
t
RIO, (V. A.) - Com o Palacio Tira- « deguy e Joaquim' Ramos, sempre acla- ..

t· dentes literalmente cercado pela mul- mado pela multidão. Coube ao presí- :
I tidão qué exibia dezenas de 'faixas e sol-v- dente do partido, sr. Amaral Peixoto, �

i
tava fogos a cada instante e o interior dirigir-lhe as palavras iniciais de sau- !igualmente [apínhado de convencíonaís dação, quando declarou que '"o nosso :

• e publico, no plenário e nas galerias, partido precisava de quem garantisse o •
• teve início às 21 horas a sessão solene de prosseguimento da obra desenvolvimen- :
i encerramento da Convenção Nacional tista do presidente Juscelino Kubitschek. :

do PSD. O mal . Teixeira Lott, aclamado e mantivesse a nossa patria em per- :I candidato na sessão vespertina da con- manente ascensão nacionalista.'E o:': venção, foi introduzido na sala por uma homem que escolhemos foi o mal. Tei- e

I
comisS'ão formada pelo ex-ministro or- xeira Lott" que não só proclamámos:
rllo Junior, o senad�r �edr.o LUdoVic� e candidato a presidência da nação, mas !os deputados rederaís Mano Tamborm- o futuro presidente da Republica". f)
Tão logo tomou lugar à Mesa, entre o sr. Ranieri ' •••••••0.••••••••••••0,

,Mazzilli, presidente da Câmara dos Deputados, e sr. Ama-
'

á1 Peixoto, presidente do PSD, o marechal Lott foi sau
ado vibrantemente por todos os presentes, que, de pé,
obrigaram o candidato 'pessedista a levantar-se varras

Jêzes para_saudR'r os presentes com
.. dois dedos da mão

JIDreita em "V", simbolizando a vitória.
O prímeírq orador da noi- Referindo-se abs partidos

te foi o prefeito. d� eídade poiíticos, disse'o orador que
pernambucana de Olmda, sr. eles devem corresponder a
Barreto Guimarães, Falou de realidade econômica e SOCial

. Improviso, cheio de entusías- sob pena de irem à' falência�
mo e vibração. Acentuou que E que o PSD, de grande e
a canÇildatura do marechal nobres tradições, era um
ll)t� ajustava-se perreita-, ; par�ido. com profunda res

mente à combatlvídade do sonancía popular que sabia
nordestino, mas acima de compr�ender os problemas
tudo, aos ideais de emanct- essencíaía

pação econômica -do BrasiL �ir,alizando, disse o PL\'
D!§ls€ depois que ela repre- teíto olindense que os con
sentava o passo decisivo que, vencionais escolheram aquê
haverá de impulsionar todo o le que vai lutar com denô-

, país, anseio de. todo o povo. 'do e sentimento CI'VI·CO. pela \
I.

I l'b t
- Y ··

•.1. D. IFETOR: RUBENS DE A'í'lRUD_A_R_.AM_OS - GERENTE:pe a I er ação econômica e libertação econômica do Brá- _segurança da regime demo- si! e que nenhum brasileiro t EDIÇÃO DE �OJE: lO Páginas _ Cr$ 3,00 _ FLORIANÔPOLIS, 15 DE DEZEMBRO DE 1959crático. ,........------.

l�Irlrr�' MUSEU� �aDcela�a a visita �o �r. Juão Gonlart com o,
:�:����;��� cO,:�::s�oi:sta. falecimento �o seDa�or �ouza� Naves'cultura, afirme, que Sómente

RIO, 15 (V.A.) - Para debate dos pro-bois e carrapatos podem vo-'

tar no 'PTB; enquanto na blemas defrontados pelos museus brasileiros,mesma Casa, outro �sp!r1to_
santo de orelha da bancada a ONIGOM, Organização Nacional do ICOM
udentsta , repete . tronías síbt,

(T.he In'ternational Council of Museums) vaiUnas e remoques. injuriosos
·à bancada. 'trabalhist\"; en., reunir todas as pessoas que desempenham atiquanto o jornaUstjl do' par,
'tido' tece 1!.1t'l-igas cabelud�s vidades el� museus ou que tenham relação
entre' o PSD e o PTB _ o

II C Isenador .Bornhausen se es , �om essas. instituições no ongresso nter-
fa.lfa p�t tÍm�' �êcÍl\lção �ue nacional de Museus,' a,. instalar-se hOJ'�, dia 15,pela lllenós'Clt'YUDN a es_

p.erança d� .n�o' se'r bantqa nesta-capital, e que' se, prolongará,at.é ,ogr4xi-
do PG<1et, em .):960, Quál s8-

.mo'·\ dia. 20': :' ...

ja ,",ssa S'oIUÇão, todó� sabem.
.

Vma alill1lçjl. P.sD·P1'B ful_ A ihsC�ic_.ãú COÚlO 'membro do c.oncl.ave·,·mina in limine o situacio_·

nlsmo. Uma ali�nça UDN'- acha-se abérta na sede do Museu de Arte Mo-
PTB. 'tem o mesmo resulta-. h A d d A d Pdo, pois o eleitorado g.etu_ derna (13avi]:lO rman O e rru a ereira,
llsta ficará contra os que " 2. O andar, parque Ibirapuera) e deve ser feitafizer.em. Restará, assim, ao

meu partida _ sou getulist)l m-ediante o,prcenchimento da ficha de ades:lo,
��:pen�:��idato co::::�:� que será co�firmada no. ato do pagamento da
Marchar cegamente, para o

respectiva taxa (mil cruzeiros para os não s.ósacrificiaL ii fórmula, par:.

tldariamente, .é defensável e'. �ios quinhentos cruzeiros para os associados,
:::s b�:�::�ant!S f:�::!n�:��� do ONICOM). Como membros coletivos po-

, .

te�'ceira solUÇão a solução derão inscrever-se lTIUSeUS, estabelecimentosId·�al para, o s�nador e seu

partido. porque se o PTB de ensino, sociedades, empresas COmerCIaIS,
anular seus votos em IiJ,gum ,/

boi ou carrapato _ com'J repartições publicas � outros.
afirma o deputado SebastiãO
Neves - ainda haverá uma

esperança para a UDN. FO�'a
4ela tudo estará perdido.

,

Mas, meu partido não exia
te apenas em Santa Cata.ri_
na. Temos responsabilidades
pelo Brasil inteiro. Somos
govêrno no âmbito federal.
E não nos enganamos qua:l_
to ao que acontece�á a :01_

lhares e milhares de compa_
nhelt·os. se formos delTotR_
dos peia UDN no setor \ na-
cionàl. Que será da nossa
maior conquista' a legisla_
Ção SOcial.tr�balhista? .r 1·

?IO, com a UDN é 'fi, vitória
do �nt-eguismo. Se conseguir
o pOd,er' atfrar_se.á cOiit�a
os nacl�nalista8. E tudo ia,
rá para que o extremo sacd.
flcio' do nosso imortal Getú.-
110 não frutifique em pról
d;;' emancipação econôml�9.
'do B:'asll.

Se nós aqui no Estad;)
continuar�os a pensar n9.�·
COUves para o dia E.eguirite
esquecidos dos carvalhos pa:
ra as sombras tranquilas do
futuro s�, não tivermos' e:

corage{n da r.�núncia às mi.
gal1'i:as desafo:'adas do' pálá-
elo se pensarmos que temos
sido absolutamente nulos no

ImportanÍíssimo setor (la
doutrinação partidária 'se
nps dividirmos pela eg�ísmo
tleBtilal em tôrno de posições:'
e destaques não duvidemos
do cOlapso,' que será fatal.
Ponhamos num prato de ba.

lança nossas restriçõe.s ao

'PSD. Mas honestamente
COloquemos' no outro pra,;o'
as 'restrições contra' a UBN:
A direção pal'�idária assumi"
ca .enormes responsabllidades,
com reflexos nA. politica na_

cional
..
se decidir enado.

É o meu aviso d� colabo.
radar. E voltarei' se obtiver
abl'igo para esta� considers

:c:ções Iniciais. Atenciosamente
. .

'João do Valle".
'

*
I
* *

• • •
.

. ,

ficará índírerente à cam- I dentes-e todo opovo estacío- < do . espoucar os fogos de .ar- delegação gaúcha, cuja de
panha polítíca que se avi-

,
nado nas imediações, pror- tIficIo que foram levados I olaração de voto foi feita pe

zínha, I rompeu em demorada acla- para o local. lo deputado Hermes Perei-
O prefeito Barreto Guima- i mação, aos gritos de "Lott, " Falaram no comício exter- ra, presidente do Diretório

rães foi o-orador escolhido Lott, Lott!" . , ,no os srs. Tancredo Neves, Regional do PSD e do Rio
pela Convenção para fazer a! Feito silêncio, o candída-

<

Abelardo Jurema. Martins Grande do Sul. .

proclamação oficial' do no-I to pessedista começou a sua Rodrigues, Lameira Bítten- A maioria' dos 56 dele
me do marechal Teixeira oração. O candidato foi cons- ,court, Ulisses Guimarães, gados que se abstiveram de
Lott como candidato à pre- tantemente interrompido por Erasmo Martins Pedro e a votar na sessão vespertinasídêncía da República. I aplausos calorosos, especial-' professôra Iêda França, to- de hoje da Convenção Na-
Falaram a seguir o depu- mente quando aludiu ao dos vibrantemente aplaudi- cional do PSD pertence ao

tado da Bahia, Valdir Pires, : presidente Kubitschek e evo- dos pela grande massa po- Diretório gaucho. Todavia
que saudou, em nome dos: cou a figura. do presidente pular concentrada diante ressaltaram eles que nenhu-
convencionais o presidente \ Getúlio Vargas. daquela Casa do Congresso. ma restrição havia nas se-
da PSD; o deputado mineiro I ções 'sul-riograndenses ao
Paulo Pínheíro Chagas, que'

I
COMíCIO NAS ESCADARIAS 2.402 VOTOS nome do marechal Teixeila

fêz a saudação aopresl-. Lott..
. dente Juscelino Kubitschek e Terminada a solenidade 110 RIO, 12, (V. A.) Na
finalmente o deputado pau- recinto da Câmara, o ma- Convenção 'do P.S.D. as ur
lista Luciano Nogueira Fi- rechal Lott acompanhado nas abertas revelaram pre
lho, em saudação ao mare-

I de personalidades e povo,
'

císamente dois mil quatro-
chal Lott.

_

: dirigiu-se para as escada- centos. e cinquenta e oito
.

\ rias da Câmara. Ao chegar votos, sendo a favor da can-
LOTT: GRANDE VIBRAÇAO ao pequeno palanque ímpro- didatura do marechal Tei-
Ao ser . anunciado que o visado em frente. ao Palácio xeira Lott dois mil quatr....

marechal Lott iria falar, a Tiradentes, o povo prorrom- centos e dois. Os cinquenta e

multidão que se comprimia peu em estrondosa ovação, seis votos em branco repre-.
no recinto do Palácio TIra- acenando bandeiras e fazen- sentaram a abstenção ,de

Jorn. HELENA A.
CARVALHO

Em visita à sua família e' em

gozo de férias, deverá chegar,
amanhã a Flol'ianópolis a nossa

brilhante colega de impr,�nsa srta.
,

Helena. Arruda Carvalho, do

Suplemento Feminino do Estado
de sã'! paulO e de A Gazeta, da

Capital -bandeirante. nos quais,
sob o pseudônimo Mercedes Arruda
se destaca pela elegânCia dõ estUo.

� talentosa e culta colega que é
nossa conterrânea ·os nossos VOtOB-

- ,

de boas vindas e feliz estada entre

os seus e os da SUa Florianópoils.
-_._._---- ----
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A festiva �ecepçã_o e as Em. 1960, c.omo �andidato I mili,a enlut�da, comparecen... ses, ll;visados, ·�eram notas
grandes mamfestaçoes po- petebísta, dísputarta o go- do as solenidades do sepul- \

as radíos, anuncíando o can

pulares
.

que seriam presta- verno paranaense, sendo a tamento, realizado às 17 ho-

'1'
celamento das festas em

das.\i'. domingo último, ao sua eleição considerada cer- l' ras na Capital paranaen- Floriánópolis, que, assim, fi-.ilustre Vice-Presidente -da ta.
. se. caram transferidas para ou-

República e Presidente do I Amigo e auxiliar direto do I O PTB e o PSD catarinen-' tra .,oportunidade.'
'

PartIdo Trabalhista Brasí- dr. João Goulart, o seu ines- ----�-------------___,:__-----

leíro, foram canceladas em perado falecimento levou o SOLIDARIED'ADE \

A
....

' CLASSEvirtude do súbito falecímen- Vice-Presidente daRepúbli-. /

. "

.

to em Curitiba ·do senador' éa a cancelar'sua festiva vi-
So'uza Naves, vitima de um sita' à nossa' . Capital para

Têm chegado à Associação

cUI_1
que a exiguidade d� espaço húJ�,

I
tural dos Pl'ofessôl'es inámeros não nos permitiu faze.lo.enfarte do miocardio. cUlOprir o dever de prestar telegr'amas de solidari�dade ao mo.) De Joaçaba Nr; 26 pIs. 62 Dt. 2

.

.'
.

. ao companheiro desapareci- I'

Filho do Paraná, o' .'lena" � do e ir ..exma, familla .. enl:u- vi�ento .e��et_àclp. pela ,.çla.sse ,vi_.,j Hrs. 09,15
dor Souza J..Tav:,:es 'érà: 9 vi(le� tada as hc;>menagens e o

sando m�lllol'ia de vencimentos-. ii·... .

_'" .

I
.

� , .. Uma. S·r.
presidente do fjDiretórlo Na- coílfortJ) devidos.

,
Em avião, .A,baix,?, transcl'eve�os��dois dê- 1

donal ..lo
..PTa, e seu presi,;",;·'e�pOOt.ia>I via:Jou 'p'ara- Curtti-: les e" na edição de amanhã' da_

';!
f ,·en'l'os·a' l)ublicl·dad.� mal's 1'lg'ÚnS pte. ASSOCIAÇÃO CULTURAL

dente no vizinho Estado .: ba, 'untamente com a a- � �

ROFES"ORES•
J

"

•

"

"_, '
' DOS P , ...

Dlt �ElSON' AMIN: /
,

ece i com aplausos 3' ��,��;�����1:E�:
criação do. 'conselho de �,�1�g�:ª,;:�1�:::��
CO n·lr.I·�.IQ,U I-nl·e·

-

s·». : ����f�r�ia aaJ�t:i��:aç�� ����c�7:�:�:e::i����Faai�;�e: r:��
g. :. 'I Qualquer, reclamaçao 'ou (p)

Recente decreto dó Pi'e":' regular o funcionamento do : in�erpre,tação das lei� fis

feito Osvaldo Machado veio Conselho de Contribuintes, r C!llS,. ate ? presente, tmha a

órgão prevIsto "pela nossa sua �.oluçao depen�ente do

Codificaçãq. M:unicipal. I
Pr�feIto. Ora, a este não

A medida foi encarada co- P?�e �o�rar tem�o neces

mo r�veladora dos própósi- i sa�·l:0. a m�erpreteçao de dis
tos do Chefe do Executivo : POSItiVOS fIsc:ais.

I de
.

governar atento às Tref� ii .

. .
. Associação Cultural professores

. vindicações das classes m!lis R�ce�I, pOIS, co,� aplausos Fpolis;
diretamente interessadas' na I

a cnaçao do C.C. '.

tributação. I Finalmente, disse-nos o De: Flo:ianópolis Nr. 699 Pis. 28

Designando um comer-, entrevistado que a primei-
ciante, um repre,sentante da ra providência que adotou, .

.

' Data 10 Hrs. 16,30
indústria e urIl: pmprietá-! como dirigente do novo ór- \

. Acusando recebimento telegrama
rio de imóveis para, junta- , gão, foi o seu imediato fun-I essa entfdad.e posso assegurar Ban_
mente com dois funcionários I cionamento, a partir do dia cada Social prog>ressista tudo fará

mu�ici'pai�, integrarem o no- 8 do corre.nte, qua��o já f

o-I' s:ntido
atender �spirações Magis._

VO orgao, O sr. Osvaldo Ma- ram e:x:amInadas varIas ques- teria Cata:lnense pt Saudações
chado tornou realidade aqui- tões de sua competência. Volney CollaÇoo Oliveira
10 que vinha sendo objeto. --------.-----------,.------
de especulação.

.

Capital
Levamos conhecimento essa as_

«

Antonio Homer,o Ramos
Delegado ENSINO

----r--...-----
.......---.----------

-�--

Grao�e JorDa�a �atarinense I RADIOGRAMA

Exped Local Nr. 699

DeM� é Grande.u Mas o Maio é Ma�or!,.
A incongruência dos, eternos vigilantes do senador

Bornhausen, em Florianópolis, na perspectiva da derrota
que os espera, já arrancou da lapela.' IJ vassoura simbó
lica do janismo . .Eles queVá ameaçavam céus e terras, com.
a barbada da. candidatura do antigo Governadp1' Cacaréco
andam ag01:tí/ de rabo entre as pernas, ·.tartàmudeandó a

propaganda, do homem do recuo go.lpista,· fracassado. com
a greve de S. Paulo. Greve, que de passagem se diga, pre
parada e tramada para trazer no bójo, de volta ao pica
deiro, o demagógo dos bithetinhos.

Mas, o golpismo. do Brigadeiro. Lacerda e ,quejandos
ain(la desta vêz falhou. Não contavam com a ação do
Presidente da RepÚblica, compelindo o sr. Carvalho Pinto
a desjanificar-se e abafar a farsa que, terminou CQ71t tt

fugrt dos heróiéos idealistas' do - Çlsas pata queU'as quero?
�ondo em prática o conhecido' slogán da Revoluc;ão

de Noventa' � Três: - Deus é grande, mas o mato é maior!
os eternos :vigilantes", já agora, superados pelo fracasso
da pantomi1)ta ,projetada e, d� cristãs murchas, pe�(/< ade
são forçada a que os compeliu a ação rápida e patriótica
do govêrnO;7passaram' dissimuladamente a condenar I)

gesto desavisado dos parceiros de quem se dileem desliga
dos, mas a quem exculpam como idealistas, comparado.')
aos Dezoito do Forte de Copacabana. Que o diga a his-

A PALAVRA DO PRESI
DENTE

Para .

presIdir o Conselho
de Contribuintes, foi eleito o
dr. Nelson Amin. fig\lra ex

pressiva do comércio local.
A reportagem foI entrevis

tá-lo sôbre o assunto. À pri
meira indagação. do repor.,.
ter, r�spon'deu:
·'Como todo· comerciante,

'CONVAlrl'
"f

.diário
�

.

'�fu r:0
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EMPAl'E EM CURiTIBA - O flagrante acima é do-encontro
de al1teonte� em Curitiba, entre as seleções de Santa Catarina
e Paraná, quando ambas estrearám no Campeonato Brasileiro ,de.
:Futebol de' 1959, empatando por um tento. Vemos no clichê um

i�lstante de pânico na def�sa araucariana, com quatro defensores
das cô'res paranaenses de�dobrando-se em esforços para evitar

. a queda-da cidadela guarnecida pOl: William que aparece-caído,
podendo ..se vêr perfeitame�te Val�l'io saltando, enquanto que
Almel�indo e Idésio acolUpanham com os olhos a trajetória da
pelota. M�uQres detalhes na pl'csm}te e em proxm13S págin' s
esportivas. Clichê cedido. por "TRI]3,UNA DO PARANÁ:' ExcltÍsivó pa.,

.

ra "O ESTADO", via RAPIDO ·SUL-BRASILEIRO. \

do
de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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, Artistas Brasileiros visitaram fi

.

