
,

'41.
_I __

Sodré, de onde os SI'S. Ma
galhães P�nto e. Leandro
Maciel dirigiram-se aos Cam
pos Elísios, para comunicar
ao . governador a decisão do
sr. Jânio Quadros .

. A esta.aitura, 'ainda se
reúnem na casa dó' deputada
1tbre:u Sodré os mais desta":
cados dirigentes .da- UDN
'paulista, Junta:qlente com o'
presidente nacíónaí do. par
tido e 'os SI'S. Seixas Dória e
Leandro Maciel.

/

"
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CL,UBE DOZE E AGOSTO

CERRA FIL'A

OSVALDO MELO
PROFESSõRES: JUS!l'O MOVIMENTO DE CLASSE

A cidade está vivendo alvoroçada, tóda ela empolgada por'
um movimento ainda até hoje inédito, qual' séja a justà
rebeldia, á guiza de uma revolução bl:anca; que já 'Conquis
tou as simpatias do póvo na fórma de um protesto dó pro-,
,fessorado catarinense, que teve e .tem por primeira trin
cheira cÍe defêsa e combate o magistério cabeca em nOssa

Capital. .

Não se trata de uma conquista de valor secundário,'
nem se move a classe do professoradó para sustentação de

princípios de ordem financeira, somente, mas sobretudo,
para a mantença da. justiça contra a �njustiça, da razão
contra o desarrazoado, enn'm, pJ1ra que se fortaleçam e

não' sejam menosprezados os ed(ficantes princípios éticos
dos quais dependem.em grande parte, a própria existência
da nóbre classe.

Não é possível qUe o professorado da nossa terra, hoje
compôsto na sua maioria' de moços cujo espírito 'sabe con

siderar a cultura dos nossos dias, no aperfeiçoar-se ás conl
dições evolutivas do sentido moral' educativo e espiritual

!�IIIIIIIIIII�I!!I�IIda vida, seja uma classe menosprezada' a ponto de se lhe

ItIrar direitos adquiridps q.
ue se assentam na letra da nok- ,

Ea Constituição, ou re'Stringir êsses direitos como no caso
F�;;Z;ii;J;2

cm fóco, fixando-se'o máximo de aulas a ser�m. ministra�' 'rSilljl0JjjJ§m;;;;;das com prejuízo de I:!eus minguados proventos, a 'fim L ano por causa de reprovação cul_

ele conceder lugar po)." preço embora barato, a outros que

t�l�I�I�III�l�]������i��'-:
!Páv�l não pod�mdo requerê·h no"

já batem ã. porta da entr8.da, como também não amesqui-
s,nos' seguintes. I

nhar direitos do professorado primário.
.

Act. ·s.o - FIca a prefeiturill ,-

Isto se plasma no bôjo do ante-projéto que tanta ce- Munic.pal obriaada a publicar '

leuma estâ provocando, apesar do: dourado com que se I anualmente, a re�ação das Bolsas AUXiliAR DE ESCRtlÕRIO'
tenta cobrir a pílUla amargá,' que tem de ser ou querem

938
de Estudo concedidas especifl.

.'
" \

que seja engulida.
.

ti
cando: o nome do bOl�lsta, res�'I, ADMITI�OS .UM FUNCIONA�IO �.UE, TENHA PRA-

•

O professorado primário e secundário não luta por pl'i-
.

• ,. ;,

S ,dêncla, filiaçãO, valor da b04>a, i �IC,� .DE SERVIÇO .DE .�SC�ITOR.��, E. QUE SEJA,.DA-
,

. . �'" -,

.

r.' ,

'.
.,' ,r!' ,". •

'lILoGRAFO TRATAR STMA EDIFICIO
v.i.légios e' sim pelo direito, pela razão e pelo espírito de

, • regime1 e estabecimento
I que

ire' I
"

(- . - IPASE'--

verdadeira e sadia justiça.
'

'

,.,

'M'
w', quent�rã: i 3.0 ANDAR:. N-lljIV

Por essas e outras decepções que a classe vem rece·· DI'" "_M:�
. ' .

Art. 9.0 A despesa cOm a

" .A11.Ç't D A' lUZ' CIOLJ;[, InA·bendo como prêmio de seu 'espírito de renúncia, pela dedi-
" ........ l. (

execução de"ta lei correrá à c.n. t [H J til:; 1'\
cação á penosa e elevada missão de ensinar, de Eiducar f �a ?-a dotaçãó proprla que o Q�-

aprontar gerações que venham honrar o Estado e o País UI E RIO . FLORIANOPOLIS çamento determinar. 'MirrA DI: 1:0 O D'IA
é que também vêm reinando desde há muito, o desencan- f Art-. 10 - Esta lei entrará em

t)JI
.'

� u·. .!

to, as decepções, a faltà de e�tímulo, a ponto de relegar a O TAMBEM '
Vigor a partir de 1. de janeiro de São cOnvidadO's os p::u:entês e amigos de Alice da Luz�

mocidade 'atual o amôr ao estudo e ao magistério para' "ã 1960, 'resalvado e disposto no pa. Jiqueira p!.1.ra a missa do' 60,0 dia de�seu falecime�tQ que

llreferir ou_tras profissões mais rendosas, mais liberais, ml-' ;.s 'DIR·ETO. AS 15,30 rágr�fO único 1110 a�t. 3.0•
. ':erá rezada na Capela do Colégio Catárihellse:às 7,1.0 ho-

nos injustiçadas e de fácil acesso. A'�. 11 _ Revoga!b.�e as' dis� ras da manhã do dia 28, sábado. . I

E, se êsse desapêgo ao professorado continuar, mais • posições em contrárlo.-
' 'A 'família antecipadamente'l agr:�dece o

�::trde, veremos fechadas muitas e�colas por falta de pro. 8: pr\,fel,tura MuniCipal, � t1l! se. �en.!:".!!'3�e...at� ���:idade cristã.�, � �'_,.._=
fes!l�·e�q�lie���:�����·rar o' verso do imortal' Guerra Jun-

lembro de

1��9�IB CHEREM II'
;'./ ..-/�;;' VE n d

..
p., � e·

queirc: "fechar'

esc@�s
-

é abrir cadeias" ... ,. ) p' f It M I I '1
I �

re e. o, un c paI Jeep Willys - tipo 1950 - montagem amé'ricana,' mo-
E:'peremos, pois, predomínio da razão, da consciên- pUblicada a presente lei no De- tOl' recentemente retificado.

cia e do bom senso o ilustre sr. Governador do Estado e partamento de Adml!;llstração aes Bem como um balcão com

..,.n,!;,. se,us. Secretários c.b,mo da da. nossa dou.ta Aê- I t d
..., .

v n e e ois pias do mês de setem: ,,:nércio ,em g'eral de material
. '!;'tlnbléia, para. que' �lpta, travada pc· "�.o d:l:...... ,,""0

de mil 11t.vec.e11to5'� I

·com.Wi)'t,iP1e�tos. + ..... ,

.

,.

'oi

,pcecienclo,..'t'.. 'Cl11CO�r,p. e ",nove. I .
A tratar na rua �Marechal

.

não J]J.stiça! '

�IJBENS LANG - /
)�\�

ANIVERSARIOS dígníssíma f�milia votos de cres.,

centes felicidades.
FAZEM ANOS HOJE:

_ sr. Alberto Batista Nunes

Silva

SRA. OSCAR SCHM:IDT FILHO,
Transcorre na efeméride de no,

j e mais um aniversário natal]cio

da exma, sra, d.

Ao 'registrarmos o aconteclme�.

Laura Bruno -:_ sr. Arl de Souza

Schmldt mui digna esposa do' sr.
,

Oscal' Schmidt Filho, linotipista

deste jornal é elemento multo es·

t1mado.

À5 muitas homenagens de que

for alvo juntamos as. de O ES�
,

TADO cem votos de perenes re.,
,

IIcidades.

VIUVA SRA. SIDNEY NOCETTI

Assinàla a data de hoje a passa.

- s:. Carlos Augusto Delpizzo

-, sr. João paulo Vaz
- sr, Viriato Soares

sr. Wilson tndrlanl I

sr. dr. MandeI' Nascimento
sr. Aldalr VllIrela
srta. Neusa Elpo

s:. Mario Germano Martins

jovem Walter :Lehmkuhl"
srta. Alclrene pereira

sra: Adelaide Souza

NASCIMENTO

gem do aniversário nataltcío da

exma sra. ,AI�lde Nocettl, esposa

do saudoso Sidney Nocettl.

As felicitações de O ESTADO.

Encontr.a_se em festas desde o
,

dia 20 ,o lar do nosso prezado amí,

1>,9 e conterrâneo sr. Nelson pi,

rattl e de sua exma, esposa d, SI

Iene Tavares PbatÚ com o nas.,
,

. cimento de uma robusta menina
,

que, na pia BatlsJDal' recebeu o

nome de 'MIRYAM TAVARES

PI-RATTI.

SRTA. VERA BONNASSIS

I
, Completa: hoje mais um aníver ,

,

r, sárlo a gentil e prendada srta.

Vera Bonnassis filha dileta do sr.

....
.'

dr. João B. Bonnassis e 1Ie sua

exma esposa- d. Elza J, Bonassls,

A natallciante fino ornamento
,

de nossa socledad�, nesta oportu , to, levamos nosso abraço aos ven

nídade receberá de suas amlgtll_ tu rosas genltores e multo, espe_
.

. I '

nhas e admll'MOreS, carinhosas

de-I'
cJ,almente aO nosso partiCUlar a_

monstrações de apreço e r,egozljo migo sr. Waldemar Tavares alto
, ,

às quais os de O ESTADO se· funcionário da prefeiturq, que.! ' ,

associam formulando. lhe e à sua j agora tem mais uma netinha
, ,

'
.

DR. B I A S � 'F, A;R A ('O
l)oenç�s de Senhúras� Infertilidade' Frigid�z,
Varizes. Inflamações. Di;;túrbios menstruais.
Exarr.e pré�nupcia1. Tratamento pré.-nataL-,,

.

Alergia - Afecções da pele.
Consultas das 14 às 18 horas. �xçeto aos

s8bados'.
Rua Feli'pe Schmidt. 46 sob,

-

I

Sábado 'dia 28,
22 horas

e graduados da Polícia. CO!J1o se não bastasse tanta des;

Silveirra Lenzi

Como o cerra.rüs um
,

graduado que marcha atraz,
sozinho está a polícia Mi.

,

litar que o Estado udenísa,

Oficiais e praças da' polícia 'es; graça o armazém criado para ta,
,

tão nas condições de dizer muito voreeer" pobre soldado tornou.se
,

seriamente ao G,overnador que nas mãos de gerentes desonestos,'
do empurrou para último AU.MENTqS 'ELJiJITOl,{EllaOS tÍ que enriqueceram, estão bem de

: plano. impossível esperar, Tem muita vida c' pudemos provar verdadeí ,

...

ros antros de exploração. •
Os disciplinados 1>oliciais cata; •

tln�nses continuarão calados, de ÍII
barriga vazia, mantendo ,ordem; III

. mas nós aqui estamos dispostos' •
•
•
•

'alguns indivíduos inescru.p-alo.SOS'
r até desonestos, os qUaiS\iss.;' ra; •
zem porque dos galões prevatectdos "
e atrás dos galões/escondidos. III

(Está c�nforme com' as. queixas
" A BOMBA DE JANIO

.

já recebidas? •.
.

O acontecimento polítíco-bomba, das últi-

Não esqueça _ Cerra flla caixa
'mas horas, foi a renúncia do Sr. Jânio Quadros à

I' I dis-puta. no pleito de 1960. Em carta, dirigindo-se

• ao �resldente. da UDN e demai� �gremiações que o'

NOTICIA-S DA PRFEITURA apoiam, mamfestou a sua decisão, alegando "não

,
. • ter conseguido reunir tôdas as fôrças políticas em

su sestudos
, Cl-encias Econômicas 3 • "tôrno do .seu nome".

r I

Eu sanciono a seguinte lei: I 'Re 1 t
.

l't'
'\.

'

c7
prova de que reside no mu , Serviço Social "... 3.

a men e, os meios po 1 1COS, "tontearam"
Art. 1.0 - Aos estudantes que I' I h I

'

diante do' ato su
-

d d l' tn ci o: á 5 anos ou ma s; Filosofia
, ... " ... , ... ,.. 3

- ,rpresa él ex-governa ar pau IS a.·

revelarem vocação e capacidade 1.0 _ Na renovação anual dll pal'a outros cursos proflsslo.' Acredita-se que a resolução do Sr, Jânio. Quadros,
para os cursos proflsslon�s, téc- bolsa, o candidatq deverá apre., naís' técnicos ou Superiores não • não seja de caráter irrevogável.' Alguns políticos
nicas ou superiores, por�erão ser sentar o certificado de promoçãq, existentes no Estado de Santa mais acostumados às "travessuras" do deputado
cqncedídas bolsas .de estudo, que com média exigida para admissão C�tarlna �

'-..: . . . . .
5' vê,m no gesto, mero golpe publicitário, método

se p:':Y�rem: e frequência mí,nlma de 75%. ENSINO SECUNDÁDIO • useiro e veseiro nêste país que, vive. de sensações.
a) aprovação em exames de ado § 2.0 _ Num .e noutro caso, os GinaSial, Clássico ou Clentl_.

\ Os líderes flas diversas agremiações, não qui-
missão ou concurso de! habilita. seram teceI' com nt" ,

d d
'

b' tdocumentos apresentados ii pre_ fico , .. ' 10 !l anos, emu ecen o Isa. lamen e.

ção em 'cursos que (�sslm' exige a Na-o d h d,feitura SErão devolvidos ao candi. Comercial Báslco.e Técnico de
..,. se po e negar que o amem ja vassoura

leglsla1ão vlg,ente, com nota Inie._ dato, indepenl1lentemente do tras_ contabilidade. , : . . . . . . .. . 10 • é inteligente. Sua atitude tem dois caminhos;
rior

.

a seis (6), em se tratando de lado, produzidos os efeitos legais, 'Il1dustrial Básl�o '
..... ,: . ,.

10 • consegUi_!' a "União Nacional", com uma possível
matricola Inicial; Art: 2.0 _ Havendo necesslda.. PllIrág,'afo único _ Ficam asse_

•
derrocada dos partidos péllíticos, ou tirar do páreo

b) freqUênCia,' com aprovetta. de de seleção o critério para a guradas as atul\ls bolsas já conce. o. seu ':'frio" co�panh.eiro de ,chapa,. Leandro Ma-
•menta .:._ mediante certificado de \ � clel O homem e t 'til

.

T
'

concessão da, bOl,sa será r.eltn atra. dldas desde que os beneficiados 111"
mUI o versa, e VIVO. anto e,

aprovação final cuja m 'dia seja
'

que no e f"l t �., ,
e vés dos. r�sultados (notas) obtl_ obtenham as notas mínimas exl. �

S pr ocupamos aCl men e com as s as

Infe:'lor a seis (6) em estabeleci. d
'

ddi" aventuras I
,

as nos exames e a m ssão ou gldas. .
. ..

menta de ens�ílO oficial equiparado concurso de habilitação, I Art. 4.0 _ As "bO)SaS de es_
i a -

'

-- .. -"
ou !'econllecido, que permita acesse I pa:'ágrafo único A bolSa de i tudo deverão ser concedidas pte_! X X X X X X';
aos referidos cursos . t d d •

. I, 'I X
'

,

"

es 11 o e_vera sel concedl�a, ,de j �.�renclalmente, aos filhos dos fun_ X
c) laudo da Junta Me�,ca da' prefel'ência, par't �'S séries In1clail!:. cionárlos da. ,prefeitura de acordo' X VERÃO! ... BANHO DE MAR! SOMBRA... X

.\,sslstê11cia MuniCipal,
,

plOvando Art. 3.0 _ Fl�a ffxado em cln.! com os' artigos 1519 e .1420 in_ X ,e água fresca / X

:50 sOfl:er de m�lés�lá Inf,ecto_

,I
coeJ;ltlt

.

(�O) o 'nún;:ro de balsas: ciSo IV do, COl�gIO Mun�c��l e.
X X

ontaglo.,a; mCnTavel ou repug.
I d� :estud� a que i}!e re:tere. apre,. 1·.aos candldfitós' résidentes no in. X As famílias de Florianópolis e visitantes es- 4

�ante, e ter ?apaCldade físlcl>, va'I'Etinte '1;1',. dlSb:ibUlclas
,entre os f terl,�\" do 'Munlclplo com dI.r�ito',1 :x;.. tão qe pa,rabéns com a abertura da SOl'veteria- X,

cmn,gão anti varl'lics, � qt.. ta.c-ci·· �I " ' I ..' ,,"'- ., 'vl .,

-

.
o .... ,a

I
ca"u da •.. ; para) os Segul�tes ra_ a Internato .ou PlÍ,nsão esJIes res.

',A, Restaurante-Bar, BOM ABRIGO, estabelecill}-en- X
�sco'lar;

,

l mos de �nSlnQ:' j

peitados o art. {.O e' respectivos ; X
'.
to moderno dirigido e scrvidó por familiares' dos X

d )! Impossibilidade
.

por s1 �.
. . . "

X·
.

t'
.

. _, ,ou, NSINO SUPERIOR parágrafos da presente lel. - pl'opnç anos. X
seus progenitores, ou .por Beus re. Dlreito.;... , . 3 Art. 5.0 _ As bolsas que Inclul_ ·"X Ambiente confortável e elevado! No. mais be- X
presenta;ntes legaiS; de custear os Far!Uâcla e Odontologia ..

'

31 rem Ifternato ou pensão sóme-nte X lo recanto de Florianópolis - Praia de Bom X

poderão ser concedidas aos cano
X Abrigo! Servido por ,ótimos ônib'ls da Émprêsa X

dldatos que resldlr,em em local X Bom Abrigo. N-llj67 X
X

�staooleclmento de

ensino. ·pretendido cUja locomo_
X X X------

Ção e transporte �Iflcult; a fre_
. -'- .._a.n..i- "_

nhas do Rio Grande e paraná, a

que era melhor remunerada. Pi_ A miséria é tanta que, segundo

falam por aí graduados menos es.,
,

erupulosos exploram os. subordina.

aos combates e rrontos para � lu.

ta a fim de que possamos metho,

OS PROFESSORES
A luta dos' professôres está aberta. Ontem foi

promovida uma nova reunião ·no Grupo São JOsé,
onde foi aprovado após a competente apreciação,'
um Manifesto que será endereçado à Assembléia
Legislativa do Estado. .:

Fomos ínrormados que grande parte dos se

nhores deputados, estão solidários com os mestres,
nesta luta pela obtenção, de melhor sítuaçâo. �

O interior, vem reforçando. a. campanha, Assim
é, que nêste fim de semana, estaremos nq Vale' do
Itajaí, recolhendo as impressões e os desabafos do
professorado.

Quando a UDN' assumiu o go , gente com fome, Aumento deve

�air já,! �wnent(\ que .aumente

substancioso, e não migalhas que

não resolvem,

postal n.v 139)

vêmo a polícia Militar de San'ta
da. ca.tarina com cabos é soldados abai

xem isso! soldados e graduados da

polícia.
.

Hoje, ,

após a malfadada era dos mais ",tanços" Dizem que há

bornhauseana a polícia de Santa inqué;ito mas acontece que estão
, '

Ctarina com ,cabos e soldados anaí, demorando,

'rar os vencimentos e extirpar as

patifarias que fazem dele a vítima
I '

da inconsciência e do abuso de

xo ,do' salário mínimo, com. sar ,

gentes nas imediações, com tenen,

tes e capitães ganhando menos' do

, Nã>l! satisfeito com essa miséria
o exccomandante Guedes ainda di.

mínutu as peças de fardaniêntos

às quais as praças tinham direito.

e, ao que í parece a antipática e

abusíva medida ainda está Sendo

que sargentos de outras corpora ,

çôes, com majores e coroneís cujos
vencimentos estão abaixo' do de te.

nente .está em sttuacão de misé_ mantida.

ria. ,Não esqueçam disso! sOldad�s I
LEI N.o 406

O [OVO de Florianópolis por
� , \

seus representantes decreta e

NOVA LINHA
afastado do X

,. �---�XXX

(
\

quêncla às aulas.

Art. 6.0 - A bolsa de estudo.
,

requerida ao prefeito Municipal
e concedida por decreto será paga

,

em duas prestaç'ões igUaiS, me.

diante apresentação dos atestado"

de f:equêncla ,e. aproveitlllmento,
pR.sltdos:· pelo diretor do estabe,e�
cimento.

§ 1.0 ___: Fica .fixada a Impor_

port;.ncia de cr$ /5.000,00 para o

valor minlmo anual' de cada tiol.

SR concedida.

§ 2.0 - A bolsa será paga dire.

tamente pela prefeitura ao esta.

;,elecimento de' ensino quando se

tratar de anuidade .escolar e dl"e.

tamente ao responsável pelo boI.

sista quando se tratar de auxílio

ou pensão.

Art. 7 o
- É' cassáda a bOl�a de

, I
beneficiado perder o

,APE'D ITIVOS ÁO PlA�
.

�USIC'ADos
".,

CHARLES
DAB /9A62lJHB,

" C O. N V A,I R"

,HEVAUEP,

compareci:- .

N-Hj55/IV

utilip.ade Píl-ra._ bar ou co

.pa.u-marfim, com diversos
.�
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Vende-se Prédio' à Rua Trajano
Vcnde-s? o prédio de n.os 13, 15 e 17, com quatro im

,DIas' sal6es. sendo dois térreos, const.ruído em, terreno dt>
_ , " :11/;70 d�_ frent� pO.� ;4��0 de fundos. Tratar à r�a São J�r-

I �c,

nte·Ond3.02' tido conllecimento da" m"OI.te do s-eu. se'"guNr�al_17'50; I" 'r- r--·--e�·le,·;"I!.t"o- -d�a"- 41"·'D"''!:'·t·�e·4'·I<.'r'""'-u·
.. "

�)�a'��"u�,;.nr�
.

-õ1J"
,.=.","-:-'�� '�

..

