUina pelo bri-

Júlio Mort'tz (Riachuelo) 1 Odilon Martins (Riachuelo e Mart.) .• 2 Emilio Mund (Riachuelo) 1 Ihante feito!

Leo Thieme (Barroso) 1 I Osman Torres (Martinelli) ,... 2 Rodolfo Mund (Riachuelo) 1

Raul Thieme (Barroso) 1 Jorge Portella (Martinelli) :......... 2 Alberto Moritz (Riachuelo) 1

Marinho Lins - (Barroso) '.. . 1 'Rafael Linhàres (Martinelli) 2 João Azevedo Vieira (Riachuelo) 1

Luiz Reis (Marcílio Dias) 1 Heriberto Schmidt (Martinelli) 2 Rodolfo Dien (Riachuelo) 1

REMADORES Alfredo Oliveira (Martinelli) 2 Alcino Millen da Silveira (Riachuelo) 1

Manoel Silveira (Martinelli) 15 Edloll Santos (Martinelli) 2 Altino Régis (RiachueIo) 1

Francisco Schmitt (A1do Luz) 12'-. Osmar Schneumann (América) 2 �urt Kupka (Riachuelo)' i

Sady Berber ,(Aldo Luz) :........ 11 Cláudio Santos (Martinelli) 2 Airton Maciel (Riachuel�) 1

Édson WestphaJ (Aldo Luz) 9 Francisco Corrêa (Martinelli) 2 David Gerlich (Riachuelo) 1

Hamilton Cordeiro (Aldo Luz) 7 EÍiziário Schmitt (Aldo Luz) . . . . . . . . .. 2 Luiz P. Jacques (Riachuelo) 1

Alfredo dos Santos 'ilhO (Martinelli) 7 Sigismundo Schephetto (Aldo Luz) .. 2 Ilton Menezes (Riachuelo) 1

Otávio Aguiar (Riachuelo e Aldo Luz) 7 Décio Mascarello (Aldo Luz) : 2· Jorge Tzelikis -(Riachuelo) 1

Orlando Cunha (Riachuelo) 6 IVlanoel' João Teixeira (Aldo Luz) 2 Alípio Machado (Martinelli) 1

JoaqUim Oliveira (Riachuelo) 6 Dionísio Schínitt (Aldo Luz) 2 Leovegildo (MartineiU) 1

Walter Wanderley (Riachuelo e Mart.) 5 Sidney Prats (Martinelli) -l Antônio Selva (Martinelli) 1

Walmor Vilela (Martinelli) 4 Donaldo James Mac Leod (Martinelli) 1 Altamiro Andrade CMartinelli) 1

Saul Carlos Duque (MartinelÍi) 4 Afonso Celso Corrêa (Martinelli) 1 Santino Brites (Martinelli) :......... 1

Primo Uller (Barroso) . 3 Wilson, Costa (Martinelli) 1. Euclides Dias (Martinelli) : ;- '. 1

Edgar Germer (América) 3 Oda!lir Furtado (Martinelli) .,...... 1 Saul Ganzo (Martinell1) ......•....... 1

Harry Kreutzfeld (América) _ 3 William de Barros (Aldo Luz) 1 Jales Tinoco (MartiI:lell1) 1

Antôni Pedro Assini (América) 3 Oswaldo Silveira (Aldo Luz) 1 Adolfo Santos (Màrtinelll) :.. 1

Edgar Annuseck (América) 3 Hailtol1 Haertel (Aldo Luz) ;. 1 Em TremeI (Ma:utlnelli) 1

Waldemar Annuseck (A:mérica) S Adolfo Cordeirb (Aldo Luz) 1 Liéinio Medeiros (Martblelli-) -:.... 1

Alfredo Espíndola (Aldo Luz) 3 Belarmino Veloso (Aldo Luz) 1 ElIezer Brâglia (Martinell1) 1

Alcides Rosa (Aldo Luz) 3 Arnaldo Chirighini (Aldo Luz) \.
. . 1 Felix Zaguini (Martlnell1) 1

.

