
Goiás em pêso
votará com Lott

ro, 29 (v. A.) _ o ma-
hal

.

Teixeira Lott será
ticamente votado pela
lidade das fôrças políti
do Estado de Goiás. Tan-,
o sr. Mauro Teixeira,

didato situacionista 8.0
êrno do Estado, como o
José Ludovico, indicado
a

. Oposição, pretendem
ar às Urnas o nome do
istro da Guerra..
deputado Emival Caiado
o único defensor da can
atura do sr. Jânio Qua
s. Contudo, o candidato
UDN e do PDC o deixou
difícil situação perante
'eleitorado: marcou os

s 17 a 22 de novembro pa
uma visita ao Estado do
iás e, apesar dos gran

prepãrattvos, "lá
.

não
areeeu.

.

deputado pela UDN fi
sem saber o

.

nue fazer
os aviões ,1iretal<dos para

viSita do ,.can<UdatQ- (',.faíl�.·
s clnrrrascos, 'W':ól'pccpr,'ões '

rarn i)':l:ogrflmatlos .. cornm�
o a deshes&;f pól' clJnta' á6

. Emi"\fal Caiado, que, na
sma oportunidade, dese,-
'a lançar-se candidato ao)
ovêrno.
_ "Estou inteiramente li
re de compromissos tanto
m Goiás como' 110 111ano fe
eral" _ declarou o sr. Emi
vaI Caiado.

Disse que, apesar da UDN
haver apalado a candidatu
ra do 'ex-governador José
Ludovico, êle se mantém nu
ma atitude de independên
cia "contra os ludovicos de
qualquer dos lados". Mas
acha que poderá tornar-se. o
fiel da balança."
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Em co�n;�tá;i� <tadiofô�ico, pQSt�áormente pu
blicadó, a,firmamos que {) 'Secrétário <;Ia Fazenda, indo
'à 'Assembléia, ';fôra' convocado para dar sua demãozi
nha no procesrro de obstrução das bancadas governistas
<l adjacentes, movido contra a mensagem governamen
tal de amparo ao professorado".

Já nesse introito, a' imprensa. palaciana vislum,
; i Orou ataque nosso ao' Secretário que cumprira rHspo

I sitivo constitucional.
Difícil de lidar-se com· suscetibilidade assim tão a

tlôr da pele, que antes de ler, já treslê.
Dizendo que o Secretário fôra convocado pam uw:

sua demãozinha ao prócesso obstrucionista, a nossa crí
tica--visava ao ato convocatória e não ao Secretário.

A distinção que fizeram, nas nossas palavras cla·

ríssimas, não deve correr à nossa conta.

A Assembléia marchava para o encerrl\mento dos
seus trabalhos.

Os pronunciamimtos favoráveis às emendaIS pos

tuIadas pelo professorado; indicavam vitória tranquila,
Mas, os votos ... não!

O jeito de sair da entala:dela era a obstruçãu, para
que a matéria não fôsse votadã. e descobertos llão fi
cassem os que, com mostranças de amizade, estavam.
eng'anando e tapeando _ tapear é o verbo � a sacti�
ficada classe.

MAUR,O RAM·OS
procedente da Capital, ,da Repú

'blica, enc,ontra_$e entre nós, em

visita a parente$ e amigos, o nosso

distinto coestaduano, sr, Mauro
de Florianó·

o ilustre visitante que entre

li';' desfruta de largo circulo de

a.dmirad,ores, tem sido muito CÜDl

primentado.
NOSSf'5 n,tl's de feliz estada na

C:tllit&l

A1RA

SÃOPAUlO
A votação seria o estouro! O seu resultade conhe�

cido: 15 votos pessedistas 2 trabalhistas e 1 perrepista
_ como já foi denunciado, sem contestação _ apro
variam as emendas.

M�smo com duas, ou três, ou quatro ausências éS-
,

8as emendas seriam derrotadas! Como no caso dosCONVAIR

DIÂRIO
(

cartórios!
De um dos deputados governistas, que jurara so�

lidariedade aos professores, surgiu a inspiração, obje
tivada em reftuerimentO seu, de �erem convocados doi'!
Se.cretarios d'Estado:':' ;-'

O deputado Volnei Olívei'ra - nome aos bois - se,
de fato, estivesse ao lado dá classe desprotegitla e sa

crificada, em vez ele articular essa inoportuna e inú
til convocação, usaria dos seus ré'cursos e das suas

manhas emcsentido contrário isto é, em prol da co-,

locação da matéria na ordem-da-dia,
.

para votação.
A vistll- disso, denunciamos reiteradamente, a fi

nalidade obstrucionista do ato convocatório..
Em nada aÜngimos os dois Secretários' por atende

rem à convocação. No, caso, a i1wc€ncia iltil lhes era
o

.

obrigação, sem lhe,s ser culpa.
A catilinária com que nos enfren.tam, e� defesa

do comparecimento de suas Excelências ao Legislativo,

TAC
\, CRUZEIRO do SUL

agêncll:
R. Felip. Schmldt, 24
Fon.. 21-11 • 37-ào

, Hoje já se sabe com c_erteza que a op�n.i�o P�
blica em todo o país, e nao apenas a 0l?m.lao pu
blica carioca, apreciou a farsa ?o sr. Ja�llo Qu�
dros como oportuna e irretra�avel mamfestaçao
da sua imaturidade e da sua Insensatez. Com a

renúncia o sr. Jânio Quadros confirmou para to

do o paí� aquilO que já_ sabia!l11argas �a!11adfts da

população _ que êle �ao esta em c?n,dlç?es de al

cançar, sequer de pleitear, a Presldencla da Re-

pública. . .

dOs depoimentos que ch,ef?:a,m. do mtenor. on e

os ecos da campanha pubhcltana em q�e se sus

tentava o sr. Jânio Quadros lhe dava!11 as preten
sões presidenciais um certo arrimo, saa _umform�s
no sentido de revelar a completa decepçao do.elel

de ,áre.a afins com a atitude
.,

'"'ovo'te

Discurso de Juscelino será documen
to político de grande· interêsse

RIO, 29 (v. A.) _ Como pelos comunistas lig-ados a energia: os que pretendem militar do Exército, corno o
de hábito. o presidente da políticos sem sentimento de' solapar o pais. O discurso coronel Walter Bastos, en

Republica falará para to- sua responsabilidade. i presidencial será pronuncia- carregado do inquérito na
'dos os brasileiros, na pas- Arírmando-que se mante- "da à noite, dia 31. na "'Hora Aeronautica e que ouviram
sagem do ano. Segundo se rá dentro da lei, Juscelino do Brasil" ou seja às 19 ho- o major Fortunato, logo após
divulga, Juscelino dirá no) não poupará qualquer atítu-

I

raso sua chegada, atribuem gran
seu discurso coisas de tal de tendente a extinguir os O major Alberto Carlos de importância ao seu de
gravidade sôbre uma cons- I focos de desordens semea-, Fortunato, da região militar poimento, através do qual
piração articulada. em todo dos por agentes ao largo do I de Salvador, que chegou surgiu o "fio da meada pa
o país, que farão de suas de- território nacional. O dis- preso, a esta capital e ficou ra a apuração da penetra
clarações um documento po- curso pretende exprimir em incomunicável perante a co- ção do, movimento nas filei
lítico de. desusa� interêsse. suma, segundo se antecipa, missão de inquérito instau- ras do Ex�rcito".
.Juscelíno marcara bem nítí- uma mudança radical nos rada para apurar as causas

damente, que será inflexível

I métodos.
usados, até agora e efeitos da rebelião de Ara

na punição dos culpados e pelo presidente da Republi- garças, no qual estaria ím
dirá que se inaugura uma I ca, que apregoa ter sido to- plicado.
era de recuperação não só Ilei'ante e compreensívo, mas Tanto o general )l:stevão
econômica mas como em de- estar . disposto a enfrentar Taurino de Rezende, presí
fesa da ordem, ameaçada finalmente, com vigorosa dente do inquérito policial-

\

meBte em IDel . serg 'elelu9dg os 211oam����:l:�tj=�o��:�;�:��:, :(IU u uUU perigo a paz mundial. Mas a verdade é que registrou sen-

POSTA BRASILEIRA R'ECUSADA � CONSELHO-DA OEA DEVERÁ MARCAR NOVA DATA I �:�t�evz��;:oOSn�I�:�:i�� �:ç���ViVoê����áise ed�c��:��!i:.
I

.

. I
A visita de Kruchev aos Estados Unidos foi o fato deSHING�O�, 28 (U:. P',) da Comissão cpncordaraJ;ll em A Comissão Preparatoría I realizara .senão em príncí- recer uma demora multo .. fA '

•

Iítí terí C t·t·
'

a ComIésao <la Orga- que a conferencia deve ser reuniu-se hoje, em sessão pios de 1961. Uma reunião longa para a celebração da
maior Impon�nCIa na po I ca

_

ex �rlOr. ?�S.I um um

ão dos Estados Amerí- celebrada depois de 20 de secreta, na União Pari-Ame- em fins do proximo ano en-
.

r eu n i ã o Interamericana. passo no caminho da cooperaçao, VIsando ínícíalmente a

s concordou hoje em novembro do' proxímo ano. rícana para redigir a reso- contraria os Estados Unidos' Acrescentou a mesma fonte preparar o terreno para eliminar a "guerra fria". Sendo
indefinidamente a A conferencia devia ínau- lução sobre o adiamento da e o Brasil num periodo post- que o sr. Lobo era partidario aparentemente um movimento pacifista por parte de Mos-cima Conferência In- gurar-se em QUitD a primei- conferencia, a qual será sub- eleitoral e se duvida que es- de uma data no mês de [u- ,

.
. . . ,. . ...ericana A Óomtssão," 1'0 de fevereiro, porém a metida a aprovação do Con- ses países estejam dispostos Ilha proximo para que a cou, que e o centro da agressívídade Ideológica e militar,

é presidida pelo embai- falta de preparativos no selho na quarta-feira. A re- de tal importancia enquanto Operação P.a'n-Americana do não resta dúvida de que contribuiu para desanuviar o pa
equatoriano Gonzalo Equador, o processo eleito- solução recomendara' que o a assistir uma Conferência presidente Juscelino Kubíts- norama universal, suscitando novas esperanças de har-

dero, decidiu aconse- ral neSse país e uma sérle Conselho da O. E. A. se reu- não tiverem assumido os no- chek p_udesse ser posta el? mania prosperidade e bem-estar para todos os povos.o adiamento e não fa- de fatores combinados in- na a 30 de março de 1960 vos governos. execuçao enquanto o pnmei- '

'

r
recomendações p a r a tluíram na maior parte dos para marcar uma nova data. O embaixador Escudero 1'0 mandatário brasileiro es-
nova data. Informou- membros da O.E.A. a favor Muitos 'diplomatas acredi-. propôs, na semana passada, tivesse no poder, O sr. Kubi-. Realmente, desde que os bolchevistas não "queiram ou

ntudo, que os membros do adiamento. tam que a conferencía não SI) que o projeto de resolução tsehek deixará o governo a façam a guerra, a humanidade conhecerá a paz, pois as

contivesse. uma cláusula es- 31 de janeiro de 1961. democracias, pelo seu próprio mecanismo institucional _

pecífica estabelecendo que se ,A com�ss�o decidiu fina�- com o contrôle dos parlamentos associações civis e impren-marcasse para depois de no- mente elímínar a rereréncia,I' .. _'. _

, vembro do ano proximo a a novembro a fim de aten-' sa Iívre _ Jamais provocarao um confhto armado. Poderao
data da conferencia. der' ás obje'çõe8 'brasileiras lutar em' defesa. do seu estilo de vida, porém não rompe-
O represéntante brasilei- mas a maioria dos seus rão as hostilidades, não tomarão a iniciativa de agredir.

ro, sr. Lucilo Hadock Lobo, memb!os conc(,H'da, em .que Todo o esfôrço de sua diplomacia é para manter ocontudo, declarou, segundo ela nao podera ser realiza- .

se diz, que o fato faria pa- da antes de novembro. "statu quo" no mundo.

mais um deputado qUe te
nha coragem de subir à trí-.
buna para raser restrições a

. essa iniciativa".
Finalizando, o sr. Emival

Caiado declarou que não
têm qualquer fundamento
as notícias de um compro
misso seu com o sr. Jânio

"M' J.q I t d Quadros, que, se eleito, o
.

_ m. a u.a .
agora por nomearia prefeito de Brasí-

diante vai se cmgrr exclusí-

I lia. Acha mesmo que o can
vamente ao traba�ho parla- didato da UDN não tem muí-'
mentar como presidente que to amor à causa da mudan-
sou do bloco mudancista. As- ça da capital para o pla

.sim que a Câmara reabrir, nalto. Terá sido êste o motí
nós vamos fazer uma cam- vo por que nâo apareceu em

pãnha tão intensa pela .nu- Goiás na data prometida,
dança da capital na data muito antes ainda da sua'

previs�a, que' não haverá. "renúncia".
------�----------------�------------------------------------------�
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Cada vez que a ELFFA
_ com perdã.o da má pala.,
vra _ aumenta OS preços da.

lU7 e energia, aparece nota,

na imPr.ensa empurranão as

culpas para o govêrno fede

rai.

É cita deeretos' --- sempre
do govêrno federal - para

emJ;lair a opinião dos in_

cautos.

Como se o govêrno federal,
por leis e decretos, vivesse a

fazer aumentos.

Se assim fôsse, o preçõ da

luz e da energia seria único
na Brasil;
E nós, os florianopolita

nos, não estaríamos a invejar
'Curitilía, . ,onde as taxas não
chegam à metade das daqui!'
E não tem piscapiscagens!
Será que por lá não cum_

prem ,os' decretos é leis, ..•
do govêrno federal?

Ou então é porque os au

mentos, "
do govêrn,() fede.

ral não são obrigatórios!
O descaramento da. " per_

.

doada' a má palavra, é que
tem sido sempre obrigató1'Ío.
lUas, não pega mais.
O pov,o já está cansado de

saber- que a nossa luZ e a

nossa energia são caras por;.

�que (, sr. lrineu Bornhausen,
que nos prometêra centrais

hidroelétricas, D,OS impingiu
uma entidade nos piores
moldes d,o capitalismo voraz:

Conferencia será em mea·
dos de maio

I
é toda, ex�ada e pode ser classificada entre aquelas I
dw"::�:,q:�::�: jn:,�o:açãp: ::imp,�:,a Sl:�� 'I r.cionista merecem' retribuidos �om outros tantos d--=' ;\
interjeição. I IOnde Já viu _ perguntam lá,- govêrno cqu!!!- I ,

brado?
'

[IIO'sr. Irineu Bornhausen _ o governador que nos

prometeu cinco centrais elétricas e nos legou a ELFFA, \ I

com perdão da má palavra _ em seus discursos e 1·mensagens, do que mais se vangloriava era de ter sido
o SANEADOR das finanças catarinénses. !O atual governadór, abre o

.

capítulo das finanças
da ,sua 1,a Mensagem com estas palavras: "Tendo por I
escopo principal da minha administmção o

saneamenJ-1to das finanças do Estado .. :" /
Se com tanto saneamento e tantos saneadores a

bordo, ainda houvesse desequilíbrio onde sempre hC!u- Ivera equilib)."io, estaríamos na situação suínica de fri-
.tados na própria banha!

Causa elogio interrogativo da' imprensa do próprio,
govêrno que eli.mina deficit.

'

Fazei' orçamento com despesa super-estimada e

reéeita sub-estimada dá, forçosamente, deficit fic'tício,
na previ.,:ão. Na realização, todavia, o deficit se elimi.,.
na, tão naturalmen,te como os liquídos ingeridos
saem ... 'na urina,

_rrnallElllI!ãI" .....-.._...

Se, essa mágica g.e papagáio confere diploma de
. financifitu, todos os mamíferos podem botar pla,ca de-

. urologistas.
'

Causa espanto à imprensa do próprio, govêrno que
paga as cotas do artigo 20�

Éssa, não! Essa ninguem no-la atrafunca!
Pois não está aí a Mensag�m provando mais de 86

milhões de dividas aos mUnicipios?
Pois não houve até um empréstimo, 'com o Inca, de

100 milhões, para a liquidação desses compromissos?
Como a lei mandava, com prioridade? Empréstimo qúe
foi feito,. mas pagamel1.to que não foi feito?