... nossa Cidade:
Um grupo de amigos e admirado- III -:--'---------------------

_ res dos ilustres visitantes, homenagea- : Senhor Prefeito:

I11III ram os mesmos com um elegante jan- IP'
E' bem possível que V. Excia. não tenha nada

JII A movimentada noit d t
..

-com o que vou lhe narrar, mas' sempre é bom pa-
.

'

.

e a es rela tar nos salões do QuereAnl"l'a Palace. Te- ... f
'

:I I11III' r-"
ra um pre eito que se preze, estar a par dos acon-

-

JII do .filme "Aí Vem a Alegria" foi sem rezinha compareceu ao jantar com um tecímentos. '-

, dúvida' merecedora dos melhores elo- custoso modêlo em tecido preto, criação'
.

Moro, senhor, na Rua Bulcão Viana ou Largo

...
gios. Um públíeo distinto e seleto num do famoso figurinista "Givenchy". iii T�eze de Maio, ou ainda Praça da Bandeira, e a

JII gesto de nobreza, prestigiou a ini-
p nos, moradores dessa vaga e imprecisa artéria -

I11III
- • nem sei devo chamá-la assim - tudo é negado.

_�
ciativa das Píoneíras Sociais e Lions

II!'
S� falta luz na cidade, 'o primeiro lugar em que é

•
Clube para um natal melhor à criança A Semana da Marinha, encerrou �

apagada e o último 'onde é acêsa, é justamente na

pobre de Florianópolis.' P.ara melhor suas festas com uma bonita apresenta- •
nossa sofrida rua; se chove" mal podemos entrar

� brilho d t lt d 'íd
. li' em casa '- aportamos apenas; sucedeu uma vêz

: a satisfa�sã: :eo�eecebeercaerm' nadoses'aticvl.edmadoes ção de ski-aquático, ria baía sul.
II1II até, que um mal informado jornal do Rio estam-

II'
os II' pou a notícia de uma enchente em nossa cidade .>-

•
os renomados artistas: Cyll Farney, Disse-nos a brotolandía de Floria- • o que não correspondía, absolutamente, à verdad� -

li' Sônia Mamed, Pituca e Sergio Roberto, nópolis: Sérgio Roberto, o galã do filme' dos fatos -, era simplesmente a trágica realidade

• AI
�

.. da Bulcão Viana, transportada com certo exagêro
.

.

que, com aque es coraçoes bondosos e Aí' Vem a Alegría, promete. Pena, na-o II' d'
. -

,
e um pouco e imagmaçao, para as colúnas da

• num gesto de nobreza, não pouparam se"1- tão comunicativo como o discutido' • imprensa carioca.

II' esforços para dar sua presença nesta Cy�l Farney. • QuandQ venta sul, senhor, t! como se estives-

• movimentada noite de caridade. Foi II' _

semos na própria esquina: onde se encontram to-

• para nós, uma imensa' alegria ter em
• dos os furacões do universo, e o resultado é que,

II'
" entre a perspectiva de não sair ou ser carregado

•
nosso convívío, essas pessôas que tanto Marcou idade nova na data de on- .. pelos ares, adotamos essa medida' simples e efi-

II' nome dão ao Cinema Nacional. tem, o sr. Ernani Bayer. A Coluna: So- t ciente: munimo-nos de lastros; qtle variam, con-

• .cíal cumprimenta com votos de telící-
"

forme as necessidades, do isqueiro à âncora.
III A h

. Da água, nada temos a reclamar; se não na

II1II compan ou os artistas o jornalis- tacões possuimos nas torneiras, a da, sarjeta é farta.
" ta carioca" Augusto Valentín, que fêz' , Quando. à limpeza pública, entretanto, não pode-

• referências elogiosas sobre nossa cidade. _
mos dizer a mesma coisa, senhor. Garanto-lhe

íd � mesmo que se as môscas que nos frequentam fô's-

__ F��E�sv�:OOSpi:O�:eída de' 'Num gesto d�' '�gradecimento aos vistoOs!�r���::;a��:d�e�e �:a s�a� � ���a�J�ic:sn�!líCiâ!S�-:s�m 'IO�:�r�a���e��o ���:
Oliveira , artistas: Sônia Mamed, Cyll Farney, Dez Senhoritas mais Elegantes. • .Intelízmente as môscas são brasileiras mesmo, as-

.

1atu, seus mú NOS amigos e .ad, sr. Roberto Lapagesse Fllho I11III Pituca e Sergio Roberto, a senhora sím como o é o tradicional costume de largar o

11'. Lucy Oorrêa H I
.

.
tl lixo bem diante de nossos narizes, para o gaudio

mtradores lhe. tr'butarão as m.cs _ S�·. Osvaldo Elo" de Oliveira. •
use, recepcionou os O paletó do sr. Roberto Luz, con- "

,
., e o repasto dos urubús circunstantes.

carinhosas demonstrações de 'l.;l��.' _ sr. Antonio Carlos Quhitina
mesmos no palácio resídencíal para um feccionado pela 'alfaiataria Lenzi, está , Não pense todavia o senhor que não tinha-

1)0 e regozijo às quais os da () Brito • cocktail.
. 'chamando a atenção de muita gente. mos compensações, até há bem pouco. A paísa-

ESTADO ass�clalh_se ro-muiun, _ sra, Elmosa paulo • .

Alberto
.....

"
gem era belissima, assim como reconfortantes e

(Te i h) P·tt· I' dí reparadôras eram as sombras proporcionadas _pe-
do votos de perenes felicidades. _ BT. Amaro Seixas Ribeiro rez n a I Ig íaní e O Sr. Wilmar. Negara recebeu 1- 1

A

II1II
. as romanticas arvores que ladeiam a rua.

.

DR. NEREU CELESTE GHIZONl - sr. Olivlo O. pereira III'
O cronista José Rodolfho Câmara, ro- ploma de odontólogo. -. Eram, no entanto, muitas vantagens para tão

Assinala a efeméride de hoje _ sr. Antonio Machado ti ram OS homenageados da Semana. ::: :----
.

pobres e insignificantes marquêses, e começaram

o transcurso do aniversário nata- _ sra. Isolrna P-"l'dc
.......'_ ... _� ...� ...�_�__ ,.�� ... ""� .. ... 1 a suprimi-las dessa poética maneira: construi-
I

. ram um edificio de três andares
-

bem diante de

líclo do sr, dr. Nerêu Celeste Ghl- - sra. Fllomena Bitencourt da JUI'IO D�E DIREI·TO DA 1.a VARA DE 'FLO'RIA.O'POLIS nossas janelas e temos agora por vista, ao invés

zonl, clru�'glão_deht1sta S;Jcretá- Sllvelra da baia sul e do Cambirela, as conspícuas- e vetus-
rio do Diretório

. Mu'nicpal do _ sra. Sulamlta pereira' Ed
- tas janelas do Departamento Nacional de Obras

PSD em Urubicl, e, já por dua·s sn1'. Orlandlna Garcia
.

. ita I de Praça com- o prazo de ,20' dias- ���o ce:�;::::s
e ::te :::::s a: de s�n:��:���. rude, senhor, mas a êle resistimos

vezes representante deste pa!tido - sra, Maria de Lourdes Tôrras O D t E I d RI f d t ada do Cor impávidos, acostumados que estávamos conl a

na Câmara Municipal daquele _ sra Maira Farias Dlnlz qUel:: ��nú�: YJ��� d:e C�:;-I : :r::i::.a�!:'ce
a

o;;::er�:I�r:e: cu:�, u:onofSo�::n:: ra Oeste co� tnossa ,d�sdita. Ontem, cont��o, passaram da con-

p:ósp.ero município. _ sr. Aor.S.elxas Ribeiro i p d LI h
a, e e esse o motivo que me trás à sua presença.

relto da 2.8 Vara de Florla_ aval1aça-Q de C':'" 58.000 00 valOI' terras de Franc sco e 1'0 n a_ S h f'
,..

t-
_ I ", "

en ar: os seus unClOnanos es ao pelando
nópolls em exercício na dos bens penhorados à LEOPOL- res e a Leste com quem de dlreitc tôdas as nossas árvores, 'deixando-nas' sem ao

,l.� va:a .�a mesma Comar I DO ALVES DE BRITO' e .sua mu_
e mais todas as benfeitorias qm"" menos uma fôlha, serrarido-as e amputando-as

. ", ' .' .
' como tétricos verdugos da naturéza, abandonan-

}lA, EEt!J:'\ó, �e S:mta Catarl, lher na ação executiva que lhes existe-- no mesmo.
d t 1 f t

' ,

,,-. " o-as a an asmas repugnantes l:! desmembra-I
\ '.�na; na forma da lei, move ADERB-ÂL .l!,AMÓS 'bA 2.°' -:� Um, t�l:reno situado no dos, e sôbre di_sso, tirando-no.s a sombra do verÍÍ:0;.

-

,<-
' \ ,. 'ditrito':'de ,-Ri.t�nes: �estal'com,xr- 'N- tá

. Jt h N' e:d' it

,F'�.S-,,�BIp'R ios

q.ue,-o,presenJtc _SIYV��de,ll.01..1.436, e'��,são ... , .'. '.',
., �.oes J!-fs.<;1,sen 0�i unca.p.�.lrI'\QSmU 1'!,

d" ,"-<I,. \., - ,. ......, ., '1 á ni.ei'ln.do, 2�ls m:etro� e .doIs
,-

·,'mas ifao nos hlre.:'o 'que nao D.Pll·' '.PQdet,á' devolver.
e !�.�de. "I:ra\)'i- ·.c?m, q Ill'aZQ as se,_tnue;;:· �

. .--:.. ,'\ , E ti t ri
- , �

• ,. ". I
.'

. . ,\- .�entl�e��os' 'de
'

frente" (&.02-9), "
, so}'e. U"",0;.?�O v:eJ� -n�§sQ·i'.:iún atrevimenw·,o.u

�
,

vJntll, (20l dias vir�m ou· Ale 1,.0/--, Um t�Trenó slti;laao· no . uma :exlge'nc.ia mCQ-osequenteL É apenas o de'sa-

g�!lc:;;_JIIIÇ::J'!Ç:JII:=-t:llI:=-àll:=-CJIE=-Cl-==-CJ-==-' 'Conhecimento' tlv,erem qJe, no di lugar Ratones. �e-;t� 'cld�de' com terl1l�' c:_!e Gyraldo Serpa, ;x- -b:�:fo 'de uma:- amà'nt:e ·rlá' ·naturezà.· ..

15' de janeiro próximo vlndou.:q
, tremando pelo -Oeste ClQ.m terras E de um adesista da Campanha Florestal,

às 15 horas à frente do edifíciO 'd� .�. MADEIRAS PARA 1e Hygin", Honorata de Aguiar e .também.
. . I CONSTRUC

-

O Respeitosamente, P. C. R.

For�m sito 'à' praça P.ereira Oli- A. <t leste com te'eras de Maria Maxl-
_-----------------------

veira n.O 10 nesta cidade o por_
I R M A O S -BllEN(OUR-T ma.

, , (AIS OAr.',.-WÓ fONE lijO? 3.0 -.Um terreno 'sltuado'no
teiro dos auditó,los dêste Juízo, ANTIGO' DIPÓSITO OAMiANI
trará a público pregão de venda

distrito de Ratones, - nesta Co-

marca com a área,de hum mll e

,

seiscentos metros (1. 600 m2),- ta_
"endo frente em terras de Manoel

Colou gráu na data de ontem, na Faculdade de Odon

tologia de ste, Catarina, o Acadêmico Lírio Rosso. Elemen-·

to destacado, nos meios uníversítãríos de Santa Catarina. e

do Brasil, Lírio Rosso 'teve sua brilhante carreira estudan
til iniciada em 1957. Partici-

pou ativamente das campa
nhas nacionalistas e popula
res em nossa terra; exercen

do altos cargos tanto na di.

reção da Entidade Máxima
dos Estudantes de Santa Ca

tarina, como
-

na Faculdade

de Farmácia e Odontologia
do Estado. Participou, tam

bém, do III.o Conselho Na-'

cional dos Estudant�s,' realí
zado na cídade.de Nàtal, Rio
Grande do Norte.

A uníão : Càtarinense dos

Estudantes, nesta oportuní
dade, ao- ver o batalhador

Secretário Geral da Entidade

na Gestão 58/59, e dinâmico Secretário de Coordenação
Operário Estudantil, na atual gestão, deixando os bancos

universitários, cumprimenta-o, desejando-lhe relícídades

na sua nova carreira.
DR. CELSO RAMOS FILHO I

de uma esmerada edu 1 \ç'i.:l que

TranECorre no dia

d�. hOje,
mais

I
o fazen{ credo, de larga esvma.

um aníversgrto natallclo do sr. d.r As multas homenagens' de que

Celso Ramos Faho, engenheiro 8el'á alvo, juntamos as ele,,',) ma..

nes+a Car,'tal' <' pessoa mUití-·;SI.-' tutino formulando-lhe ,'S roais
, I'

Ir.O estimaria em os nossos maí rs : crescentes votos de pro spe.Jdade.

soctaís e Ct,It�" �.!f.

Na cj-ortun-c Ôt de tão g: "rà·

O· !lustre natal1clante'" que nes_ - sra. Edula Athalde Medel·roil

ta' Capital desempenha �lta fun�ão - sra. Irna Rege '

,

. \
.

- .

no 'SESI, :v�r:x,,- .ç_ur_�ando COU!.
__-:

sra. Vanda Cláudia R,1_gueir� ;_

!P'an�e btilfiail'tlsm-o ",{t. Faeill<ia.�. ',� sr,. Ari�tldes Fe:nand�s ,d'e SoU

de �Dir,ei�o, on<;e ,se.l1e�taca pofl
.

� za'" t
'" :",,-.._) < �-;. ,

J',-�
sua íntéllgêncta ptivliegta::ll.- a n.<n- - .sr. Jc/ão Ba'ltj�ta .:tt{bas'

.. , � ..,

;f �o' r
.

� .... t '!.>.

JAMAIS HOUVE' MILAGRES!

/

A biblia, o velho livro 'da sabedoria e da moral hu

mana conta diversos milagres. Outros muitos dizem que

os tem hávido e que' ainda hoje se verificam.

O "vêr pára crêr" é hoje o'método adaptado pelos que
não possuem Fé. '"Ver para crêr" é a resposta dos' cépti
cos e incrédulos.

Não seremos nós que iremos confirmar ou desmentir

a existência de milagres. Não é mesmo o objetivo desta

nota.
O que apenas podemos. dizer é que existem fatos que

�'ealmente são- quasi inacreditáveis: São fatos incomus,
mas que estão incorpocados à vida quotidiana.

Um desses fatos extraordinários, mas reais são os

preços, tremendamente diferentes, estupendamente mais

I) baratos das Grutinhas de' A Modelar: 'Não constituem mi-'
lagrcs, mas constituem uma magnífica exceção.

Piefel-tl___"ra-M-'u-'n-jt�ip-a-"pd_'___'I!"Ftorianópolis
DEPARTAMENTO DA FAZENDA

APEl) ITIVOS 49 PlA@,

t:U8/C'AOOS CHARLES
.

DIARIAMENTE DAs 19As29NS,

Movimento da Tesouraria, em 10 de, dezem.bro de 1959 �

Saldo do dia 9 (em caixa) Cr$ 1.759.460,20

RECEBIMENTOS
.
RECEI'l'A

P1\GAMENTOS
"

íJESPb:SA ORÇAMENTARIA '

Administração Geral Cr$
Exação é Fisc. Financeira

Sego Públic'a e Assist. So�iaI
Educação Pública -,

Saúde Pública J

Fomento

Serviços Industriais
Servo de utilidade Pública

Encargos Diversos

Lei 398 Dec. 42

Balanço

ORÇAMENTARIA
Cr$ 20.832,40

18.321,10
11.345,00
40.556,00
6.680,00
.1.150,00
3.074,10

45.329,80
_ 17.019,00

7.290,00,
1.901.547,70

Cr$ 1.901.547,70
,

Arrecadação
j)epositantes de diliheiro

140.419,50
1.668,00

r·

.. -.,....:-; ..��

..;_ ���:.:._, ;4;.t_�._

Cr$ 1.901.547,70

DISCRIMJ.NA?AO DOS

Na Tesouraria '

�' ..

Em' Bancos , .. , , .

SALDOS

Cr$ 1.729.950,30
18.146,00

Cr$ 1.748.096,30
Prefeitura do ,Município de Florianópolis, em 10 de Novembro âe 1959.

!VI: C Dl!.' F'REITA.\ __ V 1ST O

FREDiJ?RI.cO BOTELHO
MARIO LaBO
Tesoureiro

Sllverlo fundos ao' Travessão Ge
,

aI confrontando ao Norttl' com
, ,

terras de JoãO pereira e ao Sul

com herdeiros de Sabino Brinca.

4.°' - Um terreno situado no

Campo da Lagôa, nesta Comarca,
medindo cinco metros e dois' ceu:

timet�·os de frente' (5,02m), a La

gÓa, fundos com quem d,e direito,
confrontando ao sul com José

Caetano da Rocha e ao norte com

Gerras de Antônio Gonçalv{!s.

5.0 _ Uma casa construlda de

psd:'a e tijo,lOS, em mau estado de

cOll&ervação coberta de telhas,
assoalhada

'

edificada no terreno
,

acima desc,'ito sob n.O 1.

'.E 'para qu" 'chegue ao conhecl_
,

.

mento de todoS, mandou expedir

o presente edital que será dfixado

no lugar de costume e pUblicado

na forma da leI. Dado e passadu

nesta' cidade de Florianópolis Es,

tado de Santa catarina, ao's nova

dias' do mês de novembFo do an)

de mil nov,ecentos e cinquenta e

nove. EU, (Ass.) Carlos sald�nha,
EscriVãO, o subscrevo. (ASS.)

mu.el�des .de· Cerqueira Cintra

Juiz de Direito.

Confere. com o original.

Carlos Saldanha

Escrivão

RUI: flmll(l lolenllno, n.· lO

VEN'DE..SE
.

>-

Uma propriedade cita em

Capoeiras a Rua Dr. Dlb Che

rem. Tratar conl o sr. Nagij

D-ll0

2

SSSSSSS%SS%SSSS%%%%%V;'%SS,.,..%%ss:r- %%S"té%�
�i Para almo�ar_ e jantar bem, depois de sua Ia . casa, Qt)�RENCIA PALACK, HOTEL '.

S%,ss:s�,..sssS:SSS,.S%sss't's;;,.SSSS,.s.SS\,SSS%S�

P-R E F E IlO
.,--------

_

DR. 8-1 A 1 E F A R A· ( 0-
Ooenças t.le Senhúras: Iniertilidade' Frigidez.
Varizes. Inflamações. Distúrbjos menstruais.
Exmr.e pré-nupcial. Tratamento pré-natal.

Alergia _' Afecções dá pele.
Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

·sábados.
.

