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SAN Q�ENTJN e S/HJ FRANCISCO, 19 (UP) - O condenado à morte Caryl
C.hessman, cuja apeL.ti;ÚO Lontra a pena capital foi rejeitada pela décima quinta

vez: pel� Corte Suprem:.t dos Estados Unidos, desistiu de todos os esforços legais
pala evitar a sua exeL'uçüo, marcada para sexta-feira (hoje).

Chessman deixou agora sua salvação dependente do governador Brown
a qUel�l enviou um telegrama pedindo que êle faça o que sua consciência lhe ditar'
e reafírma que não é o "bandido da luz vermelha". A mensagem foi escrita na
frente dos jornalistas, serenamente.
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se Chessman, de qualquer mais difíceis. Pelo-direito. sen, realizou-se em 1955. A direção nacional do PSD

i � T � Emodo, a comprar a conr-essãr [.]e não pode agraciar C11e';- A opinião que o governa-
deu entrada, na secretaria do

de graça mediante o Pc('['(' sman, porque já houve, na dor Brown possa ter sôbre a
Tribunal Superior Eleitorat

eg U'
i \

I'a a node sua confissão. 'Califórnia quatro execucõcs pena de morte, tão discutida ao pedido de registro da ," >!l.' )" 11 I' I.- Sou inocente - disse _ de condenados à morte -rim' em virtude dêsse caso não candidatura do marechal

Dígo ainda isso, e, o repetirei crime de rapto, que não pro- deverá ter, em princípj�, ne- Henrique Teixeira Lott à I

�o el�fet�n�. fse necessário, c _vo_co_u_a m_orte de sêres hu· r.huma influência sôbre os Presidência da República, no
XIS .Ir m erno .. Não quem
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var .a pele, apenas desejoso
de viver.

. �eg\mdo um de seus secre
táríos, o sr. Brown, gover
nadar da Califórnia, está por 1

de��is abalado pela respon- "sabtlídada que lhe COUfY'

n,esse caso, para podei' ler
toda a correspondência que I�
�h�t�h�guan��S ��\�?�g. U���� �"----�---,"•....,�;r
cal' a.s, em cada três, se pro ..

nunciam em favor do perdão
DIRETOR: RUBENS DE AaRUDA'RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

para o condenado. EDIÇ
-

o DE HO
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PtemieiSoviético recebido
RANGUN, 18 (UP) - A aco;

itiamemelhlda reservada hoje pela popuja,
Ção blrmana ao che-fe do govêrno

soviético, sr. NlkltiL Kruchev, du

rante o percurso de 80 quüome,
dirigidas por cêrca de

;,

I

CIIESSMAN CONVIDA PA
RA A EXECUÇÃO

Caryl C11essman convidou
somente duas pessôas a as

sistirem sua execução, fixa
da para hoje, às 10 horas (15
horas no Rio de Janeiro).
Ellsas pessõas são V/illian

Linhart, detetive particular
contratado pelo réu para
efetuar uma investigação, e

a jornalista Eleanor Black,
do jornal "Los Angeles Exa

miner", que informou sõbre
seu caso.

Além da jornalista

nor e do detetive Linhart,
outras 50 pessôas mais, em

sua maioria jornalistas, as

sistirão, à execução através
das janelas circulares de vi

dro a prova de bala situada
nas paredes da câmara de

Elea- I gases, de forma octogonal.

.l.contecimentos. O governa
dor é eleito para fazer 1.'<'..;

peitar as leis do Estado e

não para interpretá-las. Ma�
êle pode também represem a c'

o espírito de clemência e de

compreensão de uma socie
dade civilizada.

ura Lo!t �
CONFIANTE

O candidato da aliança
PSD-PTB ressalta, neSS2

carta, sua firme disposição
de empenhar-se ao máximo
no desenvolvimento da cam

panha sucessória e expressa
a confiança de que está pos
suido na vitória da causa

próxímo pleito sUCeSSOl'lD.

O ex-ministro da Guerra

endereçou carta ao sr. Ama
ral Peixoto, presidente na

cional do PSD, comunicando
lhe que, tendo deixado a

Pasta, se acha díspôsto a dar
início imediato à sua cam

panha política.

eu
que é prestigiada pelo parti
do majoritário, agremiações
políticas aliadas e correntes
populares. Deixa claro, ou

trossim, que dinamizará seus

contactos com os correligio
nários. no seu gabinete ch
PSD.
Simultâneamente com a

remessa da carta ao presi
dente do PSD, o marechal
Lott enviou os documentos
necessarios para o registro
de sua candidatura, na Jus
tiça Eleitoral - o que foi
feito ontem mesmo, pela di
reção do partido majoritária.

�U"fUTêRfmrrt.r:pIiii8
de· classificação

RIO, 18 (VA) - O Senado deverá votar na sessão de hoje, um requerimen
to de urgência do senador Freitas Cavalcanti, apoiado pela bancada trabalhista,

I
edificado em Rangun, no quadro conforme instruções expressas do sr. João Goulart, para o plano de reclassificaçãp
da ajuda russa. do funcionalismo público federal. O próprio líder da maioria acredita que o pro-

Depois, seguiu diretamente para jéto possa estar em plenário na segunda ou terça-feira da próxima semana. Não

a residência do general Ne win,
.será oferecido novo substitutivo, mas apenas emendas modificando ceitas dispo-

onde se realizou a única entrevts,
sítívos do substitutivo Jarbas Maranhão principalmente quanto à redução de des-

t fi i I ' t d pêsas. O sr. Jefferson Aguiar disse que não se cogita da concessão de abono pro-
a o c a previs a no programa e

d' I di
vísórto ao funcionalismo uúblíco para se deixar a discussão do plano nara mais

o s as. Acompanhava o ap·enas,
.

-

. t'
-

-

!'
tarde. O govêrno, atendendo os apêlos que lhe têm: sido formulados, deseja mes-

a mtnís ro soviético do Exterior '

,

mo a aprovação do plano. .

sr. Andrei Gromykn. '

. tSSS'�S}'SSSSS%:%SSS%%SS%%SSSSSSS%S�SS�����

engenheiros e técnicos

cinquenta do chefe do govêrno soviético, Mio
soviéticos. I deu hoje mostras de atividade O

,
.

traba-lham
�
sr. Khrl.lchev visitou o mausoléu

tros pelos subúrbios da capital
roí ainda mais fria do que a que

lhe foi dispensada ontem, ao che

gar ao aeroporto, Sõmente algu,
mas centenas d� pessoas preseri,

eíaram o desflle da cõmíttva, Em

nenhum momento -Se' �'ouvlram
aplausos. Os únicos que obteve o

sr. Khrnschev, durante tôda a

manng , procediam de duas obras

Os operários que ali

do Sul, continente no

são antigos rebeldes que se ren., do general Ang San, heroí da in.

deram às autoridades e que foram dependência bírmana, e "depois, o

Incorporados às brigadas de "rea. Hotel e o Instituto TecnológiCO

tlllltação'-'.

O partido Pró-comurüsta, "Na.
tlonal United Front", que, 'IiIrga. Eisenhower no Rio de 23 a 26 do ronentenlzou ontem alguns grupos de

boas-vindas ao longo do percurso

SEMPRE DISPÔSTO A VIAJAR EM PRÕL DA PAZWASHINGTON, 18 (UP) -- O

Círculos udenistas do Espí
rito Santo estão chocados
com o sr. Jânio Quadros, pe
las suas declaracôes em Vi
tória, durante o comício da
sua campanha eleitoral. O
candidato da UDN afirmou

que não tinha nem tem qual
quer compromisso com a

UDN, fato êste que foi con
sid.erado Chocante, uma vêz
que partiram dos próprios

IIUSCREV lJiItIA AO BRASIL
Chegou '":D C(l.....1.\j'r;;men10 do Itámarati

que a age ,j,ic ,;"ri-t tJ(� Praga na Tcheco-Eslo-
• 1 •

vaquw, (1 v
-

! 1 • o primeiro ministro so-:

viético 'pT T( , d lev realizaria em bl'cve
uma vjsib a \r I' ,s ':)ises sulamericanos, in-
cluindo o r '

. ,.;' " . -

tA I. , :lCIrI, que nao 'eDl Cill"êl-'

ter oficinl, ror: 1" 'j1treb�lto de uma aren-
cÍa noLiciosa COlJll".Lli[ foi interpretada como

uma confirnlação de que o guve�'llo .da Ulljão
Soviética pensn rAédmente estudar � clima

(lo sr. Nikita Kruchev à

presldente Else.n.hower declarou

qual 'vl�lta[á oa quatro paí�es si., 29 d� fevereiro; ,Ch1Je, de 29 de

tuados 1,H!'JS ao êÚienlO S�I. para, feve,eÚ'o -;;, � de março;' e Dru.
em Várias oCásJiíes que éstá dís,

posto a '" �. QusJqüe'f parte pa,rÊ.

d,em. viver em cooperação pacifL

1 ca."
I

.