Empré'spimo em que o sr. Hercílio Deek necessal'ia
ment!'! .interveio como Secretário da Fazenda? E ,coma

diretor do, Inca também, pois que estav'a no exercício
deSse cargo?

'

'li] verdade que, durante o exercício, alguns munici
pios conseguiram re.ceber parcelas das suas dívidas.
Não diretn;mente, porque nunca havia dinheiro para
êssa espécie de- pagamento. Mas por interposta pessoa,
para a qual nunca faltava dinheiro. '

E dizem que o nome desses segredos é austeridade'?

Apesar do sigilo mantido
pelas autoridades, respon
fiáveis pelo inquérito, sabe
se que, em seu depoimento,
o major' Fortunato compro-
mete vários oficiais superio
res do Exercito, inclusive um

general e seis coronéis, além
de- dois brigadeiros: O nome
dêsses militares não foram
revelados .

AUGUSTA, Georgia, 29
(UP) _ O, presidente Eise
nhower comunicou, hoje, que
é satisfatória uma data em
meados de maio' para reali
zação da conferência supre
ma em Paris.' Eisenhower se
acha aqui em gôzo de férias.
O titia 16 de maio é provável,
mas a .data exata depende
de consultas com a França
e Inglaterra, que já foram
iniciadas" sl>gyndo .um l�or-'
ta-voa oficial.

o erro é orgânico, de es_

trutura�ão.
E contra êle Só um.a espe_

rança: CELSO; em. 1960,
porque êle, no seu programa,
trataUll,o da energia elétrica,
disse:

HAMBURGO, Alemanha,
29 (UP) _ Uma companhia
desta cidade anunciou hoje
.Jl!le durante o próximo ano

)a�lUlá� mercado um'

n3-1vo instrumen-tQ.._para a pesca
em alto mar, destinaàQ!!- su
perar todos os métodos

'�

,

agora conhecidos. Os Labo':'
ratórios Electrônicos Inter
nacionais desta cidade, dis
seram que o instrume:qta,
que já foi experimentado n0

Atlântico, succiona os pei,
xes por meio de uma bomba,
em vêz de .pescá--los com

uma rêde.
, Os peixes são guiadOS por

'1.1m campo elétrico até a bô
ca dê uma mangueira, que é
introduzida na água. O cam

po elétrico seleciona os pei
xes por seu tamanho e não
os mata. Afirmou a emprêsa
que o novo instrumento não
só é capaz de pescar à razão
de lima

.

tonelada de peixes
por minuto, mas também l1e-'
leciona os' que atingirem °

seu pleno desenvolvimento e
, deixa em liberdade os que

--- � .

são muito jovens. 'SSSS%%%SSS%S%SSSS�
------ -
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e
. posição rélativamente aQ problema da' sucessão

P·,�n,,!aa- eGC a'lteCL#da :�r�s����!.�� �md����t�m;ii� c�!n�f:e�id���r�u���
,;' lado, com o fortalecimento da candidatura do

'.
.

., :����Pcta�çf�t�o�u�e�n����l'��t���à�:n��f���t��
lusões com os partidos e não sinta qualquer espé- demonstrou ao mesmo tempo leviandade e insin-, do sistema de fôrças situacionistas.
cie de entusiasmo pela generalidade das organi-· ceridade, comprometendo definitivamente o res-

'

zações partidárias, reconhece que são elas os ins- peito que aind.a lhe tinham alguns chefes- políti-'"
'

O respeito e o, carinho da opinião pública pe-
trumentos inevitáveis da ação democrática e que, cos da UDN que o sabiam destituido de certas qua- la figura do ministro da Guerra, cujos' átributos
bem ou mal, é atl'avéll delas que se consubstan- lidades, mas não de tôdas as qualidades que se realçam tanto mais quanto contrastam cmn os
ciam os movimentos, os anseios e as reivindicações exigem de um homem que pretende governar uma defeitos e os vjcios de temperamento do sr. Jânio
nacionais. nação que amadurece politicamente como a noss-a. Quadros, prognosticam uma campanha brilhante,

Procurando destruir o prestígio das agremia- O desmascaramento do demagogo foi, entre- e uma vitória integral do candidato que prossegui':
ções que o apoiavam, denunciando a existência de tanto, oportuno, permitindo que largos setôres da rá a política de estímulo e promoção do desen-
reivindicações ilegítimas quando elas não chega- opinião pública; iludidos com sua propaganda, re- volvimento econômico do país.

a _vir �. tQ overnador de São Paulo fizessem seu juízo em tempo de rever sua própria (Do DfARIO CARfOC.A)

Eisenhower deu sua apro- ,

vação' em conversa' telefônl ..
ca com o secretário de Es
tado, Christian Herter, que
se acha em Washington,
Berter, o sE2retá.rio de Defe
E:a Thoma 1 n,ü's. o presi
dente da \)i�'l1iL.;ao Nacional
de Energia Aúêlüica, John
McCone e outras autoridades
virão" amanhã à cidade para
tratar com o presidente, do
programa nuclear para 1960
e outros assuntos de alcance
internacionàl, segundo disse
o porta-voz James Hagerty.
O prazo marcado pelos Esta
dos Unidos para a suspensão
de-suas experiências com ar
mas nucleares, expira no dia
31' do corrente. Entretanto,
espera-se que o .presidente
o prorrogue. Este, ao que pa'·
rece, será um dos asssuntos
dê que tratarão.

Revolução
na Pesca

sangue_suga, com ação ape.
nas de intermediária na ven

da. da luz e da energia que

não produz.
. É. por isso, por estar cheia

diret;or_p:residente, presi.
dente_ 1 etru:,._diretor_diretor,
com sub ainda, é que �."
perdoem a má palavra -

tem que esf,;tlar os consumi_

dores

E �ã'o tendo defesa, como

il pecadO' original, o remédio
é o engôdo das leis.,. do

govêm.'l federal.

"É meu pensamento que
d·evemos excluir a existência
de entidades parasitárias, do

vipo da,,!' com perdão da

má palavra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Qúarta-Feira, 30 de Dezembro de 1959

Doenças de Senhoras: Infertilidade' 'Frigidez.
,Varizes. Inflamações. Distúrbios menstruais.
Exan.....e pré-nupcial. Tratamento pré-natal. --

.

Alergia - Afecções da pele.
'

Consultas das 14 às 18 horas, exceto aos

sábados.
'

Rua Felipe Schmidt, 46 sob. -
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U �ra almoçar_ e jantar bem; depois de sua a
�J casa, QUERENCIA PALACE HOTEL n
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

. \NIVERSARIOS I votos de perenes felicidades .

FAZEM ANOS HOJE:
_. sr. Nelson Fernandes Mendes
- sr. dr. Antonio Romeu More'.d:\
- sr. Arl Ramos de Castro
- sr. dr .. Orlando Borges Seb .•

roeder
- sr. Arnoblo José Glavan
- sr. dr. Nicolau Glavan de 011.

velra

SRTA ARLETE
VALVERDE
Assinala a data de hoje, o

transcurso de mais uma pri
rnavera da prendada srta.

Arlete Valverde, filha dileta
do sr. Altamiro Valverde e

de sua exma. espôsa d -. Ana-
rolina Valverde.

I_A natalici!ln�e,: que goza _

em os nossos meros de vas- _.

to círculo de amizades, nes-

ta oportunidade será viva
mente cumprimentada.

. Os de O ESTADO, asso

ciando-se às homenagens de

que fôr alvo, formulam-lhe e

à sua dígníssíma família vo
tos de -crêscentes felicidades.

srta, Lêa Lacerda
srta. Maria Zenalde Santiago

Sl�. ,Jorge Fontes

srta. Evangélica Morais Sales

NASCIMENTO
Na Maternidade "Carlos

Corrêa, nesta Capital, no .día
25 de dezembro, o lar do 'nos
so conterrâneo e distinto
amigo Sr. Orlando Teixeira,
destacado e hábil linotipista
da Imprensa Oficial, � de
sua exma. espõsa D. Alípia
santos Teixeira, foi enrique
cido com o nascimento de·
um robusto e galante

meni-I'no que recebeu o nome de
NILDO NAZARENO TEI
XEIRA. Por tão grato e as-

I

sinalado evento apresenta
mos sinceras congratulações
ao tUstinto casal e formula
mos uma vida venturosa ao

galante NILD� NAZARENO
para satisfação e felicidade
de seus dignos genitôres.

,SR. IVO FRUTUOSO I

Transc;,rre no dia de hoje, mais

um n:,j" rsá 1'10 natallclo do nos 30

pcez r.:» arr.tgo e distinto conten'â<

neo sr. Iv(' Frutuoso, há algum

(!�sempenhando a função

de Corretor deste. matutino. onde

se tem dísttngurdo por' seu traJh

lho profícuo.
'Nesta oportunidade, que lhe é

tão grata, estamos certos, se,"

alvo das mais slgniftcatlvas pro ;

vas de apreço e. regozído," às quata
nos assocíamos, formulapd;! .lhe

SERVICO MILITAR
,

O Coronel Chefe da 16.a C. R. solicita o compareci
mento 'naquela Re:partição Militar, com urgência, dos se-

guintes Oficiais R-2:
\

1.0 Ten. NEWTON BRUGGEMANN e 2.s Tens. WAL
DIR BUSCH, WALTER LANGE JUNIOR, WILSON ABRA

HAM, CYRO BELLI MULLER, CLARET OLIMPIO BEDUS
CHI, ARY MILL�N 'DA SILVEIRA, ACACIO SILVA, .MA
RIO LAURINDO, ALFREDO FlI_ZATO, ANTONIO MO
DESTO PRIMO, DURVAL HENRIQUE, DA SILVA, LAURO
LOPES,. NORBERTO GONÇALVES DE CAMPOS, RUBENS
PEDRO SCHERER, BRUNO EMILIO BLAUTH, FRANCIS
CO KAZUHIKO TAKDA, IRANY ARAUJO DOS SANTOS,

·

..1G:8 RADZIMINSKI, WALTER STODIECK, HELIUS

CALD�RARI LEAL, ANTONIO NEREU PROCOPIAK,
NEWTON TESSEROLI, RUI JOAO CIRILO RAMOS SOA
RES, LUIZ SILVEIRA D'AVILA e CARLOS LOUREIRO
DA LUZ.

- FLUMI'NENSE F i (.
\ I

A Diretoria do Fluminense Futebol Clube, da' Prainha,
,

tem a grata satisfação de convidar aos seus associados e

exmas. familias, para a' soirée que fará realizar em sua sé
de social à rua Silva Jardim, no próximo dia 31, com início
às 22 horas. Roga-se a apresentação da carteira social ou
o talão .do mês. ,/ A DIRETORIA

OSVALDO MELO
FLORIAN,ÓPOLIS ESPERA COM OTIMISMO _ Esta

mos às portas de um novo ano. A Capital de nosso Est-ado
em sua presente fase de crescimento, quer ráaís, muito
mais do que já tem sido dado. Seu quinhão de bens é
pouco. Sente que tem de acompanhai 'o progresso desta
era. a Jato, apressando, acplerando os passos, numa corri
da sem parar a fim de recuperar o tempo perdido, saindo
do marasmo em que viveu, sonhando embalada .pelas fa-

I

ceirices de suas maravilhas- naturais enquanto a
.

t gên
da do homem, a bôa vontade do hom dever do ho"
mem, para bem seryí-Ia e r - a para
bém se aquietaram ntem

__

ente, com menosprezo de seu Iprogrf1s,so.
Florianópolis já se farto-u de tôdas as suas decantadas

� /
belezas, de seus ocasos imponentes, dos mares das duas
bafas q:uase .sempre remanço.sas, de seus morros à,zues, de
tudo que tem, que teve sempi.'e, que sempre terá.

Agora, exig.e do trabalho do-thomem, da inteligência
d<1 homem, de sua bôa vontade, de seus deveres, de sua

ação pronta e enérgica, para que continue avançando, pro
\Jetando-se, tomando lugar à frente, linha réta para o

progresso constante e sem paradas pelo carhinho ;:1' pJ.i
milhar.

E -o quer em todos os seus setôres.
Na indústria, no cou(ércio, no bom emprêgo de capi

tais, na evolução de sua vida diária, nos, arremêços in
",:,mtidos para mais alto, na fortalêza de espírito dos qUf
vivem e trabalham em seu seio.

,

Há um programa traçado, bem planejado, bem pro·
. ressista, bem limpo e honesto que já está sendo execu

tado pela Prefeito Osvaldo Machado, disposto como está
a. sacrificar tudo parl;!. trabalhar e fazer progr.edir a' ter·
ra de 'que é filho, onde vive, ondé mO'ureja, onde construiu

, lIma fortuna de bens sólidos á custa de um trabalho ho-
nesta.

Nas suas mãos está a árdua e pezada tarefa de levaI
avente o progresso de Florianópolis.

Mas, uma andorinha não faz verão.
E" uecessário colaboraçáo, cooperação, compreensão,

bôa vontade de quantos queiram ajudá-lo na obra em

penhada, obra que não será dele para fazer glórias somen
te dêle, mas, para todos os que quizerem lado a lado do
Pre.feito, mais do que ao homem simplesmente, canega
rem um pouco de sua cruz na subida.

Florianópolis sabe disso, sente isso, vê tudo is�o e eS

pera confiante com verdadeiro otimismo,

O Sr. CLOVIS BALSINI foi o anfitrião.
Na simpática eIuxuosa residência do

sr. e sra. Dr. José Balsini, êste colunista
foi recebido com um elegante cocktaíl,
quando o sr. Clovis, reuniu as mais lin
das garotas e elegantes cavalheiros da
Capital do Carvão. O lívíng da residência
tomado pelos convidados que formava�
grupos em anímáda palestra, eram aten
didos pela sra. Carmem Balsini e srta.
Sonia Balsini com um completo serviço Festeja aniversario amanhã o Dr.
de bar e 'copa. Entre as presentes o co- Herminio Daux Boabaid. Cumprimenta
lunista anotou: Maria Tereza Rovaris

-

_ mos o aniversariante com votos de relí-
Jair Conti, Thanfar Lodetti Walter Ros� cítações.

-

so, Silezia Corrêa, Eduardo' Dutra, Lucia
Menescal, Celí Souza, Altair Castelan,
Jaime Furlavi, Zilma Casanova, Dr. Hen
rique Dauro Martígnago .

um dos mais

DR. B I A S E F A R A (O Felicitacões a
,

.

'�O ESTADO"

Ordem-dos Advogados do Brasil
Seccão de Santa CatarinaJ

EDIT�L ,NbO-' 186/59 erweller - Maria GUllhermln,.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

'1
Costa, _:_ Iracema Rosa Rosa �

.

"- (1.a· CONVOCAÇÃO) .

.

Pedro Gerbes Famllla Prarnha -'-

1) De ordem do Sr. Dr. Presidente, e, na forma do art. ,

Tle" ·;'11"0 Borges Sobrinho - 80-
..

o i biroskl - Alberüínho Fann' n·,59, 1. c/c art. 60, 1.0, do Regulamento da Ordem I
,

.,.� -

.
_ M"ria Souza Socas Ant 'Idos Advogados do. BraSIl, convoco os senhores Ad- - or., o

vogados inscritos nesta Secção e no gôzo de seus
Candido de Oliveira -, Iéla G

direitos, para a reunião, de assembléia. geral que
Bell! - Canaler - Chico B'gurtçu

será realizada a quatro (4) de Fevereiro de 1960' às
Duarte Schutel - Manoel Eu�('.-

9 �O horas na séde desta Secção (Edifício do Mb�- nio Silva -' dr. Mario FerI eJra·

-tepio 3.0
-

andar). Sena dr. AJour Ramos.

ORDÉM DO DIA.
a) Leitura e, discussão do Relatório e. Contas do

exercíciO de 1959;
bJ Outros assuntos da competência da �ssembléia,

2) Em não, havendo quorum na data supra, será a as-

sembléia realizada a 11 do mesmo mês, à mesma Continuamos, na pref.en-
hora, decidindo-se então, com qualquer número. te edição, a publicação dor.