Hua Felipe Schmidt. 46 sob.

-_

Silveira Lenzi
As perspeétivas políticas em nos'80 Estado, en

traram finalmente em um plano de dinamização.
Os fatos aí estão, positivos, C,omprovando a reali-
dade da acertiva.

' .

Em primeiro lugar, a programada e frustrada
vinda do Vice-Presidente João Goulart, acompa
nhado do Sr. Celso Ramos, seria' uma quase defini
ção para uma futura composição entre PSD e

PTB, esta é a realidade. Sejamos justos; se o es

tado maior do PSD e do PTB, enfrentassem o pa-'
,·Ianque armado, na Praça XV, �juntos, em trocas

elogiosas, já se poderia afirmar a realidade de
uma futura aliança. 'Se isto 'não sucedeu em vir
tude do falecimento do Senador petebista para
naense Souza Naves, outra coisa' não se pode pen

s�r. Um fator ta�ém de consider-ável valor elu-

cidativo,_foi o lançamento oficial da candidatura
Lott pela agremiação pessedista, que leva em seu

bÔjo, indiscutívelmente, o nome do Sr. João Gou
lart. Como já dissemos, a chapa Lott-João Gou

la'rt, está consolidada.

Apesar das declarações de "indenpendência"
da agremiação trabalhista em Santa Catarina
disseminadas pela Executiva do PTB, na pessôa d�
seu Presidente Doutel de i\ndl'ade, não serem acre

ditadas por certos círculos pessedistas, a realida
de se traduz em que a Executiva. Estadual do PTB

tem sabido definir-se, e devem prevalecer tam

bém, os interêsses do partido aquí no Estado. O
.

PTB como partidó político,. é uma . fôrça., e como

fôr.ça·, está. sujeita aos menos esperados impulsos.
,

.dos lmpulsos. .

��;:='�"b:;:3:�%\_"4"'\"4e!:���

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Agora, pc'ra O HATA�.� qp,OltU.110 relembrorque
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Servir- O povo e não para
ganhar dinheiro

As Cirutinhas se destinam
...:.:"--'" r

'-_ '''_.- ." - �- "'+'

\•.

E PREÇOS 1811110 CONFIRMA
:.;J

ARTIGOS PARA· MENINAS ARTIGOS PARA HOMENS

'

..

Cr$ 139,00
Cr$ '215,00
Cr$ 15,0()
Cr$ 80,00
Cr$ 80,00
Cr$ 20,00
Cr$ 33,00

Combinações de opala ' : .

Calças de meia
Camisolas de opala
Soutiens
Blusas

ARTIGOS PARA SENHORAS
. Cr$ 82,00
Cr$ 20,00
Cr$ 11,0,00
,Cr$ 21,00
Cr$ 39,00
Cr$ 108,00
Cr$ 149,00
Cr$ 195,00_

.........

Lindos vestidinhos
Shorts compeitinho
Pijamas v! meninas
Calcinhas de meia .

Anáguas rendadas
Blusinhas

Cr$ 96,00.
Cr$ 56,00
'Cr$ 107,00
Cr$ 14,00
Cr$ 115,00

'

Cr$ 52,00

Boas calças de brim
Pijamas .

Meias' de algodão
Camisas .

Shorts para homens
Camisetas
Cuecas

Saias . .

Quimonos ' .

Vestidos (ótimo feitio)
I

\

\ ARTIGOS DOMÉSTICOS ARTIGOS PARA RAPAZES
Jogos de Cama ..... ' ....

Toalhas de granitê bordadas
Toalhas de rosto ....

Guardanapos (dúzia)
Toalhas m/banho

.

Toalhas plásticas .

Fronhas
Matéria plástica (metro)

Cr$ 288,00
Cr$ 195,00
Cr$

,

31,OQ
Cr$ 15,00
Cr$ 80,00
os 80,00
Cr$ 62,00
Cr$ 50.,00

Shorts para rapaz
Camisas .

Conjunto de shorts
Calças .

Camisas "Jersey" ..

Boné Jockey pI rapaz

Cr$ 29,00
Cr$ .55,00-
Cr$' 77,00
Cr$ ;43,00
Cr$ 39,00
Cr$ 76,00

só só só

to realmente muito bons no Lp

I e�. lV.l;q,rt� :. ...v. t.D(.(:U váriqs CO�C.'JI'_50., c._ Ca .• , .. va!. Fol.o prtmeíro

I, cantor a lançar ,o chamado "�lm.

I' cantor a lançar o chamado "sam ..

ba bem" da historia. "Café Soo

JUIZO DE DIREITO DA La VARA DE flORlAN'ÓPOll5

Edital, pelo prazo de vinle dias
Para citação de RAUL a obrigação nem de uos mo- RA, no Juizo desta 1.a Vara,

Ml. PEREIRA, que se tivos pelos quais deixava de vem perante V. Exa. dizer

encontra em lugar in- fazê-lá, forçando o exequen- que tendo sido o executado

,

certo e não sabido. i te a socorrer-se do remédio absolvido da. instância, a re-.

O Doutor, Eucl,ydes de Cer- ,executivo previsto no art. querimento do curador à 11-
bem. É um dos grandes êxitos da -

iqueira Cintra, Juiz dê Direi- 298, n.o XIII,.do Cód. de de, quer, data ven a, premo-
Copacabana neste segundo semes., -

d i tâ i
_

/ to da 2.a Vara de Florianó- Proc. Civil, a fi�. conseguir ver a renovaçao a ns ne a,
� _ "El aucu_sliC��', uma das

tais como: -General da tiras" realizou vttortosa excu 'são

troe.

polis, em exercício na La Va- I' a liquidaçã.o do dê�j,to, acre.s- nos têrmos do art. 205, do
m' I di I di I d t ai passados O ca-tcaturtata do samba nasceu _ 'd' Ci ll fi' e o as ma s vu ga as a u '."

1'a da mesma comarca' Esta.- cido dos Juros e honorários Co , de Processo v, a m
Banda jardíneíea Touradas em na África portuguesa. num dia 14 de abril. Apes"r de "

mente em Buenos M��, foi gra.,
Mad:'id O orvalho' vem caindo, 'BIOGRAFANDO. .. do de Santa Catarina, na. de advogado. l\SSIM, requer de que o andamento do teí-

vada em versãô b�aslleira ,de se:'.,. cantar apenas música POPUh'1'
forma da lei,

I

I a V,, Exciâ. 'a expedição do to seja restabelecido, junta-
'tãozlnho na fábrica CHANTE. É Com Esse Que EU' vou, Chi- JORGE VEIGA gosta de ouvir a "Valsa tris+p." t díd d

,
-

t R I Jorge de Olivelr!!. Veiga �01C'�. de Slbelius.
FAZ SABER aos que O· pre- competente mandado execu- men e com a me 1 a e ar-

CLÉR pela conhecida dupla pai. quita Bacana, e 12 ou ros. essa. . I
t· t RAUL M PEREI resto de bens, já transforma-,

.

-

I d -o a çou sua carreira art.ísttca em 19,14 sente edital de citação com o IVO con ra .
-

meíra e Biá. te_se, nêsse onga uraça, CRITICA
praso de vinte (20) dias vi-

I

RA, brasileiro, casado, aqui da em penhora, pelo que re-

§ _- Ta-O logo deu baixa do ser ,
participação de 50 vozes e 30 rrt; cantando num cLca, no Dis.CltO LP _

" A MEUS AMIGOS" , ,

íd t l' d ·t
-

d executado
I

' rem ou dêle conhecimento resi en e, compe In o-o pa- quer a Cl açao o

i mistas ' Federal. com Nat "King". Cole'. Se-lo .� /!-. I teríd t é d dit 1v ço ativo do exercito Elvlspres.·. v-',

tiverem, que por êste meio fi- gar em 'vínte e quatro (24) re eri o, a rav s e e a,
, ! § _ Ainda na ODEON regts, Depois, a prtmeíra tentativa 1.0 PJTOL. J.

t t
.

Iley reiniciou suas atividades ar., I
cam citados Os interessados horas a quantia de Cr$ .... VlS o es ar o mesmo em ugar

t'lstlC'as começando pelas filmagens. trames
o Lp. graV,ado pelo maes., RádiO,' e pronto. O prímetro cen , Músicas: Ay ,coslta ll,nda Aq'lJel . ' ,

t
- ......díncertos..bem como RAUL M. 28.400,00 (vinte e oito mil e mcer O e-nao sam o, para

de "G'. I. Blues" p •.ra a 'pa"a_' tro oatartnense Waldemiro Lemke· tlato, a primeira gravação o prí . los ojos verdes 'sú'as mã�1l ,::;1\,
' ..

I "

f 1 õb
.. ,

1w
"

'PEREIRA, por todo o conteú- q.uatrocéntos cruzeiros) e os a. ar so re a inicia e a me-

mount. Os mais novos Iançamen-"
.e sua orquest:'a, Intitulado "E os me:"o Eucesso, e eis mais um :co._ pullito de Alâell ca,b�lõ li d'd d t 1I '7 do do que adiante se segue: _Juros de um (1 %) por cento 1 a e arres o no prazo e-

tos de Elvls no Brasil atrav'e's- d'a 1 clássicos entram na dança". As me (ntre os bons inté,prete3

tia,' Rio Fantástico, 'NI�guem me amll " , I 'I i' tPETIÇAO INICIAL: Exmo. ao mes, além das custas e ga,. nc u -se a prel'en e a

RdA VICTOR são' : "A da.te .músicas: Concêrto n.o1, príncipe vedadelra música popular brasi., Y vendo unos ojos negros Perfi. Sr. Dr. Juiz de Direito da La honorários de advogado na prova da consignação de nu-
Igor Humoresque Tristesse Cai. lelra. dia El choelo A I d d i_ t '

t'
. .

wlth Elvis" um 12" e, "A big, ,
.

, "
ns e a !'mO e·

Vara desta. Capital. JOSE base de vinte (20%) por lnerario em car 0�10 para ga-
,

xlnha de mu'slca Dança slava Seu grande sucesso foi "Eu h I' I ihunk o' love", em 78 rotações.' n o agr mas.
CABR4L DA SILVA, brasilei- cento sôbre o montante da ralltia das despêsas j'ldicia �.

Dança árabe Berceuse Sonho de quero é roseta�" além de se de' E b !§ - A COLUMBL\. reuniu em , '

'
.' m o:'a reun ndo quatro melo.

ro, casado, do comércio, aqui dívida e se pão o fizer ou 'I'€'J'InOS em que P. dp fJrimen-
amor Barca"ola Valsa do adeu (l tacar naE g-ravações: ,"Tenha pen'l. ii '\- é t b ii i t

-

tI'
, ,

3]-Lp de 12 polegíadaS, sob o ti., , J,_' ,� au ores raa e roa es c residente, vem perante V. deixar de apresentar' garan- o. F onanopolls, 2· c e no-,

tulo "Adoro cinema" 14 ,temas Cnrmem. de mim", "Quem chorou fui eu" Lp de Nat "'Rlng" Cole não vem Excia., por intermédio de seu tias à execução, sejam pe- vcm1:'ro de 1959. (Ass.) .Zany
principais de fUmes qU� foram ab_ § - Ivon Curi que vem ",�e.'i. �,c obtendo obtendo a mesma recep

I
advogado, infra-assinado, di- nhorados tantos bens quan- Gonzaga - Advoga�o.

solutos sucessos não Só pelo enre. pontando" firme na ,pr,eferência ,Tá i!'dólhOu no cinema na,'!o. tiv�dade conseguida pelo lança zer fi requerer o seguinte: E tos bastem à solução do dé-

do, artistas ou fotOgrafias ,mas.
rrpular com o bambo "Sete llfan. m,1 cnntan·.�G· no filme Carn� ' ...:

mento, anterior' "Nat King Cob S. N. P. 1. RAUL M. PEREI- bito, juros e honorários, fi-,' DESPACHO: N03 autos.
em grande parrte também por estes

canta .boleros'�, que foi um dOi RA, estabelecido com indús- cando desde já citado bem

I
Proceda-se a nova citação

temas musicais. Eis alguns deles:
, .. ... ,

maiores êxitos de vendagem nc tria de conserva de peixe no co�? '�u,a mulher s� a penho- edital. Fpolis., 2S.11:59. I,�f.r;.)
.

"Love Is a many splendored VARIADO SORTIMENTO DE •
Brasil. Cantando em portugUêS � município de Biguaçú e com ra Incldlr em bens lmoveis _ Euclydes de Cerquen'a Cmtra

thing'" (Orq. Ray Conniff) "An' ". espanhol, Nat "King" 'Cole não escritório central nesta cida- � contestar o pedido no .pra- : - Juiz de Direito..E, } ara
affalr to remenber" (VIC Da�one) • ARTIGOS PARA • pOde eVidentemente, ,concorrer de, constituiu-se devedor ao 70 legal sob pena de revelia. que chegue ao eonh '(�imento
"Around the world Inelghty.. •

com Intérpretes destas naciónali. exequente da quantia de Cr$' �á-se o valor de vinte e 01- : de todos, 'mandou expedir o

days" (Rhonda Fleming) "March JII ESPORTES EM GERAL dades, embora estes, às vezes, co_ 38.400,00 (Trinta e oito mil e to mil e quatrocentos cruzei-
.
presente edital que será afi-

trom the River KW:� (orq. , • metam deslizes cantando em seus quatrocentos c r u z e i r o s), ros (Cr$ 28.400,00) para ef.ei- 'xado no lugar de costume e

Mltch Miller) etc. , • Idiomas de origem. Neste Lp "A atravéz de uma letra de oâm-. tos fiscais, Têrmos em que: publicadO na
_

form.\ "ia leI.

d
§ _ Durvai de souza, conheci.

.. V ... S; ENCONTRARA NA • :::;u�:�O::rNat�:IK:ng"'T �lole é bio emitida em 12 de dezem- l�' D1esfedrimento. FlorianóPo-l' Ddad? eFIP!tissa�o 'lnie�taEc:!:�o radialista d.e São paulo apare:.. JII

C"
v a e es e bro de 1957, conforme faz JS, El fevereiro de 1959."� oe or anopo s, S

ce no sê lo CHANTECL�R com' Casa ar.oer10
"

pelo Trio lrakltan eàcompanhado certo o doc. J., dos quais pa- (Ass.) Zany Gonzaga - Ad- de Santà Catarina, aos vinte
Uma Interessante marchlnha para . � -.

pela. Orquestra de Dave Cavana.u. gou por conta dez mil cruzei- vogado, I e trpa dias do mê� de novem·
o próximo carnaval. A melojila ,

gh. É um disco que, sem ser doS .ros (Cr$ 10.000,00) logo em PETIÇAO DE FI,.S. 28: Ex- I
bro do ano de mil novecen-

"Ai vem o Cacarreco" explora 'um • • mais sensacionais pOde perteita_ seguida ao vencimento do tí- mo. Sr. Dr. Juiz de Direito tos e cinquenta e nove. Eu,

::',�::u:��::;", :';::"d�' A MAIS C��;�::V�: ARTIGOSi����iEJJ?�:;,:;'; �t::;e:::E-:�����; ��:u�lf:s���i���: *���;;�}���g_

NOTAS .

§ _ "Argumento e "MlIJrIPo,!sa.". composições de Adellna Mo-
I

relra formam o mais recente 78,

rota�ões de Nelson Gonçalves gfa-I
vado na ª,CA VICTOR.

§ _ Moacyr Silva e seu coníun,
Atualmente está com um gran ,

çaite" de Miguel Gustavo cons.
.. , .

cítcíucse em sucesso na époc�.

"Dançando com você .n,o 4", edí.,

tado pela COPACABANA e apre.

de sucesso nJ;1. praça c�rloca, ".:'Ir.."
ra analfabeta" continua vsndenno

sentando alguns das grandes SUo

.

cessas musicais da' atualidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça,.F�lra, 15 ,Ae Dezembro .de 1959
--------�------�----.----------------------�

Diante da repercussão que
teve o programa de televisão
do Sr. Renato da Costa Lima,
presidente do IBC, em São

Paulo, a reportagem se mo

vimentou 'no sentido de ou

vir dos próprios perguntado
res as suas impressões sôbré
as respostas "dadas .naquele

Com efeito, 'a aludida au- contumeliosa proferida em programa. O fazendeiro e

toridade, em cumprimento à altos brados" ou de modo a cafeicultor Raul Soares, de

ordem superior, apreendeu a provocar escândalo, bastará Cafelêndia, prontamente se

facá -

de que era portador para que se identifique o de- manifestou' a respeito:
Gabriél Manoel da Silva, in- sacato" (Com. ao 'Código Pe- - O que o Presidente�do
surgindo-se este contra anal, ed. Revista Forense, vol. IBC disse na televisão foi

medida, de caráter geral, IX, págs. 421). assim como uma aula, práti-
proferindo palavras ínsul- _ ea sôbre café e sua comer-

tuosas, como, ainda, ten- A sentença é também in- cialização. Nós, que o conhe-

tando agredir a sua vítima, censurável na aplicação da cemos bem, entendemos tudo

no que foi obstado. pena, cuja quantidade, nove e ficamos satisfeitos, \ uma

Constatam o fato contes- meses e dez dias, não é exa-
'

vez que muita coisa de que

sado, aliás, pelo prÓprio réu gerada, .eís que se trata, no careciamos ouvir foi dita da

a fls. 48 v., os' depoimentos caso, de reincidente genérí- quela maneira rranca e, ás

de fls. 8, 33' e 47v. co.
I-

vezes, até meuio rude, .muí-
-:- Constitui jurisprudência /

to própria aliás, dos que es-

pacifica dos nossos tríbu- Florianópolis, 19. de no- tão lígados a terra. As res-

nais, \0 de Santa Catarina vembro de 1959. postas do Presidente �o �BC
inclusive, que !lo ofensa ca- Ferreira <, Bastos, . Presi- foram precisas e Satisflze-

racterizadora do desacato dente e Relator.
ramo Falou' principalmente

U ussanga apelante Hercilu» Medeiros Reallzar-se_á no p�óxlmo dia.
r, pode ser qualquer palavra • ••

para nós lavradores e pôs,
16 às 20 30 h�ras um grandioso

,

Gabriel Manoel da Sil- ou ataque redunde em hu- B. Costa
mesmo, os '''pingos nos ís". E BiNGO n�s salões 'do Clube Doze

va e apelada a Justiça mílhação ou desprestígio do Estive presente: Milton da continuando: de Agõsto em beneficio da Crlan-

por seu Promotor:' funcionário. Costa
_ Fiquei, como não .podía .·ça pobre, 'do Saco dos Limões.

ACORDAM, em Câmara Para Nelson Hungria, "é a
' Os cartões estarão à venda no

C i
.

I i' id d CONTINUA' O VENDE SE
Clube no dia 'do BINGO, ao

r minar, por unan m a e grosseira falta de . acata-
_ preço 'de C,$ 50,00.

de votos e consoante opí- mento, podendo consistir em _

nou a Procuradoria Geral do palavras injuriosas, difama- TEMPOR'A.L Uma casa de material cita, a

V E N D E S EEstado, conhecer do recur- tórías ou.caluníosas, vias de
-

rua José Mendes n. 52. - . �-
so e desprovê-lo desse' jeito fato, agressão física, amea- FREJUS, França, 12 (U. Tratar na mes�à CGm' o sr Al-

O Iconfirmando, como conflr-
ças, gestos obcenos, gritos �;esta ��iti��ba�r�:��o q�� ctdes da Gama

.