Aldo Pereira (Aldo Luz) 3 Antônio Boabaid (Aldo Luz) 1 Wilmar Lopes (Martlnell1) 1

Osman 130abaid (Aldo Luz) ' ,.' 3 Luiz Horn (Aldo Luz) 1 Luiz Orofino Filho (Martlnelli) 1

Kalil Boabaid (Aldo Luz) 3 Walter Ouriques (Marttnelli) .......• 1 Altamiro Cunha (Martinelll) 1

Flávio Pinho de Oliveira (Aldo Luz) .. 3 Walfredo dos Santos (Martinelli) 1 Lino Philippi (Martineim 1

. Nivaldo Daufenbach (4ldo Luz) .. ,.,. 3 Édio -Uhgen (Martinelli) .-..... 1 (Do arquivo do jornalista Pedro

Wig:;trrd Theis (América) ... , .. , .. , . .. 3 Reinval E;och (América) -

. . . . . . . . . . . . 1 Paulo Machado)

11-" -

facilmente . o
.

U�er IlIIPôs-se ao· "8u�re" ·�or �II
A nova asquadra do Figueirense i conseguiram tres tentos, todos ah ,

I regular
e na preliminar, pelo Tor_

\ ra",
o conjunto de "A GAZ'ETA"

I Souza,
de�rotou o

que sob as ordens do veterano
I
slnalados na primeira etapa. nor I V

'

.. ne o arzeano "Dr. Saul Ol1vel- líder juntamente 'com o Cruz II contagem de 3 a 2 .

.nédio Adão vem cumprindo ex., Latãc aos 25" Wilson aos '35' e
. ., I'"
celent� atuação nó' Torneio "Dl' I cavallazzl, .aos 3'1", confra um

Heitor Ferrari", tanto que 'é- o li- tento dos "btigres" consignado
'I. '

der sem ponto perdidO, �eal1zou por Dilmo aos 18 minutos do

penultlmo compromisso no eer_' segundo t�mpo,
tame, enfrentando o valente "on_1 As duas formações:

ze" do Clube Atlético Guaram,
. FIGUEIRENSE - Tatú; Gas_

o qual, embora lutando ardorosa, tão, Danda e -Walmor Fausto

mente do principio ao/ fim, teve Nilton (An!{'l) e Marclo; Wilson,
que curvarsse ante a classe e a OládlO, Cavallazzl (AnísIO),. Wil
combatividade dos alvl_pretos' que mal' e Lalão (Fernando).
-- GUARANI - Aldo; Henrlque-.

AlUGA--Sf Waldir e Osní;- Z:Zinho e carl!'
nhos, Sady (OSmàr) Anisio (Ma

otlmo apartamento no centro do) Wllmar Lohm�y,er e DUma
, , .,/.

da cidade. A arbitragem esteve a cargo de

Ernanl Silva, com desempenhoTratar na CASA VENEZA.

JOCA MELLO

Ronda

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

Atenção, clubes varzeanos !

,i

".7>-:- ••
_

•

, 0:.

/

_I11--

Teve que lutar muito a seleção nortista para em seus

domínios suplantar o selecionado do sul p�r 2xl. Domin

go. aqui, espera-se a desfôrra dos pupilos de Saul Oliveira

que esta 'noite farão um match-treino com. a seleção de

Itajaí:
.

':;':,SS%%S:r,;Sl "'SS"4S$�SSS'4e S

.$SSSS$SS:SSSSSS%SS:S�J
• VARIADO SORTIMENTO DE

.
.

. ARTIGOS PARA -

"IESPORTES EM GERAL
V .. S. ENCONTRARÁ NA

Casa
.