FlorianópoUs, 28 de Dezel?bro de 1959. nomes de pessôa� e Firmas

ALTAMIRO SILVA DIAS que nos enviaram cartões de

Secretário Executivo felicitações de Natal e Ano

D-12/305 Bom;, as quais agradecemos
• e. retribuimos: "-

Associação dos. Cronistas
. Esportivos de Santa Catari
na - Alexandre Lara e Fa
lÍlÍlia - "Presidente da Con

federação Nacional do Co
mércio e dos Conselhos 'Na
cionais do SESC e do SENAC
- Presidente da Câmara

i Municipal de Florianópolis
_ Equitativa tios Estados
Unidos do Bfàsil, Sociedade
Mútua ,de Seguros

. Gerais
Sucursal de' Santa Catarina
- Charles Edgard Moritz -

Oscar Cardoso ,S/A - Pro

fessor Daniel Barreto - Phi

lllilPi � Cia.· - Dep"utado
Wanderley Junior e Família.

de Criciuma premo
veram festas e Tha�ar se fêz "Glamour
Girl" da cidade.

---
.. ---

No último sábado a convite da so

ciedade de Criciuma, circulei naquela
cidade, numa movimentada festa, nos sa

lões do Mampituba Clube. Uma comis
são [ulgadora, composta das sras. e srs.:
Dr. JOl5é Pimerltel, Dr. Jorge Frydeperg,
Dr. Cesar Guimarães Dr. Sebastião Net
to' Campos, Francisc� Bern��do Corbetta,

H sra. Adernar Costa (Cronista Social da
U Cidade) e êste colunísta., elegemos a

"Glamour Girl" srta. Thamar Lodetti,
que foi vivamente aplaudida quando ês
te colunista fêz entrega da faixa de "Gla
mour". O Dr/ Pimentel, -fêz entrega à
srta. Thamar de um belíssimo presente
em nome da sociedade mampitubense. A
animada orquestra de Castelan, funcio
nou até às cinco da manhã, com o "so
ciety" fazendo animados cordões de car

naval.
----

.. ---

APEP ITIVOS ÁO PlA@
�USIC"ADos CHARLES
'OIAQIAM'ENTE DAB 19AsPBII6, HE.VAUER

---

••
__o

discutidos na cidade, Lurdete Spricego,
Dílson Freitas o moço mais rico da cida
de, José Carlos Corrêa, Antônio Sergio
Borges, ,Zalmir B. Piazza, Luiz Spricego,
Nice. Napoleão, Claudio. Balsíní- e Enio

Sônego.

Agradeço a gentileza do sr. Ciro Ro
cha, proprietário do restaurante "Oaprt",
onde reuni o "society" de, Criciuma.

Também está de parabéns a Capital
do Carvão pelo aparecimento do novo

Hotel Criciuma.

Está circulando de aliança o sr. Ayr
ton Salgado, gerente da Real Aerovias.

Irene Lacerda repetiu o bonito ves
tido verde na soirée de Natal e, conti
nuou fazendo sucesso.

A bonita Terezinha Amin é bastante
garota para o pesado penteado que está
usando.

Dos Estados Unidos chegou a nossa

cidade o sr. e sra. José Cunha, onde pas
sará as festas com seus familiares. De
sejamos uma feliz estada.

Arlete Mendes acontecerá amanhã
no Clube Doze com um lindo vestido de
baile.

O Sr. N. Scussel proprletárto da
mais moderna ótica, viaja hoje para o
Rio.

'Acham.3e' retidos na Séde do

'1;'elegrafo os seguintes telegrarn-is:
Alberto Sllvlt. R. Felipe Schmldt'

� Gele§tlno Tombosl - Arold!i
Neves R. Ten. Silveira. - Zolle
Koerick R. Deodoro 23 - dr Saul

\ .

H. Blchler - Arnoldo Valtr!ck ._

Asdrubal Nunes - Paulo- �rasci
menta Muller _. N�uza Vieira --o

Eduar�_o Costa "C_ Saumir Bame_
lJS - Maria -

Luz - Farn,mdo
José Souza M. Costa 156 ;- 1<'.
Tuni Costa (Tiro. Alvo) - Zu,

lelka Aaraujo '- Cristiano sa,�,.
tos dr. Zeferino Plazze .-- .loão
Acáéló Gomes - Vlrg!llo 3::-he01
- E.dte União ü:perária - ,Nt1I,Oll
Braga - Jusí Silva - pe�rJ Tri-

Telegramas
Retidos

tELHAS. TIJOLOS ;:
CAL E AREIA

IRMÃOS BHENCOURT
c Ao t � 8 A o A R 6 . 10 N t' li o i

ANTIGO OEPÓSlTO OAMtAMI

.. _, _ n.� flual" .,••••.••

. Ainda 1959
O ano correu exatamente como se previra: teve

365 dias, nem um segundo a mais, nem a menos.

xxxXxxx
Todos se desejaram, nos' últimos dias de 1958,,

um feliz
I

e 'próspero ano novo. No dia 2 de Janeiro,
entretanto, já se observava uma vagaanimosidade
nos olhos do povo, eIá pelo dia 5, prisões por agres
são já começavam a ser ':(egist,radas; no dia 10 ex

plodiu tudo _ dna. Chiquinha, senhora reconheci
damente pacata, moradora do Morro da Mariqui
nha, agrediu 'a" guarda-chuvadas e vassouradas o

seu espôso, �anoel da Chiquinha" por êste ter 'se
ausentado de casa sem sua autorização <_ �. após
êsse fato todos se desinibiram, tendo sido revogados
os votos de felicidades e prosperidade! e o ano ini-
ciado a transcorrer exatamente como o anterior:
na mais perfeita desordem.

xxxXxxx -

Morreram em 1959. várias pessôas, como. seria
justo de. se esperar, assim como nasceram 'várias
outras, impossívei de abortar.

xxxXxXx
1l:sse não foi um bom ano, dizia um fantasma à

outro; muito melhor foi 1548, o. ano em que -eu

morri.
xxxXxxx

=-- Como é, ô meu chapa, não tem nenhuma fo
lhinha de mulher nua aí, para o ano?

xxxXxxx

Que horas são?
Faltam vinte para o ano que vem.

xxXXx:xx
São 11,45- tenho que almoçar. Ano que vem·

continuo.
xxxxxxx,

P.S. - Você que está lendo, certamente irá es

barrar comigo na rua, daqui há pouco, e perguntar
se eu não tinha assunto; "tí, sim, e muito bom até.
O caso é que me agradou fazer essa' crõníca, e daí?
Poupe-se de fazer perguntas tôlas, se não quiser
receber respostas maís tôlas ainda. Uma delas é essa:

_ Ora, meu caro, escrevo - somente �ara pessôas
inteligentes. ..

"

\

AS VITRINES DE NATAL
,
As vitrines que mais se destacaram nêste Natal, ro

.ram as seguintes: Casã Londres, Galeria das Bêdas, Far
mácia Catarinénse,.Magazine Hoepcke, Hoepcke Fazendas,
-A Caçulinha de A Modelar, Agência Geral de', Passagens,
A Exposição e Yoland_a Filial.

Gostamos muito dos enfeites natalinos destas vitri
nes. Os nossos parabéns ...

'

EMBELEZAM�NTO EXTERNO '

Bem poucas casas comerciais colaboraram com a 'oi
dade.. no embelezamento externo, com enfeites natalinos .

Observamos que as firmas' Hoepcke, Singer, Real 'e A

Capital, foram as que deram vida no Natal que passou,
pela parte externa dos seus estalecimentos. As nossas

felicitações pela grande idéia.

OS GARÇÕES PREpISAM ...
Os nossos garções precisam ser mais gentís e mais rá

pidos no servir.
.

Observei num dos melhores bares da Cidade, que um

garçon ser'fiu duas iaranjadas a um casal,' e' êstes recla
maram que o garçon não teve a gentileza de limpar a ·.mê
da que estava completamente molhada. Francamente,
achei isto uma falta ,de ihterêsse profissional, por parte
dêtSte garçon. Não vou mencionar o nome do bar, mas, Ee

esta mesma falta de limpesa se repetir, vou pUblicar de
-talhadamente, onde tem acontecido estas falhas injusti-
ficáveis. Precisamos de uma e�cola 'para garções ...

VOC1l: SABIA ... ?
Você sab1a que a cidade mais populosa doc,mundo é

"07�" York, com a população de quatorze milhôes de ha
bitantes; seguida de Londres, com a população\.de nove
milhões e oitocentos mil

---
... _--_-'-.

FUTEBOL NA PRAIA
Na pral!;!, da "Saudade"! notei quatro marmanjos jo

,�ando futebol próximo às famílias, pondo em perigo as

senhoras e crianças que lá se encontravam.
Estes "bonitões", estavam dando uma '''exibição de

utebol" !lum meio que não há razão para fazê-lo.
Criem vergonha seus marmanjos, deixem as famílias

�m paz. OK?

HORÁRIOS DÓS, CINEMAS
O assunto que vou comentar daqui pai' diante é o ho

'ado dos cinemas que servem a nossa CapitaL,
Não entendo porque razão., que a última sessão cine

matográfica termina, quando não há mais ônibUs na Ci-
dade.

I

A
-

coletividade sofre com êste descontrôle ...

ÔNIBUS CUSTOSO ...
Estamos aguàrdando a bôa vontade' das emprêsas em

olocal'em os seus ônibus até f.!.S 24 hor;ts.
Estamos numa Capital, e não numa: "terra de' matu

tos", ande todos são obrigados a dormir às o�to ,haras, pa
ra acordar às quatro da manhã, para tirar leite

I

da vaca \ ..

--_
...
---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,ianóP9J!s (�.·Catarjn�) 29de �emJlro de t���

(

E O I TA' l
,

\.
"

... í.. j.' •
.( , �

•
_. _, .

I ,�
:.

"

•
--

J. '.

. ORDEM DO SR. PREFEI TO· MUNICIRAL, LEVO AO CONHECIMENTO nos sas CONTRIDUlNTE8 INSCRITOS EM DiVIDA l

VA, ABAIXO RELACIONADOS, QUE NÃO SENDO· LIQUIDADOS SEU� DÉBITOS, DENTllO DÊ ,J)E·Z DIAS, SERÃO OS MESMOS. AJUIZADOS
COQRANÇA EXECUTIVA. •
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DEPARTAMENTO JURIDICO,' 21 DE DEZEMBRO DE 1959.

_

I M-PÕ s;:'-õ A"·irô------T-O...T�A�L-�C�r'"l'r-.-
--------��----

1-48,50
325,20
418,50
265.80
200,<40
866,80
611,70

t1.691,70
-446.50
322,40
55-4,00

.1.514,lQ
553,.40
148,70

61,60
25.770,50
3.122�0
1.019,50
606,60
93�,70
197t�

,

29700
,

.

3-4,2Q
1 (;-1 .U»

1 O.2-46�-4f!)
753,00

1.600,.010
2.676,00
1.020,80
831;00 .

650,00
1.187,SO
2.018,SO
"1.067,20
1.,772,80
8.022,60

88,60
, 618,60

352,00
: - ,",_'" J2�����

-436,.040
331,00\

9.'52,60
1.204,20
:J;92,.

1.08.3,60
1.1-49,60
1.-498,20
679,-40

--------------��,�y�--�------��-------------------�

NOM E RUA
-------------------------=---------�--�------�------�=-'

It�,fr 'r�l /

Morro do Mocotô-:

Morro do AntãoAgostinha' Adriani
Agostin!'Jo 'Cardoso

Agnaldo Gouvêa
Aida Vieira Bessa

Ayres Gonçalves
Al..lide fortes
Alaide Pedrin Pessoa

Alaide Sardá Amorin

Alaide Vieira
Alaide Vieira Pereira
AlbJ Vieira Teodora
Albertina Nascimento

Albertino, Barbosa

Albertino Rodrigues
Alberto Fr..mcisco da Costa
Alberto Müller
Alberto Vieira de F-ari.1
Alcides Alves breus Marques
.Alcides Alves l'-lascimento

Alcides F-ernandes pereira
Alcides Gonçalves
Alcides kobespier. Andruja
Alcides kodrigues
Alcides Vieira
Acione P.icheco da Costa
Aldo Neves dos Reis
Altair Neves Areias

Aldo Broering
Aldo beck
Aldo Dias de Oliveira

Aldo ferreira
Aldo de Oliveira Novo
Aldo Paulo Pereira
Aldo Pereira Cais Frederico Rolla

Frei Evaristo
Delminda Silveira
Servidão Franzonl .

Nova·' -,
Servidão Furtado

Desembargador Urbano .Sales
:

Morro do Antão

Angelo Laporta
São Jorge,
João Mota Espezin
Presidente . Coutinho
Ruy Barbosa 53f

Coronel Nestor Passos

Morro do Antão
Delminda Silveira

24 de Maio

Pedro Scharader

Boa Vista

Joaquim Costa
Cruz

,

Morro da No�a Descoberta

Jerônimo José Dias

João Carvalho
Almirante Lamego

�

Crispim Mira
Saldanha Marinho
Caieru
Pantanal

Gonçalves
Morro do Mocotó
Trindade

Costa
Morro Nova Descoberta
L_._;uro Linhares
Nerêu Ramos
Francisco Tolentino
Caminho da, Costeira
Crispin Mira

Costeira
Almirante Lamego

Aldo Prazeres
'

Alçlo kocha .,.. ,

�� . ':�!�q�l!iÍi�çJ.q�.�)l�a__ ,_ . -: :, � _ .'.

-A1'Clo \t.i�jrá .. : ' � .Ór
�.'� .,

�'''\ ._->�\�
.-

·�'-1Cl,.,'·--'-�.- ,,_ ,(i..,
.'

c- �l - .... ', '. ; - �

Ir; "....
. :'Af�.éiQ Leontino 'Pereira

. 1

Ale�çã:r de. Souza Santos
Alexandre de Almeida

.

Alexandre Ramos Laporta
Alfredo Liberto �ayer
Alfredo Lcpes Carvalho

Alfredo Mayer
Alfredo Müller Júnior
Alfredo Rafael da Silva

�
.

..........,

Predial
Predial

Territqrial
Predial
" .,

I

"

"

II
:1

Territorial
Predial
Territorial
Predial

II

.,
. , .'.

·I�
\.

II

1958-1959
1957-1958-1959
1958-1959
1958-1959
1959
1958-1959
i 958-1959
1959
1959
1958-1959
1959
1956-1957-1958/59

;956-1957-1958/59
1959
1959

1955-56/57/58/59
1959
1959
1956-1�57-1956/5�
1958-1959
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I M,EDICO EFETIVO DO HOSPITAL

DE CAlUDADl!:

ESPECIALISTA EM DOENÇAS DO
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Elatrocardiogralia Metabolismo
, '

DR. JULIO DOIN VIEIRA
Consultas com bera mareada:

Das 16 .. l' beras

F9n. 1.702

I

aPICIALISTA EM OLH. - OUVIDOS - NAaw

\
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_ ....... _. 0'- ____.._ .. _

Dr. Edmundo Acoacio Moreira
SeÁ'içu d. p,Ilttc;1 em damlcm. •

0-15 M�ternj� dll; CI.."lit.í
ADYO • .&DO
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'0..": V..tef�s A..., etc ...
METALmt6ICA MI!I\.-m. S/A - SP.
DOb1-a_e, OI'em•.ae, feelllllllhuu, peeatl••es, etc ..• etc.,",

•
� _... P/PJIIIT.••LLA__ L_A - SP.

l, PIat.las p/pi_tUl'll ie váPios U..s e ,ulverizai8res.

S. A. YI1..JNU. B.RAUNI!: - SPAm.e.
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TEXTIL PAULISTA 'LTDA...... SP.
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TRAS� ela cret._" ele ",árias c'res. Guarnições.

e Mpes.
1

PIm.NB _. e�. e 1Nft. L'I'IIU - LAftUNA
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'i \

IND, DE ARTEFATOS DE METAIS S/A - MG.
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METALUR6IC.l Nf!W-ZAR" L_A - SP.
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B. T."BABBIT!J; lNDS. IUIMS. S/A - SP.