U a -uga·..se
mam, a decisão de primeira agudos, etc. Uma expressão soslaio para a chuva que Por, motivo de mudança
instância. .lgrosseíra, ,ainda que não continua caindo sôbre Fre- para outra cidade, uma casa

'Custas ez-leçe. ------- jus, perguntou: "Não para- ALUGA-SE RESI- 'l'ecém-construída, sita à-rua
.Assim decidem porque o' rá?" Esta pergunta encon- ,

S O trou eco nos corações de qua- Joaquim Costa, .n. 30, Agro-
apelante, desacatando a Sér- A V I se todos os que se encontram DENCIA CENTRAL nômlca, com uma área de

gio Teixeirá, inspetor de t
.-

b tíd I
_ _ _ _ __ �

nes a reglao ,a a 1 a pe as
-

'190 ms.2, contendo três quar-
quarteirão da localidade nundações, A chuva come- Aluga-se, de preferência tos, sala' de visita, de jantar,
Santana, município e co- I Dr. Júllo 'D.OIIl V!.elra mudou i çou a cair novamente na -

. -

'P' blí
R N I quínta-reíra e coritínuou' du- para Repartlçao u ica, am- cozinha, banheiro e porão

1---'-----------------------

a de Urussanga no mo I o Consultório para, ua unes .

C O N V I T Em rca ,- rante todo O dia. ,Não se pIa e excelente residência, habitável com dependências
mente 110 exercício da fun- I Machado n.O 21. I t d i d' t 'J

•

i C Ihapresen ou, e me la o, a sita a Rua eron mo oe o de empregada. Parte finan-

'ção, Incorreu nas sanções do I Fone 26·75' - N. 11/10 I ameaça de novas 'ínunda- n. 28 esquina Tenente Sllvei- ciada pela Caixa E'conômica.
art. 331 do Código Penal. - - - - - - - - - ções, mas a chuva está eaín-

ra. Tratar no, 'local ou pele. t t a no
do intermitentemente desde Ver e ra ar na mesm ,

a semana passada e está ím- telefone n. 2368. hbrário das 8 às 11.
'

pedindo os trabalhos de re

construção. Há uma semana

o lago situado atrás. da re

prêsa de Malpasset rompeu a

estrutura-de concreto desta,
descendo vertiginosamente
por vários quílometros, sô
bre a área de Frejus, cor

rendo a seguir em direção
ao mar.

'

nireção de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA

[��J risp.uden 'as
APELAÇAO CRIMINAL N...

9.199, DA COMARCA DE
URUSSANGA

Relator: Des. Ferreira Bastos
- Desacato.
- Inteligência do art.

331 do Código Penal.
- No, caso ficou, de

monstrado o delito, já
quando o réu proreríu
palavras insultuosas con
tra' o inspetor de quar

teirão,. já quando ten

tou agredir essa autori

dade policial no exer

cicio de suas funções.
Vistos, relatados e dis

cutidos êstes autos de

apelação criminal ....

n. 9.199 da comarca de

S, c "GRANADEIROS DA ILHA"
_ Levamos ao conhecimento das autoridades, e do pú

blico
. ei'"n geral qúe, em face das renúncias, dos senhores

Romeu Cascaes, Presidente e Arlindo Pollí, 1.0 Vice-Pre

sidente e conforme disposição estetutárta, assumiu a

presidê�cia, em data de 7 do corrente, o ,E'ljgenheiro Dr.

otto H. Entres 2.0 Vice-Presidente.

FlorianópoÚs, & de dezembro de 1959
MANOEL B. F;EIJÓ

1.0 Secretário

-----XXX

X
XXX,----

X
VERAO! .. 1.

'

BANHO _DE MAR! .. : SOMBRA ...x

X e água fresca ...

X X

X As famílias de Florianópolis e visitantes es- X

X tão de parabéns com a abertura da Sorveteria- X

X- Restaurante-Bar BOM ABRIGO, estabelecimen- X

X to moderno dirigido e servido por familiares dos X

X proprietários. X

X Ambiente confortável e ·elevadoL No mais be- X

X lo recanto de Florianópolis - Praiª de Bom .. X

X Abrigo! Servido por ótimos ônib'ls da Emprêsa X

X BOl!l Abrigo. N-llj67 X

X X

XXX--�-- -----.XXX

CLUBE

DE
RECREA TIVO

JANEIRO6
f.STREITO
-_._

/

DIA 19 - Soirée de formatura dos_Au
xiliares de Escritó�io.�a E_s
cola T�cnica de COmérçio_
"Senna Pereira".

,

D� 27 - Vesperal dançante.

I
I
I
Ir
I

,� _r...
-

e .Ln UTI.. �..... U.JIIT, tuT&aula

alHos levar o calé para toda parle
DENTRO DE 15 DIAS INíCIO DO PLANO DE RENOVA- no IBC deram, ao país mais

ÇAO _: BANCO DO BRASIL JA TEM RECURSOS _;_ IM- um título máximo.
'

PRESSõES :QO CAFEICU�TORES RAUL SOARES DE E continu,ando:
CAFELANDIA ,_

- Somos, daqueles que

deixar de ficar, satisfeito resultado, sem dúvida, notá- formam com o Sr. Renato da

com as notícias anunciadas, vef. Costa Lima quando diz: não

principalmente
.

aquela do - E o acôrdo internacio- existe super-produção; o que

início, de que, nos próximos nal do Café? Indaga o repor- existe é sub-consumo. Va-

15 dias, começará â ser exe- ter. mos levar café para o Ja

cutado o plano de' renovação - Muito bom. Penso, que pão; para a Rússia, para tô

das lavouras, em minha cí- só mesmo através dessa pro- da parte. E tenho certeza de

dade, Cafelândia, cumprindo, vidência, dentro da atual que a lavoura estará de acôr

aliás, uma promessa feita á conjuntura cafeeira mun- do, pois' só assim, teremos

Associação Rural de lá. Essa dial, poderemos chegar a "chance" de conquistar 'no

campanha trará .para a ca- uma relativa tranquílídade vos mercados.

feicultura e-para' o país um na exportação. Sou dos que - E o preço para o pro-

.Lderendem a tese de qus o dutor, está bom? pergunta
s,acrifício da retenção não mos.

deve ficar só com o Brasil e - O preço para nós, pro
sim com todos' os que par- dutores, não está bom. 'Em

tícípam do àcôrdo e com fis- bora esteja �melhor do que

calização dura para não ha- estava. Tudo, porém, indica
ver desvios. que, com o aumento das ex

!- E sôbre o café sintético, portações e o consequente
anunciado eomo realidade? aumento de divisas, venha a

- Sôbre o Galé sintético, lavoura cafeeira a ter me

penso. como todo lavrador: lhor situação.
não passa de um blefe, para CA-S-A--A-L-U"'-G:--A-SEimpressionar

-

o
'

Brasil. Mas
,

_.:. -

nós, que não acreditamos em Bôa resídêncía _ Três quar
blefe, estamos díspostos a tos _ 'A Vila Lopes Vieira,
pagar para' ver. ll:les-que ve-

n. 15. A tratar: Rua Nerêu
nham mostrar o tal sinté- .

Ramos n. 46. Tefone 33-42. �

tico. " I N"11/76
- � as exportações, que

"

tal?
Muito bôas. Graças a VENDE-SE

velocidade, do Sr. Renato da

cesta Lima, com seus, recbl'
des, lavramos mais um ten
to para. o Brasil: somos os

primeiros na exportação de

café. Isso, para não dizerem

que só no futebol, no bas

quete e no tênis, somos os

primeiros do mundo, A la_-

Aparlamenlo
AÍuga-se pequéno aparta

mento térreo independente,
parcialmente mobiliado, pró ..

prío para duas pessôas, à Av.

Mauro Ramos 85. \Informa-'

..ões pelo fone 3358.

�-11/�S!70

Lotes a longo prazo sem jUrOiS,
ótimos para construção situados

à rua Lau�o Unhares próximo a

PenitenciarIa, servido por ótima

linha de 'õnlbus em estrada toda

asfaltada.

Os Interesados, dirljam..se ao,

edifícIo "Montepio 3.0 andar

sala 305.

seu representante N-\2/l00voura. e

X

X

Comp complemento das solenidades comemorativas

da Semana do Marinheiro, o ,Exmo. Sr. Contra-Almirante

Augusto Haman Rademaker Grunewald, Comandante do,

5.0 Distrito Naval, inaugurará as novas instalações da 'Re

gião de Santa Catarina da União dos Escoteiros do Brasil,
localizada no edifício da antiga Escola de Escrita e Fa

zenda, no Sub-Distrito do Estreito, ,gentilmente cedida

para êsse fim, num gesto de .compreensão dos elevados ob

jetivos do escotismo, em benefício da Juventude Brasileira.

A Comissão -Executiva' Regional tem a satístação de /

convidar V. Exéia., "� Exi;pa. Família para essa inaugura

ção, que se realizará': no dia 13 - domingo - às 15 horas.

SE:MPRE ALERTA PARA SERVIR"E Ó MELHOR POS-

StVEL.
"

"_ I
Mai,o Caldeira de Andrada

1- Presidente.
-----------------------------

E'DITAL DE CONCORRÊNCIA /PÚBLlCA

x-u/so N-llj6V

VENDE:'SE NA -

AGRONÔMICA
A rua Alm..tljonte carneiro, um

lote de ter�'a de 12 metros Q"e fre�,
te x 30 ,m,etros d�, !lmdos com

',áglJa, luz ,e esgoto.

'Tratar Av. Trompow_skl n.088 ..
,

N-ll/82

Casa - Aluga-se
AJugll-se bôa resldênC)a à rua

Melo e Alvim n, 9; Chácara D'

Espanha. Chaves à rua Nereu Ra

mos 32 - Apto. 2.
,

,

·(URS� DE ADMISSÃO lO, GIM" 10
AGORA VOCll: PODE:: PREPARAR SEU, FILHO PARA

Q Or.NASIO, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS DE �ATE
MATICÃ, ,PORTÚGU1l:S, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN

ÇA, N.O 20, TELEFONE 35-30. PRÇ1l:ÇÓS MÓDIC�S.
'

M O' ti EJS fM GER A L
A Prefeitura Municipal !ie Florianópolis comunica 'aos

interessados que fará: realizar' concorrência pÍlblica para

a venda de um tratOr HANOMAG - tipo K-55, com 2.100 ':.

,horas de uso, em 'regular estado de conservação.' O prêço
mínimo admitido será de Cr$ 640.000,00 (seiscentos e qua-

.

renta mil cruzeiros). ,,'

Esclarece ainda .eSta Prefeit�ra que as'propostas de

verão ser encaminhadas em envelopes, lacrados para o

gabinete- do Senhor Prefeito e ser.ão· abertos __
ria ·presença

dos interessados às 10 hor-as do dia 16 Q_e janeiro do pró-
- .

A vtMDA 'NAS

BANCAS DE J81ttAlS

.'E RtVlMAS
LOJAVI t s ( 1. E . A

>
H O' S S A

Rua' Deodoro, Il�t) ,�S' - Tel. 3820

ximo ano.

O referido trator acha-se na Oficina Meçânica da ,Pre-
,

. feitura à rua Almirante' Lamêgo, à disposição dos interes-

De ordem do' Senhor prefeito
sados.

Municipal ficam convIdados to_
Prefeitura Municipal de Florianópoll,s, 10· de Dezem

dos quaútos 'sejam credores do

Município 'e que ainda não hajam b'fo' de 1959.

requerIdo pagamento de seus. cré·

ditos 01: reçebldos o.s documentos

equivalente,s aos m�smos ::_ empe_

nho requisições e outros -, a

justiflCá.IOS perante a Cotrllssão
enca�'regada do levantamento dos

débitos desta Prefeitura, dentro do

prazo de quinze (15) dias" a par_

tlr da data da primeira publlcação

dêste edital. Vva. Bernardina Haverrot Cabral, filhos, genros e

prefeitura Murllclpal de Floria., netos vêm, por êste meio conviçia:r os parentes e demais

nópolls 30 de novembro de 1959·
pessôas de suas relações para a missa que, em sufrágiO da

,

}?I'ederico Botelho
'

DI:�tor. do Dep. da Fazenda alma de, seu boníssimo espôso, pai; -sôgro: e avô'

ABEL ALVARES CABRAL,

E D I T A t'

"1 OSVALDO 'MACHADO

prejei,tQ Municipal

/,

,
.

�

Véfld-e:� e
Jeep �1llY; - tipo í9�0 ,:::::.. JllOn-tagém am�ricana�
rec,en_temen te retificado.

MISSA DE �6.°, MÊS
C ONVll E

mo-

tor

"

Bem como um, balcão com utilidade para bar ou co-

mércio em geral de materia� pau-marfim. com diversos

Gompar-timentos.

A tratar na rua MareCn{ll aulIherme, 1 - Floria':'
N-llj68nópolis.

DE SAÚDE PÚBLICA
à 7 horas, na Igreja,mandarão rezar, no próximo dia 17,

I
de São Francisco.

� A todos os que comparecerem a

, antecipam ,agradecim�ntos.
êste ato de fé cristã

RR-Gj300

·PL ANTÕES DE FARMA elA

Farmácia VITõRIA ')
pr(lça 15 de Novembro

D ... :'!IEMBRO
-

Farmácia' CATAliINENSE

_Farmácia. CATARINENSE

Rua Trajano

Rua Trajano

COMUNIGAtAO
, , ,

:Todos os candidatos aprovados no concu'rso de admis

são à Escola Aprendize's, Marinheiros' de Santa Catarina

deverão se apresentar naquele' estabelecimento no dia 15

do corrente mês; às 8,36 horas da manhã.

12 - Sábado (tard�}
13 - ,Domingo

19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo

Farmácia. NOTURNJ\
FarmácIa NOTURNA

Rua Tra.jano

Rua Trajano

-.----

M,AQUINAS DE ESCREVER
cOMPRO ou TROCO MAQUINAS DE, ESCREVER,

Farmáela MODERNA Ruá João pInto USADAS. PAGAMENTO 'A VISTA. INTERESSADOS PR?-
I r 'ia Noturna' Bto Antônio e Vitória, s-ituadas às ,.CUREM 0- SR. HERACLYDES NAMEM NA RU,A BULCAO

O serviço noturno será e(etu�do pe as armac 5 ,.

5 d N mbro VIANA 67 DIARIAMENTE, DAS 10 HS. AS 12 HS ..

ruas Trajano, Felipe Sc�llt eJ praça;1 e ave .

,

"

',.

_ ,

" D-12/104
entre 12 e lR,'3n-horas será efetIJa do pela tarmáciá Vitó!'ia: '

O ,plantão diúrnq COltlpreendido .ç, u

'ESTREITO

-25 - Sexta feira. (NATAL)

� 26 � Sábado (tarde) Farmácia MODERNA Rua JoãO pinto

27 -, Domingo

6 - Domingo Farmácia'do CANTO

Farmácia INDIANA

R\la 24 de

Rua pedro
PRECISAM-SE·

DE DUAS MAQUINAS SOMADORAS. TRATAR

ESÇRITÓa.lO GE_Nf�AL DE A MODELAR

TRAJANO,7.
20 �' Bornlngo

25 - S�xta telrR ,(NA'l.'Al-)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TABELA DE PAGAMENTO DOS FUNCIO- Salão de Beleza
N.ÁRIOS QUE RECEBEM NA DEt.EGACIA

FISCAL Rf,FERENTE AO MES DE
DEZEMBRO OE 1959

;;
Contra a (da�ão do .•rquivo.n

(Cont. da última pâgtna) I Nos cartérfos." isto lhes é se' projéto,
.

ainda 'que não Não. Não pode ser. Não o

Chegada à idade escolar a, tacílítado pelo ;ontato diréto. J;>r..ejudícasse o direito adquí-: é. Os Estados devem obedíên-
criança, será necessário, pa- Senhor p;esidente" rido e tutelado pela 'Consti- cia à lei federal, quando es-

ra fins de matrícula, uma Senhores Deputados tuição Federal, que não afe- ta tem �ua origem, sua ma-

certidão. tasse direitos patrimonais de triz, seu ponto de partída, na
Idênticas dificuldades es-

O projéto de lei qUE) ena eêrca de 8'mil auxiilares, se- Constituição Federal.
tarão diante do eleitor; e dos

o arquivo público no nosso
ria. inconveniente e altamen- Ao Estado foi entregué a

conscritos, ao necessitarem
Estado encerra uma armadí- te prejudicial à POPulação prerrogativa de legislar su-

de uma certidão. lha.
em geral. Ao 'invés de certi- pletiva ou compíementar-

Não menores serão as difi- dões fornecidas com rapidez, mente, no que respeita a RE-
Examinando-o, concluímos

já que a própria Constitui- UISTROS PÚBLICOS, é cer-
pela sua impraticabilidade, to.
pela sua inconveniência, pe- ç_ão Federal assegura, no art.

141, § 36, o rápido andamen- Mas a lei estadual que en
la sua inaceitabilidade, pelos

'

.

-

seguintes motivos:
- to dos processos nas reparti- trar em atríto com a federal

ções públicas, teria a popula- será eliminada, a menos que

1.0 _ a lei que resultar ção, principalmente a dos a lei federal nãó encontre

dêsse projéto virá golpear di- ,Municípios distantes e dos raiz na Oonstítuíçao Federal.
Distritos a morosidade e o Ora êste na-o e' o caso

reítos adquiirdos de cêrca de ' -

.

Ainda maiores serão as di- encarecimento quando ne- Senhor Presidente
ficuldades nos casos de re-

2 mil serventuários que en-
cessitasse de uma certtdão do'

contram sua remuneração e
Senhores Deputados

gistro de imóveis, títulos, do- arquivo público, para o ser- O proíéto n. 369, que cria
a tonte exclusiva de renda

cumentos e hipotécas.
para

_

a manutenção regular, viço miiltar, para o serviço, o Arquivo Público, é, em
Excelente apartamento, si- Se examínarmos, com cri- eleitoral, para casamento e grande parte, ínconstítucío-

"MAGNIFICA COlECA-O DE 'M'AILLOTS"
tuado em andar térreo, no tério 'objetivo, os inconve- �:�t::��;��i�:, a��li::;o�� para tantos outros atos. nal.
centro da cidade (Edifício nientes afetam menos os ser- Ao invés de rapidez, faci- Ao que sabemos os. Esta-

• EduardQ). Telef06e �832. t
' . té

. Justiça Catarinense. Nessa
lid d b t

.,

O mais belo sortimento de todos os tempos, é.o que
ven uarios os cal' orlOs, que parte, o projéto entra em tla-

a e, ara eamento, esta- dos possuidores de arquivo
está apresentando, nesta estação, A Modelar de Modas.