U.DJt DECEPCIONADA
J. QUADROS

�eDeficiaúo O BrJasi! com �oacões e �olsas �a
.,

::�:��0?i��:�i::::g �11,:.... I1I:�[·..lg�jo· Hockeleller ::a!.a�:�:::h��: �::d�F;::::��u�
mestre d� 1,f)59 total1zaram

.. '. I ,IJ lu, U O programa de Trabalho da

12.398,00 dolares, que incluíram Fundação Rockefeller terá em

1960 a verba d� 1.143.990 dolares

tend�ncla de aumento surgido no

I
A propósito, escreve o comenh_

"

O PSD PTB G
., Individuas e projetas no extenD1' do Brasll, senão também de ou_

quarto trim.estre de 1959, l
e o em Olas

Irlsta e econômico do BNS: Ainda que se leve em conta a
marcharão juntos na campa- e poso E,tados Uniaos, em dlveO:,u3 tros países. Dos 30 bacharelandos

"E' de se supor que a principal _.
"

nha presidencial - Lott e ca'llpog, inol1Jsive Megiclna e ::;'_ da Faculdade atualmente em ati,

varlaçao normal devida a t�mp" Jango _ também part a
COl'l'ente de exportação tenha se _

_
e

A
' ' ênclas Naturais (5.855.385 dJla. vidades' de pesquisas ou educação

Irada, as .expo'l'taçooo nos meses sucessao do governo estadual,
encaminhado para os Estados Unl-. de novembro, dezembro e jane 1'0 de acôrdo com a aprovação res), Ciências AgríCOlas médica, 18 são da Argentina, 2

dos e Europa Ocidental. Essa dl_ de um esquema entre os dc- (2.868.232,), Humanldades -----------------------------

ferenclação por zonas, todavia,
excederam em 4%, segundo anã_ putados Mauro Teixeira e (1,631.406) e Ciências Sociais •. ' . R.ESn._O.'SABIL'II'II'J.;,,,AOiI'TiIIse do Ministério de Indústria e Rezende Monteiro. Nessas

�
r 1'\11 .Il.J{u UI

se:'á conhecida apenas posterlor- Comércio, a dos três meses pre. condições ficou fortalecida a (876.350). Nas últimas concessões

mente. oedentes e, em 7% a média de posição do sr. Mauro Teixei- também estão incluídas verbas CHOQUES DE
As importações foram também 1959. ��'v�r�di��i�nt,el�e�SDco�� gJerals, num total de mais de 1

elevadas, embora não tanto como Considerada na mesma base, as cresceu a possibilidade do
milhão de dolares (1.166.635).

em dezembro. Esse aumento era e:'9 " (l éS superf.ram em un� deputado Anísio Rocha ver De acôrdo com a Funda·ção, 68

de se esperar, tndo em vista a 8% a do período novembro.j!w,';- seus esforços cOlupensados bôlsas :&oram concedidas a IndlvL
na sua campanha a vice-go

Intensa atividade da' economia na. 1'0 e em 10% as do ano antel'lur. vernador da9uele 'Estado.

Acrescentou que a Comis·
S��(' responsabilizou também RIO, 18 (VA) - Informam

I,srRel pela recente incursão
de S. Paulo qml se registrou
em janeiro último um le

de 4 caças dêsse pJÍs sôbre carde de arrecadaçã<1 naC.lue
�Óio sírio. 1e Estado: quatro bilhõ?s f'

!iCOU de�idido que Israel 770 milhões de cruzeiros con

��" '\ e. abste�: se de
. cor�e�el' tI a três bilhões em igual pe.

no'i os ato" de agI essao e I dedo do ano anterior (1959).
Somente um pôsto de arre··

cadação do impôsto de ven

das e consignações recolhrll
dois bilhões e 290 mil cruzr.>i
ros, cifra esta maior que a

8rrecadação total da capitq.[
bandeirante em janeiro de
1959 .

o seu dl!sejo guaí, 2 "3 de março.iééÍas a respeí to daexpor SUlS

"longamente acariciado de víajar Em declaração autorizada pela
conservaçg 0? l)9.Z. no mundo.

Branca a 6 de janeiro se

dtrerentes
pesso.dm en te pela América do Sul Casa

Em quatro ocasiões

Eisenhower viajou pelo exterior
para 50nlIecer gente <l renovar os explica. que são os seguintes os

para mostrar a outros povos do
laços de amizade, com os líderes propósitos da viagem:

mundo que os Estados Unidos es.
das nações tão intimamente liga. "Demonstrar públlcamente seu

Lão sinceramente dedicados à
'elas aos Estados Unidos na Orga. profundo interêsse no sistema ln_

idéia de "obter a paz com honra
nlzacão dos Estados Ame,icanos teramêricano não sõ com:) um

da
(OEA)". melo para satisfazer às aspirações

e justiça" � à preservação

"liberdade
Será o seguinte o ltinel'áJlo de dos povos das Américas, mas tam.

Eisenhower: BRASIL,. de 23 a 26 bém como um novo exemplo da

ele fevereiro; Argentina, de 26 8 I forma. em que todos os povos po_

individual, dignidade
humana. e liberdade em geral".

Agora o presidente está prestes
a "mpreender sua quinta viagem
em pró I da paz. Desta ve,;: irá à

'------------ -------�-,

para uma viagem
America do Sul.

América

Novo re�orde das exporta-
ç -�es rif'nicas

Continua a tendência favorável observada no úilimo
trimestre de

projetos em quatro países latino. rur�is brasileiras. A Faculdade de

americanos e PÔl'to Rico no valor Medicina e o Hospital Escola são

Os fundos serão uma ajuda " pesquisadores e professores não Só

1959 I clonaI. O fat�l' mar,; interessante,
no entanto, e que as exportações

milhões, o que constitui ou�ro
em janeiro tenham

total elevado.

LONDRES (BNS) - Seguncl.o

P.SJ)'�P <>To!.
UNIDOS

esta.tistlcas provisórias publicada,
de mais 'de 1.500.000 dolares. um centro de treinamento

cldad'2 pelo MlnistéTIo elanesta mantido a

Indústria e Comércio, as .exporta_

Ções britânicas, em janeiro últl

mo, alcança,ram o valor sem prece_

dentes d'e 316 milhões e 300 ml\

libras esterlinas.

As importações se elevaram tam.

bém a alta cifra de 367 milhões

e 300 mll libras, ao passo que se

DAMASCO, 18 (UP) - Um,

prnta-voz militar da Repü,·
bUca Arabe Unida informou
ontem que a Comissão de
'Trégua das Nações Unidas
r','"ponsabilizou Israel pel03
recentes choques de tropas
na zona desmilitatizada si
ris-israelita, nos arredare,",
d� localidade de Tawfik.
O informante diSSe que a

cl'missão decidiu "condenar"
Israel por haver estacionado
fôrças militares ou semimi·
litares na zona e por seu

"ittaque" centra Tawfik.

avaliava a reexportação em 18

..

PJJfIJI
SAOPAUlD duos de 19 países, no último trio

mestre de 1959. Ent,'e o� países

Lotl ' da" I·olegra'I apollllo' ao
beneficiados citam-se a polônia.

Grã-Bretanha, Escócia, Alemanha,

Portuga.J, Dinamarca Noruega

plano clasSI·'.I·caça
.....

o dos :9.�r�::�rl:ePJ:�:� ;�::�eFi�::�
nas, Brasll, EI Salvador, Argenti.

na, México e Estados Unidos.

fUDel·ona" rl-'OS pu'blllilcos
Uma das principais concessões

• -_'o
para projetos na América Latina

�rlhíffu��
. foi uma verba anual de J�50.000

_�� Na confer�ncia Nacional do� apolo, a da objetivação do plano. pedlu_llos também, para re. dolaTes, durante três anos, para o

, Servidores Publlcos, réallzada no de ReclaSSificação", foi o que nos glstrarmos a gratidão da Asso. d·esenvolvlmento dos trabalhos de

Rio de Janeiro em janeiro último, adiantou, o representante da As. plação �os Extra numet'ã'rios de pesquisas na FaCUldade de Medi.

CONVAIR
•

DIARIO
/

TAC
CRUZEIRO do SUL

um dos problemas mais debatidos soclação dos Extr� numerários de Santa Catarina, aos Bl·S. OsvaldO clna de Ribeirão prêto, da Univer

tal sôbre a ReclaSSificação dos Santa Catarina àquele aconteci. j.\1achado, prefeito da capital, e sldade de São paulo. A Faculda-
---

- - . - - -- , -- - --

'�"_ � _

." :,i
'.

,.,.LeDU1
menta, sr. Nézio Jaques pereira.
Em seguida, o sr. Nézio pereira,

relatou.nos do. sucesso mignifico
da Conferência Naclonar dos Ser.