(.abrleant. e distribuJ,deres da.s l_su,eráveis SOl'>A CAUSTI�A
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Impemier6vels ie 30 .kls. e tÀJIIlt.res ile 2ttl quilos.
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DR. JORGE SEAllA POLIDORe.l
. "

\ 2..•, i.4. ,�, 5 .a ,;.'6.

i ':;.nsultório!' Rua Félipe SeJt.udl. 19 :;.. 1.'�,- .. 2

i �-
..

'
,

.' ',', .., �
", . _

Fiação
I

Tecelagem e

.Sseçào negócio
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"OtTADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
"__'-------

PRECISAM-SE
DE DUAS MAQUINAS SOMADORAS. TRATAR
ESCRITóRIO CENTRAL DE\ A MODELAR
TRAJANO,7.

,tschek discutiu durllnte suas
.

re,

�entes consultas com o Embaixa_
dor brasileiro em Washington.
Moreira Sales, que veio ao Rio de

Janeiro. As autoridades rínaneeí,

ras norte_americanas, que haviam

proinosticado uma crise �.a eceno.

Precisa-se de um auxiliar de escritório. Os interessa
dos deverão dirigir-se por carta � esta Redação, índícàndo
idad,e, estado civil, aptidões, referências e ppetensões.

D-12/230

EXCELENTES
r

ARMÁRIOS
"

EMB)UTIDOS
É simples cproveitor um'o parede .. , OURATEX
é. e matetibl aélequado pára fazer armc:írios
e'mbufidosl r�pida,merite, com meior eccno

mia e os ri\eí�ores resulrcdcs I
'.�

.OURATElÇ:é muito mcis barato que qual.
quer oufto,nl'ateriall
• fácil de t(abolhar - muito leve - muito
dl,lfóvell
• Mesmo sem pintur.a' tem bonito aspectol
• É I:) mgteriol ideol poro órmórios, porque
lUa sUPÊHf!Í;i�. lisa �Çio apresenta farpas.

_""

,PRONTA ENTREGAI

PREÇOS, DE SE

,,",,
"

'JIRA'R O CHA·PÉU I

Florbmópolis, Quarta-Feira, 30 de Dezembro de 1959
-,

___o • •..__ '.._ _

3

ca do "New Deal" do presidente ditos norte-americanos anterlo.

Franklin D. Roosevelt. res se estavam fazend'::> pontuat.,

Surpreendidos os E.U.A. ante-a
reacão econômica do Brasil

WASHINGTON, 28 (u.t.) � mia brasileira se o presirente o suficiente para combater a

Itl-lcreciltíCia
Internacional. O ponto- seu sistema de' múltiplos c�'llIJLs

seiun�UlÍla informação obtid'l I Kubitsohek não pusesse têrmo ii fiação e llberalizar seu c:omércio de.vista de Kubitschek recebeu o sem contudo abandonar seu ',stJ
nesta capital, espera-se que o Bra. sua política inflacionária, ficaram exterior, não m,erecendó, assim, apolo esta/ semana, do Senador programa de obras públicas, 1\.8
sil tenha êste ano um "deflcit" surpreendidas ante esta nova ten., ma' "

.r '

'1 - d 'I
rores credltos. Este relatorlo democrata wayne

- Morse. Este autoríades brasileiras Informa -aminferior a 100 mi hoes de o ares dência. Oontudo, duvidam de que d ,,' I '

em sua balança de pagamentos, ou ela tenha longa duração sem a
esgostou tanto a Kubltsohek, que dísse aos Jornalistas que estava de

I
com orgulho, ao Departa.uen,Q

seja, menos de um têrço do que ajuda do F.]\f.I. ou do Govêrno, êste Interrompeu as negOCiações acordo com Kubitschek em suas de Estado que o deaenvolvt.n-n-o
ori"'inalmente se �sperava. As au, norte-amerícano, bj F d "dlt "• 'pre!lmlnares sobre empr,e,'stlm'os I

o eçõ,es, a que o, '" o

'.
asse

I
econamíco de seu país foi alcan,

toridades brasileiras recordam que
_

com o Fundo e anunciou que o a políttca econamica brasileira.

I
çado, precisamente no momento

a diferença calculadã, em meados rUm relatorío confidencial do . , .

d te porta"-o e a Brasí! Lia à frente sem :��slste'n. Ao mesmo tempo, traçou um para., em que os preços dO, cafe' sofremo ano, en re a x "a ..

Fundo do principio dêste ano
: lmportaçã�" durante 1959, seria de cia alguma da referida entíd..de leio entre o programa econômico

I uma, dep:'essão. Também cbserva.,
250 milho-es de dólares. As fôrtes sugeriu que o Brasil não f!zeta

do Governo brasileiro e a poljtt; raro que os pagamentos de cré.venÍlas �é�café nos mercados mun- ----------------------......

diais e a redução das compras de

artigos suntuâríes, nos E.U.A .... ao
'''''�e se informa, seriam a causa

,� � c repentina tendência, p;tra
�"or, de economia brastleíea.

para o presidente Kubitschek, isto
é uma proVa concreta da eficácia
de sua discutida polí tíea, que' fê'l:
caso omisso, l;Ia estrita ortodoxia
bancária, recomendada pelo,F.]\f.I.

.

Segundo' os lnf'llrmantes, a sítua,

ção econômica do' Brasil foi um

dlos assantos principais que Kubi.'

"Estou de acordo com o presí., mente, e que, contrariamente. a

dente Kubitschek em que nada [ln1'ormaçõ.es passadas o" Governo'
,

J,llstlf1ca que se contenha a ex.! brasll�lro não estava 'pedi�40 con,

pansão e�onômlca de milhões de l solídaçgo nem outr�s acordos soo

pesoas, que aspiram a um mi:, bce dívidas, "Gontinuaremos a pa

nímo de melhoramento em suaa gar nossa dívida até que ela seja

condições d·e �ida", disse o sena'lliqUidada", disse um alto runcío.

dor. "Não se podem satlsfgaz·er as llárlo brasileiro. "T,emos conrí,

necessidades Imediatas' do pOV':> ança em que nosso Governo re,
I

com prédicas sobre teorias e 1'·r.Ó"I' solva, aínta este ano, uma das

mícas", Morse também su-e- riu piores crises econômicas de sua

que o Fundo não levava em c:l.)ta historia e sabemos que o Brasil
os esforços já feitos pelo 3"asll está age-a em pleno caminho do

para por fim a inflação e al).)].1' soereuímento=:

EM JA'NEIRO, UM FQGAO A GÁS PARA,
"

(A'DA LAR FLORIANOPOUTANO
As já famosas promoções de venda são, !la realidade,

verdadeiras e tentadoras oportunidades. ,As mercadorias

que se destinam à venda são apresentadas, quase sempre,
dentro de tão magníficas condições de pagamentos que

poucos deixam de se valer da oportunidade.
Agora mesmo soubemos que. a "Caçulinha" do Estabe

lecimentos A Modelar vai realizar uma grande promoção
de vendas, em [aneíro, dos fogões à gás Cosmopolita. Em

se tratando da melhor marca de fogão fabricado no País,
fogão cuja venda só no Rio e São Paulo, excede, em mui

to, a de tôdas as demais marcas reunidas, é de se calcu

lar o sucesso dessa promoção e da enorme procura que te-

rão os fogões por parte do público. �
<, Cada fogão irá acompanhado de uma instalação de

gás, da reputada marca Hélio Gás, havendo ainda ---Uma

oferta grátis de 50 fogareiros de 3 bôcas (num valôr aci

ma de Cr$ 3.000,00 cada), para os compradores dos pri
meiros 50 fogões da: classe "Cosmopolita Super".

E' ainda de se imaginar do enorme sucesso dessa ven

da promocional, sabendo que a entrada fixada para a

compra de um fogão Cosmopolita, mais a respectiva ins

talação Hélio Gás, será apenas. de Cr$ 333,00.
Assim, justificado fica, e mais do que sobejamente, o

título desta nota: ''EM JANEIRO, UM FOGÃO 'A GAS
PARA CADA LAR FLORIANQPOLITANO.

CAFEZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

DU
FAZ MELHOR E �AIS BARATO I

DURATEX é três vêzes mais resistente que a'

madeiro comum. Não rocha, 'é mais duráv�1 e

menos atacável pelo cupim.

Icmchbos de 1,22 x 2,50 m e de 1,22 x 3,QO.m, nos tipoa

liso, 'tiletado e perfurado.

Revendedor: - M E Y E R &; OlA.

HUA, _' Felipe Schmiát, ,33 - Fone 3270

Conselheiro Mafra. 2 - I'o�. lati

NOME

��Ednar':�ã "PrRI�llura Munici�al �e florianó�olis'
De ordem do Sr. Prefeito MUnicipaJ, levo ao conhecimenfo dos Srs. contribuintes inscritos em dívida a1i'laJ�

,abaíxo relacionados, que não sendo liqUidados seus débitosl ,deI!tro de dez dias, s�rão os mesmos ajuizados para co�

brança executiva.

:Departamento Jurídico! 17 de dezembro de, 1959.

RUA

Alice Marill da Luz

.'\.merinda de Assunção Rupp
Almerinda Pinheiro
Almerinda Silva
Almerinda Linhares Mo'urão
Altair Odail Rodrigue3
Altamiro Barcelos Dutra'
AItamiro "Di 'Bernardi
Altamiro J'osé de Souza
AlUna Amadros
Altino Cabra�
Altlno de Oliveira Filho
altino Dutra FilhG
alUno Jalluario da Costi':.,
'Altino Pa�ilha
�..ltiva e Adolfo Leiter
Alvaro D. Lobo Filho

Alvaro C. ,de Carvalho

Alvaro da Costa Ferreira'
Alvaro Veiga Lima
Alversino Moreira Gomes

Alzira Maria da Silva
Alzira Moreira Fernandes'
Amadeu Bernardino de Souza

Am;ldor Silva,
Amalia Alves _Cardos<!

.,

Amalia Olavo' Schmidt
Amaro Ferreira M:;icedo
Amauri da 'Cruz d? Ferreira
Amauri Teixeira Dias
Amélia Marques
Amélia Silva

AIllélio Cardosõ
Americo Santos
Atia Oandelaria de Oliveira.
Ana Cardoso da Costa
Ana Clara de Jf!'sus
Ana Costa

4na L. Damiani e filbo�.
Ana Dutra

'
,

Ana Fernandes

''''7- 4na ,Mi. Teodoro
Ana Pereira dos Santos
Ana Pinto Nunes

� Amalia Maria COl"deiro
Machado

Feliciano Nunes Pires
Av. Rio Branco
�orro do Mocotó

."....

;

w
� 1.�,. DR. ALANIR B. C. FARIA

Procurador Fiscal

Padicipação
LÉA REGINA CARDOSO parti.

cípa aos parentes e pessoas amigas

de seus pa�s Vaimor �Cardoso I)

Maria Tel'eslnha: Cardoso o nasci.

meuto de seu I�mffi:0zlnho, ocorri.,

d;: no día 17 do corrente, que na

pia br.tismal receberá o nome de

JOÃO BATISTA CARDOSO.

Alugc-se
Uma sala para ·escritório, "cíta

a Rua Coronel pedrQ/ Demouro,
n. 1617 SObr-ado, tratar na mesma.

VENDE-SE
Vende-se 2 (dois) lotes,

situados á rua Padre Roma,
proxrmo à rua Felipe Sch-

-,

mídt, com', a: área de 10 me

tros de frente por 20 de fun
dos. Tratar EdifíciQ Monte

pio, 3.0 andar - Salã 305.

D-12j300

--�-----

·IM�P�6�S�TO�----�I�-----A�N�0----------�I-----------T-O-T-A-L-C-R$--
���1�-----�-------f��'��9=59�------------�l-------------6-.-15-6-,0-0Predial

I
1959 5.309,60

Predial 1956, 1957, 1958 e 1959 '1.266,20
Predial 1958 e 1959 266,10
Téi"ritorial I 1959 5.540,40
Territorial 1958 e 1959 314,00 _

Predial I 1958 e 1959 213,20
Predial 1958 e 1959 4.742,40
Predial 1956, 1957, 1958 e 1959

�
,

1.;:�'�o:OPredial 1959
�Territorial 1956L H!57, 1958 e 1959 '6.976,0 '

Territorial 1959

), 82,00
Territorial 1959 1.942,50
Predial 1959 I 89,80
Predial 195,8 e 1959

I 406,40
�redial ,1959 2.462,40
Territorial 1959 I 3.420,00
Predial 1959

I ,2.311,90
Predial 1956' 1.036,90
Territorial 1959 I 7.907,00
Predial 1959 I 8.618,40
Predial 1956, 1957, 1958 e 1959 I 531,60
Territorial 1958 e 1959 I 141,00
Predial 1958 e 1959 I '88,80
Predial 1956, 1957, 1958 e 1959 I 8.300,OO�
Predial 1956, 1957, 1958 e 1959 i 8.545,80-
Predial 1956, ,1957, 1958 e 1959 1_ 1.834,80
Territorial

I'
1956,1957, 1958 e 1959 : 328,00

Territorial 1956, 1957, 1958 e 1959 I 437,60
Predial 1956, 1957, 1958 e 1959 ,I ' 1.299,80
Predial 11 1956, 1957, 1958 e 1959 i 1.183,00
Predial 1959 '

I 472,80
Predial

I
1959 1 332,40

Predtal 1958 e 1959 I 840,50
Predfal 1956, 1957, 1958 e 1959 I 4.061,00
Prediàl 1959 I 96,00
Predial 1956, 1957, 1958 e 1959 I 680,00
Predial 1956, 1957, 1958 e 1959 1 1.888,00'
Territoriai -1959 I /- 4.395,20
Térritor!al 1959

I
. 413,70

Predial 1959 1.292M
'Territorial 1959 1 541,60
Predial 1958 e 1959, I 248,50
Predial 1959 I 1.444,80
Prediàl / 1958 I 177,20

1956, 1957, 1958 e 1959 I 606,60

Miarechal Guilherme, 19
Carvoeira - Fundos

Av. Maria do Carmo
\ GaL Osório
GaL Nestor Passos
João Carvalho
Maria Julia Franco

Córrego Grande - Trindade
Av. Rio Branco

Servo Furtado
....... Antonio Carlos Ferreira

Feliciano Nunes Pires

M\trechal Gama D'Eça
Tenente Silveira
Padre Roma
Almirante Alvim
São Jorge
Bôa Vista'
Clemente Rovere

Servo Franzbni '

GaL Nestor Passos

Francisco Tolentino �

Menino Deus
Belizario B. da Silva

I
I
I

, I·
l-

I'
f'

,

- r
I

�I
I
I'
I

I
I

I
I,
I
I

I
I,

Belizario B. da Silva
�orro do Mocotó
Mons. Topp
Carvoeira
Morro do Mocotó
Carvoeira
Serv_ VentUra
Carvoeira
João CarvalhO

\

São Judas Tadeu
,Bento aonçalves
Servidão
Servidão Franzoni

MorrI:! do Mocotó
Morro do Moéotó

Cae�ra
Caeira

Participação' ·

Defendente pedro Pampinelll
e Gertrudes Seus Pamp!nelll

Pª,cticlpam o éontra1i::> de Clt

saIr cr. to de sua filha Clotilde

pamplnelli com Lidio Jorge

"'agnor

con-"'i .'1 'tau",

LIDIO e I'LO'flLDE,

São José 25/12/59

Aluga-se
Casa de madeir::t, com-ins

talaçÕes sanitárias comple
tas. 'A rua Bocaiuva 83, fun
dos. Tl'ata,l' ne locaL

D-12/303

I

I
l
I

.I
I
I
I
I

CHEVROLET 1951
Vende.se um transmissão Po

we:' Gllde ,- quatro porta.... Tra":
tar com ,Bruno BLAUTH na Te.

sourarla da Alfândega.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DH. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

'DRA•.EVA B. SCHWEIDSON BJCHLER
CUNICA DE SENHORAS "E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistu!a.a" etc.