N-P-O o povo em geral. grante atrito com o art. 141
ríamos impondo morosidade, públíco com as característí-

Realmente A Modelar está ficando completa.' Veja-se no caso de compra § 3.0, da Constituição;
dificuldade e encarecímento cas que se pretende para o

E' um' magazine que honra a nossa Cidade. Dia a dia
-

VENDE-SE
.

e venda, prorrogação ou alte- ao povo; daquí, apoiaram-se na cons-

amplia o número dos seus artigos, tendo sempre; é bom ração de hipotécas. 2.0 _ a lei que
/ resultar 4.0"::" a lei que resultar tituição Federal de 1.89l. Na-

que se diga, a preocupação de trabalhar com as marcas A praça General OsóriO, 37
As modificações cornple- dêsse projéto, ainda que não dêsse projéto, ainda que não quelá época, o processo pe-

mais reputadas. uma casa _ em frente ao rutu, mentares, nêsses casos, são
prejudicasse díreíto adquiri- prejudicasse ninguém e não nal, civil e comercíal era re-

Assim também na sua linha de artigos esporte, para' ro Instituto de Educação.
feitits vários anos após a la-

do e tutelado pela Constitui- oferecesse qualquer inconve- guIado por legislação esta-

senhoras, homens e crianças.
.

(
vratura das escrituras orígí- ção Feedral,

-

viria afetar os niente, é inaceitável, por gri- dual,

Os maiollots recebidos são das conhecidas e famosas
I

nais. direitos patrimoniais de cêr- tantemente inconstitucional. Viel\ij.m as Constituições de
marcas: Catalina - Rosa Maria Red - Jantsen - Nep- VENDE SE Senhor Presidente e Se- ca de 8 mil servidares de ear- .Oabe à União legíslar sôbre 1934 e 1946 que acabaram

tunia e AguÍa. Indiscutívelmente as melhores não só d
-

nhores Deputados, conviria, tóríos, cuja remuneração não REGISTROS PUBLICOS (art. com ,a faculdade então atn-

País, como do Mundo. ótima casá na rua 24 de Maio. aínda que se examinasse ou- pode ser reduzida. E essare- 5.0, n. XV letra "e", da oons- buída aos Esta,dos.
'I'ambém em "shorts", "slaks", saias, blusas, calças, Tratar pelo telefone 2730, com! tros aspectos. muneração lhes é dada na tituição Federal). Ora, re- Na Vigência das Oonstítuí-

paletós, camisas esporte, etc., A Modelar apresenta uma

I
DANIEL. I Os casos de fôlhas corri- proporcionalidade da renda gístro público se identifica ções de 1934 e 19'46 não há

va-riedadeestupenda.' das, documentos tão necessá- do cartório; com a legíslação civil, direito exemplo de ARQUIVO PÚ-

rios para obtenção dê emprê- 3.0 _ a Ieí' que resulta dês- formal ligado ao sistema do BLICO criado com as atrí- '

ct,. ,� �:� gos; empréstimos na Caixa' Código Civil. E a legislação buições pretendidas para 0./

c'$":#'"' conômica e nas tnstttuícões federal pré-existente dís- nosso.

de Previdência, ficarão na P E L A põem ao contrário do que Inconveniente, pelos pre-,

dependência' do arquivo pu- pretende o projéto ora em juízos. que irá ocasionar ao

blico, na Capital do Estado. exame. povo, inexequível em grande
Esses documentos precisam I

Nem se diga ser o projéto parte por estar fora dá rea-

basear-se em' registro de 10 -

em causa amparada pelo art. Iídade, inconstitucional, por

anos passados.' '6.0 da Constituição Federal.

I
se atritar flagrantemente

Some-se a isso tudo, a de- com as prerrogativas da

mora e as despêsas, para qUe ( O N V I , E ! União, de legislar sõbre re-

se conclua dos grandes in-
.

I gístres públicos, o projéto de

convenientes que ocasionará Como complemento das <soíenídades comemorativas lei n.o 3�9 merece o nosso

uma lei resultante dêsse pro- da Semana do Marinheiro, o Exmo. Sr. Contra-Almirante
l
repúdio..

[eto, Augusto Haman ,Hademaker Grunewald, Comandante do Não acreditamos que esta

Alem do mais, na localída- 5.0 Distrito- Naval, inaugurará as novas instalações da Re- Assembíéía, onde têm assen-:

de, torna-se-mais fãcil, mais gião de Santa Catarina da União dós Escoteiros do Brasil, to deputados conhecedores

rápido e fueno� oneroso' às, localízada" no edifício da antiga Escola de Escrita e F,a..- ,da maMila, dê seu voto fã

. , "" , partes. �. -
,-.- > .�, ••�: -i� r. __ ' -zenda; '110" SW�Distrlto�- 'do' Estreito, géntílmente cedida vorável a êste proíéto de leí,

O projéto não=esclarece se' para êsse fim, num gesto de compreensão dos elevados ob- Os benefícios alegados são

a parte
.

intéressáda póderá [etívos do escotismo, em benerícío da Juventude Brasileira de tão duvidosa aceitabilida-

" 'requerer a' ·�ê'rtidão.. .
" A Comissão Executiva Regional .tem a satisfação de de, diante dos enormes in-

E, ainda que-o pudesse.
.

convidar V. Excia., e Exma. Família para essa inaugura- _i!onvenientes, que o projéto
A maioria dos interessados, ção, que se realizará no dia 13 - domingo - às 15 horas. se apresenta como um polvo

o� digamos 90% nêste nosso SEl'vtPR� ALERTA PARA SERVIR E O MELHOR POS- pronto a sugar e a estender

interior, não tem facilidades SíVEL. seus tentáculos, mas em pre-

para .elaborar um requeri- Mairo Caldeira de Andrada juízo do povo, que dos pró-
mento. Presidente. príos serventuáríos,

Um
.

Arquivo Público ex

pungidas as fniquidade�, eli
minados os aspectos de. ex

propriação, será uma repar
tição relevante para todos,
Mas é preciso que êsse Ar

quivo não venha a deter,
atribuições capazes de entor-

Muito sugestiva a programação dos festejos 'com que- o 5.0 Distrito Naval pecer a marcha das relações
comemorou o "Dia do Marinheiro". Natação, remo, motonáutica, vela e uma no- jurídicas.
tável demonstração de esqui-aquático proporcíonada .por uma equipe carioca, Um Arquivo Público com

vinda especialmente para abrílhantar afesta. Ao 5.0 Distrito Naval o muito obri- I objetivos estatísticos, educa
gado dã cidad� pelo espetáçuIQ d�slumbrante da'm!lnhã de domingo na pitoresca I cionais, históricos ou de se

b��a sul. ��e es�etácultlS déssa natureza se repitam todos os anos no dia do

mR-,' gu.rança, �espeitados os di-

rUJo braSIleiro, sao os nossos votos.
. reltos adqUIridOS e a compe-

, : : : : '. tência federal, será um orga-
E o FIUlÍJinense sagrou-se campeão carioca de 59, embóra ainda tenha que I nismo útil.'

enfrentar o ·Botafogo. Merecida a grande conquista do tricolor das Laranjeiras Senhôr Presidente
qeu foi de uma. regularidade impressionante. Seis pontos a diferença para o Bo- Senhores D�putados
tafogo, o' qual, derrotado pelo Bangú, está ameaçado de perder agora o páreo do Aqui fica a nossa adver-
vice-campeonato para aquêle clube, tência. O projéto de lei n.o

369, por nós examinado, é
contrário aos interêsses do

povo catarinense.
E' por isso, somente por

isso, que lhe negaremos o

nosso voto._

14 - Ministério da Fazenda, Justiça, Poder Ju
diciário, Tribunal de Contas e Catedráti
cos, da Faculdade de' Direito.

1f?_ - Ministério da Agricultura, Educação, Tra-
balho e Viação.

16 - Ministério da Saúde e Acôrdos.
17 - Aposentados definitivos.

'

18 - Aposentados provisórios, salário-família'
� gratificação adicional de servidores apo

sentados que recebem pelo I.P.A.S.E ..

19 - Procuradores de ativos e Inatívose de to
dos que não receberam nos dias marcados

21 a 31 - Pagamento' de todos os que não recebe
ram nos dias acima.

D. F. - Florianópolis, 11 de dezembro de 1959.
/

-

Mário Salema Teixeira Coelho'
DELEGADO FISCAL.

DIA

"

"

"

"

"

"

Vende-se o antigo Salão
Brasil, sito á rua dos Ihéus,
2. Tratar no mesmo.

D--12j102

culdades para o casamento e

nos casos de falecimento.
O registro de óbito é feito

onde ocorre o falecimento.
E a averbação, no seu re

gistro de nascimento, cujos
livros já se acham no Arqui
vo Público.

ALUGA-SE

c O M P l E J E AS A l E G R I A S DE

Com - um R 'E F R I G E R A 'D O R

"CONSUL" OU "Ci. E.

,

--.

\ )

� GERINO

�"',

.(

MEU BOM DIA

.'lI'.... _

••
.
-
..

::_)

.:

Aos melhores

preços

. Silvio Juvêncio dos Santos, do . Caravana do Ar, venceu pela terceira vêz
consecutiva a Preliminar da Corrida de São Silvestre, devendo no próximo do

mingo, em Cur'itiba, enfrentar os vencedores das preliminares gaúcha e paranaen
se. b vencedor representará o sul do país na maior prova pedestre do mundo, a

realizar-se dia 31, em São Paulo.

(cONTINUAÇãO DA 4.a PAGINA "A")

mída ás suas guarnições pelo. técnico José Bonifácio Azevedo Vieira. O clube do

nosso confrade Jairo Callado fechou, assim, com chave de ouro a temporada re

mística de 59. Parabénst.
em

• COMéRCIO E

J'H D U S T R I A

STEIN s.a·@,
i

MAFRA, 47RUA CONSELHEIRO
---------------�-----------------------------�------------------- ,�------�-----------�-------------------------�--------------------------------------------------------

EXCELENTES

ARMÁRIOS
EMBUTIDOS
É simples aproveitor uma parede". DURATEX
é o material adequado para fazer armários

embutidos, rôpidamente, com mc.ior e,ono·

mia e os melhores resultados I
.

�

• DURATEX é muito mais barato que qual.
quer outro materiall

'

• Fácil de trabalhar - muito leve - muito
durável I
• Mesmo sem .pintura tem bónito aspecto I

• É o material ideal paro armários, porque
iua superflcie liso não apresenta farpas.

PRONTA ENTREGA I
.,

PREÇOS OE·�SE

lIft�R'O CHAPÉUI

fAZ MELHOR E MAIS BARATO'

'I

D U RAT E X é três vêzes mais resistente que a

madeiro comum. Não rocha, é mais durávei e

menos atacável pelo cupim.

:J
·i
1
I

Tamanhos de 1,22 x 2.50 m 'e de 1,22 x-3,OQ m, nO! tipos
liso, filetodo e perfurado.

Revendedor: - M E Y E R & CIA.·

:{UA - Felipe Schmldt, 33 -. Fone 3270

Um barco cedro e 'plnho e�
- , ,

ótimo estado de conservação, p.n_

tur� nova, com motor Johnson

de 5 H, P. - Castelo' cober�o oe

cedro e toda parafusama e ferra.

g�m de cobre.

Infor�ações com Cláudio p ,,)

foue 2044.

ALUGA-SE
Otlmo apartamento no centro

da cldilde.

Tratar na CASA VENEZA.

VENDE-SE
ótimo lote, situado a pou

cos metros do Canto, no Es
treito por prêço excelente.
Trata� pelo telefone 2832.

N-P-OO
....".,....:-........��,'._......._....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Santa Catarina
:

.

" ,
i

, ., I
Estréia _Â

Empate .em Curitiba interpretqdo,.como
uma gJande vitória

.

- ..

Mesmo inferiorizado em homens a partir do início da seçnda metade do pri,meiro tempo, visto B. expulsão de Val:ério� à .seleêe ca

íerinense mais cres-ce uem cempo'e chegou a abrir a contagem qe foi iguálada m e meio minuto após por m tenío uirregularde Gau
chinho ee o árbitro local 'para espsnío ,

de todos resolveu validar - Por que Fortunato Tonelli deixou de compare cer ·para referir a per-:
tida? - Galego, o autor do tento dos visitantes .: Formações das esquadras - Renda de cr$102.350 ,00.

'

;

, da peleja, no domingo, que terá por palco o estádio PARANÁ - Willianl; Fernando, Carrazai
da rua Bocaiuva, e Lara; 'Tocafundo e Tatau, Araraquara, Odahir,

,-. ;

O Susto Causado Pela Expulsão de Valério fÜda� Ronald e Ganchinho.

,
O jogo já estava na segunda metade do pri-

meiro tempo e o marcador permanecia inalterado'

quando o arqueiro Gainete se viu brusca e proposi
tadamente atingido, por um atacante do quadro
'contrário disso. não gostamos Vai é r ro, im

pensadamente, atingiu com 'um soco o jogador des
,

leal. O .árbitro erroneamente expulsou o meia cata-
rinense o mesmo não fazendo com o atacante para
naense que. continuou em campo, Protestamos, mas
nada adiantou. O juiz queria mesmo dez homens con

tra onze, como que adivinhando o desastre da Ialan
ge, paraaaense. Mas, mesmo com dez homens, cres
ceu em campo a seleção barriga-verde que chegou
a abrir o escore e teria vencido não fosse a valida

ção -absurda do gol de Gauchinho, exatamente um
minuto e meio' após o gol de Galego, isso nos exter

tores-da peleja.

Apesar de tudo o que em contrário sucedeu
em Curitiba com a nossa seleção, sua estréia, no
Campeonato Brasileiro de Futebol, ante ontem,
quando deu combate ao forte,escréte do Paraná, nos
domínios dos araucarianos,'não: poderia ter sido
mais aupiciosa. Não vencemos o jogo, mas também
não deixamos o campo sob o .peso da derrota. Um
empate de um, tento, o resultado da dura refrega en
tre os dois Estados rivais, resultado..esse que pode
ser interpretado de forma favorável aos pupilos de
Saul .Oliveira, Os comentários' vindos de Curitiba
-são os mais variados, mas quasi tGdos,'-senão'todos,
condenam a' arbitragem do paranaense Kalil Ka
ran Filho,. como 'prejudicial ao "onze" barriga-ver ..
de que vencia- a -pártida, quand-o· se viu burlado pe
kO árbitro que validou um tento ilegítimo dos locais,
fazendo com que os paranaenses deixassem a can

cha sem o amargor da denota,

-

O Árbitro
o gaueho Fortunato, 'I'onelli, designado pe

la CBD para referir o prélio, deixou de comparecer
fi que obrigou 6 representante da entidade eebeden-
'se, conforme acôrdo entre os -dois Estados, a esco

lher um árbitro local, por' sinal um dos piores ao
Paraná: Kalil Karan Eilho. Uma negáçãó em maté
ria de arbitragem, segundo revelam os comentá
rios, Até um 'penalty C611Íl'a os seus conterrâneos
deixou de apitar, Do que a FCF precisa é esquecer
o homem e mandar investigar as. causas do . não.
compareeimento de Fortunato TonelU para 'referir
a peleja.

'

Renda Colossal
Cr$ 702.350,00 foi quanto apuraram as bi

lheterias' do estádio "Belíort Duarte", sendo a maior

arrecadação já conseguidapor um quadro catarinense
Em' 1956, quando se defrontaram Santa Catarina
e Paraná, o mesmo estádio arrecadou Cr$
,431.640,00, Quanto renderá a .pugna de domingo
próximo nesta Capital? .

Foi brilhante a "perfomaace" cumprida pe
io escréte catarinense que revelou grande espírito
de luta, calma admirável e uma vontade férrea de
vencer. Não vencemos, mas brilhamos como nunca

(; isso nos enche de satisfação, Agora -é 'esquecer o
que houve em Curitiba e concentramo-nos nasegun-

As Duas Seleções
Formaram assim as duas seleções:

. SANTA CATARINA - Gainete; Picolé,
Ivo e Gunga; Ziltofi e Nelinho; Galego, Teixeiri
nha.: Jdésio, Valério e Almerindo.

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

._�-----�--------
• .'� ,J
,

"

"YAI,tIAPQ S_ORTIMENTO DE _
"

-

: '-'. .
.

, , '. AR,TIGOS, PARA 9
• _'".

'" t. . _
:_ ; 't'

"

': ESPHTES EM GERAL ,

Br�l�anles 05- festejos d-o-."�Di-a-,d-a-M-ar-io--h,a__':__'�': v, s. ENCONTRARA NA :
Tento magistral marcou Oos.o Dist�ilo Naval co mo sucesso da manhã aquática de ante ontem, na _ Casa· Carlerio ,

baía sul- MaravHhosa a demonstração de esqui-aquático por eSiJUiadores cariocas - Sérgio Nas: A MAIS COMPLETA EM ARTIGÓS :
cim�nto venceu. a disputa na!atória - façan�� do. oito Marti,�elino

.

derr�-tando o campeão ca-: .ES�ORT:V�S.:
tannense na diseutasenseclonal da prova MariZ e Barros _- O "sharpie" Argon�uta e o "1·1 IIIIIRua Tenente Silveira. n. 2<> - Fone 2859 •t',-u ., u

•

IIIFLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

g��i,��::,��!��JS v�n�edores �as dis�ut�s de v�la. - Altas �utoridades presentes aos teste- �� :_ .............. __- .._J
na história dos espetáculos 'aquá- J0$ - Valiosos erennos estiveram em disputa.' I' ,

M " '8 O·"
<,

tícos de Santa Catarina venricou,
2.° lugar - Lul.z F. Tz.ellkis '-'1 ESQUI-AQUATICÓ

,

"

zuu ,e Wal41r LPP�
,

! eu <D,m . Iase na manhã de domingo nã baía" " ••
' - ,Rlachuelo "Seguiu_se uma demonstração de 7 ,0 I,Ugar � .Itagiba, com Ademar

sul quando da maravnnosa festa" 3.0 lugar _ Carlos Gomes 'de 'cqul_ aquático por esqulado�ea i'ablno e Mario Vieira: P E T E R
qu� o 5.° Distrito' Naval premo,

I
�

Ollvelra,. - Bocaluva
'

Jarlocas séndo três figuras fe_ 8.0 Iugar' � Coringa. com SI- Dou meus parabéns ao, técnico Saulzinho e seus denodados pupilos pela
veu em regozijo pela passagem do "

�
, -'

d
'

f
. ã

d t4.° lugar - Renato F. da Cu. ,:llll:nas. J. d�m�)llstr,açãO_
vertrí., mão Carlonl é TaC!eu Carion!. "performance" exítosa contra a seleção o Parana que, para ugir a erro a, te-

"Dia do Maril;helro". para tanto, nha Cavallazzl _ Doze _
zou.se em f"ente à séde do A.ldo, ás barcos Cl.clone com José ve que contar com (j recurso da arbitragem deplorável de Kalil Karan, ilustre

aquela co porfição da nossa Ma- 5.0 11.!gar _ Flamrul'lon ,�erfeitp.l Luz. ,Au'têiltlc'o espetáculo de a!:- Ch!rlghl�1 e ven:dav�l com Os- filho da terra das\.araucárias. O empate teve para os ,nossos o sabôr de um triun-
rlnha de Guevra contou com o

_ Bocaluva , I ôjo de telUicldade e </habllldade cal' Nunes ph-es e Ade'mar N�nes fô, vindo repercutir agradàvelfuente entre os catarinenses- que vibraram inten-
apôlo das Federações de Remo, e

6.0 lugar _ ':M:árloN�ronha _, o p:'oPOrclOl1adO--pelas �anabal:l_ ['1'53 F..Uno fo�a.m_ descllU!sff�ca_ �amente e já no próximo domingo, aqui, esperam ver a seleção paranaense ser

Vela e Motor' e de clubes como
Cã�avana do Ar

- - .

l'
.

d d C t B '1'�. nos. dos. t; lmlna.a Q. ampeona O ras� eIrO.
o Martlnelll, Aldo Luz, t:iaCl\ue_, ',7.0 lugar :._:_' Amaro Aquino da V,E;LA _ �jLightnlng�'

10, Bocaluva, Caravana do Ar,_ Do- Silva � Bocal�va \:', ,. A -�le�lumbràilie manhã àquátl- l.0 lUgar.--: Astr�l, com Arnold?, '

2e' . de Agôsto Veleiros 'd,a �Ilhit e, ..