Carneiro
A MAIS COMPLETA 'ÉM ARTIGOS

ESPORTIVOS
I

Rua Tenente Silveira: n.o 25 - Fone 2859

� ANTA CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OlõmetiiÊREM:eitEI�oente �a nOla lera�ão �ue >não se
�eilOU em�riagar �elal alturas �o cargo

EXPRESSIVAS HOMENAGENS PRESTADAS, QNTEl\'I AS 20:30 HORAS, NO QUERÊNCIA PALACE HO
TEL, AO DR. DIB CHEREM - MAIS DE 150 PESSOAS ESTIVERAM PRESENTES AO, JANTAR PROMOVI
DO PELOS AMIGOS DO EX-PREFEITO - OUTRAS

- NOTAS.
/

[ Amigos do deputado Dib I· do.I Cherem, num justo reeonhe- Em nome da Câmara Mu
I éimento p�la sua exceJ,lcio- I nícípal de Florianópolis,

\ .. nal atuação na

prefeltura.,
usou da palavra o vereador

Municipal de Florianópolis, Nereu do Vale Pereira, .dei
ofereceram-lhe, às-zü: 30 ho- xando patente a maneira

Iras de ôntem, um jantar no como o dr. Dib Cherem se

Querêncià Palace Hotel, desíncumbíu na administra
prestigiado pelas mais desta- cão da capital, sobretudo
cadas figuras do nosso mun- fortalecendo e prestigiando o

do .soeíal, político e cultural, Legislativo. Municipal, aca
num testemunho inequívoco tando as decisões e a atua
do aprêço que se faz credor ção dos que lhe fazem opo
o ex-preféito de toda a cí- síção. Os funcionários mu
dade. nícípaís também mandaram
Por dispositivo constitucio- sua mensagem ao ex-prereí

nal, o dr. Dib Cherem foi al- to, na palavra do sr. Arman
çado à chetía do Executivo do de Assis que, em sígnífí
Municipal, encontrándo ·0 cativo discurso, externou o

municipio
.

assoberbado por reconhecimento dos antigos-
. inúmeros e comple;xos pro- subordinados do dr. Dib pela
blemas, salientando-se

.

pelo sua irrepreensível conduta.
bom senso com que dirigiu a Oferecendo a homenagem,
coisa pública, imprimindo falou o vereador Domingos
rumos novos à administra- Fernandes de Aquino, cujo
ção, com o que logrou con- discurso publicamos. mais
sagrar-se, mais uma vez, co- adiante. Finalmente, viva
mo um autêntico líder po- mente emocíenado com a

pular de qualidades síngula- homenagem que estava rece
res. bendo, falou o deputado Dib
Atacando obras de grande Cherem. Em palavras elo

significado para o .melhora- quentes, dirigiu-se a todos os
mento çlo nosso _aspecto ur- seus amigos, aos seus anti.
bano, atendendo, com pres- gos funcionários, agradeceu
teza, as reivindicações dos o jantar; frisando que a ho
seus munícípes, indo ao en- menagem lhe servia como
contro, sem quaisquer dís- estímulo à sua caminhada
crímínações, das aspirações na vida pública.
dos seus governados, o dr. NÃO SE DEIXOU EMBRIA-

Oferecendo a homenagem, o
vereador Domingos Fernan
des de Aquino pronunciou

. significativa oração

- Asp.,_ecto do jantar, uenâo-se o Prefeito Osvaldo Machado, sr. Celso Ramos, Pre
sidente da FIESC, dr. Adetbal Ramos da Silva, dr. Dib Cherem e esposo; e! demais

pessoas gradas
! Dib Cherem conseguiu um

I
GAR PELO PODER-

..r.---_----------�.J70to de confiança que, antes Como primeiro orador fa-

Retificação de mais .nada, tornou-o num 10u o vereador Domingos

N
- ,

- .p f I,·
prefeito do povo.. para o po- Fernand�s de Aquino, orere-

ao era o re ·el o vo e pelo povo. cendo o Jantar, em n�me dos
-t

O JANTAR seus promotores. Sallentan-
Sob o titulo "O prefeito e o Decorrendo num clima da do. que o dr. Dib

.