Clirurlla ana]
.

CONSULTÓRIO: - Rua Cel. Pedr.o Demoro,
Estreito

,I

_ÕWORS;;;z,. . !iiiiii�ãiiürlirõTissfõfiail
r Uua Conselheiro Mafra, 160 � ' ..... _"ti\.,. __'_ � .._w. 'a ...._ W4

Telefone 3022 - Cxa. Postal 189 DR. AYRTON DE OLl-

j�_ .�;:�rêço Telegráfico �STA��"" )/.
DRA. EBE B. BARROS'

_ DOENÇA:E�:Apuuuo _

D I R E T O R CLINICA DE CRIANÇAS - TUBEUCULOSil ,-
�...., .,:'"_! li Coaau1&ór1o e a......eaa CODaUJ1iU Consultór10 -- Rua Felipe

Rubens de Arruda Bamoa

•.. ,' "'�'�,'��."�.',"j:E ?'!""�"
A',· BIl'GWo Lu IHA. apto Ser1lJlda i 6·a-feln

H Scbm,'1ldt, 88 - Te1. 8801.

_ �_ '. 4&11 15 ii 11 boral.
or r o: dai 14 à' 16 horaa.

Tel. _ 11114
R..ldincla - Felipe Schmld.,
n.o 127.Domingos Fernandes de Aquino

RE DA'rOR ES
Osvaldo Mello Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machano - Zury' Macha

. do - Paulo da Costa Ra�os.

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filh.o - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvanaj - Prof.
. Manoel ito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Coata _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seix-as Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive _
Doraléc io Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho

Pernando Souto Maior.

C O'M UNI (A�Ç,A O
O ESCRITóRIO DE ADVOCACIA E PROCURADORIA

por seus advogados, ANTONIQ GRILLO, AUGUSTO WOLF,
EMANOEL CAMPOS e MARCIO COLLAÇO, cOjnunica que,
na intenção dê atender melhor e oferecer mais comodida
de aos clientes; ampliou suas inetàlaçôes, mudando-se pa
ra o seguinte etuierêço:

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.0 andar

salas 9 e 10 - Edifício João Alfredo
"Florianópolis -, Santa Catarina

P U 8 L I C .' D Ã D •
Oa"lar A. Schllndwelm - "'Aldo Fe..nand..

DI.. - Walter Llnh..,...
RaPRaS.NTANT.

lüprt'8entaçõH A. 8. IAra Lida
I-lIO:- RUII Senador Du'.... _.: I...

Tel. 315134
� Plul .. flua Vitória 167 _ .. e.... ' .1 -

. Tel. 34-8941
_

Serviço Telell'áfico da UNITJ:D PRW (U - p).
AGENTES E CORRESPOJlDJ:NT�

.:. Tlldo. 08 lDunlclploll de RANTA. CATARINA.
ANUMClO!

.

_tlf4faot,. cootrato. de acordo ("o•• tabela e. vi•••

.luar

CIRURGIA TREUMATOLOGÍA Diplomado pela Faculdade Naclo_

conSUltórIO�RT�PED!� nal de Medicina da Unlv""l'lIldade
oão =. 14 -

do Brasü
Consulta: das I ii às 17 horas. dlá-

1553 -

rramente. Menos aos sábados. Re
sidência: Bocaluva, 136. Fone 2714

'A
'.

_ ...
. "8' "j

€In. 5

..' '(OHFICCIOflA-lf OUAlOUIQ TIPO
Df (HAVI

lIua: frlntbu Tolenllno. 11;' I'

AUXILIAR DE
ESCRITÓRIO

Precisa-se de um auxiilar
de escritório. Os interessados
deverão dirigir-se por carta
a esta Redaçãô, indicando

idade, estado civil, aptidões,
referências e pretensões.

D-12/230
COMUNICAÇÃO AOS MÉ�ICOS E

': -FARMACÊUTICOS
A PIAM tem a honra e satisfação de comunicar &C.I!

.lustr»- Médicos e FarmacêutlcJ.:l o lançamento do novo

,Jroduto do INSTI�UTO BIOCHIMICO MA.RAOLIANO.
OERIPIAM - H3

'. base de NOVACAINA� sob ·forll19. altamente estabm�:v1a.
para .) especíal emprêgo em Ocr!atrla, no tratamel'to Qlh

diversas manírestaçôes orgânicas do envelhecimento e da

_enUl<lI-tde, precoces ou não.
A::,&&tras e informações á atsposlção dos sennorea

•vledkc� a Rua: Conselheiro Malra - 90 com

Z L. stetner & Cia. - Agent.es

M�'tHCO

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não sê responsabíliza pelos
�nllr�t(IS emitidos nosartizos assinados.

<,

VIAJE MELIOI

�
MeDICO

itÉN'Sl...TO ������� � Clr..�:--Geral
.111 I

ResIdência:
'......". Rua Gal. Bittencourt n, 121.

.

,.......... Telefone: 2651.

A VENDA NAS Consultório:'
. Rua Felipe Schmldt a. 87.

BANCAS DE IORNl" ESá'or�!i:[O de 'Carvalho..

E REVISTAS g:�ai�,�Q às 19.oo .

Das 11,00 àll 12.uO.

DR. I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho reaplrat6rlo
TUBERCULOSE - RADIOGRA
FIA E RADIOSCOPIA DOS PUL
MõES-- CIRURGIA DO TORAX
Formado pela Faculdade Nacional
de Medicina Tlslologlata e Tlslo
cirurgião da' Hospital Nerêu Ra
mos. CU,rso de especialização pela
'S'>""N .•T .. Exinterno e Ex-assisten_
te de Cirurgia 'do pro!. Ugo Gul
maràes ( RIo) Cons,: Felipe Sch-

Especlallsta em molés�JaB de Se.
mtdt, - Fone 3801. Atende com

_� .- nhoras e "VIas urinárias. Cura .ra .. '

hora ma!,cada..Re8.: R:'1a. Estevea

'."':'4.•;•. _
,

.

.

z.

O' ;\t �.; dl?lf
das Infecções agud_as e crõ-

Junior .. 80. ·Fone: 2294
•

. '''''.'.. '.,WJ>· -,

,'"
�.

:$"e. 'iii .:2:�:o::%::��!:·��;�:: l o-'yb .'
·

P�L �II'
.'

l/fII
� ...,,:' .....

nervoso. Horário: 10lh.. àS 12 e
• A

.

. 2� às 6 horas- - Consultório:

�
'

__

�__ .. fJUIIAI'IiE TODO DItA Rua Tlradéntes. 12 - 1.0 andar �

/T,,'
, nO� 11"-nFJO' 1:,- �c:r�:eC���h�, Rle;I��:C�:�raR:: '1:gL-

I"' ....

.

;J"111<1. J Espanha - Fone 3248. � .

...

.

lD�l.'ftf�"t·.·,,�, ,.

DR.PARA·ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA HENRIQUE PRISCO

PARAISO

ÔNIBUS -.ULTIMO TJPO
op.eraQõea - .b�$as !l� s,nho';',

raso - Clfnlé�',:.cte ÁdÜitb.+ •

Curso de EspeélaTlzação ''tIo I!oapt;
tal dos Servidores da'" Esia4o.
(Serviço do prot. Ma�lano dI' "n_
drade). Coqsulia�.:'pel& 'mllllÍlii lÍQ
Hospital de CarIdade. jA tarde das

15,30 horas em diante no cOnsul

tório, à 'Rua Nunes M-achado. 17.
esquina da TIradentes - relet.
2766. Residência -- Rua Mare
chal Gama D'E;ça n.o 141 � Tel.
3120.
.'

SUPER-PULLMAN
- JANELAS PANORAMICABPOLTRON r\S RECLINAVEIS

VIAGENS D I R E.T A B

PA�TIDA
CHEGADA

VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
Ef3QUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

RÁPIDE

lI'LO�IANOPOLIS
CURITIBA

SUL· BRASILEIRO'
�,45
12,45

LTDA.

�;\.,.

r
I'
I

/

comprnr rnóvais �!õ'ofodo ... verifique S6 o

mólejo é fe;t,o (Cl..!'; 0\ Icgílltnm MOLAS NO�SAG
• Inuito ""lt,'(H conf5t!-o

� ex(epcir:>no dU1obl. iode
... Qunco ceden.) - nunl..U jotta-ftl

• dispellsnm '('I v:.o df;) cordt,d.,'1: e D�rC:,..t(n oe ;)0.1'\0

• conS�(v(Jn1 o e·s,tofo/nenrO .::.Jb\,'h.:t{Jrr\fJ.nt� 'nff�forrn()".

M()lAS� DO -SfU,S!. ..L S. A.
d

Nbo .• bc.r.1 lua S. .aorv.. 37.,- Tel '-951' - Ca. 'odol 875 . fnd lei '''0 �"G' .. sao 'ClIIII.

IEVlNDfDom. MEYER , elA
r- �.,� xb..adl. II • i�o Conselheif"(> Mafra. � - lei 257ó _ li i'o,rol 4B . ! lORIANÓPOUJ

x

X As famílias de Florianópolis e visitantes es- X

. 1 X tão de parabéns com a abertura .d� Sorveteria- X

X Restaurante-Bar BOM ABRIGO. étabelecimen- X

X to moderno dirigido e servido por f.amiliares dos X

X proprietários. .
I -

.

.

X

X Ambiente confortável e elevado! No mais be- X

X lo recanto de ,FlorianópcUs - Praia de Bom X

X Abrigá!' Servido por ótimos ônib'ls da Emprêsa X AGORA VOC� PODE PREPARAR SEU FILHO PARA

X Bom Abrigo. N-ll/67 X i O QINASIO, MANDANDO-O ASIiJISTIR AULAS DE MATE-

X
X, I;MATICAr PORTUGUÊS, LATIM, NA nUA SOUZA FRAN-

---X X X ÇA, N.Q- 20, TELEFONE 35-30. rRç�çOS MÓDICOS:.
x x x .. . .

.

-. .. r
,.

D E P A R l-A M E N lO D E S A Ú.D E P Ú B L I C A
PLANTÕES DE FARMACIA

DkliEMBRO

25 - Sexta telra ('NATAL) Farmácia
�

VITóRIA

Jnão� Moritz s. ,a.

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões -'rabalhista's"
Escrltór10: Rua João Pinto Q. 18 sobO .'

� ..íerone n. 2.467 - CaiXa Posta! n. 28
hORARIO: Das 16 àa 17 horaà .

DR. WALMOR ZOMER DR. NEWTON D'AVILA

"A S08EUAXA" I'RAÇ4 lá. DE NOVEMBRO -'-ESQUINA

!tUA FELIPE SCHMIDT

FILIAL' "A SABERANA': 11ISTRITO no laTREITO - CANTO

X 1LX----- ---.XXX
X

GARCIA
.
/

ClRURGIA GERAL

X

X
X

VERAO! . .. BANHO DE MAR!... SOMBRA ...

e água fre�ca ...

Doenças de Senhórllll - procto
logla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor M.l�
relles n.o 28 - Telefone 3807

Consultas: Du 15 boras em diante.
Residência: Fone, 8·428. Rua BIll-'"
menau. n. 71.

ALUGA-SE

Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escala. (SerViço do ·Prot.
Octávio Rodrigues L.lma). Ex-
Interno do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. ,MédIco do ·Hospltal de

Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES �

PARTO SEM DOR pelo método
pstco.prorüattco

Consúltõrlo: Rua João pinto n. 10.
das 16.00 às 18.00 horas Atende
com horas marcadas.

.

Teletone

3036. - Residência: Rua General
- . Blttencourt n. 101.

�

.DR. BOLDEMAB.

MENEZES
.

ESPECIALIDADE: DO-
ENÇAS 'DE SENHORAS -

PARTOS - cIRUR-
GIA -

-

Sala a rua FranciscO To-'

.1entino n. 40, andar Térreo.
Tratar na casa Kotzias rua 26 - Sábado (tarde)
Felipe Scrmidt n. l7. 27 _ DomIngo

O serviço noturno -será efetuado

ruas Trajanó, Felipe Schmidt
_

e

O plantão d�úrn,() compreendido

VOE P E LA-
6 - Domingo

13 - Domingo

20 - Doml.J!.lo

25 - Sexta feira (NATAL)
27 - Domingo

DR. RUBI GOMES

'MENDONÇA

'Formado pela Escola de
Med'ic.ina do Rio de Janei

.
_
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambõa
e do Hospital do IAPETC•.
Atende provisóriamente
no

.

Hospital de Caridade
- 'Parte da manhã

-DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

M Of V E '5 fM

R O S S M A�·K'
X

CURSO DE ADMISSÃO _AO' GINASIO

VIStTE HO�SAA .lOjAX
X

Rua Deodoro, n. o 15 - leI. 3820
-

Farmácia MÕDERNA
F!tl'mácla MODERNA

Rua João pinto

.Rua .Joãu Pinto

António e Vitória, situadas à'

p'elas farmácias Noturna, 8to.

praça 15 de Novembro. .

do pela farmácia Vitória.
entre 12 e 12,30 horas sefá efetua

.

\

E S·T R E I T O Rua 24 de MaiO

Farmácia do CANTO Rua pecfro Demoro.

FarmácIa INDIANA Rua pedro Demoro

Farmácia CATARINENSE

Farmácia do CANTO

Farm4cla INDIANA

Rua 24 de Mala

Rua pedro Demoro

lAV,ANDO -COM SABIO

Virgem Especial:idade'
- fi Ua. 'WETIEL IWD.US!RtAL Joll,llIe' (Marca Relislri�a)

!Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(afé 'ZITO
�
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Bit t e nc o U l t
INDUSTRIA E COMERCIO

�'

';':

TIJOLOS - TELHAS MANILHAS ,.':"";'=.

TLEFO'NE: 3802- FLORIANÓPOLIS
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P R A I A ( A NAS V I E I ,R A S
LOTE.S NO MELHOR L O C A l

D E

AGUARDEM LANÇAMENTO

Mens�gem do Uni aes 'Associado-s,-M�'o-'O--S'I:--O-U-;irrâíliô.gO'vtttos de
feliz natal a Iodo mundo

LONDRES, 28 (U. P.) - •

Lenine e Stalin não teriam
acreditado 'em seus ouvidos
quando a Rádio de Moscou
difundiu am.áveis palavras
sôbre o Natal "A religião é
o ópio das massas" é o Ie-

B C 't' d Cid d AI ma comunista de modo que
em no en ro a I a e, - uga:.se causou surprêsa quando a

emissora oficial da União
Soviética informou, no dia
,24, com satisfação, que em
tôdas as igrejas católicas 1'0-

mànas do país haviam sido
orícíados serviços .relígíosos

'

pelo Natal, todos os quais fo
ram muito concorridos.
No Vaticano, as autori

dades declararam que isto é
"alentador", Assinalaram

C Ih R· I d E haría .
que, ao que recordam, ía-

onse O eg,IO,na ue ,ngen ana e

I
mais os meios de propagan-

A· d D'· R
'.... , da soviética se referiram de

rquíteíura a eClma eglao .tal forma a festividades na-
/ "talínas,

EDITAL N.o 38
-

'

"PAZ NA TERRA"
Pelo presente torno público, que o Sr. LEONIDAS FA- A Rádio de Moscou che-

VERO,' requereu a .êste Conselho, o registro a Título Pre- gou ao extremo de pedir aos

cárío como construtor para o Município de Concórdia norte-americanos que oras-

d '�d /

f
,.

d t d D t' sem pela paz. A exortacão
e acor o com o paragra o umco o Ar . 5.0 o aecreto foi \feitll: por Iakov Zhidkov,

23.569 de 11 de dezembro de 1933. presidente da União Batista
Fiéam -poís, convidados os profissionais interessados, da Russia.

/

já regtstrados neste oenseüro, a se pronunciarem a res- .!\SSSSSSSSSSiSSSSSSSSSSSSSiSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS>:%%SS%2 N%SSSSsS'
peito, para o que, lhes é concedido o prazo de 30 dias, a

contar da publicação do' pre�ente EDITAL.