�
•..%ssssss";;;;:iiillii'i%s:sssssSSSSSS%%SSSSS%%Si � ---�.-

� �-:

"A COLUMBIA COMPANHIA NAC,IONAL :pE
SEGUROS DE VIDA E RAM03 ELEMENTARES,

do pela Apólice ,de Segurq de Vida n.o 9.787/Sr. Es-

:��a��i:�st:n�����o,S��:V��o� �:efi����di;o :;es��� Nat'ali �os ,o-�r'esna qualidade que são de beneficiários do 'referi_?o
í seguro, a fornecerem a documentação nece'ssáríla,
rt para receberem a respectiva indenização, nó' vaIôr
� de .cr$ 20.000,00 (VINTE MIL CRUZEIROS) "�o

;.ssD-E�P"'A::R:'T·%A:'fM:E:-N�:T"''''OS'';:D:E::�S%A%'::U;D"�E ·P-U'-B-L "'1C-A-''''.11 � �:d��!'�� u��� Ç!,��,�m,!.��d�m�����2��• ,-,
'

,

" ,,'
\

, • que se agravam nesta Capital e, IIdariedade contraido com seus

• '--
II1II por sua gravid.ad,e, merece que a� semelhantes .

PLANTÕES' DE FARMAÇIA \ l1li' entidades especializadas, e ,os po� Daí, a idéia, das ma�s opo�tu"� � bl' se' detenham em nas de uma reunião' nas depen_l1li' - _'--'

l1li' deres pú ICOS
l, \

• Mês de Novembr9 • seu exame, com uma série de pro_ dências do Clube 15 de Novembro,
vidências muitas das quais de na noite de 26_do corrente, parll

� F i (t iadO) FARMÁCIA VITóRIA; .praça 15 de Novembro
- ,'., t d il1li' 25 - Quarta e rao.' er , "MO'DERN'í Rua João pinto: _ longo . alcance, Rara soluções de a qual estão con an o com a s m.

� 28 - Sábado (tarde) ,F,ARMÁCI;\ �

II1II patla e o'inteiro apôio do prefeito"

l1li' 29 _ D'omingo FARMÁCIA MODERNA Rua João Pinto,
".l1li'

base. . /

MIG
-

'S M d 40 de
'. f t d I farm'clas Noturna Sto. Antônio e Vitória, situadas as Osvaldo Machado.UEl ATHERINO - ·Issa e Ias '?uaSSerVTl�Oaj:::urnFOe�:a S::��tOer;;:ça 15 �e' No"embró� ", ,,'

II1II As sociedades filantrópicas e dJ
Dessa mútua compreensão de•

" VI' I
l1li' assistência social decidiram Incluir� O plantão dlórno' compreençl1do entre 12 e 12,30 horas �era eretuad� pela farmacia .tor II. II1II entidades que se dedicam a miste_li' l1li' no roteiro de suas atividades para

• E S T R E ,I'TO.
res altruísticos e de governantes

êste ano a organização do Natal
que não olvidam sua responsabi.

fIII. - - •

'

,

,

_'. dos pObr,es pois não é' justo nem
IIdade no minoramento das d'trl"� 22 - Domingo' FARMÁCIA' DO CANorO , Rua 24 de Mala

, humano �ue muitos se ;ejamiii 25 - Quarta Feira (feriado) FARMÁCIA INDIANA Rua pedro Demoro
l1li'

, �uldades alheias, nasceu a promo_,... 99 _ Domingo FARMÁCIA CÀTARINENSE Rua pedro Demoro l1li'

�prlvadOS
de comemorar mais con_

,.ão natalina.'

'0 �servlço Noturno será efetuado pelas farmácias do canto, Iudia na e Catariueuse. • dignamente & data maior da Cl'is.
.

Um Natal melhor para os po_!\. presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento tandade aquela efemérlda que•.

__ ..._-_ ......... ..... ...__ • '

'_ bres de Florianópolis é o lema dos

SENTINELA. , Manuel Martins
, ,

A JS:", '}SE :ATO DE UM CASAL

A'nda pennaué'ce na lembrança do povo de Ribeirão

1no a hedionda tragédia que roubou do convívio pa

pequee fraternal onde gozava de larga amizade o desven
cato

do casal Aldo Silva. Um crime horrível em todos os

tur�idOS, Um ato de terrorismo que jamais será apagado
sen

ecordaçã,o daqueles ,9u-e de�e tiveram conhecímento,da rexemplo de yandalism� .que bradará forte às portas do

U�bunal de Cr,isto..popre CaSal!. Cheio de �ida, cheio de.
Tr

anças alvissareIras no porvir, Pobres fIlhinhos que'esper _

.

", "

arn a sós, com olhos fitos no drama cruél que suas
ficar

'

.

mfancias presenClaram.
_/

No fundo de uma simples canôa, um homem com a

b ça perfurada de balas assassinas, A seu lado, uma
ca e

-

d
.,

. m mulher com o coraçao atravessa o por um proje-
)Ove

e partiu de mãos Ignóbeís, E para completar a tétri-

ena uma infeliz criancinha em meio ao sangue quecac ,

ti d
..

tIa das feridas dos corpos de seus desven ura os paisi-ver �
..

l' f Ii
h E o mundo perdia aSSIm um casa que era e IZ.
nOs, - ..'. .

O matrimônio os uniu. A vida os abrigou sempre Juntos.

A morte negra os levo� ainda unidos. E lado a lado par

tiram para a eternidade.
..

Laguna, 15 horas da tarde. - Por toda a cidade, um

vimento jmlíçoso. Gente rica, gente humilde, Gente
mo, "

id i t M
-

! da de todas as adjacências. RU_l o n enso. _ as nao
,v �vimento de alegrias, das f-estas buliçosas. Não. Agita
�o de tristezas e lâgrimas, sim! Pelas/ruas, passeava com

Ç�ande multidão de acompanhantes, um jovem par. Um
g
vem casal em dois caixões fúnebres. Era o canto da sau-

JO
êrc uua brot d

-

dade que se ouvia ....Era o choro que bro ava os coraçoes

migos e piedosos. Lá se ia para o cemitério, aquelas duas

�mas. Atrás do féretro ou dos féretros, cinco criancinhas'

dilaceradas pela dôr da separação de seus ente-queridos.
Éram os filhinhos que levavam seus pais ao último re

canto do homem nesta vida. E de lá, suas almas,por �e:
to rumariam ág-eis para .as eternas moradas celestíaís,
onde um ma,trimôl!io terá sua eternidade.

,/lSsim, amigos, caminha o século XX� Caminha para a

uída dos lares, para 'a destruição dos �empos. Mais um

par de vítimas da ganância material. É. mais um. crime

que revolta os nervos dos homens de bôa vontade, a\ cla
mar por justiça.
--------------------�----�------------------:-

...
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G [)E J A N E I R O

PROGRAMA DO MÊS DE NOVEMBRO

- Grandiosa
CHIC.

1 28 - sábado soirée

Nota: Nas festas do Club será rigorosa
mente exUgda a carteira social e
o talão do mês�

I'
.. _ .. - .--�.""""". -'-.'�"-"� -----,-- J �

7'-.... '"---:;'��= ..-;--�--,--

, Irmãos, filhos, espõsa, noras, netos e .sobrinhos convi
dam lOS parentes e pessôas amigas para assIstirem à.mis
sa <le 40 dias que ma;ndam celebrar em sufrágio da aln�a
do seu inesquecível irmão, pai, espôso, sôgro, avô e tio

MIGUEL ATHERINOS na Igreja Ortodoxo São Nicolau no

dia 29 do corrente (d�mingo), às 10 horas.
'

Antecipadamente, agradet!em a todos os que compa-
recerem a êsse ato de fé. N-llj56

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de novembro de 1959 I

Costa Lima �r8�õe 30. �oyêrno Ja�onês re�ução nas
tarlll'la's �ue O'Deram o" cale' I ���i:��:���::�i�r!�:��!� ���::;��{���!ife:�f�;��:

, I C?�l .relaça_o ao problema ta;- ximo, com reais benefícios
,

. rrrario nao se ,prendIam a para o' nosso país e o Japão.
• I questão da arrecadação, mas APÓIO DO COMÉRCIO,

'I sim à necessidade de se am- JAPONl!:SI '

parar a produção local de Antes desta reunião na
1\103 SIVI3I.I0 S303VI30D3N SV ornooa J.\I3 SVaVI31NI chá. Os delegados brasileiros parte da manhã, o Sr. RÊma-
REu.RES�<'NTANTE'-S DO 'MINISTE'RI'O DA� AGRICULTURA I objetar�m, cont_udo! que ia to da Costa Lima tevé ensê-c.. ..I.:.u.

! produçao de chá nao s�l'la [o de visitar o centro comer-
E M1NISTÉRIO DA FAZENDA DO JAPÃO - AUMENTO DO í aretada destl!l-. forma e cíta- cíal de Tóquio e indústrias

'ram, em apoio os exemplos ligadas ao ramo. 'Nas "CasasCONSUMO DE CAFÉ NÃO PREJUDICARIA PRODUÇÃO DE da Grã-Bretan�a, .os Estad?s de Café" constatou o presí-,

,

""" Unidos e o propno �ras}l,. dente do IBC que (:) produtoCHÁ - APÔIO DO COMÉRCIO E DA
.

onde o consumo de cha nao servido à populacão é de bôa
IND

'

S RIA JAPONESES é prejudicado pelo .café. _ qualidade, mas ó consumo éU T
. I Encerradas as díscussões, limitado pelo prêco excessivoDurante tôda a tarde de Ilações Exteriores e embaixa- por parte de nosso país. os representantes de ambas da bebida. A visita do se.ontem estiveram reunidos I dor Mendes Gonçalves, re- Os debates foram abertos 'as partes expressaram sua Costa Lima foi feita com aem 'I'óqui�, com autoridades presentante dipl?máti�o do pelo sr. Costa Lima, que esperança ?e que � ass?I?-to presença de inúmeros íornado Ministerio da Fazenda e Brasil naquele pais, a nm de abordou o problema das ta- I sera resolvido satístatõría- listas aos quais os industriaisMinistério da Agricultura do estudar as possibilidad_es �e r�fas defendend� ? ponto de ,mente, dado o ambjente �e e pr'oprietários de Casas deJapão os Srs. Renato da Cos-· se incrementar o interc�mblo II VIsta de que s�ra mtere�san- i ampla compreens.o e o dese-' Café expressaram sua satísta Lima, presidente do IBC, comercial n i p o-brasileiro, te para o' Japao reduzír as ,Jo �e fortalecer o� laços de fação pela presença do reMinistro Barbosa da Silva, mediante maiores vendas de �axas que onera!ll o� preços I amizade � comer_CIO que presentante brasileiro do Jachefe do Departamento Eco- café e correspondentes c��-I mter_no� do cafe, p01S

. �sto : unem Bra�II. e Japao .. Dele- pão, afirmando a dísposíçãonômico do Ministério das Re- pras de artigos índustríaís ensejaria aumento aprecíável gados braslle1ros, particular- de apoiar totalmente [seu es-

PARLAMENTARES CATARINENSES r�Íl��n:���p������;�-es���: 'I ��sç�t��o������ :O�s��t
. t�ndo a �rr�cadaçll:0 tarírá- dores, com os quais o Sr. oos-

, na nos mveis desejados pe-I ta Lima também conversou

CUMPRIMENTAM O PREFEITO las autoridades .Japonêsa.s. nêstes locais, mostraram-se
,. Ressaltou na ocasiao o presi- ,

igualmente entusiasmados
de!lte. do IBC ser desprezível com a perspectiva de virem a

O S V A l D O 'M A C H A D O o. índíce de, consumo .per c!L- baixar os prêços do café.
,

• pita de ca!e do povo japones, Logo em seguida ao almô-
De todos os pontos do país, J Santa. Catarina no parlamento. q�e �odena absorver at� dez

co, o presidente do IBC re-
ao prefeito mll�oes de s�c�s anuaIs. se

I
�ebeu iornalistas 'ele doze pu-conforme publicação que fizemos Nacional dírtgtramc.se antígísse a. Il!e?la per capíta h1irações japonesas, aos quaisda relação de, signatários de men_1 Osvaldo Machado em textos tele. da Escandlnavla, l?or exem-

I I disse que apenas aguardava
sagens vem recebendo o sr. Os., gl'áflcos d 'seguinte teôr: pIo. Arg.umentou aínda O Sr.

, \ facilidades do govêrno japo-
valdo 'MaChadO cumprimentos pai' "Multo grato sua atenção reno., Costa LIma q';le as peque�as InêS e sugestões da indústria

vendas de cafe 13l!1-ra o Japao, oara abrir um Escritório emsua posse no Gov(\l'110 do Munici_ vo votos maior êxito sua admínts, at_ualmente em �orno de ,ceI? VFNDE SE Tóquio, Ressaltou as afinida-
pio, com votos de êxito para a tração para qual dentro minhas mil. sacas! mantem �m .n1veI3 ...

-

I des existentes entre os dois
administração que se iniciou em, forças estou suaS' ordens. Cordiais mUito baiXOS o comerC1Q en-

h países e lamentou que o ca-,I tre. os d.o.is países, o que. não ótima caSa na rua 24 ue ]\fale. I fe' no Japa-o seJ' a quase queAbraços. Francisco Gallott�". t d t
o

' se .JI�stlflCa en o em VIS a as Tratar pelo telefone 2730, com
um privilégio das classes"F!lllcitações p,la posse do

I afmldades ,e o entrelaçamen- DAN1EL. I abastadas, com um consumo
cargo de prefeito Municipal com· to dos seus povos, f:=t�o que , I pp;r. capita de �enos _?e doi�'votos de magnífica administração·l �c�nselham uma _polItica de

A V I S O I
declmos de lIbra peso paI

, mtlma compreensao por par- 8no exortando ainda os jor-Wand,erley Júnior - Deputado t d O
_

nos respect1'voS " ,
. .'1

, I e os g ver .
-- - - - - - - - -

-, nalistas a cnar um ambienteMais dois representantes de Federal", JAPONESES' G9STAM DE
I Dr. ,Júlio Dgln Vieira mudou I favorável na opinião pÚblica

, CA�E Rua Nunes I em benefício do maior il1ter-Apos o pr.esldente do IBC I o Consu1tórip para, . câmbio. comercial nipo-brasi-falou o Mmlstro Ba_rbosa _da I Machado n.O 21. I leiro. Frizou O sr. Costa LimaSilva" tecendo conslderfl,çoes I Fone 26·75 - N. 11/10 I aue a coperaçãQ..--odo govêrno
em. torIl:0 do problema �as japonês era necessária, poist�nfas a luz .da.s novas

.tec-, 56 a reducão das tarifas per-
mca� de comerCIO mundIal e :---

-

mitiria a> popularização do'
a��dlU aos �rabalhÇls da reu� uroduto, dizendo que as do-
ma0 do 9'L\TT (Aco�do Gera.

I ti- '.� ,,_o nas de casas japonêsas de-
d� Come_rclO e Tarlfa;s),. re- I �.tlV'

O
viam se interessar pela cam-cem-realIzada em r:r:OqUlO e, ENSIN panha de barateamento, quena qu�l !o�am re�fI�m�d9s lhes permitirá adquir)r maio-os prmclplOs de �l:nmUlçao res Quantidades de café. Fi-

do� entraves. tan�ario.s que I""'" nalmente, o ,presidente do
difIC�ltam o mt�rcamblO co: a.lDA NAS IBG àssinàlou que en�0!l-trá-merclal. O embaixador ·Men .AVE" . ra a melhor reecptlvldadede� Qon_9alves lembro_u a s�- . f p.ntre industriais, comercian-gUlr o g�sto do pov9 J�pones BANCAS DE IORNAI.,

I
tes e homem do povo, de mó-

pelo. cafe, q:ue �o nao e con-. 'do Que acreditava na pers-sl_lmldo em maIOr esc,ala �e- E REVISTAS pectiva da ampliação ime-VIda aos seus altos preçosm-,

I diata da área de consumo de
ternos.

f' no JapãoOs delegados governainen- ra e
. ._' _

,/

A Diretoria do Hospital e Ma.
I

ternidade Sag,rada Família do Es- na sobre t,odos os títulos e de re.

trelto vem de eleger o Sr. EgidiO! conhecida bondade e conceito pú.
, I

Amorim, para o alto cargo() de blico; cer:os estamos de que o

provedor daquele novo estabeleci. I
nosso amigo Egidio Amórim,

mellt� hospitalar. , I muit,!) fará do seu esforço em

Tratando-se de uma pessoa dig•. benefICiO daquele rrosocômiO.
,/

"

15 do corrente sob tão bons aus.
,

píclos; já que as .. primeiras medi_

das tomadas por sua excelência
I

lnspll'llm confJança na, sua capa.

cidade de trabalho.

HOSPITAL E MATER,NI�DADE
SAGRADA FAMíLIA

VENDE-SE
Ou aluga-se
Por motivo de mudança

para outra cidade, uma casa

récém-construída, sita à' rua
Joaquim Costa, n. 30, Agro
nômica, com uma' área de
190 ms.2, ç_9ntendo três quar
tos, sala de visita, de jantar,
cozinha, banheiro' e porão
habitável com dependências
de empregada. Parte finan
ciada péla Caixa Econômica.
Ver e tratar na mesma, no

horário da� 8 às 11.

EXCELENTES

RMÁRIOS
EMBUTlaOS

r

� .

Simples aproveitar uma parede... DURATEXé o material adequadp paro fazer armários
embutidos, ràpidamente com moior .",ono·
mia e os melhores resultados I '

e DURATEX é muito' mais barato ,que qual.
quer outro material I

'

;h_
,

'

.

·cI fócil de trabalhar - muito leve - muito
uróvel J .

• Mesmo sem pintura te� bonito aspecto I
'e �..9 material idJlal para armários, porqu,e'ua superflcie lisa não apresenta farpas.

PRONTA ENTREGA I

PREÇOS DE SE
, I

'flRAR O CHAPÉU I
f

.:, ,

,lue se reunirão no ex"Democrata,
à praça 15 de Novembro.

·EX
)

fAZ MElHOR. E MAIS SARATO I

DURATEX é três vêzes mais resistente 'que o

madeira comum. Nõo rocha, é mais duróvel e

menos atacóvel pelo cupim .

N-llj60

/

Tamanhos de 1,22 x 2,50 m e de 1.22 x 3.00 m, nos tipos

liso, filetada e perfurado.
Revendedor= - M E Y E R & CIA.

'II··
;'

,I {,

HUA � Felipe Schmidt, 33 � F?ne 3270

Conselhf.iro Máfra, 2 -...:. Fone 32&0'
, "

.
/""; /

"1

(
d, "

�
,

' . .1'•. 'f.,<�".J�,;;..
'

�
- ,�., ,:;

(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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inicio à campanha do NOVO ASSI-
-�;. , . '"'' �,i� ',C'I! '1ÍfIlII __ �__ �.__ ��.." -: .....'----_ � NANTE, nesta Capital..

/ ·e
.

ORA. EBE B� BARROS DR·CL�:r��O GE���RA As assinaturas novas, do ano de 1960,
• feitas agora, terão como prêmio e bonifica-

CLINICA DE CRIANÇAS Especialista em moléstias de Se-
• " '"

d bConlultórlo e Reatlli••1a COlUlultu
nnoras e vll!,8 urinárias. Cura ra_ ção a vigência nos meses e. outu ro, no-
dícal das Infecções agudas e erõ-

.

vembro e dezembro. Assim, os assinantes
do ano 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 da Capí
tal, eno Estrito qUJ assim, pia manhã já o te
rão m suas rsidências, pois a entrega será

feita de madrugada. '

I
.'

<,

. Para essa campanha são nosso� corre

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

EDITORA "O ESTADO" LroA.
\

- .

()E,�
,�

Rua Conselheiro Mafra 160
/ '-j'elefOne 3022 - Cxa. Po;tal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

FLORIANOI:'OLlS

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNI.CA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em m'oléstiaa de anUB e recto.
T'ra tamento de hemorroidas, fistulaa. etc,

CÍlrurJr�a &lial
Comunica a mudança de s�u Cohsultório junto á sua

residência na Rua Durvaf Melquiades de Sousa 54
\ .

o ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA
por seus advogados, ANTONIO GRILLO, AUGUSTO WOLF,
EMANOEL CAMPOS e MARCIO COLLAÇO, comunica que,
na intenção de atender melhor e oferecer, mais comodida
de aos clientes, ampliou suas instalações, mudando-se pa
ra o seguinte eruierêço:

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.° andar
salas 9 e 10 - Edifício João Alfredo

I
Florianópolis __: Santa Catarina

J
" .

.COMUNICAÇÃO AOS MÉDICOS ,E
FARMACÊUTICOS

A PIAM tem. a honra e satlstação de comuníear ar,,�

.Iustre » Médicos e Farmacêutlc(l,:l o lançamento do novo

,J!:oduto do INSTITUTO BIOCHDWLCO MARAGLIANO.
GERIPIAM - H3.,

"

base de NOVACAINA sob forma altamente establH�:t11l.,
para o especial emprêgo em Gcrtatrta, no tratamento nas
diversas manifestações orgânicas do enveíhecímento e da
.enílíuade, precoces ou "não.

A:Ú()�tras. e informações. á uísposíção dos sennores
.V1édiccr. a Rua: Conselheiro Malra � 90 com .

Z b. Steiner & Cia. - Agentes

DIHETOR
Rubens de Arruda Ramos A'· HereWo Lu 155.& apto ,

r, E R E-N T E '--"

Domingos Fernandes de, ÁQuino .. ,

RED<A rORES
Osvaldo .Mel lo - 'Fláv.io\Alberto de A�'morim·':_· André
Nilo Tadasco - Pedro Pau+o Machado - Zury Macha-

do Paulo da Costa Ramos.

COLAllORApORES
Prof. Barre.iros ,Filho - Dr. Oswaldo ROld!rígue$ Cabral
_ Dr. Alc ide , .�.breu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d;'Eça, -:- Major Ildefonso Juvenal - Prof.

Manoel ito dE' Ornel las - Dr, Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben ,Costa. - Prof. A. Seixas 'Netto..-.;- Walter

Lang e - IJr� Acyr Pih�o da Luz - Acy Cabral Teive -

Dora'lécio Soares � Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior.