8'.0 lU�a" _::_ wa1l1!r Càrclano na foi encerrada com as disputas Suarez Cún.eo Harordo Barbato e

,Iete Clube e de uma �iqu-!pê- '-de'
Lemos _ Bocaluv; :le v�la em bal�c03

,
�arple" e RO):\ll'tc ,Gúne�,

esquiadores cariocas,' vl�d;;S:- eSI!é. 9,0 lugllir _ Alcides prat8 LI- '�'llglltnjng" vencidas respectl_ 2,0 luga:' _ Toró com Lauro
.

cialmente '" '_' ,a��';h��ntilir ',ai':es�:: ,n� :...!.- Eocaluva 71amellte poI· "A�gonauta" e "As- Ramos, [t"f(>L vale�te e Gelson
Autoridades j?resentl)S'-- ',' -

10.0 lugar --Carlos F,errelrlt de t:al". Eis a classiflcaçã�o das dua-s valen�:.
'Convldados,' presenCláf_ÓinÍ'., as ,"'�ra',l's _' Bocalu'va

,-

'"e::atas.' '

_
' ,jYJ.oU , �

,

3.° lugar - Klto, .com HeHor
IlIEputas, além d'e·loutras-.alt� -a?-"

'

'11:°' lugar � Arno)do Wen- 'Sharple
.

Stelner José Marfim e slan�1

tCi'ldades� os :.8:5. ��rlper�0�u1�e", .;ibause� ..:._ B�caluv� : l.? lugar _ Argonauta, com fl?n:lal�!.
�50vernad01': cto, EstradO; sr; !9S�!).I- '='t. REMO pec)1:o S�ar,es e João Soares., 4,0 lugar _ Tempo, com Al�e.
do MachidtJ, ed.U'· jlo.rr�'nq,polttâ.;'· .

A �6gUlr foi efetuada a p:ova '." 2,0 lugar :__ piollelta ,cem Wal- nor Me1chlades de Souza AclclU
no '" Bra,� Al��S,< pr�sldehté' da' d� r�mo "Mllirlz e Barros" em 'm�r Sea";,s "e oswaldo' Sll�eirl;t. I \Tl,�concelos ,e João José �� Sou.
AEsembléia; L�.glS1��lva,. vários se_ ein ,barcos a alto rem-qs -c�nco.. 3.0 lugar _ Zangado:' com Ra- za· co�ta,. "

-

cretárlos .dé :EstadO, . d,eputa"dOs, r,ando duas guarnições d� Martl Iael Llnhares FilhO' e Odilon
I

'

PREMIOS'
dades da Mal'lnh�i,'�er�!láutica nelli e uma do Aldo Luz. Ven Conti I Valiosos troféus e m�dalhas'-'es.
tros cuja transçn,irso , ,·emp,.-l_

,
"

-

. c�u_a com méritos IndlscutlvelF
Exército e pOlíCia M"il_itar ,e uma

o oito' p:'lnclpal do Martinelf, com

a�5lstêncla
-

calcula'da
'

"em cinco J b 1 F t d
.

!l e, UI' a o no tlmãer, Manoel
mil pessoas. ", j3ilveira. na voga Al1'redo' dos san-

,NATAÇÁO
'

� tos Fllho na �o�' vóaa Qd'iLhl
.\briu o programa, a J:!rov� 4e��,.tado, na contra vóia' Wilson

n�taçiío "Marcíllo Dias"', na diS_.I' Gosta, no ,1.0 çentro,' ?�d�iO' San_
tancla d� mll e q\llnhetos me, t�s no 2.0 centro' Saulo Sllvelra

. ,
._ ..... ,

tr03, cudo t'anscurso empougou contra prôa, Afonso' Corr&a n�
gCCl 03 assistentes, t e n d o sota prôa IY F;,anclsco Corrêa n!'.

p.ôa. Em segundo lugar ohegou

o AlGO Luz e em 3;0 o segundo

Gratíssima a eefméride de hoje que marca o 22.0 aniversário de fundação
do Paula Ramos Esporte Clube, a querida agremiação surgida �o bairro da Praia

de' Fól'a no dia 15' de dezembro de 1937 com um objetivo q�e jamais aband(mou:

desenvolver o football florianopolitano e catarinense. Iniciou-se na várzea, pro,

jetando-'se -.fie tal forma que já. em 1943 conseguiu filiação à Federaçãõ Catari
nenlie de F]ltebol, tendo nêsse mesmo ano alcançado o título de campeão de. um

torneio amador que veio dar rumos novos ao pe�ol local, um tanto depauperado,
,

pois dispunha de uma úniéa força: o AvaL Anos depois, alcançava a divisão 'prin
cipal da entidade e em 47 sagrava-se campeão- da cidadé, t:açanha que reeditou' no

ano seguinte para põsteriormente. laurear-se vice-campeão do Estado. Figurando
.daí por Jl:ente como a terceira fôrça do futebol florianopolitanG, ernl�57i conquis
tou invicto os títulos das três cate�orlas. Este ano póde ser considerado como o

wnó de ouro do tricolor praiano que conquistou invicto o títuló\de vice-campeão_
do "Relâmpago". A seguir sagrou-se com todos os méritos campeão do gigan
tesco Campeonato çla Zona Leste do Estado e na disputa do' cetro , máximó de

Santa Catarina ocupar o pôsto de líder. Seu "team" constituj a base do escrete

barriga-verde gue ,está disputando o Campeonato Brasileiro de Futebol. O cha

mado�Club� dos Carioni cont� hoje com uma das maior.e!! e mais' selétas "tor

cidlits" da cidade, E com razão, pois tem a atestar s1.!� trajetória de glórias dentro

de. S.-anta. eatarina futebolística. Cumprimentamos a grande e unida família

paulaína na pessôa de 'seu presidente, o jornalista e locutor Ciro Marques Nu:n._es,
deseja�(lo-lhe novliI-s e l;etumbantes glórias para honra de FlorianÓpolis e Santa
CatàrJna!

4.° lugar - Slre com -Nivaldo ti.·sram em disputa num l" .. e
, I

'

Hubner e Isalas Ullsséa.
, l.clmento do 5.0 D. N. T�ls P"Il·

5.° lugar - Audaz com Lau_ mlos foram ent:egue após c;vtfl

dellI'lO Xavier e Aà!ls�n Xavier I competição.6.° lu.tar - Flexa ',com Afonso'
_.

'

• I

p. p, ,M. II
IIende'-Ee:"

.

'.
,..

.

Jeep Wi1lys - tipo 1950 ,,_ montagem americana, mo-
tor· recentemente r�tifica,do.

' .

.

\ A v-itól:ia que o C. N. MartinelIi qúeria em 59, teve-a, anteontem, na eqlpol
gante "Maria e Barros", e'm barcos a oito remos, que o 5.0 Distrito 'Naval fêz in
�luir no programa comemorativo do "Dia do Marinheiro". O campeão catarinen
'se de remo de 59, realizando "'performanç:e'" digna de todos' os louvores, bateu
sensacionalmente o oito gigante do C, R. Aldo Luz, vencedor da prova principal

,

das têgatas d� novembru quando foi disputado q eetr0 do, remo cata,r,i".
Jtiense que veio a pertencer ao plbl'o-negro gr'aças

81<.0 vd1cida pelo l1:J.dadO'r Sérgio

N:.sclmsnto do Clube Doze de

Agôsto Vlr{dO em 2.0 lugar ,Luiz
,

t

barco martlnellnó. valltl!:�em do Bem como um balcão com útiUdade para bar ou CO-

sobre a guarnição mémio (',.D" geral de rnat�rjal .diversos

�e!d cbmpâ:rtirflent�s: '.'"
� .". o''' "

.

. A.tl'atar' na rua l\1arechaJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Terça-Feira, 15 de Dezembro de 1959

'IiiiillcailüiPrõfissíõifãil
C �,� ",,. """'\:""" - _ - _ -_ - -- -_ ..

EDITORA "O-ESTADO" LTOA.

{)S�
/

Rua Conselheiro Mafra, 160
Telefone 3022 - Cxa. Postal 1:39
Ender,êço Telegráfico ESTADO

FLOIUANOPOLJ8

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto
'Tratamento de hemorroidas, fistulaa. ew.

mrur&,�a, anal
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

DIRETOH
Hubens de Arruda Ramos

Consultórto • a....,....

A' a.,cWo Lu lU" apto •

G E R E·N TE
lJurnlngos Fernandes de Aquino/

HEDAfORES
Osvaldo Mello ._ Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machac-'l Zury Macha
do. - Pa u lo da Costa R!Lm08.

CO'LAUORADORES
Prof. Barreiro, F".jJho -:-. Dr. Oswaldo Rp:drigues Cabral
- Dr. Alcides' Ãbreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.
MaÍ1oelito de- Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa _
Dr. Ruben 'Cos.ta - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pi'nto da Luz - Acy Cabral Teive _
Doraléc io Soares --, Dr. Pontoura Rey - limar Carvalho

Fer-nando Souto Maior:
.

Coal1lJtu

!lp,uada , 6 ....,811.

Au 16 " 17 Ilolu

Tel. - Ztl4

1553 - DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMÃO _

_ TUBERCULOSE _ ,

CQ.nsultórlo _ RuI' Fellpe
Schmldt. 38 _ Tel. 8801.

Horário: das 14 às 16 hor,u.

Re�!dêncla _ Felipe Schmldt.

COMU"NICA(ÃO
O ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

por s�us advogados, ANTONIO GRILLO, AUGUSTO WOLF,
EMANOEL CAMPOS e MARCIO COLLAÇO, pomunica "que,
na intenção .âe atender melhor e oferecer mai� comodida
de aos clientes, ampliou ·suas instalações, muâunâo-s« pa-
ra o seguinte enâerêço:

'

Rua Jerônimo 'Coelho, 1 - 1.0 andar
salas 9 e 10 - Edffício João Alfredo
Florianópolis - Santa Catarina. "

COMUNICAÇÃO .AOS MÉDICOS E
. . I-.

FARMACÊUTICOS ,-

A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar aLI!

.Iustres Médicos e Farmacêutlc\l';! o lançamento do novo
.rroduto do INSTITUTO BIOCHIMICO MARAOLIANO.

OERIPIAM -'H3
'. base de NOVACAINA sob forma altamente establll �:.t.1Il.,
para .J especial emprêgo em ocríatría, no tratamento Qa�
diversas manifestações orgânicas do' envelhecimento e da
entlícade, . precoces ou não.

A::,Ll>tras e Intormações á dísposíçâc dos sennures

.(\<1édi,·c�: a Rua: Conselheiro Matra - 90 com

Z L. Steiner & Cia. - Agent.ea

.'P Ú '8 L I C I V Â n •
Osmar .�. schl1ndwelm '_ Aldo Fe ..naadee - VlrlrtU.

I).�. - Walter Ltnnre.
: " �' B PR. 8 • N T A N l' •

_ 'luJ)rtliinta.;6ea A. S. LK;. fAda.
R I ih':"" Ruà Senador�D•• ta. 4� --- .. ., ÁD4a,

Tel 22õ'24 lo

, s. p'áol.' Ruas Vliiirla U'lc,""� e•• ' II -
-

: '

Te). 14-894' .. -.'

.

��rV:i,o TelelriálJco da UNi'fav PR-SS 'tU-f).

AGENTES_ E'ÇORRJ:SPOLlDaNTap..
�•. Tndo. o. Bluntclplo. de t1Â'NTA 'CATARINA

ANUNCI08
1t1f''''�nll! contrato, ct. .acerde co•• tabela e. vi....

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00
A direção não se respousabílíza pelos

I�oh(eitos emitidos nos artizos .assínado-.
',

V I A J. E. MELIOI

,•.1.1 . SCOJ" ,*'1/_;',' ,- -_..f.1lXRWf7F TfW1O';","
..

'

,

'esqutna da Tiradentes _ Telef. "VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS '2766. Residência _ Rua Mare- "'- nos I/fjTlFJOIí:.�:::�,�': 'i;;':;'�P�:Z�RUA ��� ;:�.G.m. D'Eo' no 141. - T" I·";�
A ""l-tl<"jl.tJ%M:,D�'"n\ � � �,

,,7t1 ,
-,

.
.

�

"0 E S T AD' O"
No empenho de incrementar e .elevar

J
o seu número de assinantes, O ESTADO
deu inicio à campanha do NOVO ASSI
NANTE, nesta Capital.

As -assinaturas novas, do ano de 1960,
feitas agora, terão como prêmio e'bonifica
ção a vigência nos mêses de' outub�o,� no

vembro e iJezembro. Assim, os assmantes
do ano �e 1960 receberão desde já nosso

jornal.
.

Pagarão a assinatura de 1 ano e rece

berão jornais corresponde,ntes a 14 meses.

A 1.° de novembro, por outro lado,
já voltamos a fázer a entrega domiciliar do
nosso jornal, a todos os assinantes da Capi

, t�1 e no Estreito que assim, pela manhã já
,MOLAS�. DO BRJ",Sll 5. A. o t�rão em suas residências, pois a entrega

'. . C? .

será feita de madrugada.
NbI • bcr.1 lua ............ - Tel .-451. - Ca. 'oatol 117-5 - fnd r.l. 'NO SAO' • seo "a"le Para essa campanha são nosso� co�re-

�
IfVlNOIOOm, ME YE' , ç I A tores credcncia�fos srs .. Cei. Aldo Fernan-

t.,. "eI�, Sch..dl. l3... Ruo Conselheiro Mofro. :1 - Tel 2576· l. �o,'o' 4P. HORIANÚPOUI des _ Cap. Virgí!io Dias e sr. Ivo Frutuoso;-
�����������----

l A V· A N· D
.

O' (O M S I, B A O í
': f

Virge1.m Espeç,i"alidade
.a Ua. WETZE[ IHDUSIRIAL � JolnyllJe\� (Marca, �egl.slrada)

economl(â:�s�';fla:lll"Do"J� aln���l�{Y.
;

..

'�'�.�", ··•.V0;·�-�"5·t�f,r--L

JOINVILLE .,CURITIBAPARA ITAJAÍ DR. HENRIQUE PRISCO

PARAISO

T I'P O ME'DICO
Operações - Doenças de Senho_

ras _ 'Clín�ca de AdultOs
Curso' de Especlal.b:açãO DO I:'08Pt-.
tal dos Serv\dol'es, do Estado.
(Servíçó do Pror, Mariano de "n�
drade ): Consultas: pela manhã 110
fÍospltal de Caridade. 'A tar�e dai
-15.30 horas em diante .no consuí,
I tório. à Rua Nunes Machado. 17,

s U P E" R P U L t.M A. N
- JANELAS 'PANORAMICASPOLTRONAS RECLINAVEIS

VIAGENS O I R E TAS
PARTIDA
CHEGADA

rLORlANOPOLIS
CURITIB�

SUL· BRASILEIRO

6,.0
12,<15

LTDA.8API00

Ao comprar móveis e!Otofodo<., v&rifiquo s. O

molejo é feito com os legítimo\ MOLAS NO·SAO
'1

• muito muor contôrto
• excepciona: durabifUode

• nunca cedem -. nunto Sollo,.

• móveis mais ,�ye4

• dirpe'1Sóm o u:o de 'O,d,.,h'1� e " .. ,(;"10' oe pono

• conservam o estofamenlo ablolularllen'e �nd�lormóvO'l

n.o 127

OI{. ANTONIO 'MUNIZ DE
ARAGÃO

·IRURGIA. TREUMATOLOGIA
-ORTOPEDIA

consultório: João Pinto, 14 _

. cons�It�: das 15 às.17 noraa, dlá
r tamen te, Menos (l,()S sábados. Re-

3Idêncla:_Bocaluva; 135. F�ne Z714

João Morilz S. fi.

MA ·SOBERA."Ü" PRA_Ç<\ 15 DE NOVEMBRO _ ESQUlNA.

IWA FELIPE SCHMIDT
,/:t:Ii.IAl, ',4 SABERA!\'A" IJISTRlTO -QO ESTREITO _ {ANTO

RAUL PEREIRA CALDAl

-A D V OG A"D O

"Questões Trabalhistas"·
Escrltór1o: Rua João Pinto n. -18 Boba
�,"lefone n. 2.467 - Oma Postal. Q. 21
bOBARIa: 'Das 15 às 17 horaa.

DR. WALMOR ZOl\oJEIt

GARCIA

ESP�CIALIDADE: DO":
ENÇAS DE SENHORAS

PARTOS - CIRUR
GIA -

DH. NEWTON D'AVILA
(

CIRURGIA GERAL

Dlplomltdo pela Faculdade Nacio_
nal de Medicina da Unlv"l'sldade

do Brasil
Ex.lnterno por concurso da Mater_
nld8CIe_Escola. (Serviço do prol.
Octávio Rodrtguas, Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do
Hospital I.A.P.E.T.C. do Río de
Janeiro. Médico do Hospital de'

Doenças de Senhoras - Proetn,
logra _ Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel.
relles n.o 28 - Telefone 8307

Consultas: Das 15 horas -em diante, •

Residência: Fone;,8.423. Rua Blu,
menau, n. 71.

Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS _

PARTOS _ OPERAÇOES _

PARTO SEM DOR pelo métodO

DR. HOLOEMAR

MENEZESpstco.prortíattco
ConsultóriO: Rua João Pinto n. 10,
das 16,00 às 18,00 .horas. Atende
com horas marcadaa, 'Teletone
3035 - Residência: Rua' General

A.B I ttencourt n. 101.

Formado pela Escola de
Med'icina do Rio de Janei
to Ex-Interno da Materni
dade Clara. Basbaum, d-a
Maternidade Prõ-Matre,
do Hospital da, Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atendle provisóriamente
no Hospital de Caridade

Parte da manhã

08 .. HURI GOMES

MENDONÇA
I

MaDICO

Pré-Natal Puto.
Opera�ões - Clfnica Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 265l.

.

Consultório:
Rua Felipe Schmldt II. 87.
Rsq. Alvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 la UI.DO.
SAbado: .

Das 11,00 às �2,oO.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES _ CIRURGIÀ' DO TORAX
Formado pela Faculdade Nac10nal.
de Medicina 'I'ístologtsta e Tlslo
círurglgo da' Hospital Nerêu Ra
mos. Curso de especialização pela
s. N

.
T .. Exlnterno e Ex-'ãsslsten_

te de Cirurgia do prot. Uso Gui_
marg es (Rio) Cons.: Felipe Sch
mldt, _ Fone 3$01, Atende com
hora marcada. Res.: Rua Esteves
Junior, 80. Fone: 2294.