Oherem é
vereador de Cainpo Alegre fizeram mais franca camaradagem, a lma�e�l verdadeira da no

parar o carro do _ Governador" a homenagem contou com o va geraçaosque sente e tem.a
foi publícada em íÍóssa últim� prestígio' das mais destaca- responsabílídade dos destí

ediçãO, extensa reportagem �o ·nos- das fíguras ·da capital. Nossa nos da IílOSS� gente � da nos

so brilhante confrade Escobar Fi- reportagem conseguiu ano- sa. terra, �nsan,!o alnda. que
lho. tar a presenÇa do Prefeito o Jov.em lIde+. nao se delxou

Osvaldo Machado, vereador embnagar pelas altura:; do

Houve. entretanto nessa repor_ JuliO Paulino da Silva Pre- Poder, o vereador Domlngos
tagem e�idente'"' equívoco quando sidente da Câmara M�nlci- de AquinO' pronunciou inci
álude ao 81'. Carlos Bl'anci.es "pre_1 paI de Florianópolis. sr. Cel- siva ,oração, cujo te?Cto, em

feito de Campo Alegre". O pre_ so Ramos, Presidente da Fe- I sua mtegra, a segUlr publi-
feito daquele· muni!:'ipio é o sr. deração das Industrial} do camos: .

.

..

Eugênio João Herbst eleito pelas I Estado de Santa Catarina, Senhor deputado Dlb Che-

legendas do P.S.D: e- do P.T.B. dr. Aderbal Ramos da SUva, rem:. .

E êsse não Só não;ffiz parar c sr. Vidal Ramos Junior, Pre-
.

Q�lseram os am�gos de V.

;::��Ci��U G�:el�::���ãO c:OmoCh��� ���� �e c����'a �E�{����: ����iest�.o�enagea�IO C�19
do Executivo pois à época familiares dQ�homenageado, .

V. Excia. qu.� be� .

moço
achava_se ne�ta capúal. -,

I altos funcionários da Pre- ingressou na.VIda �ubhca de
. fA1tura funcionários esta- Santa Catarma', e a ima-

O sr. Brandes, que aparece co_ d�áis � federaish represen- gem verdadeira da nova ge
mo prefeito t chefe da V.D.N. tantes da impre�sa falada e

I
ração q�e sente e tem a res

por lá. esclita, além de grande nú- _ponsabllldade dos destinos
O "milagle", assim, não ocor_

mero de amigos do deputado da nossa gente· e, da nossa
reu! Dib Cherem. terra.. _. ..

.

Durante o jantar vanos Escolhido que fui para. fa-.

oradores ressaltaram' a per- zer a V. Excia. essa. home
sonalidade do dr. Dib Ohe- nagem, confesso-lhe com 01'

relU, tecendo considerações a gulho: que á incumbênciá
_

é

respeitá do jovem líder pes- um prazer e uma satisfaçao,
scdista que se alça e ile pro- porque em verdade. - me, en
jeta em todo o Estado como contra entre o .grande nUI?e
uma nova bandeira de idea- 1'0 d� �e.us amlgos pessoaIS e

O súpremo Tribunal Fe- lismo sempre a serviço das partldarlOs.
deral, em sua sessão de caus�s de sua terra, a ela V. Excia. dep. Dib Chert:m,
anteontem, julgando repre- dando. a melhor de suas que �or:hecemos quan.d? am

sentações
. c.01?-tra a criação 0nergias e o mais puro dos .:la n� ,Juventude.' mIlltando

dos mUlllClplOS de Praia seus esforços. Em nome do no radlO e .na lmprensa de

Grande e Jacinto Machado Diretório Municipal do PSD, Santa Catatma, vendo-o lu

no Sul do Estado. 'tÍeciditi, falou o dr. Aderbal Ramos tar e cre�ce� em uma de

pela improcedência das im- I da Silva. expressando a �a- nossas eillssoras, galgou nes:
pugnaçées. I tisfação com que () Partldo se setor, todos os. llostos ate

A vista dessa decisãó, I viu consolidar'-se 8;dmiravel-, ser um de seus dIreto�es.
ambos os municipios ficam mente o seu conceIto, eleva- Obs�rva�o-�o. depOls em

mantidos. ..
i do pelo jovem homenagea- up. VIda publIca; ·lutando e

MUNICIPIOS
MANTIDOS

DOMINGOS DE AQUINO
Com afetuosa e especial satisfação, os que trabal

em ° ESTADO, e todos quantos por laços; de amizade eI
partidarismo pertencem ao circulo das relações do ver
dor Domingos Fernandes de

Aquino experimenta,rão
hoje (> prazer de cumprimen
tá-lo .e abraça-lo, pela pas
sagem de seu ,aniversário
natalicio.