P(lBLICIDAO.
Osmar A. Sch11ndwelm __:_ A Ido Ft>;-nand"",

01&8 - WaJter LlDb�"M
HEPRESENTANT.

/ I�pruen�açõe. A. S. Lua Ltd�

, tUO:-,··" Rus·.,Senaóor Da�t.. 4(' .- "lO Andar
;, '�'/� T�t· 22,{)9i4 .

to.. ",.ul .. Ifu,.}Viióri. 667 _ .. (:._,.J n _.

.
. ... ..

" Tel.� 84-8949

�rvtço-Telei'rár:co da UNITElJ PUE8S IIl-1-' )
AGENTES E' COKRESPO,�D(ENTlCg .

� ... n.do. \)8'lIlUnlciplol!l de í:'IA1',dA CATAIUNA
ANUNCIO!

Ah .. taDtf� contrato. de acordo coa. tabela e. vtl'H

ASSINATURA 'A:'-:UAL. CR$ 60b.00
A direção não se respol.l.sabUi44' pelos

conceitos emitidos nos artigos assinado»,
/��r,.z

. RAUL PERElRA CALDAS'

A D V O G A�D O
"Questões Trabalhislas

rr

!jecn»da • 6.a-lear.

da. 15 " 17 bora.

• Tel. - 2914

DR. ANTONIO MUNIZ DE DR.
ARAGÃO

CIRURGIA
.

TREUMATOr;OGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pinto 14 -

Consulta: das 15, à"S 1'1 oo;aa, diá
rtamen te, Menos aos sábados. Re
sidêncIa: Bocaluva. 135. Fone 2714

Escritório: Rua João Pinto n.. 18 sobo
t elefone n. 2.467" - 'oaíxa Postal n. 2&

hORARIO: Das ,15 às 17 poras.

\

!,<t

r',·.g

- J

"�o

f·:;· �. conta com 'estas vantagens
na sua Monark: CR$' 7..490.00 A VISTA ou

Cr$ 623,00 MENSAIS
REVENDEDORES

e Garantia contra qualquer
defeito de fabricação I·

e Facilidade em encontrar 'Peças
originais de repOSIção, com
contrôle de qualidode Monark I

tlGllELOS 'AIA IfO.\\ENS. MULHEiiS E CllANÇA$

MAGAZINE HOEPCKE
Ilua Felipe Schmidt. -

Fpolis - o - Sta. Catarina.

)perações - Doenças de Senho_
ras' - Clínica de Adültos

Curso de EspecIalização no ['()8pl
tal doa Servidores do E..G!.do.
(ServIço do prot. Mariano 'de \n�
drade). Consultas: pela manhã no

Hospltal"l1e CatldB!ill. 'A 1lBrde das

15,30 horas em diante· no eonsul-
DR. AYRTON DE OLI-tório, à "R)ola NUJ;les Machado, 17.

esqulAa da Tiradentes _ Telet. V'EIRA ,.

2766. Resldênéla - Rua Ma.re- - DOENÇÀS DO PULMAO -

ehal Gama D'Eça n.o 141 ...:... Tel.
.

- TUBERCULOSE """';

:H20.
.'.

Consultório - Rua Felipe

DR. WALMOR ZOMER Schmldt. 38 - Tel. 8801.

GARCÍA ijorárlo: lias 14 às 16 horas.

He,ld1!ncI8 - Felipe Schmlllt.
plplomado pela Faculdade N"Cló_
nal de Med1e:lna' da Unlv....slllade

n.o 127.

HENRIQUE PRISCO
PARAISO
ME'DICO

dI> Brasil
8X-lnterno 'por concurso da Mater_
nldadll_Escola. (Serviço dp prot.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Clrurgl� do

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

Ja.nelro. Médico do Hospital' ,de
Caridade e da Maternidade Dr.,
Carlos CBrrêa.

OOENÇ�S DE SENHORAS
PARTOS - ÓPERAÇOES -

PARTO SEM' DOR pelo método
pslco-profllatlco

Consultório: Rua João pinto n. 10.
das 16,00 à; 18.00 horas. Atende
com horas marcada3. Teletone
1035 - Residência: Rua General
Ilittencourt n. 101.

DR. RUBI GOMES
MENDONÇA

. "'i1:DI&O .. '

Pré-Natal '- Psr"'
Opera5ões - CUnlca Geral
Residência:

Rufl. Gal. Bittencourt n. 121.
Te!éfon�: 2651.
Consultório:

Rua. Felipe �chmldt B. 87.
Esq, Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16.0.0. às 18,00.
Sábado: '.

Da!! 11,0.0 às 12.00.

í�,' FORllO
'

IIRMAOS BITf.NCOURT
í(AIS 8AOA'O . ,bNf l!Ot

1 � N 1���_�.:!.? !, I t ':> o���
A �·u

. nicas, do aparêlho genlto_urlnárlo
em amIJos 08 sexos. Doenças do

aparêlho\ Digestivo e do slsteD!<a
nervoso. Horâtlo: 10% às 12 e

2 y, às 5 horas - Consul tório:
Rua Tiradentes. 12 - r o andar
/

.

- Fone 3246.

Re�ldêncla:
Rua

Lacerda Coutinho. 1 (Chácara do

Espanha - Fone 32 8.
. .

,DR. NEWTON D'AVILA
CIRURGIA .GERAL

Doenças de Senlloras -- procto_
Iogta - Eletricidade Méd\ca

Consultório: Rua Victor Mel-'
relles n.o 28 - Telefone 3307,

COI)sultas: Das 15 horas em dla.nte.

Residência: .Fone. 8.423. Rua Blu
mensu, n. 71.

DB. HOL,DEMAR
MENEZES

ESPECIALIDAI)E: DO

ENÇAS DE SENHORAS
� 'PARTO� -

.

CIRUR-
, GlA-

Formado, pela Escola de
Medfc ina do Rio de .[anei .

ro Ex-Interno da Materni
dada Clara Basbaum.: da

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
A tendie provísôríamente

_ no Hospital de Caridade
- Parte da manhã

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratóriO'

• TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES - CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Nacional
de Medicina, TISIOIOgls},a' e Tlslo.

cirurgião do Hospital Nerêu Ra
mos. Curso. de especialização pela
S. N T .. Exlnterno e Ex.asslsten
te' de'Cirurgia do prof. Ugo Gui

marães (�IO) Co�s,:. 'fell��' Sc1i
mtdt, - Fone 380l. ,Atende com

hora marcada.
-

Res.: Rua .Esteves
Junior. 80. Fone: 2294.

i

"

-8

, .

\

VlAJE MELHOa
PARA ITAJAÍ" JOINVILLE CURITIBA
ÔNIBUS ULTIMO TIPO,
s U P E R - P U L L M ,A N.

- JANELAS PANOR�CAS
. POLTRONAS RECLINAVEIS
VIAGENS D I R E T A B

PARTIDA I

CHEGADA
FLORIANOPOLIS
CURITmA

SUL � BRASILEIRO

5,4b
12,45

'/

LTDA-.lAPIDO
I '

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

--------------------��-----�.

João Moritz S. D.

plr$�sco1,1/ III!A. . �,

/1",,- !.nos;'sr.
•·'D�"-,··t.

�
"7', 'YI'J�i�: #- < ':

...
. ';I

MA' SOBERANA" I'RAÇ" 15 DE NOVEMBRO � ESQUINA \
IlUA F,ELlJ>E SCH.tJIDT

FILlAL O'A SABERANA" DISTRITO DO .IS'l'IlEITO CANTO

.�

".�;� -

.Iinda ... mas '

.
,

..
.

e o CON,FORJO?
Ao comprar móveis ettofodos, verifique s. o

,.'lm.c>lejo é feito COfl;l os I.egítimos MOLAS NO*SAO

• móvei� mais leves \
a UÇv de cardi.lhm e percinla� oe pano

• �ol')servam o estofamento cbsolutomerlle ind�form6v" .

MOLAS n_o..� DO BRASIL S, A. J

, 2· •I

.. iN • bc:r.1 Iuo IS. Jorv-.I14 - hl f.C51' - c...l'ostal 875 - End. T .1., ··NO·SAO" - sao 'aule
I

UVeNDfoom. MElEI & elA.
I

'- F.I4M Scr-adt. n • 2uo ConselheirO Motro. ? - Tel. 2516 - c. .. f'odol 48. - I'(ORIA'NÓPOUl

.... � \
. tAVANDO"(OM

V'irgem Especial,idade
Ii . WfTlE n4DU T I J in .. lle � '(Marça. Regisf�dp)

e(}nomllaM,s�.tem,�<f)' e fUn��i�o",
i
.,

._.,._G_�.��.�_ ..J.__.'"' _'�_:"_""�'_�_��__�"_"'�_'_:�_ -�_�. _._:,:.....: ...�-�. �"..;.,,_... ,� .... ,_ � - . __::�-,,_._}.j :-�

jr

'tt.\\(\G V1RaI'A ..J �DA � ....�.,(�WrrZEL INDUSTRIAL
JO/NVIllE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(018gi,0 ,��asfado· I (o·ração de .� Jesus,:
Novas Magitradasfi!.,

DEViERÃO SE APRESENTAR ENTRE 1.0 E 16 DE DE

ZEMBRO, OS SEGUINTES' .ELEMENTOS D;A
RESERVA':l. :DQ." .EXÉRCITO:...

'

-, 'Podm)" o's Oficiais e aspirantes R/2 com menos de'.
30 anos de idade.

- Todos os Sargentos da ReserVt n�o remune'r�da,
licenciados ou formados nos últimos 5 anos,' .

' "",,." ,,'

- Todos os Ca,bos e soldados de La categoria �ptos a"
promoção a graduação superior- e licenciados nos últimos
5 rul()s. ',"

" ,,'
_::_ Tódos os Cabos e soldados de 1.a categoria licimcia,;.

I dos n�s últimos g anos. ',' ,

"

(
I ""',(URSO' DE A,DMIC'fA-O' AO' I:,IN,A'fiO

"

- Teidos os reservistas, das Polícias Militares ou Corpo
.JJ UI J de Bombeir�s que tenham menos de 35 anos de idade.

'

Florianópolis, 23' de novembro d,e 1959. '

<

CLEMENTE 'BRUENING AGORA vocíh PODE PREPARAR SEU FILHO PARA
- Todos os reservistas de 2.a e 3.a categoria portado-

presidente-Delegado O GINASIO, Ml}NDANDO-à ASSISTIR AULAS DE MÂT�- res de \diplomas das Faculd"ades de .iMedielná';! Odo.ntologia
, , '

'

.
�', ' ,',

,
� MATICA, PORTUGUl!:S, ,LATIM; NA 'RUA SOUZA FRAN- e Farmácia e que tenham menos de 30 anos� de idade.

'R'A"U,ln -05(.AR�WfNDHlijSEN", ,JI1f!.\ ,V:I',A'j'.A"NT,'E � VALE iÇA, N.O 20, T.ELE,F,ONE 35-30. PRÇ,�O� MÓDICOS.� '"
,..,

'" ---'---'-5
--,-�_:=;7-..,..-

"
t

1 I d d d S h d P
,

'. A V I·. �.Oo ' ;', '

.
'

, 'Ag'radec"lmenfo e, Convite ( \. ',I"T'·A.'JA, f
rman � �'"I o en O.f I

os assos', ��.

JU�Z'o DE,�I?<EITO �-!\ la� VARA.
. H

°

t I d r d d De ordém do M,M. Dr: Juiz ,d"e Direito da la. Vara des-

.

Iràcema �duc�i Wendhausen .e as fa�ílias 'Yendhau- "Labórátório Americano tem

[' e
. Osp' a· .

e t,a ri a e ta co�arca, comunico a quein)nt�ressar possa q�é, não
sen e Aducci convIdam os parentes e pesso.as amIg�s para va.ga..Exig�-se curso ,seQun- FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA 3e tendo efetivado ;na datá marcada, por motivo justo, o

assistirem à missa Cilue, por alma de rS,eu mesqueelvel es- dário (!ompleto - Idade: 23 Realizando-se ..�o próximo dia 25 às 16 hor�s;�a sole-, leilão de que trata o edital respectivo, publicado no "Di�,.
pôs�, irmão, cunha�o e tio, �aul Oscar. we�qhause�, man- li 30 anos., n�sima Proçissão de Santa Catarina, venho sOli?itar, �e rio Ofidal" 'do Estado, de 5 de outubro de 1959 (pag. 15 a

dam celebrar no dIa 26, qumta-feira, as ,7 V�, na, Catedral, Idoneidade Qomprovada. ordem do Sr. Irmão, Provedor, Iil presençft dos Irmãos e 16.), e relativo aos bens da Massa Falida JOAO eOMI

no, altar do Sagrado Coração de Jesus, agradecendo �nte- C�rt,as com fotografia para Irmãs, na' Sacristia.,da Catedral Metropolitana, às 15,30 CHOLI, foi de,sigl;lado o dia 30 de novembro corrente, às 15

ci�a:�amente aos que cqtppa:ecerem. a êss� ato de cançl�d� Caixa p./Os,tal n.' 89� - CURI- horas, a fim 0.e, ';reve,stidos das insígnias da/nossa I,rmitl:l- horas, à porta do Edifício onde funciona êste Juízo (Praça
cnsta; agradecem tambem as mamf�staço�s, de pesar 40" 'TIBA.

,

N-ll/61 dade, e a êss,a incorporados, fazerem parte do préstito.e.!Jl Pereira Oliveira, nO 10), para a realização do referido lei-
que os confort!tram visitando-os, 'envIando flores ou acom-

honra à Nossa Padroeira. lã'o.
o •

panhando o·sepultàmento do querido morto. N-ll/53 Consistório, ,20 :de n,o'v.embro _d5! 1959

Al'UGA S'E MOQ,cyr iguatemy da Silveira
.

'

_

"

(,
'

'M{)rdomo do Çulto Divino; em exercício

C JN\'GOAÇAO AO CIÚME "

,

Não chegando os numerosos problemas suscitados pe
los furacões, subdesenvolvímento econômíco, grassarnen
to virulento da malária, etc ... , o México

o

sente pontadas
agudas de, -dõres de 'cabeça cem b surgimento de uma,' no-

No p:ú,:;mq ct'ia 4 ode dezembro, i As novas magtstrandas
"

escoo, rilomeno, Irmã Celita, Irmã Ma-

va ameaça f!, estabilidade social: a epidemia de homící-
às 7,30 horas, com missa �oleue, : liler,am este ano, para Paraninfo, ria Afonsa, Irmã Maria Elisa, Irmã,

díos. Segundo informações prestadas à Imprensa pelo di-
terão iníc,iO as solenidades de ror, I

o sr, jrineu Bornhaus'en; para pa, Vieira Iv,nne aDmásio Pi�,kler, Ja_
reter do Instítuto de Doenças Tropicais do México, Sr-, Mi- matura de mais uma turma d8! trono S Excía. D Joaquim Do- níce Maria dos Santos Lúcia Ma

guel Bustamante, verifica-se, -anualmente, desapareci- .magtst.randas do Colégio sagrad� I ming�eS
.

de Olive�ra; Arcebispo' da de Oliveira, LU�ia Virginia

menta; por hOlniCidioi"lile um montante de 10 mil pessoas.
COl'ação de Jesus estabelecimento Metropoli�ano; Homenageado de Hulse, Lyarita Ignez Moritz, MáT.

Cifra, port�,nto astronômíéa, 'capaz de invejar tôda comu-
dos mais conceitlfados nesta Ca- honra S. Excia, O sr. Governador da 'Aparecida Fortunato" Márcia

í

t I
"

nidade gangsteriana dos Estados,Unidos, 'e em' nada ra- pi a. ,1 do Estado' .sr. Hériberto <Hulse;
vorável à atração turística, uma das grandes 'fontes de ,A entrega dos diplomas verín, Homenage:n especial a dra, Emi,_

afluxos de capitais em que se apóia a política financeira car_se.á, às 20 horas, no Teatro nana Simas (Jardaso da 13ilva, no,
dos descendentes astecas . ..)

Alvaro de Cárvalho; com a pre.,. menagem de gratidão aos caríssí ,

Ainda há pouco, um dos mais populares diretores cí- sança das formandas, seus pais, mos pais e ao corpo: Docente da.,

nematcgráncos mexicanos respondera que a "'ênfase sô- altas autoridades -ctvis e militares quele educandário.

bre filmes dramalhões ,é motivo de grande importância, à e demaís pessoas convidadas. '

São as} seguintes a� forn;andas:
, -. /",

procura dos glcbêtrctters . por aventuras amorosas", ,de __ , ._ .. __

.0______.,
Alair SChmidt, Alba �elena

modo. que essa repetição pasmaceira 'é desharmonica com

I
; �/1í\ r I=; R ,li :':, P IH! A � Elias, AII;'a Nice MaYl'ot,' Ana

as realidades da vida mexicana. ,i, C ()l'<, fFi UCAO

J
Maria M,oreira Deni� Medeiros Santos Nu�es, Olga SClhroeder,

A temeridade, evidenciada na entrevista do &r.' Bus- II R 1'/', ,\, O�) Di rU�(J""1 JRT de gouza, 'Di�a Helena Flores, Regina Sadelli Vlgnes Ris,oleta da,

tame�te, entretanto; coloca em �escrédlt.o a referida artí- I ( �
,

: .

[l

',� ,�' :'1' ','� ,

' _.' o N ! I', o I
.

Edela Maria Bristot, Ecy Damiani
.

Silva Medeiros, Ros�ma,ry conti,
ficialldade das escandalosas películas, íncrlvelmente de- I':"': I ,,). ,'" D.\ ... ,,, '-I' Lima i\Elenicé Maria Teixeira Silede L. Maffesso�, ,Simoni �il.
voradas pela gulodice sensual de numerosa massa de es-

'

*- -

'Elian'(.�,;utert de Araujo�, Eli�n; va Sofia Cecília' Gevae�d de Fa-

pectadores. C AI BcrnaMl)�Wl Dornbusch, Eluza Ga_ ri� Sônia Terezinha IFenraro, sté_
Como sempre o Olíma. "conjunto de condições atmos- asa, - uga-s�, carríga 'Elza Maria Galllani Énel- Ia 'Maria de Souza Thereza" Elisa

.férícas que caracterízam a sucessão dos tempos", é olhado 'Aluga_s8 bôa residência à r�a da KQ�ler de' Araujo, Faní'Adê�ia Úttar, Veronica �ar,ia ceollm.
como eterno cavalo de Tróia, e as estatvstíeas demonstram M;elo e' Alvim n, 9, Chácara D' Diem, Giselda Trento, Heloisa pRADOaA:' Sônia Terezinha

a incidência de homicídios e crimes sexuais, mais avul- Espljonha. Chaves à �\la Ne�eu Ra- Beirão Bonnassis Heliete Marly Ferraro

tada, bastando que, um temporal caia. 1\' dedução, verda- mos 32 _ Apto. 2,
"

----.-----��----,

deiramente triste pela fragilidade que apresenta, deverá,
por evidência da; "lógica", infletir-se numa provável união
de trabalho entrei a P.olíci� e os Serviços d� Meteorologia:
Chuva à vista, politicamente dobrado'!

'

A união poderá mesmo ser mais ampla, estendendo

se às preocupações dos chefes familIares que guardarão
suas filhas e filhos (êstes também: são autôres e vítimas)
'numa gelaçleira emoti'va,' q'uando o boletim do tempo pre-,
ver','unÍa tenlpestade qualqJer. O quadro será até su�es
tivo caso se pretenria tomar medidas preventivas contra

a e�IQsão de crimes: Desarmamento coletivo, com exces

são daquêles que são indicados a' manter à 9rdem, caso T e r: e n 08
não sejam também influenciados pelos cpuviscos e tro-

"t

Um terreno, ,IQ,�d1�do 6 m, eje
voadas, ou em, outros têrmos mais 'elucidativ,os,' casa nã,o

. , . [rente por 30 m. d8 fundos, na,tenham um guarda-chuva e um pina-ralo como mefnbra-
r;. AV, Mauro Ramos 203.

nas protetoras das células nervosas responsáveis pelo con- ,

fratap 'no mesmo local" ou pelO
trôle das reações emocionai�. ,

tone: 3860 com o Dr. João Mom;.Il

Niio' sabenl0s em' que est:1do real se�, eÍlcon�ra o fato

no toca,nte .à pr:ecisão de sua intensidade, mas p.oderemos\
aventar' umá·, idéia: 'pela revelação dós n'úmeros estatísti
COS;" 'Cêiea': de ,1Lmelpdias .lançadas, no "Hit parade" do

Mé�ico, '6 qu� quer .dizer, 11 éan'§ões garg�rejadas por mi
Ih6'es de "luchos gaticas", 'ràt'.!."lciopaim em;: suas ;'pouco poé
ticas letras" um to'tal de 28 mortes, tr;llculé'ntas. 'Calculamos
q�e, no: mInimo, àlgumas dessas c�nções dirão 00 seguinte:

'

"lIe muerto �I cp,�dre; ,�?;i, naçl:e, ep I;liq�;: dia

d.e lluviafuette ... ,,' y qespues �nate a mi mismo...
.

.Por nU�1:lral ,questtto dE)nnfei'ência
.

sçlIhP.il levados.a
cOrÍeN.\t2g�i�t�s",míí���as n�o:� �)"â��')de P'�J��"t.oS: diS�:(;"(f) L
Çâdos�§:JfbN�§�,!2l�'lr���nlrtt�,2S;'�:�a'"_'

'

',� ir'.�
convoc:a� :o paqato cicladão ,(te' ehapêu.. l:mTi'RC�:- c' '. .,'

�r

a uma' rit6Í'te;z;inha após a "siesta", p.!lra q�ebl;ar a rotina

espreguiçante dos trópicos.' I. �
,

,

'

Há uma atmosfera contaminante de valorização aos

cdmino�os, a ponto de ficarmõs orgulhosos do "atraso"

em que ainda 'nós, brasileiro, estamos.

CONVITe, Por e'llquanto ainda não valorizamos criminosos vio-
.

" .

'E
lentos, se bem que tenhamos condescendênciji. para crimi-

A nireÇã� protesoras e alunas.

nosos potentados, e, frequentemente os' elegemos .como da Escola profissional F,emlnlna I

l'e�resentantes do povo, para, evidentemente, ver se

aprendem bons modos, o -que em. geral não acontece. En

tre o endensamento dos criminosos 'e o 'do "Cacareco",
confesso' que optaria pelo último animal'.