Florianópolis, 23 de 'dezembro de 1959.
./

Eng.o Civil - CELSO RAMOS FILHO
Presidente do CREA da 10.a Região.

-c

A Dv-etorht d� ,Lira Tenis Clube, ao cumprimentar
seus associados e distintas famílias, desejando' bôas festas

de Natal e Ano Novo, comuníca que, em vírtudeüas obras
de reforma por que está passando a séde social, não have

rá, êste ano, o tradicional-Baile' de São Silvestre, eselare

cendo, outrossim, que o Clube terá suas atividades reíní

cíadas no mês de janeiro de 1960. D-12/301

Um apartamento sito à Jerônimo Coelhó n. 5, compôs
to de 9 peças e 1 "área' interna' e 1 espaçoso terraço.

Um 2'.tl pavimento, .aberto, sem divisões, c/sanítáríes,
numa área total de 165, m2.

Tratar com o proprietário, no mesmo locãl.

ED'ITAL

Irmandade do SenhOr Jesus dos Passos

Caridadee Hos.oifa I de
,

. l

Festa de Aniversário de Fundação
De ordem do' Irmãó"}:Jr.oyedor Des. João da Silva Me

deíros Filho convido todos os Irmãos e Irmãs para, no

próximo dia' 1.0 de janeiro, às 7 horas, na Igreja do Men1-
,

no Deus, tomarem parte na comunhão geral a, a seguir,
às 8 horas, assistirem à Sa.nts: Missa solene em comemora

çãc-no � 96 o aníversárlo de criaç-ão de tão 'venerável e que

rida Irmandade. A referida solenidade, abrilhantada pelo
Cóto Santa Cecília de nossa Sé, será celegrada pelo M. D.

Capelão f- Revmo. Padre Pedro Ulrich, devidamente aco

litado terá as honrosas assistências do SS.· Excias. �evma1:
os M: DD. Srs. D. Joaquim Domingues de_ Oliveira, Arce-

bíspo Metropolitano e.D. Felício Cesar da Cunha VaSClJll

celos, Arcebispo Coadjutor, o qual, ao Evangelho, fará'ser:'

'lião alusívo a tão justa 'Comemoração.
FloriaIl,ópolis, 26 de Dezembro de 1959.

Américo Vespúcio Prates

O
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Assistente da Clínica Dermatológica e Sifiliográfica
da Faculdade de Medicina do Paraná.
CONSULTARA EM FLORIANÓPOLIS

- M1!!S DE JANEIRO -

,/

CANCER DA PELE - DIAGNÓSTICO E

TRATAME:t:JTO
DO:::::N('AS DA PELE - SifrI1s - Depilações -

Plástica Abrasiva.

Se bem que o Natal seja' plicar a ênfase repentina
um dia comum na União russa por motivo do Natal,
Soviética, na noite do dia 24 que compreendeu uma ora
sua emissora oficial disse: ção de Natal para a Finlan-
"Ao dêsejarva .todos um día e mensagens especiais

Natal feliz, a Rádio de Mos- para a Nova Zelandia e Aus
cou o fez com a esperança .,trália.'
de que a mensagem natalí- , A melhor explicação é que
na de "paz na ,Tel'ra,' boa

I it ternura
do Natal, que na

vontade para a humanida-. da custa a �oscou e que,
de inteira", seja traduzida pelo contrário, pode signifi
em fatos em todo o mundo". cal' alguns amigos para a

Russia, está vinculada à
atual campanha soviética em

matéria internacional - "O
ESPIRITO DE CAP DAVID".

',DR. JOSÉ SCHWEIDSON
-MÉDICO:'_

TERNURA NATALINA
Os círculos eclesiásticos e

políticos não souber:am ex- �Cõiiiõiêãç'ãõ"""'''
A Direção do Jardim de Infância Santa Catarina, co-

o ... ; •• •• u

munica, ao públíco em geral, que tepdo eneonteado di- /

ANTONIO MANOEL LUIZ, :vem de público agradecer ficuldade nas vendas de cartões.Ido "Grande Bingo' Na
ao grande humanitário e· médico Dr. Humberto K. Peder- tal", em benefício da construção do prédio próprio, resol-

neíras, pelo cari�ho, e .

dedicação com que vem tratando.�ve,�'
de acôr�o. c.om entendimen,to,s ma?tido,

s

com, ,a,s, �,1.l,',-de sua pertinaz moléstía, tcrídades polícíaís, promover, no ,Salao do Clube, 15 de

Aproveitando a oportunidade envia-lhe juntamente evembro, a Praça 15 de Novembro, a partir' :'dá_s �,ao
com sua família os mais sinceros votos de um Feliz Na- hora�e,. dia 29, até dia $' de Janeiro p. vlntlpu.ro,
tal e Próspero Ano Novo.

/

D-12/274 bingo de Cr$ 20,()o-�yel� cartões.
-

-

�._ D:1?/305

,AGRADECIMENTO

. II' JPOCA':

Áq41ta ta,m6.em na

S.tWtett(j Atestado !te- vacina recente; Atcs_ taç�o' de v4�,s para, a primeira

taclo�furSo J:!rlmá'lq completo' série. A,' matrfcula liIerá telta de

e Atestado (ie. §.aJÍ!iI:f.. ,(T.odos rs' acôrdo com a média. "

: ������;�€J.sQ>s�n:o�!I�e )l�O. !lilS I EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA,

EXAMES 'DE ADMISSÃO: -

fnscriçã1l" de 18 a 30 de- janeiro

€Das 10 às 11 horas).
Realização: De 17 a 20 d_e teve.

retro (Ás 8 horas).
Documentos: Cert1dão de 1dade;

com f1rmas e('(.l,hecldas).
Tada de inscrição: .cr$ 150,00
N<ota: Os que não conseguirem

aprovação, " padCj:ào. ret1rar seus

documentos, "

Nota ímportante r Have�á 11m1_

CERÂMICA PEDRO ANI)RIANI 'S.A.!·
Procure o' depósito à Rua Santa Luzia (Ponta do Leal),'ao
lado das instalações "Mercedes-Benz" telefone 6377)-

PAGUE O_PRÊCO DE F�BRICA
- Elementos vasados
- Telhas tipo "marselha"
,- Telhêes-pera cumeeiras
-, Tijólos comuns e furados

,
- Tubos e conexões de bairo vidrado -pa

. ra esgotos (manilhas) 'e -:dutos de
barro vidrado para fios e cabos

elétricos telefônicos.

DE,(LARA(AO
ohegou ao nosso conhecimento que elementos. ines

crupulosos ou mal informados vêm propalando boatos di
famantes contra a 'pessôa do nosso antigo engenheiro re

sidente nesta cidade Dr. PLINIO MEYRELES DE CAR
VALHO.

Cumpre-nos o dever, a bem da verdade, virmos' de
público manifestar nossa repulsa 'a tais boatos e decla
rarmos que o Dr. PLINIO MEIRELES D!l} CA�VAI:.H�, dei-,
xou nossa firma por sua livre e expentanea vontade, nada:"
constando que o desabone, prestou 'contas de tôda ,s.ua' ges.....

'

tão sendo as mesmas aprovadas,e merecendo QS mai�s
elogios. Continua o Dr. PLINIO ME1RELES DE CARVA-

; LHO_a merecer nossa inteira con.fiança, estando
portas abertas para .recebe-lo a qualquer tempo.

Florianóp�lis, 28 de dezembro de 1959
GIBRALTAR INDúSTRIA E COMÉRCIO S./A.

D-12/304

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



* 11,7 pés cúbicos totalmente aproveítâveís
* Prateleírás ajustáveis em 12 posições
* Resfriamento 15% mais rãpído
* Formato revolueíonâríe e' elegantisslmo
* Gar�tlda pela General Electrlc

\

. �

CÔRES
Frente �ariim, Gabin,ete Ver�elho
Frente Marfim, Gabinete Prêto
Frente Marfim, Gabinete Turquêsa

•

"'�'.-� 1.
.

. ,->:ti-k..�i
.

i

• Florianópolis, Quarta-Feira, 30 de Bezembro de 1959

I
/

A FIRMA':'MACHADO & (IA�
/

Tem o prazer de comunicar a sua:distinta clientela
ter sida nomeada 'Revendedor' 'Autorizado dos

�;;��. ��

::i�'[ .�

; _
w

�_:--- .-"'!.:-" .....'

..

Aparelhos domésticos
. 'j .

/

Dispondo Para, Pronta _Entrega
_'

/

\

\

* muito leve: apenas 1.500
* passa melhor pela ação do calor
* contrôle automático de calaria
* unidade Calroàa fundida na base
* cabo automático com descanso par� o polegar
* rebõrdo "poupa-botões" ,..,.1a1

- ,,�,
.Retilínea G E

-�

.' -:- � '\
.....;.1

-
__ o .::_)

DIMENSÕES
Comprimento '........... 25 em

.

Altura
17,5 em

Profundidade ...........•i<' 4 • • • • • • • • • • • • • 8 em

I
�
.<

CONGELADOR
. PRATELEIRAS INTERNAS
PRATELEIRAS DA PORTA
GAVETA DE CARNES
GAVETAS PARA LEGUMES
E FRUTAS

_

CONTRÔLE DE TEMPERATURA,
TRINCO DA PORTA

- UNIDADE SELADA G-E

i
,

I
-

Y' '-,' .'

- -\

I.

. �
c

- -

",;to

ifl!D'aprJa\� �•._'::.:.:.�•• � •• � ,.. .•...
24 em <,

,. � Q»�-'-'-"-'-.'."_.' ••.••...•....... � 23 em

Profundidade ,.,.", " ,.. 17 em

CÔRES
ldarfirr. - Marrom

! '''-'�-'

-FAIXAS DE ONDAS
2 faixas:
Ondas médias - 530 � 1620 Kc/s
Ondas crutas - 4,8 - 18 Mc/s

OUTRAS VANTAGENS F, �.

NOVIDADES \

Som excepcional proporcionado pOI: 2 álto�41�pte�
frontais. Um alto-falante de 6" �ia grªpdl!!,_VQ
lume e reprodução de graves e uiédioi. Outrô ã.
4" para reprodução de tons agudes,

•. -

,-
'

-

r

,

Altura: 1,50 m

Largura: 0,75 m

Profundidade: 0,78 zn

Pêso Bruto: 176 kga.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO'J O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

ENTRE AS SElECÚES" CATARINENSE E ITAJAIENSE, DESTA FEITA NESTA CAPITAL
omingo passadc Itajaí vibrou -com a pre�ença' da seleção catarinense elimmadcre dos paranaenses. O "onze" q ue tem como orienta
dor o crack do passado, Saul Oliveira, efetuou seu primeiro match-treino depois da vitória que o classificou para dar combate aos

aúchos, a J e 10 de janeiro. A seleç tio de Itajaí serviu de "sperrinq", saíndose muito bem, tanto que foi solicita da a defrontar-se no

vamente com o time que represeníe a força máxima do pebol "catarina" esta noite, no estádio da rua Bocaiuva que deverá apanhar.
.�_.

ma bôa assistência. Espera-se queapés match-treino fique deflnida a escalação do conjunto que medirá forças com os sulinos.

Florianópolis, Quarta-Feira, 30 de De,...ze.;.,1_n_b_r_o_d_e_1_9_59_, ......_.. ----�,�y--- . .,-

Juiz de Direito da 4.H Vara da

Comarca' de
'

Flori.anópolis,
Edital de citação com o prazo de'

S F d d V I
.

M
trinta (30) dias

ugestão à e era�ão· e. e a e
.

otor =:J�.:�:'1� �r::.�E.;;;;:��:��:
de- Santa, C·,eta '1-na· I=�!;::��::��:::�,:.:�: �:�::::;:::':"':P':;:: =.::: :���"�::,���:.� :::�:E'dl:'�::�:�O;I;; da cidade, pois desta., maneira, o Com a palavra, a � Fed,eração e reífo da 4.a Vara - demais transmites legais,

p eparo da nossa representação os dois clubes da cidade. Feitos da Fazenda Pú- 'sendo àfiI}al reconhecidos a
Conforme já é do connecímen., . nelro do ano vindouro o Campeo. de todo o país, destacando-se os

d '

d l'blica da Comarca e posse- do' dominío a sup i-
to Públlc�, a Federação de Vela a nati Brasllelro de SharpLe 12m2.' paulístas e gaúchos, que Virão Florianópolis: Capital cante sôbre a área aludida.
Motor de Santa Catarina, realizará Esta 'ão Intervindo nesta magna:: com um maí or nlÍmero de concor-

do Estad? de Santa Protesta por 'provas pericial,
nos próximos' dias 15 e 16 de ja_ competíçgo, destacados velejadores rentes.

.

Catarina, na rorma testemunhal documental e o

É O Clube Do�e ii �xp'ressão lldima do j es�
<

::::::::ta:,ãOse;:ta;�::�l::I�:! da lei, ete., ���i::�!�Sm::;:oo:!dos d��
.,

. por pedro Soares, Walmor Soa- FAZ SABER àos que o pre- . plal'lt_a funta e ��do. à pre-

esoorte do Bolão·catarinense �::�aR:f�:vald�nh;::: ��h:�s,A:: A�DO LUZ: 41 ANOS - DQ- DEM HOJE o TITULO PAULIS- �e��:z�d�:\��t�l�i:� ��� ::�!���;����:n�� 2;1����• ..

. campeonatos estaduats." Vejamos cinco p.Imeíros classificados nas mingo foi uma data festiva pata' TA DE 59 - As equipes do San- virem ou dêíe conhr.';jmento� nÓP�lJ�; ,�5 cl� agêsto .de mil
A equipe do Club� Doze :d� I, imtã� a relação: I el!l1!lnatórlas .

realzadas pela FIl- J
o esporte do remo cata-mense, r tos e palmeiras, que chegaram ,tiverem que, por parte de ri()'v�cJ:�!l�s:+� 1liIlq1:l:entfl, e no-

Agosto, que mais vezes sagt9li,:'Íl5 1952::_ campàã;ó do Torneio' d.eração presdlda pelo desportistas j
pois assinalou o �41.0 aniversário, empatados no fim do Campeonato l\IJ,ARIA CAROLINA GAYG-:-" ve ,(1959Y�, _,(a,llsinll4o) ,Nem-

campeã da cidade, nesta caiego�'... .Início, cá:�peã�, ,Heg�o.nal I p:of. Crlstaldo catarlnense..}cte I de fundação do Clu,be de Regat�s I
ps,uli�ta d� Futebol, t:avarão, NETT, na ação de usucapião rd'd :):.�� Lebarbechon:' ES.'t:a-

ria de esporte, bem como do Rs:' \ 3,0 lu�.ar torneío de epce�ra_, AraUjo. j Aldo Luz, uma das legitimas sie-
I hoje,

o préllo que decidira o, ti- em que requereu perante es- m estaní�a� estadual
tacto, em sua trajetól'ia esportiva '�ento' , I A fim de ser Intensificado o

I
rtas do esporte barriga-verde, tan, tulo bandeirante de 59, Sera o

te Juizo, foi dírígíd» a peti- no val.ô'r de Cr��,QO, Inclusí-
desde a fundação da Federação de 1953 - VIC9 campeão torneio pr eparo dos nossos representantes, tos e tão significativos foram SE 100.° jogo do Santos em 59, ba-

cão do teor seguinte: - Ex- ve a respectiva taxa de -saú-
Bochas e Bolão de Santa Catarl- Inicio, 3.°' lugar' campeonato

I sugeríamos SD prof. Cristaldo 'suas proesas, quer em águas b!'d.' tendo assim um verdadeiro re, cf.!entíssimo Senhor Doutor de estadual-
....

na, fundada em 1952, conseguiu regional, Vice campe.ão Torneio I AraujO a marcação do campe�n�_1 snstras, como estrangeiras. À ra, corde de jogos num Só ano. Juiz Je Direito da 4.a Varf.l, Em dita petição' foi prose-
a primazia de levantar 3 torneios Encerramento to Catarlnense de Sharple 12m2 mília aívt.rubra, na pesssa de seu x x -x da capital: MARIA CARO- rido. o seguíntex despacho:
inícios, 6 campeonatos regionais, 1954 - Campeão Regional, ps..a o prlmeir� sábado e domingo I dedicado presidente, Eurico Hos_1 BRASIL 7 x COLÔMBIA 1 -

LlNA GAYGNETT, _
brasüeí- A eonelusão. Florianópoli",

3 torneios de encerramento e 4 _campeãJ Torneio Encerramento do próximo mês de janeiro, POIS,II terno, os cumprimentos desta ;0. Com vistas ao Torn�lo Olímpico r", viúva doméstica, resí- 31 de agôsto de mil novecen-
1955

-,
Camll!!0ã Torneio,

Iní.
I
desta maneira, os velejadores

c"a_ �lha,
embora

co,
=. atraso.