Renato Ramos da Silva .. que pOSo de, com 8 anos de existênCia, dI.

1l1blUta: am a Ida do seu repre. plomou a sua terc.elra turma de

$entante, ao Rio de Janeiro, com

I
médicos em dezembro do ano pas.

a finalidade de pal'ticipBJ: daquela sado. Pelo mimos metade dêsse

"Conferência., � nov;os médIcos praticou nas ár.�as
,�:.:±: . .._

agência:
R. -Felipe Schrnjo1t, 24-

Fones 21·11 e 37-00

funcionários Públlcos da União.
" O marechal Henrique Lott

aiirmou à 'Comissão de delegado!!

dos diversos Estados que o visita..,

aava toM.1 o: inteli:ril!l vjdores Públicos..ram, quo:

udenistas capixabas as arti
culações para sua recepção
na capital espiritosantense.

Enquanto isto, devotain ao

sr. Leandro Maciel, as maio
res simpatias e se mostram'
coesos para sufragar o seu

nome, mas quanto ao sr. Jâ-
nio Quadros, não querem as

sumir qualquer responsabi
lidade pelo seu fracasso no

Estado ..do Espírito Santo, o

qUe fatálmente ocorrerá.

para operaçõ'es de Investigação 6

parr

Essa é uma nova verba para o

Programa, que se executa através

de laboratórios centrais em Nova

york 'e de laboratórios rJ:r campo

na Indla. A'frlca do Sul, Brasil,
Trinidad e Callfônia.

contrôle dos vlrus patológicos.

ISRAEL PELOS
TAWFIK

r�tirar ,)S postos;,) constru
ções 111:, tares que erigiu ln
zona desl,üiitarizad 1.

.

Acrescentou o porta-vm
l:'.c be que a Cem:.' são repe·
lia também p,)r v1animida
de as afirmacéi{'s (1(" Israel rI';)
r1",e a Síria bE v.i:'l fcrtificado
T'lwfik e qll: a tal fato s:ó)
deveu o ataque israeUtã.

5 BILHÕES
S. PAULO:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado-dia 20 - as 22 horas -CarnavalCarioca no Lira
DÉCIO PAIVA com sua grande orquestra "SHOWiV espetacular com DAISY PAIVA, JORGE MURARD e a sensacio'nal IVANÁ.

Reservas de mesas na Joalheria MUltER. IMPO'RIANJIE: É obrigatória a apresentação da carteira social.
NOTA: - Os sócios do clube Doze que adquir'irem mesa, ferio Ingresso, medianle apresentação da Carteira Social

-----------------------'------����-----"r�������-------

=- __ ]1&tc#..��
CELSO EM. ATIVIDADE lPassou o dia de ôntem nesta Capital o senhor

Celso Ramos que vindo de Joinville, seguiu hoje
Ipara Lajes, donde rumará para Rio do Sul.

Política?
Ainda não!
O adversário, porém, não precisa relaxar pelo

fato de Celso não estar ainda a frente dos correli

gionários, em plena campanha.
Celso já estruturou o seu grupo de trabalho,

já escalonou os vários setores da luta e já coorde
nou as diversas atividades que a campanha exige.

. Agora, tranquilamente desíncumbe-se do seu com

promisso com a Confederação Nacional da Indús

tria, com a plena certeza de que a sua campanha
marcha segura sem sofrer pertubação.

_"""%%%%%%%%,..,.."%"",,. ... ,,,1.'\1.,.,,.,,,. ...... ,... %S .SSSS%%%:

I�� Para almoçar e jantar bem, depois de sua a
h casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL n
�SS%%%%%%%SSS%S%$SSSSSSSSSSSSSSSSSSS$SSSS

Completa hoje os seus seis anos de idade, a graciosa
garôta Rosângela Bruno Schmidt. Seus pais Oscar Schmidt

Filho e dona Laura Bruno Schmidt, jubilosos com a ocor

rência, festejarão as seis primaveras de Rosângela, ofere
cendo-lhe uma festinha.

Ao Oscar - competente linotipista desta tôlha, e a

sua senhora, as felicitações dos seus companheiros de

trabalho.

Encontra.se em nosso Estado o O casal dr. Sergio Alb�rto (Te. tensos preparativos para O carna;

Deputado Fede:'al Attíllo Fonta- rezínna.j Nóbrega estará aconte, val - As sociedades cafnavales.
na que, como coordenador da cam; cendo no nosso carnaval �as estão dando os últimos re-

panha eleitoral do PSD, deverá -- x X x -- toques em seus artísticos carres,

Iniciar suas atividades. Infelizmente não me foi possí., As Escolas de Samba prosseguem

-- x X x -- vel comparecer à festa de aníver em seu sensaios. Avez.Vaus, do.

A cõr de meias para a mulher sário de Ana Kotzias. - Fomos mingo P-óximo estará na rraç�
elegante é Café Brasil - As informados de que o aconteci 15 com suas atraentes cabrochas

ROSANGELA BRUNO SCHMIDT

mesmas que começaram a apare- menta foi de grande elegãncia e --xXx--

de Direito de Santa Catarina.

cer no Rio e São paulo Já estão distinção. Desejamos à aníversa., Alguem vai circular no cama-

do a mesma série na Faculdade à venda na "boutique" jane riante os melhores votos de ren
,

vaI fantasiada de piraquê

Aos noivos e aos seus pais, sr, -- x X .._.- -- x X '{ - -- Na data de amanhã, transcorre

e sra, Edmundo Taurino de Amo. Renati testejou seu aniversário À intelectual sra. Ester Lauz o aniversário natalic!o 110 sr,

rim e sr, e sra, Oscar Gustavo no dia 17. Bayer, agradeço as palavras elogio. Luiz Carlos pessoa Bt'a,sil - A

Krleger, tradicionais fãmil1as de ))los salões do Querência Palace, sas que me foram dirigidas em Coluna Soelal cumprímenta.o, de,

13lumenau e Brusque, as nossas o colunista jantou em companhia

j
sua amável carta sejarrdo-Ihe felicitações

fellcita(lões. da aniversariante -- x X x -- -- x X x -

-- x X x -- Florianópolis continua com In- Leda Cotrin. com uma luxuosa

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE:

sr. Armando Assis

dr. AIvaro Mullen da S11veíra

sra. Daura Silva Altnoff
sra. Marllene Silva, Bllcnel.e
srta. Lenir Lisboa

dr. Julio Doln Vieira

príncipe D. pedro de Orleãns

e Bragança
- Jovem Eston S. da Costa Lino

.- sr. Conrado Coelho Costa

- sr. Raimundo Bessa

sr, Januarlo de Abreu S11va
- sr. Alvaro Rovere
- sr. José Cherem

Jovem Saul Furtado

srta. Ma:'ia Helena Moreira

srta. nenise Regis

srta. Cleusa Uelena Silva

srta. Maria de Lourdes Silva

srta, Olindina Garcez

srta Marlene Izabel Lacombe

Rev. Galdino Motta

INAUGURAÇÃO LIVRARIA

Será inaugurada no próximo

dia 20 às 11 horas, a Livraria

"Educação", de propriedade da

lira. Osvaldina Medellfõs Coelho,

A nova casa âe cultura, ficará si.

tuada à rua Deodoro, 28

Agrad,ecemos o convite gentil

mente enviado pela sua .propfietá_

ria.

CLUBE RECREATIVO CORIN,

TIANS - SOIRÉE

Realizar-se.á no próximo sã-

bado, dia 20, a soirée comemora.

tiva das novas instalações do

Clube Recreativo Corinuans Ca

tartriense, recentemente conatrut., .

da.
A diretoria do Clube Corintians,

está convidando os seus associa-

NOIVADO

MARCQ AURÉLIO-MARIA

CAROLINA

Contrataram casamento em ja,

net-o último, os Jovens Marco

Aurélio Ramos Krieger e Maria dos e dígntssímas famlllas para

Ca-l'Ollna.. Amorim, ambos cursan., o r r
• agno acontecimento.

OSVALDO MELO

O PESCADO: CAUSAS DE SEUS ALTOS PREÇOS
, Sem preocupações literárias, mas, muito preocupado com

os problemas de nossa Capital, venho, há muitos e muitos

anos, escrevendo diariamente para esta coluna, comentan
do, louvando; criticando, colaborando com todos e com tudo

sem outro interesse senão o de bem servir nosso povo.
Nem sempre é possível dentro dêste programa conten

tar a todo o mundo razão pela qual também sou crítícado

por aqueles que sentem na carne as mordidas do ... bisturi.

O fato porém é que não sou contestado.
Valha-me isto para que continue na luta.

Agora o assunto - O elevado preço atual da venda do

pescado em nossa ilha, que como tal é cercada de água
por todos os lados! ...