DR.' LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Especlal1stlj em moléstias de Se..
nhoras e vias urinárias. Cura ra_

rttcal das Infecções agudas e crô
níces, do aparêlho, genlto_urlnárlo
em ambos OI IIIIXOS. Doenças do

Rllarêlho Digestivo e do sistema I

nervoso Horário: 10lh<àll 12 e!
2 Ih às 5 horas _ Consultório:
1'{iJa 'T1r8CIentea, 12 _ 1.0 a.ndar
_ Fone 3246. Residência.: Rua
Lacerdll Coutinho. 18 (Chácara do

Espanha _ Fone 8248.

EM G E R'A L

RO,S S·
VI�t,TE

Rua Deodoro, n. o 1S - Tel. 3820,

A

x x x.�---- -----xxx
xx '

X VÊRAO!". BANHO DE MAR!". SOMBRA". x

x
x

X e água fresca ...
X

,As fam1lias de Florianópolis e visitantes es- X

X tão de parabéns com a abertura da Sorveteriq- X
X Restaurante-Bar BOM ABRIGO, estabelecimen- X

X to moderno dirigido e servido por falDiliares dos X

X

X

X proprietários. .

X Ambiente confortável e elevado! No mais be- X

X lo recanto de Florianópolis - Praia de Bom X
. X Abrigo! Serv'ido por ótimos ônib'lS da Emprêsa X

X Bom Abrigo. N-llj67 X
X-x

X XX----- .. ," �----XXX

CURSO DE ADMISSÃO AO GINÁSIO
__

AGORA VOCÊ PODE ·PREPARAR .sEU FILHO PARA

O QINASIO, MANDANDO-O ASSISTIR AULAS .DE MATE·

MATICA. PORTUGUÊS, LATIM, NA RUA SOUZA FRAN- .

'ÇA, N.o 20, T1l:LEFONE 35-30. 'PRÇÊÇOS MÓDICOS.
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Florianópolis, Terça-Feira, 15 de Dezembro de 1959
------_._---------------!""""----

RÁDI-O, GUARUJÁ
O:.DAS MÉDIAS - 1.420 kcs. - 5.000 watts

ONDAS CU:RTAS - 50 mts - 10.0000 watts

f1,OGRAMAÇAO PARA O DIA 15 DE DEZEMBRO DE 1959
r (TERÇA-FEIRA).' I

AS 6,30 - ABERTURA.
AS 6,35 - RANCHO ALEGRE

AS 7,05 - GRANDE MATUTINO DO AR

AS 7,35 - MUSICA PO�ULAR BR,ASILEIRA
AS 7,55 - REPORTER CATARINENSE'

AS 8,00 - BRINDE DA ,CASA CARNEIRO

AS 8,05 - sAUDADE DO MEU SERTAO

A.S 8,35 - NAT KING COLE

AS 9,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 9,05 - EM RITMO DE SAMBA

AS 9,15 - PLACARD ESPORTIVO AMARAL
AI;! ,9,35 - LONG-PLAYS FAVORITOS
AS 10,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 10,15 - PLACARD ESPORTIVO AMARÀL

AS 10,30 - ANTARCTICA NOS ESPORTES

A_S 10,45 - PALESTRA SOBRE O ESPERANTO

AS 11,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 11,05 - SUCESSOS INTERNACIONAIS

AS 11,15 - PLACARD ESPORTIVO AM;ARAL
AS 11,35 - PARADA MUSICAL CHANTECLER

AS 12,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 1�,05 - A VOZ- DO DIA

--AS 12,10 - PALESTRA DO DIA DO RESERVISTA

AS 12,25 - REPORTER CATARINENSE
. AS 12,30 - 'CARNET SOCIAL "MONT BLANCHE"

AS 12,40 - PLACARD ESPORTIVO AMARAL
AS 12,45 - ALMOÇANDO. COM MUSICA

.....-rAEf 13,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 13,05 - FESTIVAL PARA PIANO

_

AS 13,20 - PLÁCARD ESPORTIVO AMARAL

AS J13,35 - JÓIAS MUEÚCAIS
AS 14,00 - INFORMA A CASA ;SRUSQUE
AS 14,05 - MUSICAL COPACABANA

'

AS 14,15 - PLACARD ESPORTIVO AMARAL �

AS 14,35 -; NELSON GONÇALVES
AS 15,00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 15,05,- CARNAVAL A :M;ODELAR
AS 15,35 .:_ RADIO MATINÉE

.

AS 16;00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 16,05 - AL:MIR RIBEIRO

AS 16,35 - ESCALA MUSICAL COLUMBIA

AS 1645 - PLA:CARD ESPORTIVO AMARAL

Às 17:00 - INFORMA A CASA BRUSQUE
<,

AS 17,05 - A MúSICA QUE NOCE GOSTA

AS 17,15 _ PLACARD ESPORTIVO AMARAI.

AS 17,35 - ESPAÇO MUSICAL

'As 17,45 - MUf;?ICAL, DA LOTERIA DO' ESTADO

AS 17,55 - INFORMA A CASA BRUSQUE
AS 18,00 - INSTANTE DA PRÉCE

As 18,10 _ RESENHA J,7
, AS 18,35 - .MIRO :M;ORAIS E HIGH SOCIETY

AS 18,40 _ PLACARD ESPORTIVO AMARAL

AS 18,55 - 'REPORTER CÁTARINENSE

AS 19,00 - MOMENTO ESPORTIVO BRAHMA

AS 1930 .; A VOZ DO BRASIL

AS 20:05 - CELSO CONVE:RSA COM VOC,E
AS 20'35 - TELEFONE �ARA OUVIR

ÃS'2i'oo .; APONTEO,CRIMINOSO,._. �,

AS 2135- _ REP0RTER CATARIN,ENSE
AS 2ÚO _ MUSICA NA PENUMBRA

'

AS 22,05 - GRANDE INFORMATIVO PHILIPS

ÀS 22,35 ::_ TA'NGOS EM DESFILE

AS 23,00 -, PLACARD ESPORTIVO AMARÀL .

_ AS 23,05' - MUSICA DE BOITE

AS 23,00 _ ENCERRAMENTq
,

_,O

o CORA(ÃO DO POVO
; , '-

Expontaneo, bom, profunda e vas relevantes e progressistas; flr-

humanamente bom e compreensi- ma .que procura auferir os justos

vo é r cc ração do povo. TôtU Ul' lucros nãO pelos preços altos como

profundo instinto de causaa.justaa mui�os, fazem, mas pela, grande

e da V'cj;,ne <:'.os 'tatos: ",,',\ m!l8., m,QVimentação 'de vendas; rmat.

meia dúz" de Invejosos e que mente firma que tem procurado

possuem, corrosivos no cor.içã ' te, atender a}! necessidades dá popula.,

mos a tmenia maioria fi " �n5;
,

totalidade 1e gente sã e b,mctu�:�.

Isto ficou exuberante " e., '-lyl�-

, Dai porque vive no coração do

POV\). Dai porque o .povo tanto' se

doramente demonstrado por O��_ solidarizou com ela por ocasião da

sião do incêndio (que retízmento pequena catastrofe.

não se ala·.;it.l'oU r. I
�

teve, por-
, tanto, mato 'IS cons-, ugncrasj

,

no

belo 'es_tabeléclmento ce A Modelar

a rua Trajano n,O 29, e que na
- ..

c1daCi�

verdade é um enfeite para a nossa
,

Milhares sim mühares e müha.
, ,

res de pessoas de todos os' níveis

SOciais, acorreram paa dar os tas ,

temunhos de flua simpatia e soü..

daríedade a dIreção dos, Estabele-
-

.

cimentos "A MOd,elár" S.A. firma
.

que há tantos anos serve e serve

bem, a nossa
" .

populaçgo- J1rma

pioneira em uma sé,I,e de ínícratí ;

/

I

...,.

I
I

"Meu FORD não enJéita fretes,
está sempre em forma

--porque insisto em"peças FORD- Legítimas!
-.._

.

'-
'

.�,,, ..
'

•• ,'i
,� � ;; .,

.

.r. .°1
•

. �. ",. ,
.

,

PROPESSORE.S' E INFANTILI
DADE DE "POLITICaS

Quanao escuto ou leio as desculpas esfarrapadas que . A professôra, zangada, dirige-se ao desordeiro_: I
"

,.-

os defensores do Govêrno sempre têm na ponta da língua I - Sebastião, você ficará depois da aula! Preciso con- ':_.'.,,"" J�,'ELEGR"�A'MAS .

para íustíücar a não resolução do problema ímportantís- versar com voêê! ',_"
símo, que é da Educação, visualizo, imediatamente, esta :mste, muito afoito, logo. revida: �'RET,I'DOScena: ,;_ É, o Laerte também incomodou e a Sra. não-detzc ""

"Uma sala de aula superlotada. A professôra, entu-' êle prêso. Só eu! .e, Achàni-se retidos na Ésta-
síasmada, explica um interessante ponto de História. Rei- É fácil imaginar o epílogo da cena. A proressôra, ex- ção-Séde'd� ,Telégrafo os se-

na grande silêncio. Os alunos, atentos, seguem os meno- perlente e psicóloga, aproveita a oportunidade ,para: dar .'
- guíntes telegramas;

.res gestos da mestra, impressionados com os faros ínterss- uma lição de moral, falando, aos alunos, sôbre a: impor
sante's que ela narra. ' I tância de enfrentar a' responsabtlídade dos seus atos, sem'

,

De 'repente, Sebastião, um garôto deso'rdeiro' e bír-
I
a preocupação de apontar as culpas alheías, para livrar-se

rento, resolve fazer uma das suas. Pronto! Quebrou-se o ' do castigo;" _

"-' .

j encanto! Estouram risadas. Çomo fôlhas carregadas pelo I :Il:ste �pisódiO, frequente nl!m�a safa; 'de ;::uÚa; faz lem

i vento, sumiu, das críanças, '0 arroubo de amor à Pátria, brar a atítude da UDN em relação ao PSD.

"
despertado pela interessante narratíva da mestra. Tentando salvaguardar as aparências, procura· dimi-

Tôdas as cabeças voltam-se para .o atrevido, na ex- .

nuir a culpa, da sua ínépcía em resolver o problema vital

; pectativa do. que irá acontecer, da sociedade - a EDUCAÇAO - alegando que o outro
-------------------------------'-- também nada fazia para solucionar a questão.

Essa atitude de menino malcriado, procurando' incul
par outro; se desculpável numa criança, é inconcebível
num partido político, que deveria assumir atitudes pon ..

deradas de adultos com perfeito senso de responsabíüdade .

Chega de desculpas engatilhadas! O proressor quer
ver realizações palpáveis em prol de sua .classe .e' não eva-.

sivas que não conduzem a nada!
' .

sãO PIULO' E RIO

;./ . , .... ,
.. ',

,'.'

-·diz O Sr.:
HELMUTH'GERNHARDT

de Pilrto Alegre,
proprietário de um Ford F-600.

:,\'.
,

nMuitos me óferecem peças "quQ,sejguais"...
Ma.s eu não vou nessa conversa. Para meu

Ford, não deixo por menos: exijo Peças Ford

-Le1Jitimas. Assim, êle ntlº �m problemas,
t,., r:

estª sempre em .iotmlJ, 9ª-1lhámIb pá'r� mim."

e CLARO! Togo proprietário file Ford tem o direito

,'- ,ae e5cígir' 'ó melhor!' pó'Gíé<-çoni;i;, e�ciuà:rqlier pár'té
,

:' ��" �, çs>m �� Peça�;}'2_�4;�
"

asi��dênticas
ü que fa-zern paste-do seU':Po.td .."' ae�1A'bricaaas

,

sob ri,gorosas'�,specifi_ci:lçõe�·-t{1çi;)icas dll própria Ford,
são submetidas a cuídadesos, testes no Laboratório de

Qualidade Ford, os quais a-ss.eguram, a cada peça a in

�paiâvel e -mundialmente famosa qualidade Ford!'

,.: ....

.

'Provei de dureza. Este medidor de dureza
Rockwell verifica a dureza de tôdas as .

peças metálicas Ford, corrrparando-as com

as especificações .origtnaís. Macrografias e

micrografias complementam tais ensaios, no
I",aporatódo de Metalografia Ford.

r - .-

, I '�'7.<'1

':;I�· .. "'EM TOCOS' OS�::�é"E"ND'EÔORES FORD V. ENCONTRA

j

, ,"

-PÉCAS FORD LEGíTIMAS
• I

J'.;
.

.

�,
'

J. �
','

.�

A'G R A D E C I M E N T O

\Viagens diárias pelos'
SUPtitr-Convair < da Real

Conte sempre com a Real para a
<, .sua viagem ao Rio ou a 'São Paulo,

Novíssimos e
.

confortáveis Super
Convair estão à sua disposição,
para uma boa viagem.

L. §lltNTOS')

Vq e volte
pela "Frofa
da boa viagem"

A direção dos Estabelecimentos" ,A.MODELAR" cum

prem o dever indeclinável de test.flmup;li;aT a _sua imensa

gratiaão ao abnegadO Corpo de Bombeiros e ao seu digno
. comandanté, pela á'ção pronta e eficiente na debelaçãó'
do incêndio que se mànifestpu a 8 do corrente, no ter��i
ro pavimento da' sua loja éonhecida como "Caçulinha" e

que tev.e 'início num1t sala' ocupada por inquilinos.
I

-

, Agradece, ,outrossim, a ação Elnérgica do digno Dele

gado Regional Ce!.' Trogilo Mello, aos iniímeros amigos
que, au�il!aram naqu:ela oportun�dade alarmante. Agrade
cem atnda ..

as maniféstações de apôio e simpatia de mi-
.

�lhares ·de pessoas -e especialmente os de sua velha, querida
e tradicional freguezia, A todos um ObrigadO e votos de
um feliz e alegre natal.

"

:,". ;1" 'i !

I
I

Inspetoria piAlvaro Men

des -. Ana Lapoli - José' Is
mael Vieira - Carlos oapu
to - Tadeu Brecola __: Dal

ton - Scarceur - Nilson

co�M� lI1er.cado 3 - Nilson

FavesBani cT""::-.Nba Araujo da
Roilia::G.bm�g ::.. .. Aurea San

tos -::7'""� J-llcUth· Óartesão _.As
tride -Carv.áihó<,;.. Adolfo Ro

drigues ,_:,; NHva Zimermann
.. ;- -(

-

__: ÜPâf!,:B,a-tist,a. Segurl:do sar
genjo '�.. M_aÍ'Í'lia: Araujo
Diretoria Escola Normal Co

légio São José - 'Prof. Dr.

Borges Filho - Nilson Nery
da Silva '- Porgina 'Jovita
Luiz ___: Laboratório.

.oi etori", F;scola Normal colégio
São .J_b!;�-- prof. Dr. Borges Filho

_ Nilson N�rs d-a SJ.1va - porglna

,JQ'\Útâ':,LtÚil:__ Lab�r�tório - pe ..

'4W- r:oiits- - D�;naia - Dr. Rei.

.nald�: ,il'V�s - Comissão Constru-
" .>(;..,_.

•

ç-.;;:'o I.�4; Ilva Rulan .Caixa 86 -

l':f�ónavdo }l, Ma:tLns _:_ A Brito 94

,;.. _P�ig€�iO .p/F.ernando Wánder_

IIncf.: l\1a.<lhádo - Presidente Ame

Jjca ,'-'--_ Instituto Industrial Jurí

dico - Gebraid Malhub - Vera.

Lucia Ferrei�a _:_ Aminl. Salum _

-

Maria Vieira Noivo.
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Prossegue o seminário econômico
�%':%SS%SSSSSSSSS%SSSSS%S%SSSSSS$'ssssssssss,ssssss,sssSSjd;o�u,..sssss:S%S%Sr;,'" bSSSSSSSSSSSS'SSSSSSSSSSiSS$SSSSSSSSS,;s,

NA ASSEMBLÉIA LEGISLAT�\fA ,_ ";"""�1t;:"5'�,..,.,·t+':1;.�·"-'

Continua a cerrada obstrução da Bancada Governista aos .projetos que con�edem b.enefícios
aos 'Professores - Nas- comissões Deputados Udenistas pedem vistardos processos para relar..

dar o andamento - -- Decisiva' a sessão de hoje - Presença do Professqrado. :�:��::Lf2:�:�s::;�:::�e��:�
Na sessão de ontem da Assem_ momento pelo deputado Ademar I dias atrás 'havla tomado a Inicia. tão Importante matéria. A- tnjus; bllcos _ os deputados que (iste

bléla Legislativa '0 lider da oposí , Ghlzl, comanda a obstrução do

I'
tlva de requerer a Inclusão d,)s tlçada classe do professorado ca, assinam REQUEREM, na forma

Qão, Depptado Êstlvalet Pires, ie, .:..equerimento Impedindo 'que o rerertdos projetos na ordem do dia, tarlnense, que assiduamente com. do a:·t. 101, § 5,0, Item I. do Re�.
vou à consideração do Plenário re..: mesmo fôsse votado na sessão face velo agora estranhavelmente com. parece às sessões de nosso Legisla. glmento Interno, dispensa de íns; iquerlmento assinado por quínzê v expí'ação do prazo regimental. bater aquilo que êl� mesmo havia tívo Estadual tem desoladamente terstlclo e publicação para a,

ln_Ideputados pessedistas e mais: c Desfilaram pela. tribuna os depu.
-

tomado a Iniciativa de I!foPÔ1" apreciado de' vlsu a atitude dos clusão na ordem do dia da nre,

deputado Querlno Alfredo Flach, tados Ademar Ghlzl - Eval<.lo Isto demonstra a Incoerência da deputado� governistas que frontal. sente sessão dos projetos· <lie Lels'
do partido de Representação Pc- \.maral Evaristo Canz!anl e bancada governista que não quer .

mente se atiram contra as suas numeros 451.452-453 e 447 todos

pular solicitando a votação dos fupy Barreto tôdos contra 0 re, em absoluto beneficiar a laboriosa mínimas reivindicações. Assim co. já com parecer das comissões téc.
três projetas de lei 'que visam be.,

,.1uel'lmento
que solicitava a Imp._ classe do professorado barrtga., mo os professores catarlnenses; os nicas. OUTROSSIM, REQUEREM,

neflclar o Magistério catarinense llata apreciação da matéria. O verde. Na ComissãO de Finanças, demais servidores públiCOS' yêm PRELIMINARMENTE, dada a

A bancada governista, liderada no deputado TuPy Barreto .que dois em reunião ontem realizada os de. sofrendo I!< prejudicial e cerrada aLta ímportãncía da matéria seja

putados udenístas Evaldo Amaral obstruçgo da bancada governista o presente raquertmento na 'forma
e Ws>ldomil'o Silva solicitaram que não tem permitido que se vo� do art. 67, do Regimento Interno,
vista dos processos, a fim de lhes te nem o projeto que visa conce- votado preferencialmente aos de.

retardar o andamento e para que der aumento do salário mínimo, mais requerimentos que se en,

os mesmos não sejam apreciados Isto mesmo apesar dos esforços contram sobre a Mesa. Sala dae

"té a data de 18 do corrente mêS. , empreel1dld�s pela valorosa e dlnâ· Sessões 14 de dezembro de 1959,

data em que a Assembléia Legls. mica bancada oposicionista. O re., (Assinados;) ESTIVALET PIRES
íattva Irá encerrar seus trabalhOS.,: querlmento que tomou todo o ex.