,

de Roma, voltaram a medir ror; .de�te à r�a Lat;.ro Linhares, tos e cíneoenta e nove (1959'
cio, Campeão Regional, Vice' tarinenses teriam uma prova de

.
x x x ças, desta {elta no Maracanã ,os 50, lia sub-dístrlto de Trin -

,(assinado) MlanoeI Barbosa
,CampeãO" 'ró'rneio EliCel'lii:inen��LfOg,:" disputando entre si o l'lI!m' .'·SAN.Ter.s."i,'-,.r;�LMEIRAfi�Q.I: 8�lecjpnadoe amad.ol·es"",dQ.�Br!l!ill drde, nesta cidade de Flo- ) de Lacerda. SUbindo os autos
to, VIC9' êampeãó Estàdú"al )"" ." ',�.

-"' -.' '�'�d� Cfc;'íru'ilira. �t��'iiõ. as 'it9.cr'ó.
r.,: r:ópolis, CàpitaI elo Esta- à conclusão foi 'proferido o

1956 Campeão Regional Noticiário da ACESC nats goleado o adv�rEárlo p�,r 7x1, do de Santa Catarina, por seguinte despacho: - De-
Campeão E�tadual I' '" '

eliminando-o. ;.�U r,(h egado abaixo assina- signe. o senhor Escrivão dia
1957 - 3.° lugar Tarnelo Inl_ mlss.ão da p'el�fa Gaúchos " �Ca- - x x x de confilrr::e instrumento e hora para a justificação,
cio, Campeão Regional, Cam. Na noite d� segunda feira, II tarlnenses pelo Brasllelro de Fu. NÃO' HOUVE tOGOS pa:a l:'XO de P:'QClL''lção (do- ciente� os interessados e n

peão Torneio Encerramen:D. nova DI�etorla da ACESC u�teve tebal. AtencUiio. domingo último estavam ma·oa. cUllln.to 1), Vél1l (;)111 funda-, doutor 4.0 Promotor Público.
Campeão Estadual reunida em sua séde, altos da CAMPANHA DAS CADEIRAS: dos dóis confrontos pelo Torneio menta nos artigng 550 e 552 Florianópolis, 2 de 'seten:bro
1958 - Campeão Torneio Tni- Confeitaria Chiquinho. O atual presidente propôs na reu, "Dr. Heitor Ferrari" e "Dr. Saul do CÓcllgo Civil, intentar pe- de mil novecentos e cincoen-
cto, Campeão Regl,onal, Cam_ Diversos assuntos foram trata. nlão em' teia; se organlzaase a

Ol\veira", a. ,�erem dlsputad53, o la presente ação de usuca- ta e nove (1959). (assinado)
peão T0rnelo Encer�amento, dos e aprovadas foram me:l:,las "Campanha da Cadelrj1", com o

primeiro entre Atlético e F'"uül- pião, no_ curso' da qual é sen- Manoel Barbosa de Lacerda.
Vice Campeão Estad'ual que visam melhorar. o desempe- fito e colocar a dlspoSlÇão de ca-

rense, final do 1.° turno, e () se· do necessário: 1) - Provac.. Estavanl estampilhas esta-
1959 - 3.° lugar Campeonato nho das funções de cronistas no da jornal, uma' cadel;'a ,para o

gundJ eútre Gazet�·e Inte�n�c!o- rá que, conforme se ve na' duais no valor de Cr$ 4,tlO, .

Regional resrvado construido no estádio cronista encarregado da cobertura
nal.,. Os prélios citados não che- planta inclusa como docu,' inclusive a respectiva taxa

d.-. Adolfo Konder. dos jogos. Cada periódico terá garam a ser, travados, visto nã0 mento número 2, esta de' de sal1de estadual.� SENTEN-
Ficou constltuld� uma, Comill_ sua cadeira própria, com a ,nH_ terem comparecido AtlétiCO' e Tn. posse mansa e pacíficamen· CA: _ VistoS, etc. Julgo 'ROl'

�ão Integrada dos cronistas: José cl'IÇãO' na mesma. ternaclonal. Ao que soubemos, te da área do terreno medin- ;entença a jUstificação cons-
Nazareno Coelho, presidente, Luiz PERMITID . .\' A ENTRADA DOS FlgUeiren�e e Gazeta .não ganha. do 2.235,2 metros quadradOS tante de fôlhas, em que foi
Osnldo Martlnell!, secretário, Wll- JORNALISTAS PROFISSIO- rã:} 03 pontos dos seus advar3á· sita a rua Lauro Linhares 16querente MARIA CAROLI-
son Reis., tesoureiro, Rui Lob�, ,\jAIS: A atual Direto:la da

1'109, uma vez, que a comunicação s/n nesta cidade de Floria-, NA �
.GAYGNETT, a fim de

do Conselho Fiscal Ie o

vlce_pre_1
ACESC vem de tornar extensiva da FCF aos mesmos sobre a rea, nópolis, Estado de Santa Ca-

que produza os seus devidos
sldente Cláudio O. Vieira, para a to�os os· jornal!stas profisldnals llzação dos jogos não foi 're:netlua tarina, e �om as seguintes c' legais efeitos. Expeça-se
sol!cltarem o apoio do dr. otto o direito de utlllzarem o reserva.

elr tempo háb!l, devendo, 85.1:n confrontações: - Frente mandado de citação aos con·
Entres, Diretor de Obrás públl. dp destinado, a Imprensa escrita,

ser marcada nova aata para os para a estrada Geral; fun- finantes do imóvel em ques-
Jas do Estado, no sentido d,e co:... para tanto basta exibir a cartel. confrontos. dos COlU terrenos de proprie- tão, bem como ao doutor
locar as ferragens protejendo as ra do Sindicato de Jornalistas Pl'O_ ,x x x dade .do Estado de Santa Ca- 4.0 Promotor Público, na
venezianas ll'O local destinado à flss�onal8 de Santa Catarina. SERÁ FUNDADO -NESTA CA- tarina, lado direito, em par- qualidade de representante'
Imprensa escrita. DOAÇÃO VALIOSA: O ilustre PITAL ÚM CLUBE CICLIS'l'l- COm: terrenos de proprie- da Fazenda do Estado e do

despoj;tlsta dr. Lauro Rupp, Dlre- CO _ N�ticlas das mais alvls�a- dade ceiros Ooteamen- Or-gão do Min:'st.ério Públi-
CABINE 5 PARA ITAJAI: O tal' de Admlnistraçãs> a S80re a- reiras foi a que conseguimos ap;I- tO) em parte __terrenos cO e' ao Diretor do Serviço do

associado Humberto Fe!'na:ldes ria da Segurança Pública., vem de rar junto a_o pedal!sta Samuel de espolio de João Ba 1· atrjmônio da União, para
Mendonça, Diretor de Esportes da oferecer à ACESO, duas cadeiras Sr;,ntos ,em conversa que mantl. Gaygnett, pos'suindo a refe·- 'todQS cont,estarelu o pedidO
Rádio Difusora de Itajaí, 50licl. para serem utilizadas pelOS ho_ vemos com o mesmo, �ecent.�- rida área como s!la ,isto é, querendo, no prazo da lei.
tou a cabine n. 5 para a trans_ mens da imprensa esportiva da C'I- mente.

,_ atribuindo à 'sua proprieda- Outrossim, citem-se per edi-
dnde. Disse Samuel que juntamente de nos têrmos do artigo 550 tal, com o 'prazo de trinta
Em dias vindouros as cadelra.s c:mi' outros desportistas. preten<i,e do Código Civil; 2) Provará (30) dias, os interessados in:-
constantes da doaçã'o do d,·. �au. fundar um clube clclistlco 111 que a posse de tál área re- certos, citação essa que de
ro Rupp serã� entregues of!dal_ nossa cidade, dando assim ao mpntà já há mais de vinte verá ser feita de conformi
ment�. esporte maior desenvolvimento e anos, sem interr4pção, por dade com o artigo 455' § 1.0
. VOTOS DE BôAS FESTAS: .1 incrementação. Adiantou ainda si e seus antecessores, sendo do Código de Processo Civil.
ACESC recebeu Votos de BÔfls Samuel que a organização' <lo mansa e pacífica; 3) Que a Custas afinal. PR!. Floriano-
Festas e Fel!z Ano Novo do C. �J: clube está send:) estudada, dev�ll- suplicante construiu benfei- polis, 23 de novembro de mil
Caplbarlbe de Recife; do Direto,

I

do o clube receber o nome ie toriàs no terreno em questão novecentos e cincoenta e na-

do DCT e' do Bànco INCO..' i ASEOciação Recreativa e Ciclis- como' sejam conservação e ve (959). (assinado) Dalmo
SORTEADOS OS CRONISTAS tlca 'Floriano Peixoto, em home. plantações; '4) Provará pela Bastos Silva, 2.0 Jui.z Subs�

PARA A SÃO SILVESTRE: ;- nagem, ao grande homem públ1- certidão anexa, como docu- tituto da 1.a Circunscrição
flm.de representar a cl'ônlca es. OJ, cuja memória jamais lIerá mento número 3, que a refil- Judiciária, em exercício ni.\

peclal!zadlt. ,em São Paulo, na esquecida. Congratulamo�nos nom rida área não está' registra- 4.a Vara. E, para que chegue
Intel'llaclonal São Sllvest:e � a- 'a Iniciativa de Samuel Santos e da no registl'o de imóveü;: ao. conhecimento de todos'
companhando o atleta catarlnt'llse aqui estaremos para apoia_lo, no 5) Provará que "data-venia", mandou expedir, o presente
Silvio Juvênclo dós Santos Io_! qu,e for poslvel deve à presente ação ser jul- edital que ser'á afixado]1,o
raro sorteados pela Dlr,et:>rla Oh 1

x

.

x x gada procedente e pro'Vad'i lugar de costume e publica�
seguintes cronistas: 1.° - GUs-! 'LIBORIO SILVA SOLICITOU para o efeito de ser reconhe- do na forma da .lei. Dado "j

tavo Neves Fllho - 2.° João I,UIZ: DISPENSA DO SELECIONADO
I
cido O domínio da suplican- passado nesta cidade de Flo- -

Neves - 3.° Maury Borges - 4.°
I
� O profesor Llborlo Sllva que, te sôbre a área aludida, rianópolis, aos vinte e quá

Alfredo Silva ,e 5.° pedro paUlo tem�Sido de uma grande ut!l!dade constante da planta acima [1'0 dias dO mês de novem-.
,Machado. Na desistência d'o prl_1 ao selecionado catarlnense de tu_ indicada, com as dimens9.�<;; ·.bw d� mil novecent(l,� e ,cjn-
melro, seguirá o segundo e assim cebol vem de sol!clta,r dlspeil,':EI e confrontações nela refe.rj..o coenta e' nove. Eu, \'inicius' \
por diante. do cargo que vinha ocupando com das; 6) Assim requer a VOil- Gõhzaga, Escrivão, o subs-
BÔAS F1j:STAS: A ASSOCiação grande dedicação. Todavia, acre. sa Ex�elência admita a jus- Icrevi. (assinado) Dalmo

I

de Cronistas Esportivos -deseja aos ditamos que em vista dos inúme- tlficação em dia e hora de- Bastos Silva 2,0 JUIZ Substi-,
seus assoclados e fammares os OlP_ I

ros afazeres particulares do pr0_ .signados e com a eitação do tuto d,a 1:� Circunscriçã,f)
lhores Votos de Bôas Festas e I"e_1 fesor Llborlo Sllva venha o ',,- órgão do Ministério Públic'J exercício na

I .'
'

IIz Ano às Jntl_1 Elde.nte da FCF concede,r o �"u em referên.cia: Feita

etermlnará

�
... �V'AruADÔ SORTIMENTODE-',

JIl ARTIGOS PAaA •

: ESPORTES EM, GERAL :
•

v. S. ENCONTRARÁ NA •

: Casa . Carneiro ':
: A MAIS COMPLETA EM ARTIGOS :
• ESPORTIVOS •
- Rua Tenente Silveira, n.o 25 - Fone 2859 ,
'FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA
!l __� ..�-.�_ .._ .... __ ,. .. IIII

ESTA NOITE, t\NTE O POBUCQ,A SELE_CAO

:;��\��
"'�
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I IIW, -, • • AUMENTO AUTOMÁTICO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO

S
'

N.o 36.230 --',PIAUI

O upremo
Capitao Paulo Cardoso. pOIS outros protestos sur- - repreendido em boletím

,

' petração, é claro : Os ve
_ fi

Um capricho do Sr. Laert giram e até o momento os o Ten. Francisco Silva. Os vencimentos do Desem.' , , tos dos desembargadores serao _

Ramos Vieira, ignorante dos dirigentes da Polícia Militar Ignora-se ainda qual, a bargador, sempre fixadosem,
,

xados em quantia não Inferior àregulamentos militares, po- efetivaram as seguintes pu- punição que sofrerá o Te- quantia não inferior à que ' que recebem a qualquer titulo, osrém sobremaneira prepo- nições: nente Ledeny Mendonça da Custas ex "lege.

.,
E. por isso mesmo, na sua ses- scretárlos de Estado.recebem, a qualquer título., os b -

Ien 'I' _ de 11 de agoAsto de A t't I d tlficllç-o recebia
tente, provocou legítima rea- Por haverem telegrafado: Rosa que, como os oficiais Secretários de Estado, fIcam Rio de Janeiro, 16 de dezem

la,
sao P a ',« -

I )I"o e gra a ,ção daquele oficial que em- - preso por 48 horas o agma punidos. protestou te- automaticamente acrescidos, à de 1958. _ Latayette de Andra?a, 1955, acertou que os vencimentos o Sec,etario das Finanças Cr$ ....bora escudado em razões Ten. CeI.' Olavo Rech, o qual, legraficamente' ao Secretá- simples verificação de que presidente. _ A. V. Bôas, Relator.' da Maglstratu:'a 'estavam automg ; 3.500"00.fortes e... VERDADEIRAS, por achar-se em licença rio Laert, contra a prisão qualquer dêstes recebe, do p,elato:: O Sr. Ministro vmas trcamence aumentados:" Os Desembargadores tiveram,foi
A

O bitrárí to
A.

deverá .

b·t
,.

d C P I Bôas. _ Hou,va s= de oficios entre o pelo simples fato dêsse recebimen-
preso. ar 1 rano a premio, evera cumprir o ar 1 rana o ap, au o.