O negócio é êste: Os pescadores, depois de passar toda

u. noite no mar, chegam pela manhã bem. cêdo às praias.
Ali já está, vindo de vespera, à noite, um número' consíde
rável de caminhões e carretas. Começa então a coisa. Um

verdadeiro leilão. Um autêntico leilão.
Os chamados pombeiros e íntermedíártos.. fazem o

lance.

Quanto quer por tudo? - pergunta um.

'.canto. .. responde o pescador; mas, o outro que tem
mais dinheiro e por isso tem mais razão, diz: - Dou mais

duzentos. E outro para arredar os "colegas":
- Pois eu dou mais 100 cruzeiros. E leva o peixe. E

vai para o Mercado e distribui os camarões entre dez,
quinze, vinte vendedores, que saem pela .Cidade e pelos
mercadinhos vendendo por preços fabulosos.

No mercado, sobra peixe na banca e volta ao frigorífi
co. Já meio podre.

Há culpado ou culpados para a exploração?
Como não? Os culpados são Brasília, inflação e outras

coisas mais que, nunca tiveram e não têm nada com... o

peixe! !

Esta é a verdade e se quiserem ter certeza do que afir

mo, cheguem a tempo, antes do leilão dos "amigos do po

vo", para que se certifiquem.
E A CARNE? QUE É QUE HÁ? - Vai haver.•Tá estão

os marchantes dando aviso triste:

A carne vai subir no precinho, apenas, talvêz, quem
sabe? - Vai a cem cruzeiros () quilo. Não, amigo! Não leve

as mãos à cabeça em atitude de horror ... Não senhor.

Você não gosta de comer carne todo o dia? Pois pague
seu tributo de carnivero.

Par::t. encerrar: Na Câmara, um movimento encabeça
do pelo amigo Baldi:cero e com unanimidade de seus pa

re;:;, começou a voz do povo a se fazer ouvir.

Ah, é verdade mais uma perguntinha inocente: Já
teria terminado o prazo do contrato do fornecimento de

Cal'ne à pópulaçãb?

Modas citações --xXx--

A EVIDENCIA DOS FATOS
- Logo agora - disse, com azedume, o lanter

neira da vassoura - quando nós vamos de mal a

pior, é que isso nos acontece.
- Acontece o que?
- Ainda perguntas? Está claro como água, âe-

monstrado e provado com a [orça dos números,
que o Juscelino [ez mais no Estado do que o Irineu

e o Heriberio juntos.
- Não te preocupes. O Jayme dará um jeito.
- Duvido! Essa nem o nosso Jayme, com todos

os seus infiruiàueis recursos, poderá esconder. Diga
o que disser, a verdade está na cara.

SRTA. CATARINA APõSTOLO
HOJE SRA. APÓSTOLO KOSMOS

FOI A NOIVADO MÊS

rantasta ds Grega, vai circular no

nosso carnaval

--xXx-O,

O Tenente Alva!r Nunes, co,

nhecido Vaíca, continua dando

show com seu carro último tipo.

(De que ano?)
--xXx--

, Realizar.se-á, na próxima terça;

feira, nos salões do Galera Club.
uma animada festa carnavale3�a,
eob a responsabilidade do ar.
Artur pereira Oliveira Filho

--xXx--

Major Harry Lauz, catarínense
que recentemente foi premiado
na Capital F!lderal, p�lo Iança,
mente de seu prímeím livro üte,

rário.

Aspirador de Pó
VENDE-SE

DEPUTADO JOAQUIM' RAMOS
O deputado federal, Dr. Joaquim Ramos, per

correu o Sul do Estaào visitando correligioná
rios seus) e coordenando atividades pessedistas em

jogo no próximo pleito.
O deputado Joaquim que já se encontra entre

nós, transpira otimismo, evidenciando, assim, ha
ver colhido ótimá impressão, quanto as condições
gerais do P.S.D. e da firme e decidida determina

ção dos pessedistas sulinos em eleger CELSO no

próximo pleito.
MACACO OLHA O TEU RABO

Um macaco sentado em cima do rabo, jazia
troça do rabo da cu tia, quando saiu aos guinchos.

As rodas de um cano que passou, haviam ato
rado um pedaço do seu longo é esquecido apêndice.

O F.G.-4, acutilando o Juscelino por haver a

Manchete dado ampla publícidade aos jeitos do

dinâmico Presidente, proceâeu como o macaco.

Quem é que para publicidade chega a assumir po
ses e atitudes de ator cômico, colocando os óculos
na ponta do nariz, espalhando os cabelos e tor
cendo a gravata? Juscelino? Não! Jânio.

O jornalista ctuipa branca afirmou. que o Jus
celino é afoito, Mas quem é que é? Juscelino que

cumpriu todas as metas do seu pragrama, ou Jãnio

que sem mais aquela, \renunciou deixando a U.D.N.
na mão, e depois renunciou da renúncia colocando
o partido que o apoia numa çrotesça posição de
ridículo. Quem é o ajoito? Juscelino ou Jânio?

Quem é o certo? Juscelino dando publicidade ao

bastante que fez, ou Irineu que inaugurou e alar
deou o que não jez?

I{i\
'

1\
I

I'

Silveil'8 Lenzi

.

Não t�do mundo, mas muita gente anda irritada i
com os excelsios preparativos para a chegada do Pre- I
sidente Norte-americano.

Assessôres de tôdas as espécies, aquí chegaram
antecipadamente, preparando, medindo, filmando o

trajeto que deverá ser percorrido por Eisenhower.

Fuzileiros navais, helicópteros, modernissímos, foram
desembarcados recentemente no Rio de Janeiro. ÊS,

tes, servirão para supervisionar o carro oficial que
desfilará por uma das bonitas avenidas da VELHACP.

Serviço de rádio-comunicação, diretamente com a

Casa Branca, serão instalados em Brasília.

Um navio com quase três centenas de fuzileiros,
aportou no Rio,

O F.E.I. está há mais de um mês, plantado em

terras brasileiras, funcionando com os seus melhores

homens,
,
Aviões especiais, andam de lá prá cá, conduzindo

mais e mais gente. Assessôres, assessor dos assessôres,
camareiros, garção, "valet de chambre", provador de

bebidas, de café, e de. , . não delas não.
Tudo isto, para uma rápida visita de apenas três

dias.
Os outros chefes de Estado que nos têm visitado,

não tiveram estas preocupações (tantas), algmnas,
até, 'ofensivas à nossa condição de país civilizado.

Mas qual, rico é assim mesmo. Gasta atôa!
De qualquer maneir�� seja benvindo.! IKE.

ACORDEÕ
VENDE-SE

Marca RICOMELLI, novo.
80 baixos, 2 Registros. Vêr e
tratar nesta Redação com
Ivo Ventura.

CINTOS
Forta.se cíntos com ,couro, qual.

que.� feitio.

Rua Esteves Junior, 106

COHfICClONH! OUALQUI� nPlI
Df CHAVE

Rui: fllRLba Tol'Rllno, R.' la

L

==_._n�e tae •••

Em perfeito estado de conservação.
prêço módico. Tratar na Av. Rio

Branco, 191 - Fundos.

lfNSIN!1
A VEHDA NAS !
BANCAS Dl IORNAIS I

E REViSTAS :
,

� I

MISSA - Aniversário de Falecimento
CANDIDA ARAOJO SOARES

Tenente Ernesto Lourenço Soares e irmãs, sogra e

cunhadas, convidam seus parentes e amigos para assisti
rem a Missa do 1.0 aniversário de falecimento, que man

darão celebrar na Igreja Ordem Terceira. (São Francisco)
às 7,30 horas, do día 22 do corrente, no Altar Mór daquela
Igreja, em intenção da Alma de Cândida Araújo Soares ..

Antecipadamente, agradecem o comparecimento a

êste ato de. fé cristã.

I=i

APED ITIVOS 49 PIAt:}9
�USI("A 005 CHARLES

DAsI9AfíP3I1S,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANóPOLIS, Sêxta Feira, 19 de Fevereiro de 1960
---------------------------------------

3"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA ,.

Lott começa a ganhar terreno
nos redutos'de seu adversário

IIA CANDIDATURA E' CIVIL E o CANDIDATO É CIVILI!TA" AFIRMA o MINISTRO ARMANDO
FALCÃO - PSD ACEITA QUALOUER NOME OUE SEJA INDICADO PARA VICE. convesações nos ultimas dias, de.

clarou o ministro Armando Fal.

Caixa de Esmolas aos Indigentes de
Florianópolis Dr I Heitor Blum

te da coasgo nas nossas hostes

influência nos resultados do con ,

junto.

POSIÇAO DO PARTIDO

REPUBLICANO

cão:

- Entre amigos não há cri3l'!.