, '

FERNANDp LAGO,

'Mellér Maria Alice 'Clasen Maria
\ , '

Aparecida caminha, Maria AP:l-
(ec:'!a Fiu:::l 'pma, Mar�a -Concei_

',ão Silva, Maria de, Lourdes Ge_

'vaerd, M'al'ia H�lena éastelan,
[\faria II élia Simas' da Cunha
/

' ,

Maria santos 'Dias, Marilda Coelho

Marilcne Vieir,a, Marilene Zacchi,
Nadja Maria Daux, Neusa dÓ':

ESCOLA �lE(NICA, DE ÇOMERCJO
SEN�A "PEREIRA ",

)

"

(Fiscalizada ,pelo Govêrno Federal)
ESTREITO . FLORIANÓPOLISCOHfÚCIOMA·!f QUALOUER UPO

DE CHAVI .... ,' .. ,

'L�vo. ao conhecimento dos interessados 'liue, entre os

dias 1:0 e 11 do próximo mês de dezembro, estará aberta
na Sécretària desta Escola, a inscrição de c;:tndidatos �C;ts
EXAMES DE'ADMISSÃO AO CURSO. COMERCIAL BASI-

EXAMf.,,� DE ADMISSAO:.4l
E DI T A L

RUI: frllldlt. lolenllllo, n,' 20 ,

CO.'
O candidato, no ato da insctIção, deverá apresentar a.

seguinte ddcumentação: \'.
.

.

1 a - Certidão de Idade, �rovando ter o candidato 11

anos completos ou a completar em junho de 1960.

b - Atestado médico passado p,or serviço, médico

l'oficial.

c � A.testado de Vacinação Anti-Variólica .... · passado
por entidade oficial.

.

I''.�\ "OS EXames 'serão realizados nos dias,12, 14 e 15 de! De- ':
'

, ..
' j;'I' ": \ zembro. \' ,

'

���-

fJ"?
- Qualql�eroutJ;á lnforIl,lação .sel'á,.obtiàa,

diàriamen.te,�
"

.

.:...J' na Secretaria da Escola, no horário das 19 �s 22 horas.
.

, 'fi
�.t'" ,<I 'Estreito, 22 de novembro de 1959 '

.. ,
,

.;'
..

",;lo, "
"

'. f;' '. >' 8UBENS VICTOR DA SILVA

IN F 0:;�
, ',"

��:.� :�',,� \.
I • .....".{ - "

'

Dire�or ,,� \t.''> '

:

'PROGRAMAS POLÍ'TICOS

"GUARUJÁ"OUçt� PELA
ONDAS MÉDIAS - 1.420 Kcs - 5 KW
ONDAS CURTAS�r - '. 50 rnts \_ 10 KW

.( 10,.1'

"Dr, Jorge Lacerda" tem"o prazer 2.a 'ferra:113,05 horas _,_, O PSD na ASSEM-
d8 convidar' o povo de Florla.nó- '_

polis para a EX1l0S�àO' de Tra- BLEIA - Na palavra de Acy Cabral Teive
.balh�s Manuais, a realizar se nos,' 3.Rfeira:120,05,h01'3S -r-- CELSO CONVERSA
dias 271 28 e ,29 de nÇlvembro I

COM VOCÊ _. Na palavra do candidatoPI;óximdsdas, 14· às 20 horas.

d . PSD
-_

,

,
O .) ••

4.n feira:'20,05 horas NA LINHA, DE

I FRENTE - Na pala�ra do I. Dep. Jota

Jj.;.,8Gonçalves
� � t": II _

,6.a feira: 20�05 horas - (} QUE,VOCÊ �RE-
,CISA SABER! - Na palavra do Deputado

. I,

, Orl��do ',�érto,�í' ,

.

__,_.:., K
Sabado; 13;05 hQras - PORQUE CELSQ!-.
Na palavra do: Jorn� 'Rubens A. RaInós.' ,;
'.

' ..' '.
,

/

E S O T E R I, S M O
(ONV1.1E

.
,..

!

Tenho a honra de convidar todos os irmãos
.

tas de Florianópólis para" em companhia, de ;suás é;x:mas:
famílias e pessoas conhecWasr, assistirem à Sessão" Magl;la
a ser realizada no dia 27 \do corrente; às 20 horas, na séde

social do Centro de Irradiação Mental "Amôr e Luz"; eca-·
-, . , �

si:1o em que será empossada a Diretoria que reg�ra os

'destinos da referida sociedade no período �e 27-11-59

27-11-60.

ALUGAMJSf'
J .�

� .
'

i
,

A preços especiais,' no 'SUPER MERCADO DA :
I l}.VENIDA MAURO RAMQS, Loja� Externas, Boxes :

I
Internos e Bancas. '

.

" '.
.

Estão, já ,funcionando Pàdaria, Aço\\_gue" P�i- I
,

xaria, Yenda de, Leite, etc... , I
Os interessados devem aproveitar essa oportu- e

.1
í

��.�,�vd,o,
..
',.'....,p,p,.r.a�e.a.u.,�:�.:.'':�...

;:lu�e �.:!::!�.IV�o,::.:!� ,J;
ta Et;;º!l�mlco S" A" à Rua, c�nselheiro M,a,frª" 72 .:

fi,::' :-; L0\alldar -:- FONE �83L '. ,.'
N-ll;44 \:

,�•••••�,•••,•.••i1.��aO$··�,,'·····.···�rrJj····":",'

no éentr�OUmo apartamento
da. cidade,

Tratar na, CASA VENEZA. ED'llAL '1·1

�elp presé'nte �Co,ll.�i.!Íº' 0& 'credores desM poliCiá MiI:i-'
tar.. pessôa; física'du jurídica, para se lÍabilitar' no prazo de;
trinta dias, ao recebimeI),to de suas contas, referentes RO-

corrente exercício finartceiro.
'

.

.,",
. ..,'

,
,

Quartel' em Florianópolis, 2t",de novembro de 1959.
'.

, ,,;N;E,�O.CY NUNES

" ly.Iajor In�petor Adm.

,

\ 3

'pare�e que
,

absorve á,gua
precisa de

I ..

impermeável
à 'base

de cimento

,

bronco

I'Se as fachadas de suo

c�sa ou ,edifício são
l'

muito' castigadas pelq chuva.
evite o infiltração e .

melhore o sua aparência com

a tinta Conservado P,
que impermeabiliza embelezando.

sem' necessidade de
.

mudar o rebÔco"
í'

,

Consenrado P é pr6prio pará
fachadas de concreto, arga.'
massa, tijolo ou�edrd•.

'[ti'r ..... Um, ptoduto' da

261 ajudando

anos,
a construir,

.

o Brasil

SIKA S.A.
Representcmtes em todo o Brasil

Representantes em Florlan6pqUs, "

TOM T. WILDI.. &- C,.A.
Rua Dom Jaime Câmara . Esq .. Avenida Rio Branco

, ,r'Co�,Distribuidores,; ME"'(ER ,�& '(IA"
" : ',"

_,

.

'Rua Felipe Schmidt, 33 I
'

..... ., ; ....... '..3.�

'� v�...da ;;�s hoas casàs ifo taIftO

FRANCES PARA, 0, GINASIO'
Seu filho sente dificuldade em FRANCES?
Mande-o a esta Redação fal,ar' ·com FLÁVIO
AJ\1IDRIM.

DIA D.O, R:ESE�ViSIA �

Apres'l1laçDr,c _,_

/

Florianópolis, 6 de novembro de 1959.
Carlos Saldan,ha

Escrivão "
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



/ /

\

• Florianópolis, Sexta-feira, 27 de novembro de 1959 ... IIII'I....... • JUlI aan., GJA.... .. lUTa o'"T...... J
I

AMPAGNE .. Símbolo dás- Festas d,',el dáR.���!:ca��,I::�sq.;�.
505,

'-I" (jfójj": ",'

.(!]:1
..... ,.... til','

.'

, t'·
.

.
.

I

'1NATAL t�:.elator: Des.

Fer�elra�Bag-.,. 0.',",:.' ,'A:
..

S�i) "',Mesmo aquêles que lutam com dificuldades para se
_ Repousonoturno.' IL

.terem e darem a sua família, pelo menos o míníme, .,.- A majoração prevís- '-"'::";::.Ii�";:::::;_"=:;___',= ""

fôrto; aquêles que enfrentam com trabalho, árduo o
ta no § 1.0 do art. 155

ON LEITE DA CO'ST \ RUBENS' COSTA.
. , do Códingo Penal, re- nireção de: MILT

;
,e

.

<,custo de vida, têm direito e necessidade. qe ;festeja1' _ .fere-se ao furto sím- .
_

e�l:a���cisam passar' horas livres de p�eocupações, �l- �!;�Ci:� qU:ual�fi�:d:: Ju r'·I·S,p"
,

rude'
.

n'·(··.·1· a· .

ando a luta que continuará no día de amanhã.
se comina pena muitoO Natal simboliza Paz e Alegria.

_ mais grave do que a '

Uma champagne nessa ocasião, não deve ser previlé- o postulante, à época do t'a- pena a final fixada para o sárías para a
das classes mais abastadas. prevista para aquêle.

to, era menor de 21 anos e furto qualificado.
Nada mais J'usto' que aquêles que mais lutam tenliam' _ Detere-se, em parte,

i á i 'Dêsse [eíto . frente à dou-
a revisão, para redu- delinquente pr m r o.

,
eu momento de alegria.

zir-se a 2 'anos e '6 mê- _ Avocados os autos orí- trina e à
.

jurisprudência, é
Colaborando como sempre com .sua tradícíonal fregue- ses de reclusão a pena gínaís manifestou-se a Pro- de ser excluida a,majoração
A Modelar distribuirá champagne ,para a festa de curadoría Geral do Estado, em fóco, reduzin,do-se a pé-imposta ao requerente. . . /tal. AI I' , -

d i" por Intermédio do Promotor na para 2 anos e 6 meses. .

_ p lcaçao o prece -

.

'.

�

d'ídto 'contido no art. 580 Publico convocado Dr
..
Joao - Desatende-se o pe I o,

d Oódí P I Carlos Ramds, no sentido de no entanto, para que se re-
.0 OlgO ena. ..- "", ..

dVistos relatados e d1S- se· deferir a revisao para o duza, ao rmmmo, a -con ena-

cutídos êstes autos de fim de ser exclu�da' da sen-: ção, porque judiciosos,'neste
.

tença a majoração prevista particular, os fundamentosrevisão criminal n. 505,
no § 1.0 do artigo 155 do ce- da sentença.da comarca de Brus-

que, requerente Jaimé digo Penal, reduzindo-se, em Acrescente-se que o crime

. Torresani:' consequêncía, a pena para c não só foi cometido com des

ACORDAM, em !Tribunal seu"yerdáàeiro lipUe, coe- truícão de obstáculo à sub-

respondente a 2 anos e 6 mê- trâ;ão da coísa, como, ainda, LEI N.o 407de Justiça, lI:nanimemez:te e
ses de reclusão" (fls. 11). me'q�º,hte concurso de duas Concede auxnto

AS
.
6,30 _ ABERTURA con�oante opinou .a Procura-

E' que o aumento preeoní- pessoas. cOncede auxilio I A Câmara Mun.icipal decreta
AS 6,35 _ RANCHO ALEGRE d.orla Geralt do E}t(Üa.ddo, de:e-I zado no dispositivo aludído Embora bastasse uma só A Câll).ara Municipal' de FIo..; e Eu prefeito Municipal san,
AS 7,05 _ GRANDE MATU'I'INp DO AR rir, em par �, o pe

.'
o a im

porque praticada a in,fração das circunstâncias para qus- rlanópolis decreta e Eu pre. ciono a seguinte lei:
AS 7,35'- MUSICA POPULAR BRASILEIRA- de. se reduzir _a 2_ anos e 6 durante o repouso noturno lifiear o delíto _ assim não feito Municipal sanciono II Art. 1.0 _ Ficá concedido o'au�
AS 7,55 _ REPORTER CATARINENSE <, �eses de.� reclusão a_pena _ refere-se ao furto simples alterando a pena cominada seguinte Lei: :{Ílio de CR$ 25.000,00 (y!nte e >

AS 8,00 _ BRINDE DA CASA CARNEIRO Imposta ao requér�nt� es-
(art. 155, caput) , eis que pa- in abstracto, contudo o con- cinco mil) à Irmandade de Nossa'

AS 8,05 _ QUANDO CANTÁ O SERTAO t�ndendo-se a de�is�o ao co-
ra as espectes qualificadas curso de duas ou mais "pode Art. 1.0 - Fica concedido (

3enho,ra do Mont serrat, desmna.,
AS 8,35 -:- VIAJANDO' PELO MÉXICO reu Waldemar Olzan.

(§ 4.0 do art. 155) se eomína e deve ser tomado em conta auxüío de (' vinte mil cruzei:os
do exclusivamente às obras de

AS 9,00. _ INFORMA A CASA BRUSQUE Custas na forma da lei. íto mais grave' do para a medida da pena in (cr- 20'.200,00) para a construção ampliação da Igreja de Nossa Se-
_ Denunciado, juntamen- pena mu

.

AS, 9,05 ...:.... ESPETACULO MUSIDISC EM HI-FI
te com Waldemar Oliari, CQ- que a prevista para aquêle.· concreto, Ísto é, qualquer de- da Igreja da Virgem pequena nhora do Mont serrat, a ser pago

AS 9,35 _ ASTROS E ESTRELAS QUE CANTAM
_ Na realidade, o Dr. Jui� las funcionará para a fixa- no exercício de �960.

AS 10,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE mo incurso no art. 155, § 1.0,'
a quo, para o efeito da con- ção âa pena-base, enquanto Art. 2.° - para cumprimento Art. 2.0 � para dar eumprimen,

AS 10�05 _' MUSICAL COPACABANA . e § 4.,0, incisos I e IV, do Có-
danação, considerou, tam- as outras <. servirão para o desta ,)ei far·:r·á, no orçamento to a esta lei constará no orça,

AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES dígo Penal, foi Jaime TU1'-
bém, o repouso noturno, au- cálculo da 'pena 'derínttíva, para 1960, incluir dotação espe, menta de 1960 dotação especial.resan: ·condenado a 3 anos e

I
AS 10,45 - MELODIAS PARAGUAIAS, mentando, assim, de 1/3 3" como -se fôssem agravantes ciflca. Art. 3.0 _ Esta lei ep.trará em.

USQUE 4 mêses de reclusão, tendoAS 11,00 _ INFORMA A CASA BR legais comuns OU agravantes vigor, na, data da sua publicaçãO,AS 11,05 _ SUCESSOS INTERNACIONAIS sido imposta igual pena ao
judiciais (art. 42 do Código Art. 3.° - E�ta l�i ent:'ará em

revogadas as disposições em con.,--

R 'outro co-réu. bli
-A� 11,35 - PA1�ADA MUSICAL CHANTECLE Penal)" (in Nelson' Hungria, vigor na data de sua pu caça0, trário.

\
A sentença, p�ssou em jul- \ . .

i em' co�_AS 12,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE .
-

I Com. ao Cqdigo Penal, ed. "evogadas as dispas ções
AS 12,05 _ A VOZ DO DIA gado.

I Revista Forense, voI. VII, trário.
AS 12,10 _ SUCESSOS. MUSICAIS "VARIG" Requer, agora, revisão dr)

: pags. 38-39).
AS 12,25 - REPO�TER CATAR�NSE seu" processo, alegando que,'

'los efeitos da presente.

BLAN'CHE condenado nas penas do art. CtICHES
-

AS 12,30 - CARNET SOCIAL MONT
I r�visão, .m,algraqo requer.ida'

155 § 4.0, incisos I e IV (fliT-
_AS 12,40 - ALMOÇANDO COM MUSICA

.

. . '. , tao somente por um dos reus,
AS 13,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE

.

to qualificado),
.

obviamente , I se estendem, também, ao ou-lião podia "comportar o au- I. • IAS 13,05 _ FEST1VAL PARA PIANO

I'
tro, no caso Waldemar Oliar!, ano de mil novecentos e cincoen.mento do § 1.0 desse .an I t I iAS 13,35 - JÓIAS MUSICAIS

\ ,como consequência da apU- publicada. a presen e e no

Q 155" (fls. 2).
"

I . .ta e, nová.AS 14,00 - INFORMA A CASA BRUS UE 'I ca"ão do preceito contido no Departamento de Administra�ão
\ Daí que é de ser excluido o Y RTJBENS LANG _AS 14,05 - MUSICAL COPACABANA

aumento de 1/3, devendo' fi-I I art. 580, do Código de Proces- iaS vinte e alto, dias do mês de
Dlr. do DeptO d,e Adm. em ex.AS 14,35 _ SAUDADE DO MEU SERTÃO .

j'
,I se Penal. "etembro ,do ano de mil novecen_ • _"",.

. , ....

_
_,

Q xar-se a condenação no ml-

I
-�_.""'�'--""AS �5,00 _ INFORMA, A CASA BRUS

.

UE
nimo legal,' vale dizer, em"l

E, conforme os autos, Wal.,. cos e clllquenta e nove.
lI:- NOV'"AS 15,05 - EM RITMO DE CARNAVAL demar Oliari já cumpriu a \ _

LEIA EM NOSSri h
N: dois anos de reclusão, porque I' EMBALAGEM COMOAS 15,35 - RADIO MATI llE

.

.

i pena ora reduzidar devendo, . RUBENS LANG -

SE PREPARA UM BOMAS 16,00 _ INFOJf.MA A CASA ,B�USQUE $o I assim, ser .pôsto em Uberda- Dir. do DeptO de Adm. em ex· CAFtZITOAS 16,Q5 - MUSICA DOS EE. UU', M"'
IÕ

t
�. r '( I" ' - O'b' n' bl:

.

.

,de, se por outro motivo não
.

AS 16,35 -- ESCALA �SIêAL COLt!MBIA . InlS ena .âa ,v latao e-, , ra·5--r'-tJ "tas: estiver prê'so.
AS 17,00 _ INFORMA A CASA BRU8QJ]E r:'" ' c �

I Quanto a Jaime Torrezani, PAVIMENTACA-O MUNICIPAL PR'aSSEAS 17,05 .,.- AQUARELA BRASILÉIRA" Departamento dos 'Correi,os ';e I não sendo claro o processo
I _','-

AS 17,35 - VARIEDADES ! de re,rência' ao integral 'GUIR
'

\ SIST'EMA' RODOVIA'RIO' NAS'AS 17,45 _ CONVITE PARA OUVIR MAYSA .

.

Telégrafos 1 cumprimento da condenação, A -

"

...
AS 17,55 _ INFORMA A CASA BRUSQUE

.

deverá o Dr. Juiz a quo to-

PR'E'O,CUPA.C'O--ES tD'O PREFEITO OSVAl-AS 18,00- - O INSTANTE DA PRECE
.

. I mar as prOVidências neces-
AS 18,10 _ RESE.NHA J-7

"
./ O Delegado da Éscola de Aperfeiçoamento dos Cor-I---..,._----�--. '

AS 18,35 _ A VOZ DO ESPIRITISMO reios e '!I'elégrafos torna público, para conhecimento dos
TELHAS. nJOLOS �," 0'0 MACHADO.'AS 18,45 _ ESPAÇO MUSICAL interessados, que as provas do Concurso para preenchi-' "'

CAL E AREIAAS 18,55 _ REPORTER CATARINENSE d1ento de vagas na, Classe inicial da Carreira de Postalls- o sr. Osvaldo Machado atribue dllsconhece que melhores) vias de

IRMÃOS BITENCOURT IAS 19,00 - MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA . ta serão identificadas no dia 36,do corrente, 'públicamen- gl'ap.de importância, em seu gO.'1 co1municação não valem apenas
CAI� BAOARÓ • fONt J801AS 19,30 - A VOZ DO BRASIL' te,}la séde da Escola �e Aperfeiçoamento, na rua Conde ANTIGO OlPÓSIT() DAMIANI vêrnoyao setor::: rodoviação.. I por si.mesmas, mas principalm,en.

AS �0,05 - O QUE VOCE PRECISA SAí;JER de Bonfim n.o 290 _ Tijuca _ Distrito Federal, e que os O prefeito d,esta Capitacl .não. te pelo que representam para um

�� ;�:�: = i��E�E!T��SICAS DO MUNDO ��!:r��o���:!��:���s�:c��:ro ��ç�:�:��r��s :i n�up��� CRIA'N'CA.S. N,A-O. 'Q�. 'UERE'M'
-

, FIC'A-·
..

·R SEM"l,?u�:�thrOioar. ft:l:lr�l;s:t;iaCmae:�eOttc0.d:e P�=:Çi:9�
AS 21,35 - REPORTER, CATARINENSE 1/:0 de dez dias a contar do dia 2 de Dezembro vindouro., • ,< _

,

AS 21,40 _ NOITE DE SERENATA Florianópolis, 23 de Novembro de 1959 �, TAL
.

. Assim, as estradas do interioI

AS 22,05 � GRANDE INFORMATIVO PHILIPS ANTóNIO TAULOIS DE MESQUITA (.\' ,lY;�fJ, da ilha, merecerão particUlar Me_
'AS '22,35 _ TANGOS EM DESFILE Delegado da Escola de Aperfeiçoa:- Só Seus' tã custa,;�Çt;:;-;.;';que sacrificios a profa. Ma- l'êsse, cC;)l1side�adas como viaa de

AS 23,05 _ MUSICA DE BOITE ( mento dos Correios el Telégrafo.s ria Madalen
.

ra Ferrá vem, há muitos anos, man-.
acesso que se ligam intimament'1

AS 23,30 _ ENCERRAMENTO
, N-ll[6.3 tendo o Edú o "Santa Catarina" .. Instituíç'ão par- à ecop.omia da região.

Prefeitura Municipal de!Florianópolis;);�Ef.�JÊ�:1:g��fª2,1�}iª:���:: :���:���:����:?�
,
,.