_ IVO SILVEIRA - DIB CHE·

padlente da sessão de ontem e que REM - PEDRO ZIMERMANN
O líder da oposição face à atitude I finalmente não, pode ser votado é _ OSNI REGIS - WALDEMAR
dos deputados -udentsnns solicitou do seguinte teõr: "Exmo. Sr. Pre , SALLES - ELGIDIO LUNARDI
vista dos pr.ojetos a fl� di que I síderrte da Assembléia Legislativa. _ IVO MONTENEGRO - AU
os mesmos não s�lssem da seore , Considerando que a Assembléia GUSTO BRESOLA - ANTONIO
tál'i.a da Comissão ele Finanças e Legislativa eilcerra seus trabalhos ALMEIDA -

- LECIAN SLO
pudesse a qualquer' momento, co; dia 18 do corrente relt'Iiza·ndo WINSKI - ORLANDO BERTO·
mo fêz na sessão do mesmo dia, apenas chico sessões ·ordlnárlas até LI _ ERWIN PRADE - WAL
solicitado a Inclusão dos mesmos o término de suas atividades TER GOMES - QUERINO AL·
na ordem do dia para definitiva .Çonsld.e:ando que tramitam por FREDO FLACH e BAHIA B1T·

aprovaçgo. compr'ovado está fóra! esta Assembléia Legislativa men , TENCOURT. Este requerimento
, '

de toda ·e qualquer dúvida que é sagem oriundas do poder Ex.ecutl. que como já salientamos não pou.,
a bancada governista' que vêm vo de alta Importância tais como

.

de ser. votado face a obstrução dos "Exmo·. Senhor. .

Espero em Deus ter saúde para

usando de expedientes protelató. as de numeras 451 452 .453/59 DeputadOS Governistas, deixa claro Têm esta, 'em primeiro lugar, a ler e, se me fôr possível, ver o

rios e 'impeditivos à. aprecíaçgo de que visam conceder 'béilefícios ao o interesse que vêm tomando os rinalid,ade de apresentar a V. triunfo de Florianópolis com a,

seus signatãrios na defesa. das Excia. meus sinceros para�ns e administração de V. EiCia. no

justas e I6
..
gítlmas aspirações dos que Deus dê ae nobre homem Pú- que louve o povo de FlorianÓpo_

servidores públicOS de nosso Esta. blico e s�a exma. família muita, lis pela grande escolha que fez.

do. persistindo como se espera saúde e paz. Aqui fica o mais insignificante

ocorra a obstrução da bancada go, Como catarinense embora aras, dos catarinenses, com o coração

vernlsta essas mensagens não se. tado de minha santá terra há mais aberto e a mente acesa, esperando

rão aprécíadas nesta fase dos tra. de 25 anos, nem
.

assim me foge poder um dia teverter a êsse torrão

balhos legislativos e Sô tornaram do coração a saudade dêsse Ilovo e de perto sentir a 'mesma ale.

a ser objeto de deüberação na e de minha Santa Catarina. '. g�'ia que sente hoje o meu povo.
-

pr'xlma sessgo legislativa Isto é Elevo, aqui o{) pensamento ao Despedilido.me de y. Excia. Sr.
o .'

C· do' d U'
• prefel·to" peço desêulpas pela' li.

a pacttr de 15 de abril do próximo na or o mverso. e a nossa
,,,

ano. E até lá que espere a maltra.J santa padroeira. llara que o Ilu ; herdade que tomei. mas .e!lJ;�;ia
tada classe do digno proressorado I mine e guarde., certo de que não es«ou erranao,
de nosso'-Estado que não co�ta} Tomo � liberdade de me dirigir jPOiS méu desejo é enviar.lhe UlI\

n.em slquer com a apôlo do eleito l!l V. EXCla. com a cel·teza de que, fraternal abraço. .

pelo povo do Oeste CatarlnEllse, a sinceridade que me leva a tal I Germano Manoel pereira".

que representa a sua classe. ...

* '" *

Na sessão dé hOj,e espera_se qlle
o requerimento de preferência: se.

Ja afinal votado. O resultado dessa

votação d·ev·e levá·lo à- aprovaçãO
ou na pior das hiPóttleeS, a um

empate que deverá ser decidido

pelo sr. presid-ente da' Asselpbléla.
Se ocorrer' Isso, o reque�ento
pode considera,r_se vitorioso, face

aos terMOS de recente nota do

PTB que-em reunião da sua bano

cada' por ·unanlmldà1&ll. .

decidiu

dar apolo às justas reivindicações
dos p�·ofe�sore1! .

A· seslião de .. hllj.e é da maior Im.

portância e merece a presença do

professorado em ma·ssa
... para

ver. .. para cr·er ...
tração justiça seja feita o sr. . -------:---:------:::------:::::----=-=-=

��:!ir�:�::�a��a:::�:�:e::: Con'lra�a c',rl·a-ça
...

·o do�l-rquivo Pu._ bli_co,prefeito está se dedicando aum; �
_

trabalho de base a um labor In. Na sessão de 9 do corren- registros públicos. r�do pela mesma constit�i-I �ma ·certldao que nao. este-
�essante, cujos· primeiros frutos te da Assembléia Legislativa É bem' verdade que ao Es- çao· Federal, no seu artlgo Ja �m livros na locahdade,
oomeçam a despontar. a. sra. Inge

.

Colin Barbosa tado restou, em' consequên- 141, § 3°. terao de esperar semanas e

L�ma, representante pete- cia do artigo 60, a faculdade Senhor Presidente e ·Se- meses.

Hoje. pelo microfone da Rádio. blsta, pronunciou o seguinte de legislar supletiva ou com- nhore�. Deputad.os, os ser-
_
Porq1)e e�sas certidões se-

:}uarulá, ':A Mais popular Emls. discurso: ."

plementarmente. ventua!lOS da Ju�tiça o�u- rap ..
fornecldas pelo, Arquivo

.. ora Catarlnense" o Governádõ: "Senhor Presidente
. Ora, não se poderá admi- p�� cerca de 8 mIl funclO- Pubhco.,

:� Florianópolis fará sua primeira Senhores Deputados tir como norma supletiva ou narlOS. Tamoem os mag�st.ra�o.s,
f)restaç�o de contas ao povo, In_ Esta Assembléia foi cha- complementares as que o os. �embros do Mmlster}O
formando.o sôbre as atividades da �ada a examinar um pro- projéto encerra. Essas pessoas são remune- PUI:�llC� e os advogados_ serao·

------ .. - __ o ------------------- J�to 9-e lei de enorme signi- O projéto contém matéria radas à base de um salário preJudICados., .

--------- .. - ....- ..-- � ---- "W,___ flcaçao. que contradiz a legislação, fixo e uma parte suplemen- ,Quantas veze� prec1sa;m
•

M h
.,.

d' J
.

d
'.

• O "t d' federal tar em forma de comissão. ele no mesmo dia. uma m-

Un eca e U eU
proje o e orIgem �o-' Convertido em lei êsse pro- formação um documento ou

• .• verna�ental, que. translta Em vários têxtos, cotejan- jéto, a remuneração dêsses uma certidão.
.

/'

•.
.

_. •
ne�ta e:;tEia! para CrIar o Ar- do-se a legilslação federal e

valiosos colaboradores fica- Mas, o maior prejudiclido,1 • qUlVO Pubhco do Estado, en- o projéto que cria o Arquivo cará reduzida. o grande prejudiçado, será a

llIII llIII
volve aspçctos que merecem Público, verifica-se a impra- M·t d

-

t· população.'
III RENATO BARBOSA marchando de manso e sem 1"'.11do, lá P I

um estudo sereno.
_.

ticabilidade do que se pre- ,

Ul os per erao a e o em-
Feito o. registro de nasci-

!III RIO, 11 pE DEZEMBRO. - Afronta- vai o coroínha, de olhos ansiosos fixós llIII Um estud? ,que jllao lm- tende.' pr&go. d' .

t menta, 5 ou 6 anos depois, o
l1li da e enrodilhada na teia metalica da de- nos círios ilúminados. Suspende; em III plique e� sItua-lo sob o ân:- Para não ficarmos apenas J ra� es mconv:emen es re-

livro de assentamentos que;
;;;j magogia, acaba de desaparecer, ideológi- gest,;> lento, a munhéca do judeu e� si- IlIIII guIo l?:;trtldario.. no campo das afirmações, sulta

..

rao"\do projeto em exa-

diga-se de passagem, custouIII camente, sob a manópla de um sádico, a lenclOsamente, vai sufocando uma a II'

I
Projetas d�ssa naturez_a p�rmi�ir_no-nos cita:r alguns

I m�o interior do 'Estado, dis- ao serventuário apreciável
• União Democratica Nacional. Pela mão uma..as chamas mais fortes, as que ru'- • reclamam m�lta ponder�ç.ao dlsposItlvos da lel federal. tante dos meios de comuni- quantia, estará entregue ao

llIII
dos mineiros foi conduzida ao sàcrifício tilam com ma.is fulgor, na altura. Apa- llIII

e gr�nde dose de espmto (decret� 4857, 9:11-939). . 1. _

de t ansporte as Arquivo Público pa capital
III extremo. Pela crueldade dos mineiros, ga-se com volúpia,' e retorna mansa- ., púb11co. 'O artlgo_ 30 dls que os 11- caça0 e r.. '.

d Estado
llIII tão ciosos dos fóros de tradição parti- mente á sacristia, para Cochichar com Assim pensando, procede- vros € papéis pertencerão ao p�sso�s, o cOmerCl? � a m- I o

.. "')
III dária. Mineiros que imparam sempre no Os amigos, enquanto a igreja emerge de • mos a um demorado exame arquivo do cartório, INDEFI- dustrIa, ao necessitarem de (Cont. na 4ft. pago B

llIII resguardo das tradições de dignidade novo na doce penumbra ... " (Vd'- Afonso � no projéto -de lei na 369/59, NIDAMENTE,sendo defeso

11III politica de Bernardo ,Vasconcelos, João Arinos, "UM ESTADISTA DA REPúBLI- � de origem governamental. aos oficiais destruí-los, qua1-
• Pinheiro e Artur Bernardes. Mineiros CA", II, pago 587/8). _ Nesse exame tivemos opor- quer que seja o seu tempõ.

.

llIII
dos velhos luzias e saquarêmas. Minei- tunidade de penetrar na in- E o artigo 36 da citada lei '

., dos do. "Manifesto aos Mineiros". Mi- Com a revogação do irregovável, a • ti.midade. se assim se puder diz o seguinte: dividido um

llIII neiros dos lenços brancos de' Teófilo munhéca do judeu, manejada pelo co- �
dIzer, do projéto de lei.

. cartório por critério geográ
III Ottoni. Mineiros de Virgílio de Melo Fran- roinha Magalhães Pinto, acaba de apa- ...

· Achamo-lo inteiramente fico, ou de distribuição de

• co. Mineiros das campanhas de Eduardo gar o derradeiro· círio, não voluptuosa, II1II fóra da realidade, sem uma atos, 'serão válidos os arÍlti-

II1II
Gomes. .

. mas ,melancólicamente, que, mortiço III perfeita correspondência com'\ gos registras feitos até a 1ns-

.. embora, se projetava da velha e histó- II1II a legislação ordinária fede.! talação do novo ofício, per-'
llIII Morreu, 1CleoI6gicamente, a UDN, de- rica· Bahia para todos os redutos ude- ... ral. tencendo o arquivo ao anti-
III vorada, viscera a viscera, pelo hienis- nistas nacionais: - Juraci. Magalhães.. O projéto, em várias par- go.
llIII mo político de Jânio Quadros, sujo por llIII tes, atrita-se com o diploma O projéto que cria o Ar-
III fóra e por dentro, na autorizadit defi- lIJll' federal regulador dos regis': I quivo Público irá reduzir
llIII nição de Carlos Laêerda. Morreu ao se Quanto ao caso particular da UDN, • tros públicos. drásticamente os recursos fi-
I!!' agachar, para lamber os tacões das sa- na política da sucessão presidencial, Jâ- E diga-se que êsse decre�/ nanceiros de cêrca de 2 mil

• patarras do aventureiro conspirador. ,pio Quadros matou-a por asfixia, apli- • to, de n. 4858, de fi de novem- serventuários e auxiliares de
Um de seus líderes, . o eminente Sena-. cando-Ihe a gravata. do malandro. Po- llIII bro de 1939,. constitue ma- justiça.

• dor Milton Campos, referindo-se cert� bre UDN, - dama violentada em 24 de III téria suplementar do Códi- Tabeliães, escrivâes, ofi-
ocasião aos percalços surgid"os, na terra agôsto de 1954 e em 11 de novembro do' llIII go Civil. ciais de registro de imóveis

• natal do passado, contra a candidatura ano seguinte, mas que, a' despeIto de III O m'ais importante, que oficiais"_ de registro civil e

,1lIII presidencial de David' Campista, ex- tudo isso, mantinha em suas· relações • merece ser consignado, é distribuidores. amparados
JII plicou que esta morrêra sop a "munhéca certas prudentes reservas e aparente' que o projéto de lei criando por lei, consideram-se donos.
II1II do judeu". Munhéca do judeu, na p�- hdnestidade.. Ac.arneirou:-se: pela ambi.,. • o ArquivoPúbJico, não aten- de seus arquiVOS e úqicos
III toresca narrativa do referido homem ção de conquistar' (> poder a qualquer llIII de a uma real necessidade. responsáveis pela respeqtiva
• público, se denominavam, nas Minas preço um partido dito de doutores e III Ademais, Senhor Presi- guarda. '.'

II1II
Gerais de idos tempos, os pequenos co- cartóias; de magnatas e 'banqueiros, fa- .II1II .dente e Senhores Deputados, Se a lei assim determina e

JII nes ocos de metal, fixados á ponta de ce ao· qesvairamento.. conspiratórIo de III os registros públicos estão essa lei encontra seu funda

... longas varas negras, com que os sacris- um psicopata. Finou-se Jurarcí, _ últi- • dentro da ó.rbita de compe- mento na Constituição. Fe
III tãos costumam apagar as vélas no tô- mo facho de luz, na caligem do ambien- III tência legislatíva da União. deral, art. 50, inciso XV, le-

dos· altares. te partidá.rio. Acarneiro"lbS, é verdaae; � A Constituição Federal, no 'tra "e", sem sombra de dú-
a UDN, para ser derrótada mais uma •

seu artigo 5°, inciso XV, le..- vida constitue isso direito
penumbra propICIa 'da nave, vêz... . .. II tra "e", atribue à União com-' adquirido.
i.,"" .. "M. ..._ ., v.t.'. 'iA_." �\ .��!t � ,. 'ti .petência par:a J.egls1a�. sôbre E ,direito adquirido, amp::J.-

·"""'"-._........;...,f··"·...._:---'..C• ...:._. �..=-."�•..•.•.� .

_ _ .-:.'"ê ./

NOVA LIMIIA
CONVAIR

.

A

g_
9.30"!-

'DA MANHA
E RfO - PLORIANOPOI"IS

TAMBÉM

OlRETO AS 15,30

TAe
CRUZEIRO doSUL

Nêsses 30 dla.s de .sua admlnls_

.

A SUa palallÍ'l'l será Irradiada '10'
horário de 13 05 às 13 25 em ou·

, , ,
das curtas e médias.

Florianópolis, Terça-Feira, �5.'de Dezembro 'de 1959

ijM M�� IIMI�lnu�u
���UI� Mj�HID�

PRESTAÇÃO DE (ONTAS ··AO POVO
PELA ,RÁDIO GU4RUJÁ

A 15 de Novembro ce:'cado da;; prefeltu�a,! ne�se primeiro mês de'
sua gestão.

, .

mais caras esperanças do povo de

Florianópolis o .. sr .. Osvaldb Ma.
,

.

chado assumia o Govêrno do Mu.
·nlclplo. ,

Em virtude de dificuldade no trânsito
aéreo, o .sr. Celso Ramos, que deveria ontem
chegar a Florianópolis, a fim de seguir para
o Sul, viajou diretamente a Pôrto Alegt'e,
de 'onde, por via terrestre, rumou para Ara
ranguá.

Na cidade sulina, ontem, prosseguiram
os trabalhos do Seminário Econômico, ini
ciado no Oeste; pela Federação das Indús
trias de Santa Catarina.

Dificuldades de comunicação impedi
ram-nos o noticiário dos trabalhos ontem
.realizados, o que procuraremos suprir nas
próximas edições.

'SSS%SSSSSSSSS%%iS%S%SS"'SS%"SS%%%%Sw,:,.S%\!;�

(ATAR�NEN$E RADI(AllO EM Sg PAULO
HÁ MAIS ·DE 25 A��OS ESCREVE AO
PREF�ITO ·OSVAl'DO' 'MACHADO

"Espero ver o triunfo de Florianópolis com a

Administração de V. Excia.". Diz Barriga
Verde que reside em Gúaratinguetá

possa ser, compreendida e minhas

singelas palavras possam fazer.lhe
sentir e notar que )larriga.•verde

não é Só quem vive aí admírace
/" ,

e confia em V..Exaia.
. ,

Fórmulando votos pela felicida_

de pessoal do sr. Osvaldo Machado
e afirmando suas esperanças de'
catarínense amante "de sua terra,
o sr, G.erma.no Manoel Pereira, �e.
sídente à Rua Frei GaIvão Guara.
trnguetá - Estado de SãÔ PlIlllO,
dl:lglu a seguinte missiva ao pre_
feito de Florianópolis:

Quisera estar e mmínha terra

para. poder orerecer.tne meus tra,
-cos préstimos.

PERCILlANA BATISTA DA CUNHA.
'_' (MISSA DE' 7,0 DIA)

Dario Alexandre da Cunha, l'Tilton, Nilza, Irapuan,
Ivanir, Cesar, Carlos e Alirio Cunha,. genro noras e nétos

agradecem sensibilizados, as manifestações de pesar, re

cebidas por ocasião do falecimen� de sua saudosa esposa
e extremosa mãe - Perciliana Batis.ta da. Cunha e êOl1-
vidam parentes e amigos para assistirerp à missa de 7°

dias que, em sufrágio de sua bonissima alma, mandarão
de São' Luiz as 7 horascelebrar nq altar-mor da Igreja

quarta feira dia 16.

Antecipadamente agradecem a

rem a esse ato de piedade cristã.
todos que comparer.e-

Aquele gluglu, no meu quintal, sem o meu conhe

cimento,
.

sugeriu-me logo fuga de algum galinheiro
vizinho.

Aberto o inquérito, ficou provado 'que o dono da

quela J!.preciadissima voz não era fugitivo de Ara:
garças'e estava ali, nos meus domínios, em situação
absolutamente séria, honesta e constitucional.

Mais uma ge.ntileza do velho amigo Antônio Sa

lum..- cO,rdialissimo f1'eguês de caderno nessas fina�

lembranças de Natal.
,

Claro que o Salum não carecia de fazer essa vio_'

lência. Os perús andam raros e caros e êle não pre
'Cisava incomodar-se. Podia deixar para 1960, ano em

que tenho especial motivo" para uma boa peruada.
Com isto, termino, 'citando o Padre Vielr.a, relem

brado no discurso do Marechal Lott: A melhor ma:"

�teira de agradecer, é pedir.
Grato, pois .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