Surgem, às vezes, embaraços e

diflculdad·es de pequena m i tt.l,

De ordem do sr. Presidente da Caixa de Esmolas aos

Indigentes de Florianópolis Dr. Heitor Blum, convido os

srs. sócios desta Sociedade para a sessão de Assembléia

Geral, que deverá realizar-se no dia 17 do corrente mês,
às 15 horas, à Avenida Hercilio Luz 20, para eleição e pos

se da nova Diretoria e para apresentação de Relatório e

Balanço do ano de 1959.
Não havendo numero legal a hora designada, será a

sessão realizada com qualquer numero de sócios presente,
às 15,30 horas.

H'O,.17 I Ul') . 'Ao candídavu; 'xeira Lott. A propósito, disse:
ra 10 marechal Te,· ·;r .. Lati nu', I _ AceHaremos, nós do PSD.
cu de;)endeu da ., >I condição ii qualquer nome que nos seja in-

I" .. I .m l.tar· _. dPcl�.Tou o sr. ArCJ:" ,_ dícado pelos nossos valorosos alia.
do FalJ,\). �id;üru da Justi?a,: dos do PTB. Não nos assiste o

como "x!;l" '1',Ça1 Tt re o êxito ro direito de fazer, no caso, sug,estõf!�
excmím r .» :.ia G ,,"'a, na sua lou alvitre. E' tora de dúvida, po.
prtmstr .. apreseutaçro em t>úbli la rém, que o trabalhista que. pOSSUI
como t\8�'rante à p esídgncía ,',

I
malar densidade eleitoral é o üus.,

República. I tre sr. João Goulart. Se êle for
.- "- citondídatuta é civn e " indicado, por êle lutaremos, com

, candidato é CjVl·.�t� - pros,�.

guru o sr, Armando FalCão. O
afastamento voluntário de Lo1lt o

Mlnistéri.) da G:.lrll"a em !l"l'<l
i

afeta ou af�rd,"ã � scltdez de ena

POSiÇão PO·.'.',lca Libertado de

deveres inerentes ao cargo, o ma.

rechal agora pode movimentar-se

com desembaraço. E o fará desde

logo, no ínteresse da camoanne

eleitoral. Os rstos estão demcns;

trando, dia 8 dia que a candldatu.
ra Lott ganhará terreno e pro-,

fundidade. Mesmo nos nucleos em

que mais parecia ter fôrça ínven,

cível o candlda.to oponente, o

nome de Lott penetra em tôdas as

camadas, despertando simpatia, in.
fundindo respeito II ccnquísuando
confiança Lott Iniciou a marcha

batida para o palácio da Alvora
da e nada o deterá, Está garan,

tida a continuidade da obra de

Jusoellno.

nosso poderio decorre preclsamen.

,
pode naven um outro caso Isola-to,
vinculado a contingência meramen

te locais, que, todavia, não terão

Sôb"e a posição do PR em race que o reciproco espírito concilia-

do govgrno, matéria objeto ue dor reajusta e corrtge,

JOSÉ S. GLAVAN
2.0 Secretário em exercício

A face da lua seria formada por um
aterial poroso e esponjoso

bandonarem a antiga idéia
de ser a lua revestida de uma

ROCHA MACIÇA, NAO!

camada de rocha dura e ma

ciça, granítica, basaltíca, ou

de natureza semelhante, isto
é, de tipo vulcânico ou mag

matico. Chegara-se a esta

ultima concepção por um ra

ciocínio simples: a lua não

possui água nem ar e por
isso estaria livre de proces
sos de erosão e abrasão que

esculpem a superfície de

nossa terra com desenhos

por assim dizer finos. A no

ção da natureza grarritíca, ou
(Cont. na 7.a página)

HUGO PESSI
Missa de lO.o dia

O que sabemos a respeito
da natureza da superfície da
lua não é ainda muito pre
ciso. Muita especulação com

visas de verdade tem apare
cido sôbre êsse assunto, ba
seada em indícios vários,
mas a cada uma delas se

opõe outra, igualmente ali

cerçada em indícios. Não
obstante, ninguém duvida
da grande importância que
êsse conhecimento preciso
terá paar as futuras opera
ções de abordagem da lua,
pois quem vai pousar numa

região desconhecida lógica
mente deseja saber como ela
é e o que vai encontrar por
lá. E, quer queiram quer não,
as operações preliminares da
abordagem, já começaram
com o foguete que na se

gunda-feira, 14 de setem

bro, do ano passado, chegou
à superficie lunar a Oh 2 m

24s, tempo de Moscou ...

muns). E o fato é que os

meios mais modernos de ob

servação nem sempre têm
confirmado as informações
colhidas pelos mais antigos.
Por outro lado, algumas vê
zes as observações feitas com

aparêlhos mais modernos
têm contribuido, não para
anular as informações anti

gas, mas para completá-las e

precisá-las. E' o que aconte

ce, por exemplo, com as ob

servações feitas com o teles

cópio comum e o radíoteles

cópio sôbre o estado da su

perfície de certas partes da
lua.

nomia foram confirmadas

pelos sinais enviados pelo
foguete explorador da lua.

MENORES QUE 1 METRO

informações precisas a res

peito da temperatura da su

perficie lunar. Quando o sol

está no zenite, essa tempera
tura atinge 130 graus, bai

xando a 60 ou 70 quando se

aproxima o crepusculo e in

do a 150 graus abaixo de ze

ro quando se faz "noite"·.

.JI{os eclipses, quando a luz

solar é bruscamente cortada

por algum tempo, a oscilação
da temperatura se faz ime

diatamente sentir, passando
Algumas dessas partes,

daquelas centenas de graus
com efeito, parecem lisas

acima de zero àquelas outras

qua�d? observadas com o te-
abaixo. Ora, isso só pode

\
.

_ ., ,. _

Iescopío comum. As observa-
f" do as Para o ano letivo 1960/1961 serao atríbuidas a cidadãos

. ocorrer se a super ICle -

.'

ções feitas com o fotometro,
tro for de algum material brasileiros, e à italianos estavelmente residentes no Brasil,

a respeito da maneira pela I d t d calor, e bõlsas de estudo do Govêrno Italiano com validade a par-
qual a luz é refletida pela, pouco

con u ar � tir de 1.0 de Novembro de 1960 (inicio oficial do ano letivo)

superfície do astro, .Ievam- sómente um �aterIal poroso As bôlsas serão de duas categorias:
nos à conclusão de que essa teria tal proprtedade no grau

1) _ Bôlsas de instrução universitária e artística -

superfície, aparentemente li- necessárià pal:a �ssegurar as
São reservadas à estudantes e artistas, de 18 à

sa, é na verdade coberta de imediatas varIa�o�.s de tem-
25 anos de idade, que desejem cursar na Italia

depressões, de altos e baixos. peratura. Esta l�ela d� uma
um inteiro ciclo de estudos até a obtenção do re-

Que nos diz o radiotelescó- superfície esponJosa e cor-
lativo diploma final outorgado por Universidade

pio que envia feixes de on- e Institutós Superiores, Academias de Belas Ar-

da� de rádio à lua e depois tes e Conservatórios de Musica, e que disponham
recebe o "éco'" dessas ondas do título de estudo necessário (vestibular).
aqui na terra? Exatamente o 2) _ Bõlsas para estudos de aperteigoamento - São

opôsto do que nos revelam reservadas a docentes, licenciados e artistas, de

os fotômetros; -a -superrícte 22 à 35 anos de .ídade, que desejem frequentar
deve ser muito lisa. Mas a cursos de aperfeiçoamento na Itália junto de

contradição é apenas apa- Universidades ou Institutos Superiores.
rente. Explica-se pela dite- A duração das bôlsas ê normalmente de um ano letivo

rença de comprimento das (lO meses pela primeira categoria, 8 meses pela segunda)
ondas luminosas e de rádio. a começar do día 1.0 de Novembro de 1960, mas poderão
Idênticas são as duas for- ser renovadas em relação à duração dos estudos escolhidos.

mas de ondas, a não ser no Metade das bôlsas concedidas serão reservadas para
que toca ao seu comprírnen- estudos de caracter científico e técnico. Uma bõlsa poderá
to. As de rádio têm mais ou ser atribuída a um artista brasileiro que deseje frequentar
menos um metro e as Iumí- os cursos' cinematográficos de "Cinecittà" "em Roma.

nosas cerca de cinco míno- Aos titulares das bôlsas de estudo poderá ser concedida
nésimos de metro. Isso quer

ALUGA SE uma importância c�rresponde�te às despesas da viagem
dizer que a impressão de "'li-

.'