( \. DEPARTAMENTO DA FAZENDA ... I
dê 'seus lates pela lepra, recebendo de abnegadas damas- retor do Departamento de. Enge_

''',,' "

d sociedade_o amparo que lhes fqi negado pela sorte ma- l1hari�, Urbanismo e Serviço Ru •

.

\ drastl:t. Criaturas que vêm, anos a fio,· celebrando o Nas- ral, dr
.. Lorls corsini, B;. Munici�M,?vimento da Tesouraria, em 23 ';le novembro de 1959

cimento de Cristo longe do at:eto de seus pais, estão ago- pal1dade informa ê�se empenho de

!�t8�,.� t�.�'·�.,l)i;::;':2\,;...... _ l"";>'�"_ _

ii(
ra, novamente, apelando para os coraçõ�s bondosos, sOli-1 que está imbuidá. '

Saldo do dia 21 (em caixa) Cr$ 1.431.863,50
citando algo que não as prive de um Natal alegre, feliz. o expediente enviado ao Legis_

:��i'
.

Qualquer contribuiç'ão para o Natal dos filhos de Lá� lativo de. FlorianópOliS é, do se_

zaro, deverá ser enviáda para a rua "saldanha Marinho,. gUinte teôr:

43, aos cuidados da profa. Maria Madalena de Moura "Em r€sposta ao ofício n.o 1543

Fe 1'0 da Câmara Municlpsl de Florianó. ;:

,

! r
.!

, polis temos a esélarecer o segti.Yl\..

r:

I Florianópolis, 9 de setem-

bro de 1959;
: .Osmundo N(>bregâ, Presi-,' '

dente.
Fereira Bastos, Relator.
Hercílío Medeiros.

.

Alves Pedrosa.
Maurillo Coimbra.
Ivo ,·Guilhon.
Belisário Costa;

{

(

RÁDIO GUARUJÁ

apuração.
_ Desapensem-se e, devot

vam-se, com urgência, ás au
tos orgínaís, [untandõ-se eõ-

pia deste aresto:
.

Adão Bernardes.' '.,

EugêniO Trompowslcy Tau
competente 'lois Filno.

Euclydes de Cerqueira Cln
tra.

Ary Pereira Oliveir.EL.
-

.

.

Fui presente: . pà�lb'\<:iJ.',
BIasi..' ". "

LEI N.O 408

ONDAS !·JÉDIAS - 1.420 KCS. _ 5.000 WATTS
ONDAS CURTAS - 50 MT$. - _10.000 WATTS

ROGRAMAÇAO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 1959

SEXTA-li'EIRA

prefeitura Municipal, '28 de se.

tembro de 1959.

DIB CHEREM

prefeitura Municipal 5 de óu.
, ,

tubro de. 1959.
DIB CHER}JM

Prefeito MunicIpal

prefeito Municip,aJ

publicada a piesente lei no' De.

partamento da Administração 'aos

cinco· dias do. mês de outubro do

_J

Arrecadação
Depositantes de dinheiro

Cr$ 27.121,80
986,00

/

P!l�AMENTOS
I���"'''''

:LJESPJj]SA ORÇAMENTARIA
".. , I

Administração Geral C.r$
Exação e Fisc. Financeira
Sego Pública e Assist. Social

Educação 'Pública
Saúde Pública

te:

:6:ste Departamen�� está empr,e_

gando todos' os esforços no sentido
,

-

de' continuar os trabalhos de pa_

vimeut�ção paral1zados, especial.'
mente o da.estrada geral das· Ca.

poeiras por tratar..!se de via de

transp6tte pesado e escoamento da

cídade.

Tão logo se torne poss!veÍ cón_
,

tinuarão os trabalhos de. pavim'en_
tsÇão daq1).ele logl'adouro.
Sirvo.me do ,P'i'esente para apre_

sentar meus t'P�()testos
_

de elevada

consideração .

A-t�nciosamente
\ Dr. Lons OOrsin1

Diretor

,

,32.170,70,
21.897,80
3.207,00
19.721,20 Mantendo em têrmos elevados a tradicional disputa
6.689,00 . n�\conquista das preferências populares e da comissão

8.785,00 julgadont para os seus irdpr.essionantes carros de muta-
64 828 50 çãe e alegóricos, as sociedades carn,avalescas de Florianó-

7.267,00 (. polis estão em constante e dinâmica ativ(dade� visando o

1.575,00 próximo Reinado de Momo.

1.293.830,10
.

Atraindo para a capi,al catarinense turistas de ou-,
'troa Estádos" e tambem de países visinhosl elas vêm con

tribuindo, inestimavelmente, para a propagan,da da ter

ra barriga-verde, com especialidade para a fascinante
Ilha dos ocasos raros.

Apesar das graves dificuldades com que lutam, ,nota
damente os problemas de ordem financeiras,' os autores
dos ca'rros de mutação não arr,rfecem seu entusiasmo,
dâ:ndo, todos os anos, o fruto de seu 'paciente e heróico

trabalho; oferecendo uma festa rica em côres e em arte.
A medida' em que os anos se vão su()edendo, aumen

tam os obstáculos, mas no reéesso de seus galpões de tra

'bulho;' diretores e operários, de'Ü}angas a-rregaçad'as, envl
d[.j,m os maiores esforços pai'a quê 'o povo não fique priv;:t
do da m::tior atraç8:0 do carilavaJ de rtm, ie os turistJ.às con-

tinm,Ú1' sendo i�tnüdos·· a ápreciação de um espetá:-
cUlb inédito e

"ii bdÓ.'� e.�m dos' no mundo;
�

," •• (.
.-

__

,c, _-', _ �

,

I,'

RECE�IMENTOS
::?-ECEITA, PRÇAMENTARIA

TENENTES P·RONTOS PARA A lUTA
r

\

\ "

\

Serviços Ilfdustriais
Ser. de utilidade Pública
EJncargos Diversos
Lei 398 Dec, 42

BALANÇO

r,-:'''Ii."' '-",' ;�:-.,
..

.....,"'1'<" .....
,

,-'o "","...� •.. � •.•

)

Cr$ 1.459.9li'1,30

D�fi3Ç!iAr,MINA';AO DOS' SALDOS

Cr$ U59.971;30 �'! r.'

do .Município' dê FI0ria'nÓpoh��.;�m 23 de;1,Novembro 'de 1959.

Cr$ 1.2�3�830,10.
18.146,00

Cr$ LSl1.976;10

Na Tesouraria
Em Bancos

. _' (

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

..... ',' .,', ' " .. '.' " . '��:,��" .

�', ,;',
••••••••••

'
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lingo, em �riciDma, a �e!e�ãu �atari1leDse eDlrentau�o o AUélicn D�erário
um jogo descolorido empataram Tamandaré e 'Bocaiuva
.-------.' .' '/. r � \

.

.. ' ,e"
'.'

. ,._ .... ,"tA_,__�-�.,. .......� ......-- .. --�

\

l:�um match descolorido' de téc.
i
mandaré sempre comandando às

'clica e de qualquer, atrativ�, Bo- ações o prél10 chegou ao seu fi.
",

Atlético 5 X Tamandaré O

Guaraní 2 X Avaí 1

Figueirense ,3 x Bocaiuva O
Atlét1co 3 x Guaraní 2

Figueirense 5· x Tamandaré 1

Avaí 2 x Bocaiuva 1

Guarani 2, x Tamandaré O

Figueirense 1 x Avaí O,

Atlético � x Boeaiuva 1

Figueirenstl 3( x Guaranf 1 /

.Terça e quarta-feiras houve jogos. Em Salvador rea-

11ilitou-se o Vasco, desforrando-se do revés que sofreu no

Maracanã, pela Taça "Brasil". Levou a melhor sôbre o E.

C. Bahig; por 2xl. Ontem os dois clubes, ainda em Salvador,
devem ter décidido a classificação para as finais. Em Bue-

nos Aires, Brasil e Argentina decidiram o título Sul-Ame- ,

dcano de futebol miiltar, vencendo os nossos samados que, ; V. S. ENCONTRARÁ NA
assim, foram proclamados campeões, ·apesar da expulsão, I

de pelé logo no início do jô�o. E no Rio jogaram América .:. Casa' Caro'e"lr'oe Bangú, em jôgo trans;ferido de, sábado; lx1 o resultado. !
Em Pôrto Alegre empataram Santos e Grêmio' (OxO), sen-

10 eliminado o campeão gaúcho e classificado o campeão

,1aulista para as finais. \.

--111--

Duas! regatas remísticas serão' efetuadas na primeira' ESPORTIVOS
luinzena do próximo mês, na baía sul. A primeira está ,

.11arcada para o dia 6 de dezembro e será promovida: pelo .'

Botafogo, da Prainha; que festeja seu primeiro decênio de Rua Tenente Silveira, n.o 25 - Fone 2859
fundacãã .. ,Ao outra regata será efetuada no domingo se-

'

.
I

.

.

•

.

' , ,I ,,'. :."".;. ';. .
. )i. ,

r

, gUÍl\te, deve�do ser disputdaf',çm três 'pá;reos, senq.o quy .

o �4\FLORIANOPOtIS----:,·S�NTA.CATA
de -oito homenageará a noss� ;Marinhat1de Guerra. '

I', , ", '.', ,',,' ." "','., . ,. -��
'. .... .

. .'

.,,' ,,\,��:,.: ''-'iY\'c'i ,c' ,f
.

..' "'..,�...... _.

\
I
/

contra
2
3
4
7
6
12

• iaíuva
e Tamandaré deram proso nal com anormaltdades pois Gea-,

.���.omm],��'
,:::,::�,�t:aa:OiteT::n::te"�:�:: :�C�:;i:!pu��o ::n::::h:o:U::::
'no estádio da praia de Fóra .0 tal' sem bola e por trás o médio

liliiii jogo teve duas fases -distintas. A Tazinho e MiTinho, expulso por

",)ri;n�il'a quando o Bocaiuva to, reclamação, um minuto após ou

'-��h�.t'L/
' __j _.e',emente superto; ao seu anta. seja-, aos 26 minutos. No Bocaiu,

N
' ,� . ';Gl.ista quando conseguiu com va gostamos do desempenho de

. ota ofiei,al ant: Associação dos Cronistas ::?��'�::'"u�:�::��:� :::�,:;::::,�!:::::;�'�
f

..'
,

,- 'd S C t
. .: ... .1

lIIIIIIum centro da díreíta, Com este Tainandaré, Bonga, qu(e 'se �ons.

spa, IVOS e s, a arioa'-I)���'������,J��-�;���' ;::;::'��� ':":'�::; ::::';: :���,:o,m;:�m"::::o"q:-::
'. diretoria da ACESC acaba de cíal ex did I Meu Bom Dia .ijlllllll.leSde o inicio que osYapazes do a dia aparece cOIJl destaque. Renê

f' ,
pe a no dia 19 do cor., gem aos mais diversos e centro, �i"

" ,

r

l'-trlbulr à imprensa a seguinte
I
r nt I D

.

j'
II'.

•
Tamanda1e haviam . voltado com pelo ataque teve uma p.fmetre

JII"

I
e e,. pe a íretoría da Assocía., vertidos comentários'

,. .
, -

t Oficial'
.

d
.' .'

' P E T E R
. outra dlsposiçao fazendo forte fase estupenda decaindo na eta.,

oa' Çao os C�'onistas Esportivos de Considerando que a referida No �"""'''!''·%1::''''%S%·_o;,,.�.:�.:,,_..j.,.,.% ,.'
,

(' .
-�. A l3 aqui e a 20 em Curitiba Isto n pró im

_. )ra<SaO ao arco guarnecido por pa final I .No Tamandaré. DilEon

OH. Santa Catarina tendo dado mar. ta tem servido para que elemen _'"
, 1 O OX ames, :

-

,,,

.

'
-

voltarao a se defrontar, em disputa do Campeonato Brasi-" ?aUlo, Seu dominio foi quase to , fez boas defesas na prtmeíra fase

A b
. tos que se tornaram inlmi"os. . ., . .

.,
. III' .,

- ,

tenç- I ,,:!
' ' 10 leíro de Futeool, 'Os mais senos rívaís do pebol- sul-brasl- ;,11 cabendo tao somente aos co. já que na segunda não foi empe.,

ao C U es varzeanos 'gratuitos da Entidade "ea.lIzem. -

liliiii
" ai f

, ,

. ,:: ,
'

_

leíro que sao catarinenses e paranaenses. Consultando .. .nandados de Bonga a
.. preocupa; nhado. C rl1to foi um ótimo za,

\
I 1\ comentários inverídicos e infub-.-'

.

.

'

):
,

.

O BOTAFOGO F. C. de José Mendes, vai promover 'em Idados.
meu ,arquivo, verifico 'que Santa Catarina e Paraná lá ,es-';ãO de se derenderem e ataca, gueíro. Tazi�ho, consttturu.se na

ezembro próximo uma festa esportiva pela passagem do�"
, tiveram frente a frente 14 vêzes, tendo os araucarianos ..

� contra golpe, tentando com melphr peça do Tamanda;é, em.,
'

eu 10.0 aniversário de fundação. , .' vencido 12 jogos e os barriga-verdes' apenas um havendo"'sso pegar desprevenida a 'deren, oora prendesse o como em al.,

,
ConSiderando. mui especialmente �

I , '.
'

Entre as provas externas que serão disputadas consta
'

,um empate de 2x2. Nêsses jogos os nossos vizinhos con- .íva contraria, Contudo Isso não ;umas oport;unidades desneces,

. .

' � o gesto sumamente cortês do sr. .

'

" '

e uma prova de bícíeleta uma prova corrida de resiste-n-'
.

. signaram cinquenta tentos contra apenas 12 dos nossosftóe vartrícou pois o Tamandar-e a., lárillmente, Donat!l1o que traba,

, Osnl Mello presidente da Federa.
. li'

Ia e duas provas de natação. . -'"
-

,rapazes.
Realmente impressionante a supremacia do Pa- cuando firme na sua retaguarda. lhou, com relativo acê-'.to pelo I'

, Para maior engrandecímento o BOTAFOGO FUTE- -,-
çao Catarmense de Futebol, em

raná sôbre. Santa Catarina nêsses 31 anos de confrontos _impulSionava 'insistentemente o miolo e Tuca no ataque foi o mais

.

.

ter mantido pessoalmente. en_

SOL CLUBE, aguarda a cooperação de seus co-irmãos .

' ,

Ino
certame da C.B.D.! .

,
lIf .eu ataque em busca do tento que ::'.iV�, foi o que mais lutou. Outros'

.
.

tendimentos com o presidente da ,'"

varzeanos. ,

. .

't-
--- I I I --- "lhe poria em Igualdade com o ietalhes: primeiro tempo: Bocaiu_

,

'A DIRETORIA AGESC, no sentido de oferecer a_Contra seleções de outros 'Estados, perdemos na estréia C3eu ad'Yersário, Aos 26 minutos "" 1 k. O, Tento de Ceará aos 20

. orça do s�u prestigio para rossem . .
. - '

.

__�__ _ __�

,,,..
para os paulistas (1926), por 8xO, para os baianos por 8,Xtl,12:01 que,

o Tamandat'é conseguiu o mtnutos. Final: BocÍliuva 1 x

N' d T
'-.

"'D
evitados possíveis choques advindos "

JII

umeros O orneio r H'e'lto i empatamos com os gauchos para no segundo confronto lIIIIIIompate. 'Tamandaré '1, tento de Tazinho,
"

, . r �

da má interpretação dos Obje�i_ sofrer' uma goleada de 7x1. Npvamente contra os rapazes "Falta
.

assinalada fora da granle cobrando uina falta de fora da

;vos
da mencionada NOTA' ",' II!!

Fe r
i"

, dos pampas, perdemos maIs quatro Jogos. �� 52, enfren- ... ,irea, nas imediações do bico dn ii'ea, aos 26 minlltos. ,

r a ri :;:
Considerando que o Intuito únl. tamos capich�b�S ,e baianos. EI.iminan;�s_ os pri�eiros liliiii Fande 'ál'ea, Feita -a barreira, QUADHOS Bocaluva: - pau_

JOGOS REALIZADOS •
co a ser alcançado era o de im. mas fomos ellmlnados pelos rapazes da Boa Terra. Em'" couhe ao médio Tazinho cobrar" io; Bonga, S�turnino e Isaac;

,pedir que, em jogo de tamanha 54 voltamos a dar eombate aos �ra:éks do Espírito santo,':alta � ? fez ,atirando fl'aco pele Cezar e SebastiãO; Ad!lton,Cea.

� ,lmp�rtâ�cia, em que crescido é =mpatando. ,um jÔgo: perdendo outro. Conseguimos leva' ',adO da barreira surpreendendo aG' "á, Guarujá, Renê e Apory.

,o numelO daque�.es que usam das 3. melhor sobre os gOIanos. U'Cjueiro paulo que se deixou trair TAMANDARÉ' -. Dllson; Erls.

cabines para o' exercício de bem .--- I I I --- ')elO 'pique da pelota numa falha valdo, Carl1to e Tazinho; Edio e

informar, estivessem assegurando C! time que c.o�-seguiu.a ú�ica vitória de Santa Catari , ,l'ita,nte do jovem' ,lei 'promissor ar. D0l1at11lo; N!lton, MarinhO, Tuca,
seus .lugares de dir,eito e não co_ na' sobre o Parana" -em 1942, pelo ,escore de 4x3, estave. 'ueil'o, 1 x 1. EstaVEl;) empatada a Ceça e Ney.

mo, maldosamente, se qUêr fazer �Ol1stituido por 'Adolfinho-;, Zéié e' Diainantino, Loló, Pro· ')al'tida ,Foi árbitro da 'contenda ,o ,se_

J,cr, ,tivese a Diretoria da ACESo' �.ópio e Beck;f FeHpinho; Brá'úlio, Z�bot, Tião e Saul, êstr' l'Odavi� em vista do maior V�IU. b�or Osmal: ele Ol1veita que teria

a intençãO de vedar, especiflca_ atuar técnico do s�lecionado barri�a�v:erde. �liminando 0" ne de jogo do Tamandaré não es_ c�'1prlndo um magnífiCO trabalho

,nente, a entrada dessa ou aque., paranaenses, demOs comba�e aos .g.au���s, VIndo a, per�e� liliiii ;ava confo:mado com o ma'l'clIdor 'não fosse' o grave erro que cometeu

la entidade, dessa ou �aquela peso peJo escore de 7x3. O quadro yatannense sofreu, nesse )0 .. lue havia conseguido, Forçaria ao deixar de' expulsar o médio

oa física; "
:?;O, duas alterações, �endo ;F,��ncalacci: e Thiago ent�ado, 'l,1.flO Q raduto de Paulo, tentan. Izaac do Bocaiuva' no lance .em

�_.�,�
. .., RESOL'��, �e acordo co� o nos lugares de AdolfInho e ��Ie" respeqtlvamente. .

liliiii 'o consequentemer.te avantajar. que MarinhO recla.:Uóu e. foi ex_

'" --r JiCidldo_.!'!" ;:ellião Jl�1ir�2Jdlnaria ,', _'. ..'

--- I I I -.--.
..

<l, no placard, Duas bolas foram pulso pOis r,ealmente o atacanto

,
enl17A�da na tarde de hoje o S<l_ A�:U.'F':'7�éà;à�sstl!!lw�a sele,Qãolll 'e': J!lJ.oca� contra o travess-o do do 'Tamandar' f' ti id

guinte:
'

;�i.y �tajaí jo�ar n.e,ssa cid.ade, domingo, �on'tra fi. Scleç'[ô'é!t!-;���::�f:;���ii�e, sOb�ando' :a,�:re::: '1lÍ'á�"'P�p0Jl,t;êS��d: ,;:dJ: .::
, ,annense, VIstO Ja ter SIdo programado um confronto en- "ll'g'a para os atacantes do clube narinho. Afora disso sua atuação

ESCLAHECER que as pessoas �l'e Marcílio Dias e Palmeiras, êste d.e Blumenau, resolveu' 10 Contl'nente qu,e n-o
\',

fo' P f it N li"

'a
souberam I er e a. a pre minar . p,elc

:mpedidas de usar no dia 22 da 'onsultar a diretoria do Atlético Operário' de Criciuma,1IIIIII ' it
.'

t i
_

' ... ,pro\.e a� a opor un dade dando Torneio Varzeano a vitória cou.

novembro de 1959 domingo e ·\ôbre a probabilidade de um jõgo naquela cidade da região 1 p'
,

,
.

, liliiii :.lance a que aulo praticasse I
be ao Cruz e Souza que d·e�l'otou

aos subsequentes as tribunas da nineira. A· resposta dos mentores atleticanos chegou ao.. i t
-

'
.

,
,

.

-'oas n ervençoes E com o Ta. ao Aimoré por 7 x O,

ACESC são· aquelas q,ue não exer. "1'. Osni Mello: favorável. Portanto, domingo próximo, es-' ......_ ... .... .. f
;am funções de cronista esportl. ,tarão em Criciuma os cracks catarinenses que assim terão

I
' � -- 1111

VO, comentarista e etc, ·ou que não seu primeiro match preparatória, para intervir no Cam- HINO DO MARTINELll
sejam diretores de jornaiS, revls. ;>eonato' Brasileiro de Futebol de 59..A -delegação deverá

tas e emisso,as. ou os auxll1are� deixar esta Capital na tarde de amanhã, viajando em con

técnicos d� Irradiação e outros fortável ônipús.
� ,lementos especial1zados, tendo I --- I I I --'-

13m
vista que as dependências' são Desistiu a Comissão Organizadora do Selecionado (

,-:eservadas aqueles que lá eompa_ ;ransferir a concentração dos jogadores para a Base Aé-

0, ,'e;em para cumprir a' mislião

del'ea.
Preferiram os responsáveis pela sorte da seleção man-

m�Ol'mar. ter o Abrigo de Menores, onde tQdo o confôrto e condições

! Florianó:>ol1s, 21 de novembro de treinamento tem sido favorá1eis. .

, de 1959
--- I I I ---

c A DIRETORIA '" O desportista Júlio Cesarino da Rosa, presidente do

fl ..o._.o.....o o.....o___ Avaí, e sua digníssima espôsa d. Clarice Pavan da Rosa,

viram transcorrer dia 24, suas bôdas de prata.-'As muita

provas d eadmiração e aprê90 que, p distinto casal foi al-\
10, juntámos' os nossos votos de felicidade perene.