Diretor-gere-nte desta
lha, o distinto nataliciante
tem sido o dínamo que a im-

1!ulsiona dia a dia, fazendo
a crescer e prosperar, pelo.
seu trabalho e pelo carinho

mais afetuosos agradecímen- com que se dedica ao espi
.os pela sua correta e 'leal
colaboração com o nosso nnoso cargo. Candidato à

partido e' sua direção regio- vereança, 'no último, pleito,- .

nal, . logrou eleger-se sob a ban-
A satisfação também, de

ter tido sempre o apôio unã-
-

âeira do seu Partido Social

nime da Câmara Municipal, Democrático. E, sem contestação,
essa mesma Câmara que mandato com invulgar eficiência, atento sempre a toda
agora aqui, ratifica aquêle
apôío comparecendo a essa

as boas causas em prol da Capital e do seu povo.
.

homenagem unida e· solí- ,Gozando de geral estima, em nosso meio, será ho;
dáría com o seu amigo, ex- alvo de expres-sivas .e justas demonstrações de apreço, às
Prefeito Dib Cherem.

É uma manifestação tão quais, prazerosamente se associam todos os desta

elevada, tão amiga e tão de- levando-lhe fraternal e caloroso abraço.
mocrátíca que \ nos proibe
falar de politica partidária,
porque aquí, sr, deputado,
nessa homenagem, vejo a va
lorosa bancada

-

da União
Democrática Nacional, nossa
ilustre adversária politica e
sinceros amigos pessoais de

IV. Excia., embora lutadores
de campo adverso.

Vejo a bancada do Parti
do Democrata Cristã, na pes
sôa ilustre e eficiente do ve
reador Nereu do Vale Pe
reira, comungando do mes

mo prazer dessa homena-

E, numa atuação sempre gem ao ex-Prefeito pessedis-
crescente, elevando-se V. ta. \

Excia. à liderança da ban-
. E' também aqui está a

cada do PSD naquela casa bancada do Partido Traba

onde prestou 'os mais rele- lhísta Brasileiro, Ô partido
vantes serviços ao Partido e do saudoso Getulio Vargas e

a nossa querida capital. dentre os seus valôres desta-

Num pleito para a depu- co o ilustre Presidente de
�

t d t V E i nossa Câmara, que é o ve-
taçao es a ual eve . xc a.

reador Júlio Paulíno da Sil
a. preferência de uma bôa
parcela do eleitorado de nos- va.

�a terra, que agora lhe as- ,Senhor deputada: aqui
segura uma cadeira na As- também está a bancada po
sembléía Legislativa do Es- pulísta, que

.

tem como seu

tado, onde,
:

sabemos, tudo lider na Câmara. o vereador
fará pelo bem estar do nos- Manoel Alves Ribeiro, -que
30 povo. na nossa Casa, quando sau-

Quiseram, porém, os tatos dou V. Excia. em nome do

politicas que V. Excia. an1§ls PSP na sua despedida, disse
de ser -DeputadO Estad'líal em frase feliz: "Que o Pre
exercesse o alto cargo de feito Dib Cherem tinha si
Prefeito Municipal quando do a primeira autoridade no

substituiu o dr. Osmar Cunha Estado de Santa 'Catarina a

naquêle elevado pôsto. cumprir a nova lei do salá-
E aí, dep. Dib onerem, re- rio mínimo.