>rJ/

I de ida e volta do RIO de JaneIro a Roma.
so" que as ondas de rádio

Uma casa.A rUa Conselheiro Acerca das bo�sas acima indica�as_ e de out�as modalí-
nos dão depende do tama-

Mafra 71A com todo confôrto e dades de subvençao para breves missoes de estudo e pes
nho das irregularidades da telefo�e, p;'Qcurar chaves à rua quisas, os interessados poderão dirigir-se pessoalmente ao

superrícíe. Ou, por outras pa-
Tenente Silveira, n.o 29 sobrace, Consulado Geral da Itália, à Rua Barão do Cerro Azul, 198,

lavras, as irregularidades
com a srta. Olcinéia. nos dias úteis das 9 às 12 horas, até o dia 15 de Março.

existentes são grandes quan-
_ �_--------:..._------------------------

do comparadas com o com

primento de onda da luz,

porém pequenas quando
comparadas com o compri
mento das ondas de rádio.

Assim, as pedras, as depres
sões ou outras coisas que

produzem a irregularidade
da superfície devem ser bem

menores que um metro.

Os bolômetros deram-nos

roborada pelos estudos de ra

díastronomía que mostrar
,

que o nosso satelite também
emite ondas de rádio, que se

originam em varias profun
didades da superfície.

Aí está uma impressionan
te massa de informação que
forçou os especialistas a a-

o mesmo devotamento e lealdade

EDITAL
Bôlsas de Estudo do Govêr'no Italiano

Para o ano letivo 1960/61VICE.PRESID1!:NCIA que imprimimos à luta em prol
O ministro Armando FalcãO da vitória de LaR

manifestou-se tambem sôbre o E acentuou:

problema da escolha do compa- -A unidade do PSD é rea.í,

nheiro de chapa do marechal TeL dade, completa e a pujança d'!

Faculdade de Medicina de
Sanla Catarina

CONCURSO DE HABIUTACÃO
,

Eis algumas das coisas que
os sábios têm procurado sa

ber. com certeza - a máxi
ma certeza possível - a res

peito da lua: tem ela uma

atmosfera, rarefeita qUe se

ja? como é ª sua, superfí
cie? pedra dura ou sôlta, ou

solo como o que encontramos
cá embaixo? E qual a com

posição dessa superfície e

seu estado físico? Até aqui

A família de Hugo Pessi convida parentes e amigos
para assístírem a missa que em intenção de sua alma,
será celebrada, na Catedral Metropolitana, no altar
do Sagrado Coração de Jesus dia 20, sábado, às 7 horas.

A Secretaria da Faculdade de Medicina de Santa Ca

tarina comunica aos Interessados que as provas de quími- os astronomos têm consegui
ca Biologia e Física serão realizadas, respectivamente, nos do muita informação a dís

di�s 24, e 26 do corrente, às 8 horas, no prédio da Faculda- tâncía, por meio dos delica
de de Díreítc sito à rua Esteves Junior, nr. 11. dos aparêlhos de que dís-

Os candidatos deverão comparecer munidos de Caneta I põem (fotômetros, bolame

Tinteiro com tinta azulou preta, e com o indispensável I tros, radíotelescópíos, para
documento de Identificação. não falar dos telescópios co-

ATMOSFERA?

'10RIIINOP81IS
PÔRrO ALEGRE

às 11,30 hs, e 18,00 hs,

vôos à lua disposisão

Partidas d,e

08,00
Parto Alegre
e 15,00 hs.

.\,.._

(� ������..'���..�4�·...��·���Gffl�...1--��...�1f��J

NA ELETROLANDIA
I nformações e reservas de lugares

TAC .. CRUZEIRO DO SUL
Fones 21 .. 11 e' .� '100

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIAJE MELRO I

PARA ITAlÀÍ lOINVILLE· CURITIBA

ÔNfBUS ULTIMO TlP O

SUPER-PULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2a - 4a E 6a

�OLTRONAS REOLINAVF..IS - JANELAS PANORAMICAS

VIAGENS o I R E TAS

PARTIDA FLORIANO�OLIB 5,oIfI
CHEGADA CURITIBA 12,015

RAPIDE SUL· BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO

ESQUIN.A, TENENTE SILVEIRA - TÉL.: 2172'

João Moritz s. 6.
----�------------------------.--------

*- /JUIWfTE TOlHI /JIIA
I' I'" .._ nos \lAP[JOS

,••'it
--------- ------------�--�

"A SOBERAIIIA" I'RAC<\ li DE NOVEMBRO - ESQUINA
II.UA FELIPE SCHMIDT

PO'ILIAL "/\ !'1AllERAl'l/A" OISTRITO DO ':SI,[,�l!:ITO - CANTO

CL1NICA DE CRIANÇAS
Consultório e RealGfila". CODslUtlU

A'· BereWo LW li5A apto, 8"&'I1D4. , 6.a-relt.

FLORlANOPOLlS

DR. HENRIQUE PRISCO

PARAISO

ME'DICO

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

_ DOENÇAS DO PULMÃO .

- TUBEnCULOSE -

Consultório - Rua Fel1pe

Schml4t, 3K - Tel. 8801.

Horário: elas 14 àl 16 barBa

'-1Reijldêncla _. Fel1pe Scbmlelt.
n.o 127.

DR. ANTON ro MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João pinto 14 -

Consulta: elas 1.& às 17 bo;as, 41á.
r

í

am en te, Men.ol! aos sábados. Re
,Idêncla: BocaluvlI, 135. Fone 2714

M j\f)[[H AS PARA
CONSTRlICÃO

IRM)\()S BlTENCOURT
(AlI BAf)"WÓ 'ONE IBO?

""(ICO UI -
ó

s r t O D .. MIANI

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculelac1e Naclo.
nal de Medicina da Unlv"'l'sldaele

do Brasil
Ex-Interno por concurso da Mater_
nldade_EscGla. (Serviço do prof.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço ele Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. elo RIO de

Janeiro. Méellco do Hospital ele

Carldaele e ela Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-

PARTOS OPERAçÕES
PARTO SEM DOR pelo método

psico.prorueucc'
Consultório: Rua João Pinto n. 10,
elas 16.00 às 18.00 norss, Atende
com boras marcadas. Telefone
3035 _ Reslelêncla: Rua General

Blttencourt n. 101.

da. iii ,. 11 borao

Tel. - ZlIU

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

_____________________________________ .- � • wa·____

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARINA

COMUNICA'ÇAO
A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, tomou as

seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos
carnavalescos:

PROGRAMAS DOS FESTEJOS

Sábado 27 - Baile de abertura no D<1Ze

Domingo 28 - Baile no Doze

Segunda 29 - Baile Infantil no Doze

Baile no Práia

Têrça 1 - Baile no Doze

Os bailes começarao às 22,00 hs, e o, infantil será das

15,00 às 20,00 horas.

PREÇOS
� Mesas - No Práia uma noite . . . . . . . . . . . . . . .. 200,00

DR GUARACY A No Doze uma noite . . .. . . . . .. .. . . .. 400,00
I

.

•
No Doze tres noites 700,eo

SANTOS OBS.: ......: A mesa por uma noite só será vendida a par-
tir do dia 26 (vinte e seis) às 14,00 horas.

Cada sócio só poderá adquirir uma mesa

Rolha Cr$ 300,00 por noite.
CONVITES

CIRURGIA GERAL

EspeCialista em moléstias <le Se-

Doenças de Senboras - procto

logra - Eletricidade Médica

Consultóflo: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 _.- Telefone 3307

Consultas: Das Ir. boras em diante.

Residência: Fone. 8.423. Rua Blu..

menau. n. 71.

!iõdj'êãdõrPrõiissl--õài�
:. ,,�._ � �"'\l!J!!. 'm'tIA'GtA"-,,.__wa -._·,,,, � ........

'

ORA. EBE B. BARROS
•

DR. NEWTON D'AVILA

ORA. EVA B. SCHWEIDSON' BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em mo,léstias de anua e recto

Tratamento de hemorroidas, fistulaa. etc.

Cwuri�a anal
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

nhoras e vias urinárias. Cura ra;

OperaçãO - Doenças ele Senho_ dícal elas In.tecções agudas e crô-
ras _ Cljnlca de A<lulto. I

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo

Curso de EspeCialização no ,e08pl- em ambos os sexos. Doenças do

tal dos Servlelores do Estado. aparêlho Digestivo e elo sistema

(Serviço do prof. Mariano ele An- nervoso. Horário: 10'h às 12 e

dradej. Consultas: pela manbã no 2% às 6 horas Consultório:

Hospital de Caridade. 'A tarde das Rua Tiradentes. 12 - 1.0 andar

16.30 horas em' diante no consui; - Fone 3246. Residência: Rua

tório. à Rua Nunes Máchado, 17, Lacerda Coutlnbo. 13 (Chácara do

esquina da Tiradentes - Telet. Espanba _ Fone 8248·

2766. Reslelêncla - Rua Mare.
cbal Gama D'Eça n.o 141 - Tal.
3120·
.'

DR. HUBI GOMES

MENDONÇA'
Jt�.:'�;ti��

Mi:D1CO

DR. HOLDEM,AR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORA�
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de

Medicina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materni
dads Clara Basbaum, da

Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
A tend1e provisóriamente
no Hospital de Caridade

Parte da manhã

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana,

tômícas. HorárIo: Das 8 às 12 hs

Atende com hora marcaüa

Avisa sua distinta clientela que

mudou seu conaulCório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencourt D. 121.
Telefone: 2651.