.

-- I I I ____:_.

Hoje, à tarde, no estádio da rua Bocaiuva, treinará a

3eleção catarinense, sob. as ordens do "coach" Sa,ul'Oli

veira, treino êsse que servirá de "'apronto" para o jôgo de

depois de amanhã, em Criciuma .

'-- I I I -'-

Falando sôbre -a constituição da Comissão Organiza
dora da Seleção Catv,rinense, 'por um lapso deixamos de

cllencionar o nome do' dr. Arnoldo êüneo que resolveu co

laborar com a F.C.F., colcando á disposição da entidade o

�eu gabinete dentái-io. Ontem os jogadores foram exami

m�dos pelo conc�ituado 'cirurgião deptista quê não é outro

3enão'ó ilustre presidente do Tribu:pal de Justiça Despor

tiva d� F.C.F .. Mais um grande serviço que o dr. Arnoldo

Cúneo presta aÇl futebol de nossa terrjt.
.

__.111--

,-

1.0 � FigueiJ;ense,
2.0 � Atlético, 1

3,0 - Guaraní, 4

4.0 � Avaí, 4,
'.

5.0 � Bocaiuva, 5
6.0 � Tamandaré, 6

O p.p.
I '

MOVIMENTO DE TENTOS

MARMITAS

favor

Figueirense ,
.

Atlético .

\12
9
3
7

XilslNO"",
. A VEMDA NAS �.

BANCAS OE' IORNAIS

E REVISTO

Informamos que o fornecimen_

to. de marmitas, '. churrascos e

galetos do Restaurante no Clube

dos Atiradores reabrirá a partiJ;

de 1 (\3 dezembro. Rua Mau�o

Ramos n,O. 216. Fone 3297

N-;-1l/64

Avaí .

Guaraní .

Éocaiuva " ; .

T�andaré .

2
l'

TORNEIO "DR. SAUL OLIVEffiA"

E' a seguinte a colocação, por pontos perdidos dos dis

putahtes do Torneio Varzeano "Dr. Saul Oliveira" cujas

jÓgos. se efetuam como preliminar das partidas do Torxileio

"Dr. H��t0r, F@rrarl":
... ',' 'i'Lo lugar.,�-:- Cl�U� e

. �ouza e Gazet�, 1. P'�'I'
"y." .", .. '. .. ....

"'I:... I ,
2,0 )ugari., Inteí:nae�on,itl,- ,2

,,'

:';) :�,;,o l�gal;:,,:ç; C,'!ti��R�nos,
.

4�
;(;;4.0 lugar -'-, Aimore e Samdu, 6.
:-",'.1'. l::·'7.): . ''[ _, ; ...• }�*\.

.

,', -I�

- ARTILHEIROS
Wilmar (Figueirense) , 4

Alair (Atlético) ,
3

Ramos CAtlêtico) ! . . . . . . . . . .. 3

Lobeneyer (GuaranÍ) 3

Wpmar (Guaraní) 3

Jóquinha (}\tlético) 2

Wilson (Figueirense) 2
J

Lalão (Figueirense) 2

Amorim (Avaí) .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Fernando (Figueirense) 1

Osni (Figueirense) 1

Ney (Tamandaré) 1

Zélia (Figueirense) , / , 1

Ivo (AvaÍ) '

.. ,
, 1

Itamar (AvaÍ) 1

Apacy (Bocaiuva) , 1

ARQUEIROS VASADOS
Dilsoh (Tamandaré) 6

Pedra (Tamandaré) 5

(
.

)
,

I 5Paulo Boc!l.,n�va .

Aldo (Guaram) 5

Wilson (Avai)
1
•••••• ,4

Alamlro (Atlético) i.. ...•.. 3

Polli (Guaraní) :
� .. 2'

Tatú (Figueirense) 2

Walter (Tam;andaré) ó 1

Castellaine (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . .. 1

ARQUEIROS INVIC,TOS
LeTo '(f\.vaÍ) e Djalma (Figueire�se)

"
, \

APITADORES
José Silva e Nelson Santos, 2 vêzes;. Vi1'gí
lia Jorge Silvano Alves,-Osmar de Oliveira,

,
/

'

GUberto Nahs, Newton Monguilhot e Er-

nanl Silva, 1 vêz.

JOÃO CRESPO (1918)

Ganha o esfôrço dos músculos no

A beleza sem par do vigôr,
I

Que dos peitos encurva os escudos

Para as lutas. do remo e do amôr.

esporte,

\

Temos ,dextras equipes afeitas
Ao constante iludir dos bordejos;
- Nossas jovens, gentís "torcedoras"

Estes remos sagraram com beijos ...

Como é belo vogar, numa lole, -
Sôbre as ondas, talhllqdo-a,s, correr ...,

E .veloz, como o vento, SeJn custa,
A distância mais longa, ven.ce�.

Martinelli! :tl:ste IlOrlIe faz éco
'

Em nossa alma, distinto, a vibrar ...

_ Bel() exemplo de amôr que o Passado

Ao Presente incumbiu de' imitar!

Faze sempre, no ardor da "chegada",
Vencedores unindo aos vencidos -

Que o pendão rubro-negro' desfralde
.Sôbre a iole; de remos erguidOS!

(Do arquivo do jornalista Pedro Paulo Machadoi

ESPORTES EM GERAL

A MAIS COMPLETA EM ARTIGOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sexta-feira, 27 de novembro de 1959

/
, /

HAMPAGHE
NATAL

ONDAS �,.fÉDIAS - 1.420 KCS. - 5.000 WATTS
ONDAS CURTAS - 50 MT$. - ,10.00'0 WATTS

!

... l1l'I"...... • aAlI &In'I" "IA••• D .....T. e..T........ !

S' b I dás F' t' d"'1 Rev!são çrímínal n.o 5�5,
•

,
'.

,

nn 00 as esas

e:?":::::��=�'I'··�'"'>0' 'f1.'!J'Yt.,.•••. 7,'hl..
A ...t�nn.'U.'N·SV(.'!Mesmo aquêles que lutam com dificuldades para se (9!!jJ�w V� ln

anterem e darem a sua família, pelo menos o mímms
- A majoração prevís-

nfôrto; aquêles que enfrentam com trabalho. árduo o
ta no § 1.0 do art. 155

�o custo de vida, têm direito' e necessidade,,4e ;festeja'l'
do Códingo Penal, re-

seu Natal! \ .

' fe�e-se ao fU!t·9 sim-
Eles precisam passar horas livres de preocupações, 01- ples, eis que para as

,

ando a luta que continuará no día de abanhã. espéeíes qualírícadas
se comína pena muitoO Natal simboliza Paz é Alegria. , mais grave do que aUma champagne nessa ocasião. não deve ser previlé-

fio das classes mais abastadas.
.

prevista para aquêle.
Nada mais justo que aquêles que mais lutam tenham

- Detere-se, em parte,
a revísão, vara redu-

r seu momento de alegria. '4
zir-se a 2 'anos e '6 mê-

� Colaborando como sempre com .sua tradícíonal fregue- ses de reclusão a penaia A Modelar distribuirá champagne ,para a festa de

t 1 impfsta ao requerente.
1
a a .

_ J\.plicação do preceí-

RA'010 GUARUJA' to contido no art. 580

,

do Códigõ Penal.
Vistos, relatados e dís
cutidos êstes autos de

o postulante, à época do fa

to, era menor de, 21 anos e

delinquente primário.
- Avocados os autos ori

ginais manifestou-se a Pro

curadoria Geral do Estado,
'por intermédio do Promotor
Público convocado Dr. João
Carlos Ram6s, no sentido de

se deferir a revísão "'para o

fim de ser excluida -da sen
tença a majoração p'revist�revisão criminal n. 505,
no § 1.0 do artigo 155 do Có-

da. . comarca de Brus
digo Penal, reduzíndo-se, em

consequência, a pena para c

seu verdaãeíro limite, cor-
-' . "

respondente a 2 anos e 6 mê-
de Justiça, �nanimeme�te e

ses de reclusão" {fls. 11).consoante opinou a Procura- \
E'

. to' i. '. que o aumen precon - pessoas.d.orIa Geral do Ejta.do, de�e- zado no dispositivo aludídn Embora bastasse uma só
rir, em parte, o pedído a nm I ti d i f ão d

.

tâncíde se reduzir a 2 anos e 6 porque, pra ca a a n raç as circuns ancias para qus-
A

d -I
- durante o repouso noturno lificar o delíto - assim não

�eses e.� rec usao a, pena _ refere-se ao furto simples alterando a pena comínada

lffiPdostda ao redqu:r�nte. es-
(art. 155, caput) , eis que pa- in abstracto, contudo o con

t�n en o-se a e�ls�o ao co-
ra as espécies qualificadas curso de duas ou mais "podereu Waldemar Ohart.
(§ 4.0 do art. 155) se comína e deve ser tomado em conta auxílto de ( vinte mil cruzerros

Custas na forma da lei.
it

'

i
.

do di'd d
.

(cr 9000000) para a construçãopena mu o ma s grave' -

para a me a a pena 'tn -

- '

.•

'

,

.

- Denunciado, juntamen- .

t AI concreto, 'I'Sto é, qualquer de- da Igreja da Virgem p�quena'
te com Waldemar OUarI, co- que a previa a para aque e..

� - Na' realidade, o Dr. Jui� las funcíonará para a fixa- no exercício de 1.960,mo incurso no art. 155, § Lo, .
.

a quo, para o efeito da con- ção da pena-base, enquanto Al't, 2.° - para cumprímento Art. 2.0 _ para dar cumprímen,
. .e § 4.0, incisos I e IV, do CÓ-

denaçâo, considerou, tam- 'as outras ,servirão para o desta ,)el =r« no orçamento to a esta lei constará no orça.,d.igo Penal, foi Jaime Tur- ,

d t
..

. bém, O repouso noturno, au- cálculo da pena 'detínítíva, para 1960, Incluir o aÇaO espe. menta de 1960 dotação especial.résatü -condenado a.3 anos e

Imentando, assim, de 1/3 a" como -se fôssem agravantes clflca.
4 mêses de reclusão, tendo

legais comuns ou agravantes vigor n� data da sua publicação,,sido imposta igual pena ao
judiciais (art. 42 do Código Art, 3,0 _ El'ta l�i ent:'ará em

\ outro co-réu. .
.

"

i vígor na data eLe sua publicação
revogadas as disposições em con.,

. ." Penal)" (in Nelson Hungr a, \ ' .,' trário,A sentença passou em' juI-
Cóãi Pld ,'evogadas as disposições em con_

gado.
. .

i Com. ao ,go ena, e .

I Revista Forense, vol. VII, trárlo.
Requer, agora, revisão de'

': pags. 38-39).seu' processo, alegando que, _

I����e����n��:o;�n:;:o(f�l�: C�IC lt ES I r�vis�� ;::!�:q�a r�:::��;:
to qualificado),

-

obviamente,
. . , tao somente por um dos réus,

lião podia "comportar o au-I.' I se estendem, também, ao ou-

mento do § 1.0 desse ar;; I
.

tro, no caso Walãemar Oliar!, ano de mil novecentos e clncoen.
! como consequência da apl1- pUblicada a presente 1�1 no

155" (fls.2).' ,I cação do preceito contido no Departamento de Administração
,ta e. nové.

\ Daí que é de ser excluido o
I I art. 580, do CÓdl'gO de Proces-

R1:JBENS LANG -

t d 1/3 d d fi , ,lOS 'vinte. e oito . dias do mês de
D_lr. do DeptO de Adm. �m .e:x;.� .aumen O e , even o -. ,I so Penal. .xar-se a condenação no ml-

I
:.;etembro ,do ano de mil nov�cen_

nimo legal,' vale dizer, em E, conforme os autos, Wal- tos e cmquenta e nove.

ãemar Oliar! já cumpriu adois anos de reclusão, porque I pena'ora reduzidar devendo,

I assim, ser,pôsto em Ub&rda-

,Minfstério .da, yia+ão ej)bra-st-P-úb�C�5 i ::ú::r ���s��tro motivo não

Departamento dos 'Correios ';e I nã�u:e�doa ��!:e :;;:::s�� PAVIMENTA(AO MUNICIPAL. PROSSE-
Telégrafos \ ��mp��!�!��i�'aa:on;:::�:�

;

GUIRÁ ')_ SISTEMA RODOVIÁRIO' NAS
I deverá o Dr. Juiz a. quo to- • ,

mar as prOVidências neces- PREOCUPACÔES lDO PREFEITO OSVAl-O Delegado da Escola de Aperfeiçoamento dosCor-j-----------. .

reios e Telégrafos torna público, para conhecimento dos DO MACHADO'
.

interessados, que as provas do Concurso para preenchi-' .

,.
TELHAS. TIJOLOS �," '.' •

mento de vagas na Classe inicial da Carreira de PostaUs- CAL E AREIA
o sr. Osvaldo Machado atribue d�sconhece que melhores, vias de

,
. IRMÃOS BITENCOURT' I 'ta serão identificadas no dia 30,do corrente, 'públicamen- gl'a)1de Importância, em seu ·go.. cO,mulllcação não valem apenaa

CAI� 8AOARÓ • fONE 1101' Ite, na séde da Escola de Aperfeiçoamento, na rua Conde ANTIGO o [ pós I T o o A M I A N' vêrno ao setor de rodovlação.· I por
si mesmas, mal! prlnclpalm.e.n.

de Bonfim n.o 290 - Tljuca - Distrito Federal, e que os o �efelto �a Capital .não. te pelo qUe representam para um

interessados poderão recorrer do resultado por si ou por .-----

' .....

1
melhor escoamento da produção

seus procuradores, desde que o .façam em têrmos e no pra- CRIA'NÇAS N,A-.0. QUEREM FICA:R SEM para o �lorestame.nto d.e.
uma in�

�o de dez dias a contar do dia 2 de _Dezembro vindouro. .

" aústrla turística, etc,

Florianópolis, 23 de Novembro de 1959 �, TAL Assim, as estradas do interior

ANTôNIO TAVLOIS DE MESQUITA (. ..,ti;}iÓ'j da ilha mepece';ão p!lrtlcular lnte_

Delegado da Escola de Aperfeiçoa.- Só Seu a
. custã1Çí�:;'4ue sacrificios a profa. Ma- l'êsse, consideradas como vias de

( mento dos Correios el Telégrafos ria
.

ra �err6 vem, há muitos anos, man-.
acesso que se l!gam intimamente,

N-ll/63· . " I' t·t
. - à eCOl;lOmia da região,

,
. .

\
-

. tendo o Edu,,, _
o. "Santa Catarma. ns 1 Ul�aO par-

Pre,e·ltur·a Mun-I·-c--·I-p-·a"'--I-·-d--e-!-�F--·I-o-rl·an'ó'poll-'s: ,���l�r�r�'e�:�::'�'�!u:;e:;s��a�, a:����a������S l��: :o� ta�: ;��::;u�:�a:��d: �::��::
. '. . � ,

. ;::����::� d�f:�:�d���a���::e�:�r:e;:�t�r�a��:smi�!O�tadas ::::s�:n�:::dÓr::,rl:��: se� ,�:�
,\ DEPARTAMENTO DA FAZENDA dê seus lates pela lepra, recebendo de abnegadas damas retor do Departamento de. Enge_

.. '

,
.-.

d sociedade_o amparo que lhes fqi negado pela sorte ma..: nhal'l�, Urbanismo e Serviço Ru.

drasta. CrÍaturas que vêm, anos a fio,' celebrando o Nas- ral, dr.. Lorls corSlnl, a, Munlcl.

cimento de Cristo longe do ateto de seus pais, estão ago- .palldad� Informa ê�se empenho de

ra, novamente, apelandO para os coraçõ�s bondosos, sOli-1 que está imbulda, .

citando algo que não as prive de um Natal alegre, feliz. O expediente enviado ao Legls_

Qualquer c,ontribuição para o Natal dos filhos de Lá- lativo de. Florianópolis é.' -do se_

zaro, deverá. ser enviada para a rua "saldanha Marinho,. gulnte teôr:

43, aos G:uidados da prata. Maria Madalena de Moura "Em r�Eposta ao ofício n.o 1!43
da Câmara Munlclpsl de Florla.nó. ;

.

polis temos a esclarecer o següJl\.

LEI N.o 407

flireção de: MILTON LEITE DA CQSTA e RUBENS CO�TA -c,.

JurisprUdencia
j.

pena a final fixada para o sârías
furto qualificado.
'Dêsse jeito .trente à dou
trina e à

.

j�risprudência, é
de ser excluida a majoração
em róco, reduzindo-se/a pé
na para 2 anos e 6 meses. .

- Desatende-se o pedido,
no entanto, para que se re

duza, ao mínimo, a 'condena

ção, porque Úldiciosos,' neste
particular, os fundamentos
da sentença.
Acrescente-se que o crime

não só foi cometido com des
truícão de obstáculo à sub

tração, da coisa, corno, ainda,
m�<.t�9-hte concurso de duas

,
.'

para a competente
apuração.
-

. Desapensem-se e. devol
vam-se, co� urgêncía.iós au

tos orgínaís, [untando-se có

pia deste aresto:

rROGRAMAÇAO PARA O DIA 27 DE NOVEMBRO DE 1959
_/-- SEXTA-li'EIRA --

que, requerente Jainle
. Torresani:

ACORDAM, em /Tribunal
AS

,
6,30 - ABERTURA

AS 6,35 - RANCHO ALEGRE
AS 7,05 - GRANDE MATUT-INp DO AR
AS 7,35'� MUSICA POPULAR BRASILEIRA
AS 7,55 - REPORTER CATARINENSE '-.....

AS 8,00 - BRINDE DA CASA CARNEIRO
AS 8,05 - QUANDO CANTÁ O SERTAO
AS 8,35 - VIAJANDO' PELO MÉXICO
AS 9,00"":' INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 9,05 - ESPETACULO MUSIDISC EM HI-FI
AS 9,35 - ASTROS E ESTRELAS QUE CANTAM
AS 10,00 _ INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,05 - MUSICAL COPACABANA
AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES

AS 10,45 - MELODIAS .PARAGUAIAS
AS 11,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 11,05 - SUCESSOS INTERNACIONAIS
AS 11,35 -=-- PARADA MUSICAL CHANTECLER

AS 12,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE .

AS 12,05 - A VOZ DO DIA

AS 12,10'- SUCESSOS MUSICAIS "VARIG"
AS 12,25 - REPORTER CATARl;NENSE
AS 12,30 - CARNET SOCIAL MONT BLANCHE
AS 12,40 -. ALMOÇANDO COM' MUSICA
AS 13,00 - INFORMA A CAS� BRUSQUE
AS 13,05 _: FESTIVAL PARA PIANO

AS 13,35 - JóIAS MUSICAIS
\

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

AS 14,35 - SAUDADE DO MEU SERTAO
AS !5,OO - INFORMA A CASA BRUS�UE
AS 15,05 - EM RITMO DE CARNAVAL
AS 15,35 - RADIO MATINÉE
AS 16,00 - INFO.,RMA A CASA B�:OSQUE
AS 16,!}5 - MUSICA DOS EE. UU:
AS 16,35 - ESCALA, �SICAL COLUMBIA ,

AS '17,00 - INFORMA A CASA BRUSQPE
AS 17,05 -:- AQUARELA BRASILEIRA/
AS 17,35 - VARIEDADES

AS 17,45 - CONVITE PARA OUVIR MAYSA
Ã"S 17,55 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 18,00' _:_ O INSTANTE DA PRECE
AS 18,10 - RESE,NHA J-7
AS 18,35 - A VOZ DO ESPIRITISMO
AS 18,45 - ESPAÇO MUSICAL

AS 18,55 - REPORTER CATARINENSE

AS 19,00 - MOMENTO ES�ORTIVO BRAHMA

AS 19,30 - A VOZ DO BRASIL
.

AS �0,05 - O QUE VOCE PRECISA SABER
AS 20,35 - CIDADE;S E MUSICAS DO MUNDO
AS 21,05 - RADIO TEATRO
AS 21,35 - REPORTE� CATARINENSE
'AS 21,40 - NOITE DE SERENATA

AS 22,05 _:_ GRANDE INFORMATIVO PHILIPS

'AS '22,35 - TANGOS EM DESFILE
'

AS 23,05 - MUSICA DE BOITE
AS 23,30 - ENCERRAMENTO

Cm:tcede auxíüo

A Câ�arà Municipal' de Flo-

·rlanópolls decreta e Eu' pr�"

feito Mtmlclpal sanciono a

seguinte Lei:

Art. 1,0 - Fica concedido ,

prefeitura Municipal, '28 de se_

tembro de 1959.

DIB CHEREM

prefeito Munlc'lpal

. RUBENS LANG -

Dir, do DeptO de Adm. em ex,

- )

Perro.
I

Movimento da Tesouraria, em 23 de novembro de 1959
. .

I��'·.A> c«· .II; "'� '.

,�.
. � ... "",., t:.'m'�", ��.it::.:,13'i<,,_,.. . _ ,�i',�,.__

Saido do dia 21 (em caixa) Cr$ 1.431.863,50

R E C E R-I M E N TOS
::lECEITA, PRÇAMENTARIA

"
Cr$Arrecadação '

Depositantes de dinheiro
27.121,80

986,00

'-;:;_'" ;�rr·:t,!�.,

\

\

Cr$ 1.459.9:;'1,30

)

r
P l\pAMENTO S

I"�""<i�"'''''
jjESP:i!:SA ORÇAMENTARIA

,,__ . I

Administração Geral C.r$
Exação e Fisc. Financeira
Sego Pública e Assist. Social
Educação ;Pública'
Saúde Pública

32.170,70,
21.897,80

, 3.207,00
19.721,20
6.689,00
8.785,00

64.828,50
(7.267,00

1.575,OQ
1.293.830,10

TENENTES. PRONTOS PARA A LUTA
Mantendo em têrmos elevados a tradicional disputa

na\conquista das preferências populares e da comissão
julgaàora para os seus i�pr.essionantes carros de muta

ção e úl�góricos, as sociedades carnavalescas de Florianó

polis estão em constante e dinâmica ativ(dade, visand9 o

próximo Reinado' de Momo.