. ..

side a grande vitória de V. Br. Dib Cherem tudo isso
Excia. somado, é á nossa homena-
,

Môço ainda, no comêço de gem, é a sua
.

festa, porém
uma vida que estava. em for- como <dísse no inicio de mt
mação politica, V. Excia. nha oração! nós, os mõços, a

soube ter o. equllíbrío dos ho- nova geraçao pol1tica quê se

mens sensatos, não se. dei- está formando, não sómente
xando embriagar pelas- altu- a nova geração do nosso par
ras BO cargo e, recompondo tido, mas sim -de todos os

as coisas públicas nos seus outros Partidos, como bem
devidos lugares, foi merece- disse o Prefeito Osvaldo Ma
dor .!lo respeito e da conrían- chado ao visitar a Câmara
ça dos chefes do Partido de Municipal, dirigindo-se aos
seus subalternos, de seus "[ovens legisladores da, nos
munícipes, e da ilustre Câ- sa terra".
mara Municipal de Vereado- Esta festa é também nos-
res. sa porque V. Excia. soube
A homenagem de· hoje, se mostrar aos nossos chefes

permite V. Excia., queremos aos chefes de todos os par�
também, reivindica-la pa- tidos politicas, que a nova
ra nós, os da nova geração geração politica soube apren
.i)olitica· de todos os parti- der, soube dignificar e sa
dos. bel'á levar à frente os ideais
Se assim falamos, é por- democraticos para melhor

que sentimos o calôr dos servir a nossa qllerida capi
aplausos à V. Excia. de to- tal.
dos os setôres da vida pú-' Senhor deputado Dib Che-
blica municipal. rem, some a essa homena-
Foram as palavras de gem a gratidão dos môços e

Aderbal Ramos da Silva, admiração· dos chefes de
quando da CQnvenção Muni-' nossa terr�, some a gratidão
·cipal do PSD, que escolheu. o dos funcionários da Prefei
sr. Osvaldo de 'Passos,Ma- tura, da população do cen
chado .candidato à Prefeito, tro urbano e do interior da
referindo-se V. Excia.: "Mô- ilha e de todos aqueles que
ço de raro equilibrio pOlitico compreendem e sabem que
·e grande vontade ·de traba- o trabalho de V. Excia. nos
lhar por sua terra"; .dez mêses de administração
Também o pensamento do .municipal foi de rE)speito às

nosso chefe, o presidente. coisas públicas e da verda
Celso Ramos, quando exter- deira adminJstração, hones
nau em telegrama a V. Excia. ·ta e eapaz.
"cumpro dever endereçar-:., E; no nosso respeito,' nesta
lhe \ com meus éalbrosos f�st.a, envolvemos sua exma.
aplausos el ·cumpriIllentos pe-' espôsa, companheira admi
la feliz administração, os. rável da sua vida.

Moralização da nossa dasse:

IMPRENSA DE BLUMiENAU PRESTIGIA
A �AUSA DO· ·JORNALlSTA

Fernando Souto Maior
Chamando a at.enção ge-:-. elasses- dos jornali�tas 'pro

,ral para a desmoralização da fiss�onais, com a infiltração
de elementos sem credenciais
paài

-

tánto, o nosso' Chefe
de Reportagem, jornalista
Fernando Souto Maior, em

preen,deu cerrada campanha
contra. os falsos prOfissionais I

'.

·que desacreditam a impren-
sa.

. .. .. I

defendendo os interesses de
sua cídade como vereador
brilhante e eficiente na Câ
mara Muníclp al sob a Te
eenda do Partido Social De
n O� ra tíco,

Agradecendo a homenagem;
o dr; Dib ctierem no momen-,
to em que pronunciava o seu

incisivo discurso

I Além da solidariedade
apresentada pelo jornalista
Montenegro Oliveira, Diretor
da "Tribuna Livre", de Joa-
çaba, 'nosso companheiro
Fernando Souto Maior está
com a sua justa causa cada
vez mais prestigiada. "O

Lume", de Blumenau, cola
borando para' a difusão do
âténtado que representa pa
ra' a; nossa classe a distri
buição fartà dé carteiras
jJ)rnalísticas,. numa de suas,
últimas edições transcreveu,
ém..-rma primeira· página, um
dOS· 'artigos ",éscrito por Sou
to,Maior, . focalizítndo os jor
nalistas sem jornal.