.

Consultório:
Rua Felipe 8chmldt a.

87'1Esq. Alvaro de Carvalho.
I' Horário:
Das 16,00 às 18,00, diaria-llliiiiiiiiiiliiiiiiiiilliliiiiiilliimente exceto aos sábados.

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
EscrItórIO: Rua João Pinto D, 18 sobO

� ..Ierone n. 2.467 - Caixa Postal n. U

bOBARIO: Das 15 às 17 horas.

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antônio

Farmácia sto. Antônio

ESTBEITO
Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto

COM

xxx

DEPARTAMENTO DE SAÚDE' PÚBLICA
PLANTÕES' DE FARMÁCIA

21 - Domingo
28 - Domingo

20 - Sábado (tarde)
21 - Domingo
27 - Sábado (tarde)
28 - Domingo

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Antô nío, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será efetuado pi farmácia Vitória

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
-.-_ ...---_.---

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rização dêste Departamento

..,....wc". .. ........_--_._.-_._ ...-....

l,AVANDO

l'

S A B Ã O

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRóPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON

Virgem Especialidade
ta Ua. WETZEL IHDUSTRIAL.-;.. Joln,'lIe ._-: (Mitrea Rellstrada)

economll.a:.se te mpo e dln�!JI�lro

CIRURGIAO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÓS

TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 'e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 1101'aS

.

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

--'-Persia�as��-
.

POSSUIMOS TÉCNI(fi ESPECIALIZA
DO EM CONSÊ'RTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

CLUBE DOZE DE AGÔSTO

Casal Cr$ 2.000,00 para tôdas as noites
Casal Cr$ 700,00 por uma noite
ndividual Cr$ 1.800,00 para tôdas as noites.
Individual Cr$ 700,00 para uma noite.

Estudantes devidamente credenciados Cr$ 1.000,00
para todas as noites.

Estudantes devidamente credenciados - Cr$ 500,00
para uma noite.
A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo ne

cessários a carteira e o talão do mês (ou anuidade de

1960) ou o convite acompanhado de documento com

provador da identidade.
RESERVA -

1.0) - as senhas serão distribuidas às 7,00 horas do
dia 18 (dezoito) de fevereiro e a venda será ini-
ciada às 8,00 horas.'

, .

2.0) - O pagamento será feito no ato da aquisição.
3.0) - Os convites obedecerão às exigências estatutá

rias e só serão fornecidos das 14,00 às, 17,00 horas
do dia da festa.

4.0) - No ato da requisição do convite o sócio solici

tante deverá:
A) Apresentar a Carteira Social e o talão do mês.
B) Fazendo-se acompanhar do convidado.

5.0) - Os convites só poderão ser fornecidos pela
Secretaria.

6.0) - O convite não dará direito a mesa que será paga
a parte.

7.0) - A Compra da mesa terá que ser feita pelo pró
prio sócio ou seu dependente, podendo no entanto
a senha ser entregue a qualquer pessôa, uma vez

credenciado pelo associado.
8.0) - E' rigorosamente vedada a entrada de menores

8.0) - Só será permitido quatro cadeíras por mêsa.

'DETERMINAÇÕES
1.0) É rigorosamente vedada a entrade de menores nos

bailes' noturnos. (de 14 a 18 anos só acompanha
dos de seus pais).

2.0) No baile infantil não será permitido o uso de lança
perfume.

3.0) A carteira social e o talão do mês (ou anuidade de

1960) ou o convite serão rigorosamente exigidos à
entrada.

4.") Os portadores de convites terão que apresentar
documento de identidade.

5.0) O baile do Departamento Balneário (Práía) rege
rá peras mesmas instruções.

6.0) Os cartões de frequência não terão valor para o

Carnaval.

ONIBUS -=-

Para o baile do Práia haverá ônibus em horas e preços
a anunciar oportunamente.

SERA RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO LAN

çA PERFUME COMO ENTORPECENTE (chereta) .

Aconselhada pela prática a Diretoria exclarece os se-

guintes pontos relativos ao Carnaval:
1.0) - Não serão atendidos, no decurso dos bailes casos

de esquecimento de carteira social (ou da mensalidade).
2.0) Não serão atendidos no decurso dos bailes, pedidos

ou aquisição de convites-ingressos.
3.0) Não serão atendidos pedidos de ingressos a totó

tógratos.
Florianópolis, 2 de fevereiro de 1960.

HIRAM DO LIVRAMENTO SECRETARIO GERAL

V I S T O
Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filho Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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flirecão de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA
positivo apenas veda essa deststen , não nos permite o tempo, crucían,
cía ao orgão acusador onciar. E' temente curto, opinam pela legi.

a apllcação da regra de hermsneu, tímídade da renuncia do direito

Embaixador que acolher
.asilado cairá na lista negra:
Portugal
LI'lI:OA, 17 (UP) - Con.ta

que o govêrno po�'tuguês pretende

Maio" • L F crerrt.no d..e !) •.ú i,;de e 811 '1,

Govêrno propenso a agir com rigor exlrem
o na queslão dos refugiados políticos

Crise religiosa
proclamar "persona non gr3.ti"

por motivo da campan ne

para I_ � ção do no: ç '1

que consinta, de futuro. em dar

astlo a refugiados poltttcos

Essa medida e outras semelhan.,

em mão por tc.'e, o pais, '

iESO a causa in r' li dos dis,sllo')o

'e' ela blspo do f,.' to,

no portL:4u0s t: ara (, um D. Auc, ...' pres.eente da Rf. ,�L.llir.a, uma "'p."

.; 10 rerrelra Gom':., bispo ":' ta ern 'lue znaníre t ava díscordau.

da mult.ípttcação, J'"no,

'" sse b.spo • \Í.} " e por'iugal
tes decorrem "� quanvc a muí , ,s sspectoe o.

. � Pú:�t!ra do regime, Multas Có?:aB

desse carta clrcula'!;a> de 'U'�
nos últimos tempos, dos casos de

Hguras da opoS�Ção que sol1:c\-
I I

tam asllo em Embaixadas e Cou. �!ddOf:S l·o ..�u�11êsas l ...ão o au io ...�

zar am a tornar ao '<'u pais. Depo.
sul artos estrangeíros.

Eutremen�es, a <::j;·.ta Sé C'C'J..

fi;;U a t'f�::n.Ll �tq.':;f:.L da diocese

De tente segura" sabe.se qu s
o e h aver restotdo ,. , algum r s

:

po D� Ca.i.l�la \�.!.'rln�9..)J In���
um., cl, ,e!,f ção de párocos da dia.

cese do 1-vltO encaminhou a. mon-
tor.se o W"lado em Y!<!enç� (E

''JanDe.. '.\1 d- "s�á f:Lí";.!nançio UI
senhor GIovar.nt Parnco,
a1)"�'� \.�o uesta ,'.pltal,

núnnlo

petiçã)

'(:&81:: auoJ<>Ia.I, ''I3p'8pU'BUU a�.t'8d
T8pUap!Sa.I 'BUOZ a�uaI.aoxa ma

ozquao. ou soqrenb �\Pl /0 o�Ua1U13l.I1!dll oUlill9

Caso deveras curioso regtstrou-se

em uma das .Varas Criminais des,

ta Capital: um falido foi conde.GERENTE DE COSTURA
Precisa-se de uma com capacidade para dirigir secção de

costura de fabrica. :Paga-se muito bom ordenado. É favôr

não apresentar-se candidatas que não .possuam real capa
cidade 'para o;''Gargo.

Apresentar-se- díáríamente das. 8 às 18 horas â rua

Emír- Rosa, 1�7/129 (antiga Saldanha Marinho), defronte
ao COlégio das Irmãs,

ADMISSÃO AO GINÁSIO E AO
COMERCIAL BÁSICO

PROaBAMA E REGULAMENTO

CARNAVAL DE 1960
PROGRAMA

DIA .27 � sábado _. Baile de Abertura" às 23 horas.

Dia 28 �,domingo r-r- Baile tnranto-auvenn, das 16 às 22 hs.

Dia 2.9 _� 2.a feira _ Baile, às 23 horas.