Atraindo para a capi,al catarinense turistàs de ou-,
'tros Estádos, e tambem de países visinhosl élas vêm con

tribuindo, inestimavelmente, para a propagan,da da ter
ra barriga-verde, com especialidade para a fascinànte

Ilho. dôs ocasos raros. "-

Apesar das graves dificuldades com que Íutam, ,nota
damente os problemas de ordem financeiras,' os autores
dos cai-ros de 'mutaçào não arrrfecem. seu entusiasmo,
dando, todos �s anos, o fruto de seu 'paciente e heróico

trabalho, oferecendo uma festa rica em eôrés e em arte.
1\. medida em que os anos se vão sucedendo, aumen

tam os obstáculos, mas no recesso de seus galpões de tra

'bulha, diretores e operários, de' btangas arregaçadas, envl-
1:Ia\11 os' maiores esforços para que. o pO,VO não fique priva·
do da m:úor do ci:].l'l1ava) de l"\la, e os turistas con

para, a apreciação de um espetá:-
b Bd-tsil, e Jlm dQs poucos no m�ndo.

T'
,

Serviços Irl"dustriais
Ser. de Utilidade PúbliCa
'Ejncargos Diverso(l
Lei 398 Dec, 42

BALANÇO

DJ:SÇ!$:IM!NA"WAO DOS: SALDOS

Cr$ 1.459.971;3� �

Na Tesouraria
Em Bancos

Cr$ 1.2Q3�830,10.
18.146,00

'Cr$ 1.311.976tlO'''11.

.

1",:.
Prefeitura do Município' de Florianópoh'$i em 23 de Novembro de 1959,

V IS T O

MARIO L()BO

I Florianópolis, 9 de setem
bro de '1959.
: 'Osmundo Nqbrflga, Presí
dente.
Fereira Bastos, Relator.
Hercílio Medeiros.

'.Alves Pedrosa.
Maurillo Coimbra.
Ivo .Guílhon.
Belisário CQsta;

,

,

Adão Bernardeá"
.'

EugêniO Trompowsk;Y Tau

'lois Filho.

Euclydes de Cerqueira Cin
tra.

Ary Pereira Oliveir,�.· .

'Fui presente: PiUl,l�S.:�:lJ:;,
Biasi. '

, ,

_e -,

.

'/'

LEI N.o 408 .

Concede aux!l!o

! A Câmara Mun,lclpal decr�ta
e Eu prefeito Municipal san;

clono a seguinte lei:

Art. 1.0 - Fica concedido o, au,

:dilo de CR$ 25,000,00 (vinte �LJ

cinco mil) à Irmandade de Nossa

Senhora do Mont Serrat desmna.,
: ,

do excíustvamente às obras de

ampltaçgo da Igreja de Nossa Se-
nhora do Mont Serrat, 'a ser pago

Art, 3.° - Esta lei e!ltrará em

prefeitura MunICip!ll, _5 de ou

tubro eLe 1959,
DIB CHEREM

prefeito Munlclp�

publicada a presente lei no' De.

partamento da Administração 'aos

cinco· dias do mês de 'outubro do

LEIA EM NOSSA NOV;A
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC

te:

:S:ste Departamento está empr,e_

gando todos' os esfoil:,Ços no sentido

de continuar os trabalhos de pa_

vlmeliltação parallzados éspeclal_
- ,

mente O· da,estrada geral <Ias, Ca.

poeiras por tratar.:se de via de

transporte pesado e escoamento da

cfdade.

Tão logo se torne pOssiveÍ, con_
.tlnuarão os trabalhos de. pavlmen.
tação c;laquele logradouro.
Slrvo.me .do piesente para apre_

sentar meus >'{lrotestos de elevada

conslq.era�ão.
A1;�nclosamente

\ Dr. Loris Oorsin1
Diretor

VOE PELA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�omingo, em CriciamaJ a �e!e�ão �atariDeDse' eDlreotan�o u Atlético ��erário
Hum jogo descolorido empataram Tamandaré e 'Bocaiuva
•__�_�,

'

'

" I �
,

"
",.-- ...._--�_'t:.... _\__ ...... 'WIl ... .. ,.,

,

'

,

Num match descolorido' de téc. mandaré sempre comandando as

',llca e de qualquer atl'atlv�, Bo_ ações o préllo chegou ao seu fi.'

• caíuva e Tamandaré deram pras. nal com anormalidades pois Cea_'

��
seguímonto ao Torneio "Heitor rã fo� expulso da cancha quando

,

"

',n 00,mTI.��_j';
'.?Cl'l'arl", .na noite de ante ontem deconníam 20 minutos por chu,

'no estádio da praia de Fóra .0 tal' sem bola. e por trás' o médio

"-�""__J'oo.�

�jogo teve duas fases 'distintas. A Tazlnho e Mtrlnho, expulso por

",'rim=l!'a quando o Bocaluva ro, reclamação, um minuto após ou

:�_�
__�__:=�_� �_� ��.Q�����

,��m=h ��rt� w �u a�� ��_um�ufuLNo B�u�

N�ta ,�ficial' da, Associação dos Cronistas g��,�ª::u��i:���:�� ;:�;�:::#:.'����
Espàrllvos de ,S. Calarina�-I"���������' :::::;�:� :;'::::�c::,:::: :2�:::�;::;:::�d::::::
;.. diretoria .da ACESC acaba de cíal exnedlda no dia 19 d I Meu Bom Dia ,ij�.leSd_ o ínjcío que osYapazes do a dia aparece com destaque. Renê

L I ,,-
,

o cor., gem aos mais diversos e contro.j; '�"
,

. /'

r

distribuir à Imprensa a seguinte rente pela Diretoria d A I j"". ,-ram.andare
haviam .voltado com pelo ataque teve uma p:lmelra

I
"

a ssoc a., vertidos comentários,
, • ' \

Nota Oficial: cae d C.. ItE'
,

' P E T E R
. Dutra disposição fazendo forte fase estupenda decaindo na eta.,

, ,a os ,on s as sportlvos de Considerando que !lo referida No lo...o;:o;;:t"'."!i S"-%1%"<%S"'�'U.'1. J.o::.':C �'
,

Considerando que a Nota 0f4- Santa Catarina te�do dado mar;: te -,�
A 13, aqui, e a 20, em Curitiba isto no próximo mês .. )l'cESãO

ao arco guarnecido por pa �Inall .No Tamandaré. Dilson

"

'
- Ga em servido para que elemen., _

.

' ,
,

> ...

�)��
,voltarao a se defrontar, em disputa do Campeonato Brasi-,

:>a.ulo. Seu domlnlo foi quase to , fez boas defesas na primeira fase

Atença-o clubes varzeanos , i;�:�ul��::: ��::::�l

:':�:�::Ileiro
de Futebol, 'Os mais sérios rívaís do pebol.sul-braSi-�'OJl cabendo tão sómente a03 co, já que na SegU�da não foi e�pe�

,
, " • :'00 't. I

'
-

leíro, que são catarinenses e paranaenses., Consultando .. .naridados de Bonga a"preocupa_ nhado. Calrllto foi um, .ótlmo za;

& men ar os inverídicos e ínrun,
'

O BOTA�OGO F. C. de José Mendes, vai promover em Idados.
.

-

meu ,arquivo, verifico 'que santa Catarina e Paraná Já�es-,;ãO de se defenderem e atacai guelra, Tazlnho, constttuíu.se na

Dezembro �roxlmo uma (esta :sportiva pela passagem do �--'
•

. tiver�m fre�te a frente 1� vêzes, tendo os araucarianosfII" contr� golpe, tentand� com melphr peÇa do Tamandaré, em.,

seu 10.0 aníversárío de fundaçao. 'C '. vencido 12 Jogos e os barriga-verdes apenas um havendo",sso pegar desprevenida a deten, oora prendesse o couro 'em al.,

,

onstderando mui especialmente �

, , '.
Entre as provas externas que serão disputadas consta

'

,um empate de 2x2. Nêsses jogos os DOSSOS vizinhos con- .iva contraria. Contudo Isso não �umas oportunidades desneces,

.

, .... o gesto au'ma.m.e.n te eortgs do sr. .
.

'
,

J

Jle uma prova de bicicleta, uma prova corrida de resístên- '0 i M 11' signaram Cinquenta tentos contra apenas 12 dos nOSSOS .. .ie verificou pois o Tamandar-e a., ;árlamente. Donatillo que traba,

sn e o presidente da Federa. ,
'iii'

ela e duas provas de natação. . '.-:
-

f
rapazes. Realmente impressionante a supremacia do Pa- cuando nrrne na sua retaguarda ihou

,
com relativo acê-', to pelo I

'

.

c çao (Iatartnensa de Futebol -em .,
..'

'-'" '

Para maior engrandecímento o BOTAFOGO FUTE.'
' ,rana sobre Santa Catarina nesses 31 anos de confrontos'limpu1slonava Insistentemente o miolo e Tuca no ataque foi o mais

,

ter mantido pessoalmente en_ t
'

SOL CLUBE, aguarda a cooperação de seus co-irmãos .,'
I

,no
certame da C.B.D.! III eu ataque em busca do tento qu-e ;'.IV0 foi o que mais lutou. Outros'

,
tendímentos com o presidente da

" : \,

varzeanos. , t- C

--- I I I --- lhe parla em Igualdade com o .íetaihes: primeiro tempo: Bocalu_

A ESC no sentido de oferecer a '�, ..
f1 I

A DIRETORIA.'
c Contra seleçoes de outros Estados, perdemos na estrela iJ.loeu adilersárlo. Aos 26· minutos va 1 1<, O, Tento de Ceará aos 20

orça do s�u prestigiO para rossem ' .

.'

i" i'
.

.

para os paulistas (1926), por 8xO, para os baianos por 8,x5,f1:01 que o Tamanda"é

consegUlu.o
.ntnutos. Final:- Bocaluva 1 x

ev nados possjvets Choques advindos "
JiII '

.

d
'

empatamos com os gauchos para no segundo confronto empate 'ramandaré t tento de Ta.inho

a má interpretação dos objett.,
' •

•
," ,

::. ,

" 30frer uma goleada de 7xl. Novamente contra os rapazes Falta assinalada fora da grande cobrando uma falta de fora da'

Ivos
da mencionada NOTA'

'
., III

, dos pampas, perdemos maIs quatro Jogos. El!l 52, enfren- .. ,ire:." nas Imediaçôes do bico dn jrea, aos 26 minutos. \

"

Considerando que o Intuito únl- tamos capich�b�s ,e baianos. Eliminam"o� os prim"eiros ,l'rande 'áFea. Feita 'a bar�elra, QUADROS Bocaluva: - pau_

': co a ser alcançado era o de Im_ mas fomos elImInados 'pelos rapazes da Boa Terra. Em coube ao médio Tazlnho cobrar a ia; Bo,nga, Saturrúno e Isaac;

; pedir que, em jogo de tamanha 54 voltamos a dar combate aos cracks do Espírito Santo,
�
:alta � o fez ::ttlrando fraco pelr Cezar e Sebastião', Adilton,Cea.

, . \ "

.. , ,

j.
Importância em que crescido é �n1patando,um jÔgO, e. perdendo outro. Conseguimos leva- • lado da barreira surpreendendo aG' " Gu 1j' R" A

'_
ia, an a, ene e pory.

o número daque!es que usam das :l melhor ,sobre os gOIanos. �U"qU�i:O paulo que se deixou trair TAl\1ANDARÉ: - Dllson; Erls.

cabines para o· exercício de bem ,--- I I- I --- .. "elo pÜilue da p.elota numa falha valdo, Carllto e Tazlnho; Edlo e

Informar, estivessem assegurando � time que c_o�-seguiu.a ú�ic� vitória de Santa catari-, • ,rita,nte do jovem' "el 'promissor ar_ Donatlllo; Nilton, Malinho, Tuca,
seus �ugares de dir,eito e não co_ na' sobre o Parana" em 1942, pel_o ,.escore

de 4x3, estaVf..1 'ueil·o. 1 x 1. Estava) empatada a Ceça e Ney.

mo, maldosamente, se quer fazer �onstituido por 'A,dolfinh�; Zéié' e' Di;ünantino, Loló, Pro· ')al'tida, I ,Foi árbitro da contenda o ,se_

�,er, 'tivese a Diretoria da ACESC �_ópio' e Beck; 'Fel1pinho; Bráulio, Z,!-,bot, Tião e Saul, êstc' Codavia e� vista do maior volu. Ilhar Osma,: de Olivelta que teria

a Intenção de vedar, especiflca_ atuar técnieo do ;selecionado barriga�,v;erde. �liminando O" ne de jogo 'do Tamandaré não es_ c�Iprlndo um magnífico trabalho

,nente, a entrada dessa ou aque_, paranaenses, demo-s combate aos gauchos, vIndo a perder
�

oava confo;mado com o maTCIldor não' fosse o grave erro que cometeu

IJ. entidade, dessa ou daquela pes_ peJo escore de 7x3, O' quadro yàtarinensê sofreu, nêsse jo- .. jue havia conseguido, Forçaria ao deixar de' expUlsar o médio

,oa física; I JO, duas alterações, �endo ���ncalacci: e Thiago entEado, ntiio o reduto de paulo, tentan. Izaac do Bocaluva- no lance em

RESOL'��, �e acordo
I

co� o nos lugares de AdolfInho e Z�Ie" respectIVamente. ,

� �o consequentemer.te avantaj-ltr. que M9Jrlnho recla:nou 'e, foi ex_

licidldo, na ;:.eu1ã.o ,.ex.t�a2Jcjtnar� "'; ,---
I I I -,-- ,

.. e no placa,rd. Duas bolas foram pulso pois realmente o atacant�

,
aallzada �a t"arde de hoje, o se_'

•

�.�}�êà;�Ss.W!l���,:,s���,Q_ã:�� plJ.oca� contra o travessão do do Tamandaré foi atingido po�

.

. ;?'ll �tajaí jo�ar n,e.ssa cid.ade, domingo, contra fi. se eção Câ-,;�I�I�:b-;;��ri:se, sOb�ando na"xe_- -*ág"pOl"i.�n-í!l-Pês):l!Io .mkd.lfl, C&\

, ,annens�, . VISt? Ja ter SId? pro�ramado um confronto en-
'Clrga. para os atacantes do

\
clube narlnho. Afora disso sua atuação

ESCL�RECER q,ue as pessoas �re Mal'cIllO DIa,s e Palmeiras, este de BI.umenau, resolveu' 10 Continente que n·o s b f' p f It N 11'

"

. .'
• . • . . .

. a ou eram 01 er e a. a pre mInar ,p,elo

.mpedldas de usar no dia 22 de �onsultar a du"etona do AtletIco 'OperarIa, de CncIUma,� pro\'eltar a' p tu Id d d d T I V I

"

. .
.., .

.� .. '
'

, o ar n a e, an o orne o arzeano, a v tórla cou.

novembro de 1959 domlngp, e ,obre a probabilidade de um Jogo naquela CIdade da regIao. 'la11ce a p I ti b C S
,

. '. ' que au o pra casse

I
e ao ,ruz e ouza que d,e�rotou

nos subsequentes as tribunas d!l .nineil"a. A, resposta dos mentores atleticanos chegou ao o'as Int
. E' T AI'

•

\
"

' .' ervençoes com o a. ao more por 7 X O,

I /

,ACESC
são, aquelas que não exer- "r. Osni Mello: favorãvel. Portanto, domingo próximo, es-, ....__ ....

contra "am funções de áonlsta esportl. tarão em Criciuma os cracks catarinenses que assim terão
• _� 1'!'h � .. ,. 'Ia ..- ..... ,

2 . VO, comentarista e etc,'ou que não 'seu primeiro.m.atch preparatória, para �ntervir _no Cam� I HINO DO MARTINElll .

3 sejam diretores de jornais, revls_ peonato· BrasIleIrO de Futebol de 59. ,A delegaçao devera

4 tas e emisso,'as ou os. auxiliares deixar est:; Capital na tarde de amanhã, viajando emcon-, JOAO CRESPO (1918}

7 jtécnlcos de

'

irradiação e outro� fartável ônibus.
Ganha o esfôrço dos músculos no esporte,

6 "lamentos especla.Jlzados· tendo
--- I I I --- A beleza sem par do vigôr,

!

o '

12 I�m
vista que as dependências' são Desistiu a Comissão Organizadora do Selecionado ( Que dos peitos encurva os escudos

,:esel'vadas aqueles que lá compa_ "ransferir a concentração dos jogadores para a Base Aé- Para as lutas do remo e do amôr.

°l,·ec'em para cumprir a miSilão

dei
"ea. Preferiram os respo:hsáveis pela sorte da seleção man-

mformar.
.

ber o Abrigo de Menores, onde tQdo o confôrto e cóndições Temos ,dextras equipes afeitas '

! Florianópolis, 21 de novem�ro de treinamento tem sido favoráieis. Ao constante iludir dos bordejos;

, de 1959
--- I I I -'--

- Nossas jovens, gentís "torcedoras"

:; A DIRETORIA Y O desportista Júlio Cesarino da Rosa,
.

presJdente do Estes remos s�graram com beijos ...

'" ..0...0_0....0.-.0_ !l.vaí, e sua digníssima espôsa d. Clarice Pavan da Rosa,

viram transcorrer ,dia 24, suas bôdas de prata:-,'As muita

provas d eadmiração e �prê�o qu� p distinto casal foi al

la, juntámos' eis nossos votos de felicidade perene.
. \

-,
-- I I 1---,-,

Hoje, à tarde, no estãdio da rua Bocaiuva, treinarã a

seleção catarinense, sob-, as ordens do "coach" Sa.ul'Oli

veira, treino êsse que servirã de ("apronto" para o jôgo de

depois de amanhã, em Criciuma.
\--111--

Falando sôbre a constituição da·Comissão Organiza

dora da Seleção Catn,rinellse, por um lapso deixamos de

mencionar o nome do dr. Arnoldo éúneo que resolveu co

laborar com a F.C.F., calcando ã disposição da entidade o

.seu gabinete dentário. Ontem os jogadores foram exami-
,

n�dos pelo conceituado 'cirurgião deptista que não é outro

3en5.o, o 'ilustre presidente do Tribu:p.al de Justiça Despor

tiva d� F.C.F .. Mais um 'grande serviço que o dr. Arnoldo

Cúneo presta aI? futebol de nossa terrjt.
.

--,111--
,Terça e quarta-feiras houve jogos. Em Salvador rea

i1ilitou-se o Vasco, desforr,ando-se do revé� que sofreu no

Maracanã, pela Taça "Brasil". Levou a melhor sôbre o E.

C. Bahilj. por 2xl. Ontem os dois clubes, ainda em Salvador,

devem ter decidido a classificação para as finais. Em Bue

nos Aires, Brasil e Argentina decidiram o título Sul-Ame-

,'icano de futebol miiltar, vencendo os nossos saldados que., v. S ENCONTRARÁ NA
assim foram proclamadas campeões, apesar da expulsão • I

•

'de peié logo no início do jô�o. E no Rio jogaram América,� Cas'a! Caro'e"lr'oe Bangú, em jôgo transferido de. sãbado; 1x1 o resultado. t
Em Pôrto Alegre empataram Santos e Grêmio (OxO), sen-

io eliminado o campeão gaúcho e classificado o campeão

�')aulist:1 paTa as finais. \.

--111--

Duas( regatas remísticas serão' efetuadas na primeira'

luinzena do próximo mês, na baía sul. A primeira estã

:narcada para o dia 6 de dezembro e serã promovida pelo

,

' Botafogo, da Prainha, que festeja seu primeiro decênio de Rua JJknente Silveira, xi.o 25 - Fone 2859,

OO�í::npu� __

' ����;:���;�lJ��lt��" ��;;t�dh�:�e�:êt:���e�s� ;s���!n��i(e� "FLORIANÓPOLÍS" �',$ÀNT; Ci\l'AR
, , ,t d,e,oi:lp horn�nagearaa nos��,:,M�nnh���1 �uarr�::i:

I
, ,

....
,

"', .t .•
:. .'" ',�';"""

, ,

' ; .�(f��1,,:. 'Ir "�i \" , ' I \'

MARMITAS

Números do Torneio
Ferrari"

"Dr. Heitor

Informamos que o fornecimen_

to, de marIÍlitas," churrascos e

galetos do Restaurante no Clube

dos Atll'ad,ores reabrirá a parU�

de 1 (l� de7.embro. Rua Mau�o

Ramos n.O, 216, 'Fone 3297

N:--;-11/64

JOGOS REALIZADOS

Atlético 5 X Tamandaré O

Guaraní 2 x Avaí 1

Figueirense,3 x Bocaiuva O

Atlét1co 3 x Guaraní 2

Figueiren&e 5 x Tamandaré 1

Avaí 2 x Bocaiuva 1

Guarani 2 x Tamandaré O
!

,

-

\
Figueirense 1 x Avaí O,

Atlético 1 x Bocaiuva 1 '

Fi3"ueirense 3(x Guaran{ 1 ,..
I

TORNEIO "DR. SAUL OLIVEIRA"

E' a seguinte a colocação, por pontos perdidOS dos dis

puta:b.tes do Torneio Varzeano "Dr. Saul Oliveira" cujos

jOgos. se efetuam como preliminar das partidas do Tor�éio
"Dr. Heitor Ferrari":

1.0 � Figueirense, O p.p.
2.0 - Atlético, '1 ,.

3.0 - Guaraní, 4
4.0 - Avaí, 4,
5.0 - Bocaiuva, 5
6.0 - Tamandaré, 6

MOVIMENTO TENTOSDE
favor

Figueirense .

Atlético .

\12
9
3
7

Avaí .

Guaraní .

Bocaiuva ; .

Tàllaandaré .

2
1

ARTIL�EIROS
Wilmar (Figueirense) . . . . .. 4

Aiair (Atlético) .. ',' .. , 00 ••• 00 •••••••
3

Ramós (Atlêtico) ... 00 • 00 00 ! 00 00 • 00 00 00 3

Lobeneyer (Guarani) 3

Wpmar (Guaraní) 3

Jóquinha (A,tlético) 2

Wilson (Figueirense) 2

Lalão (Figueirense) {
Amorim (Avaí) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Fernando (Figueirense) 1

Osni (Figueirense) .. ,
, 1

Ney (Tamandaré) ,
1

Zélia (Figueirense) 00. 00 001 00 00 .. 00 00 1,.