Tesouro, importância superior
._chocou a oficialidade e, J'á castigo ao término .da Iícen- Rec3rrente: A Fazenda Estadual. preslden'�e do Tribunal e o Chefe to, os seus vencimentos acrescidosàqueles vencimentos.

d
no ato da leitura do boletim, ça; Agora, foi preso por 10 '

O Tribunal de Justiça é o Recorrido: O Desembargador do Govêrno, sen o pagos, em con, dessa Imp31'tâncla.O Capitão Onildo Pinto de - preso por' 4'8. horas, em dias e recolhido ao quartel, órgã!, competente para o Odorico Jayme de Albuquerque sequência, vencimentos majorados Não se tratava, como parece aoOliveira laneou o seu pro- sua residência, o Ten. CeI. o CeI. ,Rui Stockler de Souza, Rosa: 9. alguns Juizes. recorrente, de uma fixação de ven.,
'"

cumprimento do preeeíto dotesto dizep.40,--em altos bra- Teseu Domingues Muniz que por haver dirigido através
art. 124, n." VI, da Cottsti. RELATõRIO 'l:0daVia, foi dada contra.ordem, cimentos objeto ds lei especial.dos, que se considerava prê- já cumpriu o castigo; dêste ongão, uma carta aber-
tuíeão, que é self.executlng, O Sr. Ministro Vilas Bôas - O É certo que o Secretário devot- A majoração estava, feita.ISo ,porque solidário com o - preso por 6 dias, ao ta ao Secretário da Segu- , Desembargador Odorico Jayme- de veu as importâncias, recebidas a Toda a matér�a do a-t, 124 daA não sendo, para isso, necessa-

lf
C O I e g a inju!stiçado. Os término da licença premio rança acusando-o de dolo e

ria uma lei especial. ,\_lbuque que Rosa, alegando que mais a titulo de gratírtcaçgo. Constituiçã'3 de 1946 é se .exe,'maiorais" presentes, sur- que está gozando, o Capitio

I
mentira no castigo que exí- o Secr,eta'rlo das Finanças do Es. M�S, o E'gréglo Tribunal teve a cutíng diz o Doutor pontes deConhectment.o pela letra el,preendidos e naturalmen- Carlos Hugo Btockler de gíu do Comando da Polícia tado recebia do Tesouro quantta restituição como Irrelevante, ver , Miranda.e dos provimentos.te, sentindo na consciência Souza; Milltar.

_ superior à dos vencimentos dos bis: "O aumento d� vencimentos Não devia o Tribunal, em faceO pêso da injustiça que ror- _"
eAstes au, membros do Tribunal de Justiça. da magtstratura píauíense, da qual .to ordenamento constitucional,cad p I aidad do Se Relatados e discutidos

di manter-se _ em atttude passiva, à
.

os e a v e -

tos de r.ecurso extraordinário n.O requereu que se cumprisse o s- faz parte o impetrante, aumentoeretárío, cometeram, tra-
posto no art. 124, n.O VI, da Cons- e'sse decorrente, por fôrça de pre, espera de' atos declarativos �08

'

36,230 do Prauí. recorrente a Fa-�aram de acalmar o justo
tltulça-o. ceíto constitucional. da percepção outros podêres'zenda Estadual e recorrido o De- .

desabafo do orícíàl e, nessas
O Governador não deu o des, pelo Secreta'rlo de Estado das FI. Agiu cpportuno tempore, ena.,lt " f' ld d sernbargador Odorico Jayme dea ur..s, lzeram ouvIas e

-pacho soltcítado. nanças das aludidas gratificações mando o Governador a dever ded t t Albuquerque Rosa.
,

.nerca 01' ao vee uen e pro-
O requerente Impetrou manda. e', juridícamnte, um fato consu- mandar fazer apostflas nos titulast t t 1 Resolve o ,Supremo, Tribunales O, na esperança ,a vez,

do de segurança a êste Supremo mado e executado. dos Magistrados. Não foi atendido.de encerrar o caso' por ali Federal, pela sua 2.a Tu"ma, co ,

na decísão Este pedido d e segurança lhe deu
� "

nhecer do recurso pela letra d, e Tribunal entendendo que era caso Não, se entremostraIl:sperança va, pois lamen-
de competência originária. Mas, ensejo de Impor a sua autoridade.t I t id 1 negar.Lhe provimento, ut notasave men e coagidos pe o FIo" I'· Q t F' 30 d D b d 1959 assim na-O roiaqut entendido. sen-

N
_ E não há texto ou principio deturbulento Secretário, tive- rIanopo IS, uar a- eIra, e ezem 1'0 e

I taquigráficas.
'do os autos remetidos ao Egrégio ivegaçao no -

que se possa extrair algo contrar�m que sustentar. a posi-

S"I d id Tribunal .de Justiça, para a decí , essa decísão, que é uma solene pro,i:�gô�io a�ov���u qU�ss�n�f��
I m� ver e para o consumi or. são (fls. 93 e 94). Brasil ;�::Ç�:dIC�::IO 1��ep;�;;I�cia do

P f
-

80-as as Perspe'ctl·vas da·- m�a��:lte::1 a::�:dl��jaà e:::�� NOVA IORQUE, 29 (U. P.) )re:U�:�J-:�i.,utt:�:m�:=v�:�::!�e�Petrobrás er ura .

é: "Aumentad8s os vencimentos - O "New York Times" in-
'nento porque se Indica julgadoA Petrobrás vai realizar "

I !eát�:�e�;:tár��r��E:�!�n::;�� I' i��fc!°��/��je� ���t�a �/��= uverg�nte, e' nego-lhe provimento.

X!������,Õ�e�� rg�n��tç;t� �� Salra de fe 1-.-a-o os dos Desembargadores, por fôrça glllame�to;s de r�vegaçao �o Como C8n.��!C��Ã�ta a decls<iooaverá onde os estudos rea-
.

�o disposto no art. 124, InCISO,V1'1 �rasil. jorna raz a_no 1-
foi a seguinte: conheceram do re _

_

l' d I
A - .

da ConstitulçãG Federal, combl- CIa de uma declaraçao da
'urso e lhe negaram provimento.

IZa OS pe a empresa assm:l-
-

nado caiu o art. 78, nO 9 da Cons_ Comissão de Transportes Ma-Iam a -existência de petró=-

O A
•

rítimos da Organizacão de Decisão unânime.le�s funcionários encarrega-
- produt,o já apresenta sensível redu cão nos seus pre.. tlt�IÇ;e�u��ta::ta�I��rdináriO, mani. coo�eração �conômica E?- JS T��;�:� ;:�.t�I��t:o�lga���!�dos do laneamento da base " festado à Invocação das letras a, rapeIa, publIcada em ParIs,

Bôas, R.elator, Afrânio Costa (substdraamPe-rfUnraaqturIe',zlejá mseuneI!l_CcI'ponl·0-, COS - Satisfatória a safra no Oeste .. 'enquanto no Sul do �;'a: � da�:s�ç��SS!�Oq�n�I��C!�:s�� no dia 10 do corrente.
tltuto 'do Exmo. Sr. Ministro Ro-

• •

Itl d C ns A declaração maniresta eha Lagôa, que se acha em exer-te-ndo à frente o engenhei-,
E t d It

- - ,

d Ih
por out!O lado, no vizinho Es· violou vários dispas vos a o -

-

t d t "iclo, no Tribunal Superior Eleito-ra Wilson Egnes. Anterior... S a o a SI uac,ao nao e as me ores tado do Rio Grande do Sul, a sa_ 6�i5t,ul�:.0 t,e�t:1 I�a.,rt;·.ol;�o ��IV�: ��o:�:�rn�o ����ne�ro,ec��i� cal), Hahnemann Gulnü\Tães e La-mente estiveram examinln-
fra de feijãoO, é também bôa, sur. .

d 700/, d s impor fayette de And_R-da, presidente dildo os lacaIos geólogos Gor- Atraves�ando uma fase dificil os maio!es esforços para proporcio_ gindo, assim novos e promissores e 144). gtIn_O qude BO ·f seJ' am- Turma.do'n Crooker, d,o Canada' e f t lto t d'd j .

1 '., processado a' r,ecurso. subiram 03 açoes O raSI
fi d t

reli e ao a cus o e VI a, cu os nar ao p,ovo dIas me hores, o con. ,horizontes para· o consumidor que, t an portadas em navios de Ausente justl ca amen e. oUbI'ratan PI'na, do depart'a- I 't autos. a que se juntou o parecer r s "'

I d
preços se e evam num n mo au,. sumid·!)r já pode, felizmente, res_ até há pouco, era escravo das na_

b d i ional ou que ExmG. Sr Ministro Rlbe ro fimento de estudos da Petro- tênticamente galopante, enquanto pirar um ar menos' pesado no ema. turais eXlllorações em tal CoOn_ do Exmo, S,. Dr. Ptocurador Geral an e ra nac
_

Gosta. _. Hugo :r.:ló8ca, Vice-DI�,bra's.
'

o G·oveArno Fed"ral vem' envI'dando da Repu'blica pelo seu provimento. estejam sob jurisdiçao bra-- r�nhado ambiente de produtos ali_ juntura. .

'1
. [',etor Interino.mentícios, surgidos a primeira luz VOTO

-

s_I_e_I_r_a_....... ------:----verde .no atual panorama de ca· REAÇÃO PSICOLõGICA O Egrégio Tribunal a quo h'ou-

Regol1a-O d"o (onrel�:'..IIO de (onlrllbullntesrestia. Muito embora esteja recebendo ve por b�m verificar que o S·ecre '.

oi Bt(,ária das Finanças do Estada,o fato com satisfação, nota_se, en.
tretanto, uma certa reserva por .•lém dos vencimentos de Cr$ ....
parte do público consumid,!)r, numa lO. 000,00 (iguais aos dos Desem.

reação 'psicológica natural e lógi_ b9rgadore5), recebeu, a partl1- do

cu em virtude das constantes e vio. 1.0 d9 fevereiro de 1955, a gratlfl.
lentas oscilações no custo de vida. caçã:> mensal de Cr$ '3.000,00 c,

llesde 15 de jtmho. mais Cr$pôd a nossa repOl'tagem consta.
ÕOO,OO.

Referimo.n,os ao ,feijão que, jun
bmente a.o la!lo da carne, tornou_
se bastante escasso e, o que ainda

Emprêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis SIA, para, 1': fi pior, vendido por prêços exor_

evitar exploraçóes políticas, esclarece aos seus consumidO-llJitantes, inac�"ss'lIel à bolsa dos
res que os aumentos verificados em março e em novembro menos favoreCIdos pela sorte. Desta

.

"

fnrma.o feijão que outrora erado ano ern curso, no custo do KWh, tIveram como causa o Lio c�mo comida a�enas de pobre, tal' que há, principaIJbente nafJ.umento compulsório de salários, a variação no custo da pESOU a ser gênero alimentíclo de classe' integrada por .operários, u!J1energia comprada oe ó aumento da Cota de Previdência ,Il1xo, não Só aqui como em tod.os r�ceio de que. a situaçã,o, que 'se

Social (de 6% para 8%). os quadrantes naCIonais. 'começa a IllenUllcia bôa, venha a sofrer qual.
Tais renJ'ustamentos'foram feitos por fôrçá do artigo

voltar à situação normal. . quer transfonnação que ponha por
terra a, esperança que agora co.176, letra "a" e "b" do Decreto na ,41.019 de 26.2.1957, do SAFRA Bó_\
meça fi surgir.Govêrno Federal. O Oeste de Santa Catarina, con.

forme apura�.os, à tarde de ôntem, podemos adiantar, porém, que
em contato mantido com o sr. as otimistas perspectivas, frut.os

,Roberto Oliveira, presidente da d:t bôa safrt de feijão nêste Es_

Coap, apresenta uma bôa safra de I t.1d� e, em .t�r�as gauchas, oferecem
feijão já não se podendo dizer reaIS p,0ssIbllidades l?ara um de.

o me;m.o em relação ao sáÍ ({'p Es.
'

safôgo na bolsa, do consumidor,
t�do, onde a safra não é das me_ I levando_se em consideração o fato
lhores. Entretanto, as perspeçtivas' de que a Coap, através de seus fis.

são, otimistas, uma vez que s.e cais, manterá a mais enérgica vi_

obsérva, com viva satisfação, uma gili\ncia no sentido de evitar quais.
sensível redução nos prêços d,O: quer explorações, no que o povo
feijão. deverá tambem co.operar.

����������������

I Tradição a Serviço dos
.

Negocios de Seguros
CARLOS HOEPCKE S/A TORNA-SE AGÊNCIA

EMISSORA DAS'ORGANIZA-CÕES
,

-

NOVO MUNDO SEGUROS

;

Desde 1956, a "ElFFA" Não Fêz Pedido
Algum Para Aumento De SUãS Tarifas

A DIRETORIA lluar�em'
Teatro
deDrena

"CONVAIR"

9.30"s.
DA MANH"
E . RIO ..FLORIANOPOLIS

TAMBEM

DIRETO AS 1'5,30

TAe
CRUlflROdaSUl

.

E:

ATO DA ASSINATURA DO CONTRATO PELO SNR. ACELON SOUZA, DIR�TOH
PRESIDENTE DA TRADICIONAL FIRMA CARLOS HOEPCKE SIA E AS ORGA

NIZACÕES NOVO MUNDO SEGUROS PELO QUAL ESTA CENTENARIA FIRMA

CAT1ÚrrNENSE PASSA A SER AGENCIA EMISSORA DA NOVO M;UNDO, MIRA
MAR E ITAMARA'fY CIAS. NACIONAIS DE SEGUROS GERAIS PERTENCENTES
AO GRUPO NOVO MUNDO. ESTAVAM PRESENTES TAMBEM OS SRS. FRAN
CISC ' GEJ:LO PROCURADOR DA HOEPCKE E NEMESIO HEUSI INSPETOR

A fim de julgar matéria relativa quais são encaminhadas ao referl_

à t:'ibutação, vem se reunindO,! <lo órgãO, uujo plenário del1be�a

tôdas as terças_feiras, o Conselho' nor maioria de votos. A prática

de Contribuintes da prefeitura de , valo evidenciar o acêrt8 da provi_
"

IFlorianópolis 'dê�cia do pref,elto Osvaldo Ma-
,

,

.

I chado regulamentando o func1o_

Os contribuintes em desacôrdo, name�to de' um_ organismo cuja

cmn lançamentos pr.eenchem fichas, I exlstênc!a o Código Mm'!1'êipal

)10, gabinete da lVIuntcipalldade, as, prevê. ,

IB'ERÊ DE MATTOS AGRADECE RECEP
'(AO AO CLUBE MUNICIPAL

DE CURITIBA
I

Conforme foi amplamente dl-: de MattJs, prefeito da vizinha me-

t nt 'mente' nes tro'pole, endereçou ao seu colegavulgado, 'es ev: rec� e •

ta Capital uma d,elegação d:) Clu_ Osvaldo Machapo o SegU,int� te_

be Municipal de Curitiba. retrl_ legrama:

bullldo visita do g 'êmlo congênere "Agradeço nome prefeitura ca.

da prefeitura de Florianópolis. Imos!\' acolhida dispensada Club-e

Aqui. a !!mbalxada da "cidade Munkcipal Curitiba � todos seus

sorriso" fei alvo das malares aten_ c�mponcntes recente viagem essa

ções. �;'cgressista cidade. Iberê de Mlit

Agradellendo, o general Ib�rê tos _ prefeito Curitiba".

lranspol'les Aéreos (afarlnense Su A.
Serviços Aéreos Cruzeiro. do Sul S.A.

CUMPRIMENTAM AOS SEUS PREZA- '�_:====DOS CLIENTES E AO PÚBLICO EM
GERAL, AGRADECENDO A HONRt',

�SA PREFERÊNCIA COM-QUE FORAM ªDISTINGUIDOS DURANTE, o ANO !FORMULANDO VOTOS DE PRÓSPE- �

RO ANO NOVO. �
,fUI.iHHUiHiiiiIlIHlIIIlIIIIIIl"llI:JIIIIIlIJlJIO""UUllfllHHI"tll'l,fll m'�'HJjlJ;;IU.,"',';.U';HnnamJ·irt'l.;�:;

Criticando as coisas sogemamente bichadas do
nosso operoso govêrno, citei ontem o empréstim�,
sem data, referido á págs. 82 da. Mensagem gover
namental:

"Contrato firmado com o Banco Indú�
tria e Comércio S.A.... 100.000.000,00;'.

Onde escrevera Isso, êsses cem milhões, saiu, em
números, um bilh�o e cem milhões.

O linotipista, conluiado com o revisor, por certo
pensa dividir com êle a bolada do seu pastel, qué
vale um- bilhão!

x X
X

O cochilo, toda:via, terá sido, de logo, correto

pelo leitor inteligente, pois, bem a se!5uir, a impor
tância exata do "contrato" aparece no artigo: 100

milhões!
Se apresso a errata é para evitar que a equipe

palaciana escreva romances em tôrno de evidente
lapso de revisão, embora esteja sob regime de eco

nomia até de uma linha de papell

,...--r-j, �L---�e'�idl-e� _-
,

. _._-
- -
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