.. \�
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Flori�nópolis, Sexta-feira, 20 de N�bro

,

Houvera, em São Paulo, UJ;n massacre de estu
dantes, pefa polícia. O Brasíb inteiro, erguida em re-

_ volta) protestou. Aqui, do alto da Soberana, então Fa

culdade de Díreíto.. os acadêmicos e os ginasianos, em

concorrido comício - maior .do que o do Jânio
assinalaram a sua solidariedade aos colegas bandei
rantes.

El1tre os oradores, alguns por sinal bem desas

trados, consegui, sem falsa modéstia, ser bem recebi
do ,e aplaudido pelo povo. Bisonhos todos, os que se

. perderam nas dificuldades dos discursos tinham con

fiado na inspiração do Improviso. Eu fui mais pru
dente: esqueletizei mínhas palavras, para que lhes

não faltasse .sequêncía, e depois fiz frases curtas, en
tre as quais surgiram algumas bem tneísívàs, que fi

zeram o comício retomar o seu sentido de' protesto e

consternação - sentido êsse que se ia perdendo com

risos soltos, despertados por dois oradores fracassados.
Valeu-me êsse discurso dois convites. Um de Ne

rêu Ramõã; para ir trabalhar no seu jornal "REPÚ
BLICA", outro de Edgar da Cunha Carneiro, párá' ir
ajudá-lo na então Inspetoria Regional do Trabalho.
Nerêu convidou-me logo depois do comício. sbu Edgar
foi à casa de meus pais, na esquina da Praça Getúlio'

Vargas com' a Crispim Mira. E não fez convite, nem

\_ pedido - foi mandando:
- '"Menino, amanhã, às 6 horas,· eu passo por

aqui!. Meta sabonete, escova de dentes e pijama na
.

mala, que vamos a Blumenau!"
Não capiscando niente, boquiaberto -cscu�ei:
- Você vai trabalhar comigo, na Inspetoría do

Trabalho. Amanhã eu explico.
xxx

E assim, um improvisó, mais ou menos engati
.

lhado, fez-me jornalista e funcionátio público, .
sem

nenhlim pedido meu.

Em 195I deixei. de ser funcionário. A outra fatali
dade ainda me castiga. :

xxx
.

Na viagem a Blumenau, com almôço em Brusque,
seu Edgar estendcru seus planos,. especificou as fina

lidades da sua ordem e perorou com um sermão sôbre

os deveres e as exigências qué entendia inalienáveis
do servidor público.

Em resume�.à 'Inspetoria faltava pessoal; eram

poucos e câda ·um .mals assoberbado ·de serviço que o

óutro; queria.ao .lado da'sua experiêncià na adminis

tração pública, ,quem estudasse � e·· o assessorasse na

novissima legislação. trabalhista; contratava-me
-

a

/ título precário,. com promessa' de posterior' nomeação;
350 merreis, por. mês; pontu<}lidade cem por cento;
nada de deixar .nada, para o dia segui�te; quandO
exa�inasse prestação de contas tivesse por princípio'
que nunca, em hipótese alguma, admitiria difirença
entre o deve e o haver, porque. em dinh�iro público
cem reis sãà u.m conto de reis. E mais mil e uma coi

sas, de cuja importância só me 6lcpercebi mais tarde.
- Em minha ·já longa vida de funCionário, nunca

tive uma conta glozada. E isso tem que ir até o lim.
E. foi mesmo.

., x x x

De volta, comecei. minha -vida de
.

burocrata; ao

primeiro minuto depois de -assinar ri ponto ao som,

das nove badaladas, do· relógio da repartição, aU- na.

Tenente Silveira. _'o

. Primeira missão dete:rmináda: abrir a correspôn":'
dencia da ·Inspetoria.· �o. terc'eiro envelope, uma sur

Presa:
- Pare! Está errado (
Parei, trêmulo, pensando 'logo em ser exonerado.

Era o climulo:· acadêmico' de· dirêito. eu não Sabia nem

abrir um envelope!!!

,a»��� ..,
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