Ivo Avaí) 00 "'.'00 00 00 00 00 00' 00 00 "00 00 00 1

Itamar (AvaÍ) 1

Apacy (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . . . . .. 1

ARQUEIROS VASADOS

Dilsoh (Tamandaré)
' 6

Pedro (Tamandaré) 5

Paulo (Bocl\_iuva) '. . .. 5

Aldo (Guaraní) 5

Wilson '(Avai)
'

4

Alamiro (Atlético) '. . . . . . .. 3
2
2
1

Polli (Guarani) .. : .. ,00
00 00•00

Tatú (Figueirense) .

Walter (Tam.andaré) .

Castellaine (Bocaiuva) . . . . . . . . . . . .. 1

ARQUEIROS INVIC,TOS
Lel'o '(Avai) e IDjalma 'Figueire:qse)

APITADORES

José Silva e Nelson Santos, 2 vêzes; Virgí
lio Jorge, Silvano Alves,'Osmar de Oliveira!
Gi�berto Náhs, Newton Monguilhot e Er

nalli Silva, 1 vêz.

,

\ I,

Como é belo vogar, numa iole, -

Sôbre as ondas, talh.andó-as, correr ..•
E veloz, como O vt;!nto, seJll. custa,

'

A distância mais longa, v�ncer.

Martinelli! Ê:ste nozbe faz éco
'

E:rp nossa alma, distinto, a vibrar ...

- Belo exemplo de amôr, que o Passado

Ao Presente incumbiu de' imitar!

Faze sempre, no ardor da, "chegada", -

Vencedores unindo aos vencidos -

Que o pendão rubro-negro' desfralde
,Sôbre a iole; de remos erguidOS!

(Do arquivo do jornalista Pedro Paulo Machadoj

ESPORTES EM GERAL

A MAIS COMPLETA EM ARTIGOS

ESPORTIVOS
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



- ,

NESTE)7 DE NOVEMBRO DE 1959... ESTEJAMOS TODOS Df PÉ. EM HONRA DOS QUE MORRERAM A SERViÇO DO BRASil. E AS BENÇÁOi
DA GRANDE FAMíliA BRASIL�IRA, SE TRANSFORMARÃO, EM MULTIPLICIDADE Dt ROSAS ETERNAS, QUE PERFUMAR,ÃO, DENTRO' DA HIS.
T�RIA, A GL-ÓRIA DA SUA IMORTALIDADE, NUM SO'LENE COMPROMISSO': CO'MBATEiR, SEM TRÉGUAS, SEM VACILAÇÕES,' SEM TRISTE
ZAS,) COM TO'DAS AS fORÇAS DE NO'SSOS SENTlMENTO'S, CIYICOS E CRISTÃOS, O EXECRAN'DO' CRE'DO 'V'ERMELHO' DA FO'ICE E DO MARTELO!!
l�����������_���W������������ .A����__�� �__ .� �__ ,o Prefeito traça rumos CO�· a equipe de médicos da Municipalidade

,
.

� :j, ( O'N VItE' .

--:- _

Plano para· intensificar o atendi·
',' . �

mento / à. popula�ão·. pobre
A REUNIÃO NO GABINETE DE DESPÂCH OS DA PR'EFEITURA DE FLORIÁNÓPOLlS

D· 23 [ÇãO pobre do município foram os

Ia
'

temas abordados, proveitosamente,
• I I pelos presentes todos empenhados

Visitas periódicas aos distritos em contribuir'para que os servi.
d,o interior da ilHa, a possibilidade, ços ganhem em produtividade.
da instalação de um pôsto de saÚ. Os médicos" da prefeitura, de
de no populoso bairro do Estrei_ distrito em distrito levarão não
to; a aquisição de medicamentos, apenas o diagnóstic� que o corpo
a constante assistência à popula_ do doente exige, mas também a

/

)

A Direção da Faculdade
de serviço Social de Santa

Catarina, por nosso intermé.

dio, tem o '.grato prazer �
convidar o Corpo DocenU 1!

Discente para a Santa Missa
em ação de graças pelo cor.,

rente ano IletivlO a ser eeíe.,

'brada por S: Excia, Revma,
Dom Frei Felício Vasconcel.

los, na Capela da Faculdade,
no próximo dia 28, às 7,30
horas, '

O problema da saúde pública palavra profilática, a orientação ao

homem do interior da ilha dlOs
bairros e subúrbios prestando.lhe
efetivo atendimento'

Essa a diretriz d�

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

Exposição, de çar-
tazes poloneses

ocupa, inegávelmente, lugar de

relêvo na preocupação dos gover,
nantes que atacam de frente as

questões básicas do povo. prefeito Os_
valdo Maohado para '0 ramo SAú_
DE PúBLICA d·o seu Govêrno
'com a excelente equipe médic�
pertencente I!O Quadro Municipal.

Já se disse, com muita proprte,
dade que o binômio educação e

saúde é 00 ponto de partida p�r�
a extiLpação ·dé muitos dos males

A Diretoria de cultura, eontan,

do com a prestimosa colaboração

do, jornalista limar carvaIfio, fará
re(l,liz�' na Casa de Santa Cata
rina a' partir do próximo dia 4

de dezembro com material gentíl.,
, .

mente cedido pelo Consulac1ll Ge_
ral da pOlônia, em CUrjtlba, uma

exposição de cartazes de' autoria

de artistas poionsses,
A' inauguração oficial dlll!\.se-á

dia 4 de dezembro, acíma referida,
às 20 horas com a presença do

e procuram prestigiar o nome do Exmo. Sr. 'Cônsul Geral da po_

que nos afligem.
1!:sse detalhe não escapou à

acuidade do sr, Osvaldo Machadá,
prefeito 'de Florianópolis, que está
no firme propósit.o de imprimir
diretrizes certas· ao seu programa
de goyêrno.
A �niãO que (teve com o 'grU_

po de médicos que atua na Assis_
tência Municipal é bem um ates.

tado di! que pretende dar a cada
setor aquela vttalídaüe . que agirá
em proveito do' conjunto.·
A reportagem anotou no gahí;

nete do sr: prefei'to s�gerindo e
,

debatendo com. o Governador de

Florianópolis os assuntos de maior

urgênCia, os seguintes racurtatí ,

vos: drs. Armando Valério de

Assis diretor da Assistência Mu_

niciPàl, Spyros Dímatos, Lauro

Daura, Manuel Dória Guimarães,
Constantino Dimatos e Madeira

,

ltaiaí
mlnúcías do tratado da Zona: de.Quando os assuntos Interessam

à opinião pública, porque lhe dÍ
zem respeito maís-" dirétamente,
nunca é tarde para comentá_los.
Assim a sabatina entre homens

,

do comércio e altos representantes
das classes produtoras travada na

cidade de [tajaí na úitlma segun,
,

da_feira quando aIí estívgram os

srs, drs.' Claudio Ramos da Con_
,

federação Nacional do ComérCiO,
Genival de Almeida Santos e Dê
nío Chagas ·NOgUeira, do Conselho
Nacional de Economia além dos

srs, Hà:l'oldo Soares Gl�van presi_
,

dente da Federação do Comércio
de Santa Catarina Roberto La

cerda, secretário Executivo dessa

entidade de classe, dr,' Alexandre
Evangelista e elementos rep'í"iisen_
tativos do comércio 'e da indústria

daquela Importante
Vale do ItaJai.
Como se sabe, Q projeto de tra,

tado da Zona de Livre Comércio
da América Latina, atualmenlle em

. estudos pelos InteressadOS, partt,
cUlarmente dos expontadores dos

artigos nacionaIs vem polartzan ,

do a atenção dos agentes do Go_

cidade do

Livre ComérCio, quando .0 tema

está reuníndo homens de respon.,
sabilldade- na admínísnraçgo Públl
'ca do país e os que aqui produzem

Brasil no estrangeiro, lônla,
��----�-----------------------------------------

SEU TALÃO VALE UM MILHÃOvêrno das classes
, .

país e de quantos
produtoras do

se Interessam
Para o conhecimento geral de todos os interessados,

quanto à CAMPANHA DE SEU TALÃO VALE UM MI

LHÃO, instituída pelo Oovêrno do Estado a partir de 10.
de dezembro do corrente ano, em slntese relacionamos os

requisitos necessários, para o bom andamento das trocas

de TALõES OU COUPONS a serem efetuadas:

pela troca de produtos entre as

nações civilizadas, Tal assunto,
que está sendo analisado metícuío,

samente pelos representantea do

Grupo d� 'l1�abalho do Ministério
das Relações Exteriores foi o te,

,

ma principal da sabatina em Ita_
NeVES.
OS RUMOS DO ATENDIMENTO

MÉDICO-SANITÁRIO

jaí na segunda_feira 23.
, ' ,

Nessa reunião o dr. Genlval de

Almeida Santos expôs, com Impore
tantes dados estatístiCOS, a.maté
ria dizendo da necessidade para
o �omérclo e para 6 BI'a�n do
t -atado da Zona de Livre COIhér_
cio na América Latina. A sua 'ex.,

planaçgo que durou pouco mais

de duas horas foi clara' e precisa
, ,

contundente e oportuna. r- vá.
rias modalidades por que se farão
o comércio de exportação dísse,o

,

com magnífica e meridiana cla.,

reza. Em melo ao seu u':elato . de.,
,

rendendo o tema em causa várias
perguntas lhe roram dirigidas pe ,

los Interessados presentes à 'reu.
nlão. E a sabatina debatendo de.,

. ,

mocráticamente êsse tema se dfl-
senvaiveu com in terêsse d� todos ..
A sabatina de Haja! entre 'as

-represerrtantea do G:'uPo de Tra- \balho do M!ni�tério das Relações
Exteriores li homens da produçgo
de Santa Catarina constituiu as __

,

surrto que excedeu à expectativa,
levando.,os a todos a conhecer as

I

10. - Colecione as NOTAS FISCAIS, TALõES ou COU-

PONS, de suas compras,' a partir de 10. de dezembro;
20. - Troque nas Coletorias Estaduais ou Postos de

Troca, .

recebendo tantos CERTIFICADOS NUMERADOS,
quantos Cr$ 3,000,00 simbólicos, forem, apresentados em

NOTAS FISéAIS, TALõES ou COUPONS, e concorra ao

prêmio de Cr$ 1.000.000,00 (UM M;ILHÃO DE CRUZEI
ROS) e outros prêmios no valor de Cr$ 700.000,00 (S]l:TE
CENTOS MIL CRUZEIROS).

NÃO VALERÃO PARA TROCA

APÊLO AOS CONTRIBUINTES
Reitero 0-apêlo dirigido aos contribuintes para que

paguem Âeus tributos ao erário municipal.
A administração tem graves. compromissos, urgentes e

inadiáveis' a atender, inclusive a atualização do salário do

pessoal, com meses de atraso.
A dívída ativa do Murifcípio sobe além de' vinte mi

lhões de cruzeiros, 'e a maioria dos devedores pode satis-

fazer seus débitos prontamente. I

Dentro em poucos dias serão' chamados por edital.

neste e noutros órgãos de imprensa, os contribuintes que'

não hajam atendido aos apelos do Govêrno.

Se, não obstante tal medida, persistir a recusa, provi
dências [udícíaís imediatas serão adotadas com respeito
aos f2Út�sOS.·

.

.

Aquêle que governa com espírito desarmado � pre
tende únicamente servir à sua terra, proporcionando dias

melhores à coletividade flo;iànopolitana, precisa da coope

ração de todos para bem cumprir o mandato que dela

recebeu. I

Agradeço a boa vontade dos meus concidadãos.

Florianópolis, 26 de novembro de 1959

Notas Fiscais ou Talões,
outras 'sociedades isentas do

Impôsto
a) - a prestação de. serviços realizados em órgãos

federais, estaduais e municipais, ligados à autarquias, ou

não, cooperativas ou sôbre Vendas e Consignações.
b) - a prestação de serviços, como sejam consêrtos,

lavagens de roupas, romecímentos de luz, gás, telefone e

contas de tax,as de serviços públicos.
.

c) _I a ,c0Il}pra de gasolina e óleos lubrífíeantes.
d) - as transações de venàas por comerciantes esta-.

tlelecidos fora do Estado.
e) - as transações ou operações entre eomercíantes.
f) - as operações de vendas de mercadorias ou pro

dutos imunes ou isentos do impôsto sôbre Vendas e Con

signações.
) g) - As notas fornecidas por hotéis, oficinas de coÍl

sêrtos e repar'os, somente concorrerão aã sorteio, com as

importâncias tributáveis, devidamente discriminadas.
MAQUINAS REGISTRADORAS:

Os comerciames que possuem máqUinas registradoras
e pretendem fazer uso delas, abandpnando a expedição de

NOTAS FISCAIS, deverão requerer sua utilização ao Se

cretário da Fazenda. Concedida a autorização de funcio

namento (após a 'competente vistoria) será fornecida li

cença especial de funcipnamento. Sem essa J1cença as

firmas deverão estar munidas do bloco de NOTAS FIS

CAIS, sob pena de incorrerem em penalidade,

que se refiram:
tributo, que incide sôbre

SOALHO

o DERRADEIRO ADEUSrDE SÃO JOSE
AO SEU 'SAUDOSO líDER

IRMÃOS 81TENCOURf
(.0,,\ 8ADAPO '01'11 lIO?

""'TlGO'C[POI'TO OAMIAH.OSVALDO MACHADO
Prefeito
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A

isVsiiiiõclintepermanente
'

aos
�istritos �o MU'Dici�io

reconstrução' de

NOTA DO GABINETE DO PREFEITO
Por motivo. de fôrça maior, ficou transferida para

hoje às 20 horas, a reunião convocada por esta Prefeitura

para estudo do problema da mendicância, a realizar-se

no Clube 15 de Novembro.
O atendimento às necessidades do povo dos nio ,da conservação de estradas

distrit.!)s des�a. Çapital é uma das met.as da a�uaJ pontes, etc.

administração. \
OS PRESENTES

A reunião que o prefeito Osvaldo MacIqtdo Compareceram à reunião de terça.feira

teve com, os intendentes e e�entos de setores Intendentes de caJ:}asvieiras, sr. Francisco Ger.

especializados da Municipalidade deu início a manQ da Costa; de Santo Antônio de Lisboa, sr.

uma série de esforços que serã·i) desenvolvidos Firminio' Francisco da Silva; da L'agoa. sr. Isauro (

com êsse objetivo. Veras' de Ratones sr, Cassiano Jacques; de Ca-

Com a palavra o Governador de 'Florianó. Ch'!l€iI:a, sr, T�rtuli�mo de Brito Xavier; de Ribe�_�
polis comunicou su;s resoluções com respeito à rão da Ilha, sr. Antônio Antunes da Cruz, e mais

assistência médico_sanitária no interior do mu_ as. seguintes pessoas:
Senhor .Jesus dos Passos, na v;i.Zi.

nicípio; apelou a'Os chefes distl'itais 'para que! �liift .'" nha cidade de São José, o sr.

exercessem maior vigilância no sentido da .ob. Srs. LUIZ Candldo da Luz e Antônio Damas.
Amoldo Sousa, Além de g.rande

tença-o de uma renda mais' apre'ciável, em bene. co
•. I'espcct,ivamente ,coletores de- Cachoeira e

lt'd- t
d d MIM t ns mu 1 ao, comp,os a por pessoas

fício das próprias diretrizes básicas que se esta_ Ratones; Ílscal da Trm a e, sr, ano� a.r I,: das w.ais diferentes classes sociais
vam traçando. vereador Baldicero Filomen.!); dr. LOrIS Corsllll, deslocaram_se de todos os 4isVi�

A seguil', anotando sugestões .de tôda o.r�em, Diretor do pepartalnento, de Engenharia., Urb;t.. . dI' ...

t

O sr'. Osvaldo �'Iacllado tratou com ,as auxlbares nismo e Slli'viço Rural; SI'. pedro Nicolau prim;
tos aque e mumClplO, represen a"

lT Ções de diversas entidades e insti.
de seu GOl'e'rno da reforma de prédios escolares, Inspetor Escolar do �unicípio; sr. Gersin.o Bote_ ,.

bl' F d' B tUições, para dar derradeIro adeus
da cousttnção de postos de 'Saúde da extensã'o lüo Fiseal de Obras Pú Icas; sr. re erICO 0_

•

d F
.

d àquele que, por' duas Vêzes,' foi
da rêde elétrica ,para Canasvieiras e Santo 'Antô_ telho, Diretor a < azen a.

,. ·-h.,.. .. t. c;. '\,,. \. '\,.,_1-.�"'''''' 'b •�i.'\ \,4ft.,.Oe"1. f., '4". *. 'te"4'" 't. .. 't.:�$�:�!�:':�%�>-�S�%�,..�,..�%�%�t�..�%�>�%�"':::"'�%:%=S�.i...:.��..;p::re:f:el�'t:o:.,_�p:re:s:t:a.n:d:O:__·�a:S:Si:n:al:a:d::'OS

F,�i sepultadO no dia 2!t último I serviços à comuna servindo ainda
, , ,

no Cemitério da Irmandade do como tabelião.
prestigiOSO líder polítlco, com

profundas e sólidas pene�rações,

p.opulares, o sr. Arnoldo So�sa deu

a mel'hor de suas energias e o

mais puro do seu idealismo à cau_

'sa pública, tendo sido presidente
do Diretório Municipal do Partido
Social, Democrático em cUjlO seio

conseguiu desde l�go firmar_se

graças às' suas excepcionaiS quali.
dades de liderança. Fez.se credor

da ?onflança não só dos seus com_

panheiros de partido, c.omo fam_
bem do povo.

Após a Missa de Corpo presen.

te que foi celebrada na Capela do

c�mitério da Irmandade do Se.
nhor Jesus dos passos f,oi sepul_
tado o saudoso e ben�uisto cida_

dão em cuja ocasião usaram da

pal�vra o dr. Rube�s de Arruda

Ramos Diretor deste j,ornal, fa.

lando 'em nome da Direção do

PSD sr José pizani· Neto em

nom� d�S delegações distritais, e

o dr, João Batista Ribeiro, pr.o.
motor Piíblico da Comarca, exter_

nando a saudade ,dos meios foren_

Florianópolis, Sexta-feira, 27 de novembro. de 1959

Dezembro!

p a rt i C i p a r á de seu

NATAL!
Aguardem

o.

mas

EDGAR DA CUNHA CARNEIRO

O direito de greve entrou na Constituição. Há 13
anos espera que a lei ordinária o regulamente. ÓS
'nossos legisladores; quando discursam eleitoralmente,
defendem êsse recurso extremo nas relações do tra
balho com o capital. Afirmam que não acreditam em

bruxas, mas provam, também, que las hay... porque
a lei reguladora não sai mesmo.

Ao nosso tempo não havia greve legal
greve havia, de quando em vez.

A que mais deu dor de cabeça ao seu Edgar foi

uma de Itajaí. A êle e .. , a mim também!
Lá estivemos por vários días. 'No primeiro, à pri

meira reunião, s�tisfeitas as principais reivindicações
operárias, tudo ficou resolvido,

.

inclusive o fim da

parede e a volt"a ao trâ'balho na manhã seguinte.
Mas. '. no outro dia o movimento continuava,' sob a

alegação de que certos pontos do' acôrdo firmado não
estavam bem esclarecidos: Nova reunião, nova solu

ção, novo tím da greve. Pela manhã seguinte." gre

ye outra vez, sob nova desculpa. Depdfs de cinco dias

de vai-vem, seu Edgar nos reuniu:
,

- "Esta greve aqui tem areia! O que fazemos de

dia, está sendo desmanchado .à noite! Alguém, de fo

ra, está comandando isso tudo. Vamos às causas para

acabar com os efeitos." .

Um investigadOr-c6efe, de São Paulo, dando. um
\

curso à nossa polícia, foi cedido para apurar o que

ocorria em Itajaí, entre as soluções diárias e as obs

truções noturnas.

Três dias depois a greve terminou definitiva

mente. Um avião da Marin.ha veio a São Francisco e

levo�, transferido' para o Rio, o terceiro homem, o che

fe invisivel.

Era Cfapitão dos Portos e chamava-se Comandan-

te Hercolino Cascardo.
.

x x X /

Alguns dias depois, lia Inspetoria, fui< procurado
por um senhor de Itajªí:

- Vim aqui especialmente falar com o senhor.

Numa festinha de aniversário,
.

que houve na minha

casa, o senhor esteve presente!
-- É verda�e! �
- E namorb,u minha filha!

..

Embora de consciência tranquila, esfriei! O caso

cheirou á chantagem.
- Sim! Não é crime! E ,nem foi namoro: um fler

tezinho ocasional,. de brincadeira, durante um. baila
rico!

-'-' Eu sá disso.! Mas... minha filha está presa por

'sua causa!
.

- Por minha causa? Na cadeia?
- Não! Está presa' em ca.sa, por oi'dem do Capi-

tão dos Portos! Ela �ndou dizendo· que o senhor dis

sera que o Capitão dos' Portos era o mentor de uma

greve e era comunista!.!.!

Escrevi uma carta ao Capitão dos Portos de Ita

JaI pondo as' coisas no dévido lugar. Se dissera a�gu
ma coisa, a referência não foi a êle, mas ao seu polega,
já definitivamente afastado do cargo, em São Fran

cisco. Dispus-me a ir a Itaja1' se a prisão da moci

nha continuasse. Não foi preciro. Com ::_t minha carta,
revogaram a prisão domiciliar.

Seu Edgar, cient.e,. <;lo fato, aprovou minha atitude,
mas deu boas ga,rgalnadas e trotes também. A época,
numerosas éomerciárias i�m diariamente àA reparti
ção, tirar suas carteiras. Vendo-me aten�e-Ias, seu

Edgar não perdoava:
c

- Minhas filhas, nada de intimida_des com ês�e
aí! Apressem-se e vão. embora! Namoro com êsse su

jeitinho dá cadeia na certa!!!
'

Ainda a propósito desse episódio, falando
tas fragilidades humanas, comentou:

- Eu, de forma alguma, prenderia .aquela
cinha! \ .

- É claro! concordei mais que ligeiro.
- Eu prendia era você!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