Dia 1.0, _ 3.11 feira -,- Baile, .às 23 horas.
REGULAMENTO

na.se de grande interesse à pu!:>'I. Auslegung des Remischen Richts"

cação do parecer. do _Curador N�t- J.a ed. págs. 1421143; FERARRA poderes expressos; b) poderá, tam.

to Armando: - "Inte�pretação � Apllcação da� bém, o l'éu capaz desistir do re.

defensor não poderá fazê.lo sem

Curso Preparatória com métodos, pedagógicos modernos

Sob a orientação dos professores: Romilda Caldas

DJsco, Rosina Fontes de Melo, Pedro José Bosco e Osvaldo

e'erreíra de Melo (filho).
Matrícula nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro, das 14

às 16 hs, à rua Saldanha Marinho, 11 A,

Informações pelos telefones 2944 e 2893
nado a alto meses de detenção por tíca, de que "se uma htpotese, é de recorrer, por parte do réu, e

delito fallmentar, Não se conror. regulada de certa maneira, solu. da desístencta do recurso que te,

mando com a condenação; ap.elou cão oposta caberá á hipotese con, .nha ele interposto, escudando.ise

para o Tribunal de A�ç8.da, mas, traria (Of MAXIMILIANO - ob, não Só na Interpretação a contra.

seu recurso, pelo dr, J, �etto Ar. em tratadtatas diversos; COVIEI, círcunstancía de quem pode exer,

mando, titular da La Chradoria LO - "Manuale di Dlrltto [taüa; cer II faculdade [urtdíca de re,

Fiscal de Massas Falldas, que o no", 2.a ed. vol. I, pág. 76 e 80; correr, pode renunciá-la ou dela

processara, aquele recorrente de. LEONHARD - "Der Allgemeine desistir, salvante o Ministerio DU.

ststtu da propria apelação. O julz Thell des Burgerltcnen Gesetzbu. bll�o, De assinalarmos que BEN.

determinou vista dos autos ao .i e ,
chs - ed, de 1900, vol, I, Pág. 53; TO DE FARIA consigna excelen.

ferido Curador, que opinou no GAMPELL BLAC-K - "Handbook tes esclarecimentos: a) apropria

sentido da legitimidade daqu.ua çn tne Constructlon and rterpre, parte, sendo plenamente capaz,

desístencta. Sendo caso multo ra- tation", 2,a ed, págs: 2191223; THI, pode renunciar ao prazo para re·

1'0 nos anais do fôro criminal, toro BAUT - "Theorie der Loglsche curso, ou dele desistir, mas o seu

logo dep.a1s de ccntra.arrazcado o clt. - pág. 293, n. 297, estribado

a) Res.exy.a, .de, Mesas "Esta Curadru:ia opina. -)lt'Ja 1\1 Leis", trad. de Manu(ll A. D, de curso interposto por seu defensor,

4s" senhas serão distribuidas . dia 22 de ;fevereiro, 2.11
gitimidade da desistencia tto re. Andrade, ed. de 1933, Coimbra, tornando.se necessarios; sempre e

feira, às 7 horas d� nlanhã, na sede social, e a reserva será
curso apelatorio Interposto �'eh' págs, 53154 etc). Assim, cons'equen. sempre, pode�es expressos para

feita no mesmo .dia, às 19,30 horas, no mesmo local. I
condenado: é que. sendo pie 'la. temellte, se o art, 576 do nosso Co que o advogado ,possa desIstir do

É ol>rigató:ria a apresentação da Carteira Social e, ta- I me11t.e ca,paz, o Téu 'pane Elesl:;t!� do digo de Process� penal veda, APE, l'ecurso que interpôs ou do pc

Ião do mês de tevoe,eiro corrente, para o, que o Cobrado_r ,I reeu;so que ,tuoJ" interposto, ao. NAS, ao MiniStel'lo publico a de- foi manisfestado pela, propria !lar.

estal:á. presen�e, p�..l'a O competente controle.
I sim como pode renunciar ao Qtrei sistencia do recurso que' haje in. te, e C) os réus incapazes não po_

IMPO:&TANTE: Cada senha. dá direito somente a I'to de recorrer, Essa, a tese. :;: � terposto, inobsclll'icivel é que aQ dem renunCiar ou desistir, sem a

aMA MESA. sua procedeneia, a todas as lU1"" I réu cabe o direito de desistir do vontade expressa do seu represen.

b) Preços das Mesas
promana da Interpreta.ção a CO:l.lrecurso que, porventura, tenha tante legal (ob, cit, págs, 1751176,

Para os, 3 bailes ,' .. ,.", .. , .. ,..... Cr$ 800,00 trarlQ do art, 576 da COdificação: manifestado. Item VI).
Para o baile infanto· juvenil " Cr$ 100,00

Unltarla do processo Penal, n" I Ao propósito dessa tese, cuja

INOTA: A mesa para uma neite, só será reservada a partir
teor de que "o Mlnlsterlo pU'll!('O I

procedencia é desenganada, Insus. yn presenta ;)aso, o léu, C;l:', é

do dia 27 de fevereiro, às 14 horas,
não poderá desistir do recurso qU3,ceptlvel de quaisquer disceptações,lt,',','aD,elOte ca,paz, além de ter ".:l,

C) Convites I t t "
I por mais epidArmlcas que sejam llcitado Dl" petição aquela d"si,.

haja n erpos o : se. apenas ..o' -'
'

,

O Clube não distribuirá convites, Para as pessôas em I 't t d d d d tencia, comi '.teceu perante o ma.
orgão oficiaI acusatorlo é vedado \

eXlS e es u o e procura ar a.

trânsito, poderá a Diretoria, a seu critério, e sob a respon-
desistir do 8�U recurso, evidente. i Justiça, placitamente a nossa opio glstl'allo ' ]'C't2],OU, CI6H� c ine_

sabilidade de um sócio, que Hcará sujeito às penalidades
mente o réu poderá fazê_lo em I nião, pois assevera que o réu po, ,(i'liH'C"tnencp c desejo é.9 degiol,'r

estatutárias, e que deverá vir em companhia do convidado,
relação ao que tenha manlfest.ado de renunciar ao direito de recor_ d.' sua :,pe:cc;io fazenao por ter.

expedir convite, mediante o pagamento das seguintes
rer, assim como pode desistir do me '.S;,i',�,lc' , elo juiz, pelo nes'S.

se fôr plenamente �apaz.
taxas de frequência:

Casal _ Cr$ 2,500,00, para tôdas as noites.

Casal .:_ Cr$ 1.500,00, para uma noite.

Indiv�dual - Cr$ 2,000,00, para todas as noites.

Individual - Cr$ 1.000,00, para uma noite.

OUTRAS DETERMINAÇÕES

Verdade é que o "argumento a recurso que tenha interposto, 1m_ t,�llLê. 9(,1' : o� seu advogado, Pêjú

contrario" _ representado pelos, pedindo-lhe o prosseguimento ('Re. esC!'iVr,:' e r, r duas testemun\l1s. pulares;
vestutos brocardos "inclusione

I curso em Materla Criminal", in Nenhlilna (1'\'1<',. portanto, re,1'I:. CONSIDERANDO que outros setores de Segurança

unius flt exclusivo alterlus", "O Estado de S. Paulo", de 23· r.esce a". 1 ',<I o ntento de o "é'l Pública adotam medidas preevntivas contra possíveis cau-

1 5 "J tit'" 21 d 19"8 desís;;r no recurso apelato 'o. sas de pel'turbar>ão da ordem pública nos dias dedicados
"quide uno dlcit, de altero negat; 1 _ 7, e U8 la, n, , e D, '"

,

82184) No mesmo toar de perf�lt l 'leEte fnrmallzada enGe!'. aos folguedos carnavalescos',quI de uno nega,t, de altedo declt",I pa�s,
"

"

.

-

"É rigorosamente proibida a entrada de menores
e "ubi lex volult dixit ubl nolult .opmfll encontlam.se outros pIO. rtra.se 'Al'"1!). cl.esistencia ,1m, CONSIDERANDO finalmente, a conveniencia de evi-

nos bailes noturnos. De 14 a 18 anos só acompa-
tacuit" está, hOje: pouco su.1 cesualistas patl'ios, quais VICEN. agora, .:á é 'l'l evogável, tendo pra. tar, por todos os meios ao alcance das autoridades preser-

nhados de seus pais,
frsgado pela doutrina e pela Ju. TE DB AZEVEDO - Mest:'9 dos duzitLo "ocb, C� .efeltos preclusivUd, vadoras da ordem, que possíveis excessos e abusos gerelll

No baile infanto· juvenil não será permitido o uso
cons"ante destaco l\'[est\',es _ no seú magistral "Clll'- de m,,,Hl\' ql'e dela, não m,L� açõ"s criminosas e atentados à segurança individual e

rlsPl'udencla, U k.<O _ 't
.

de lança·perfume.
CARLOS MAXIMILIANO ("Ber_ so de Direito Judiciaria Penal" ed, p,'del'a li [. 'n;; o desistente, po.S coletiva.

A carteira social e o talão do mês de fevereiro de
menfutlca � Aplicação do Direito',' de 1958, vaI n, pãgs. 3201321; o seu ato é "&b�olutamellte l1'1'e. DETERMINA:

1960 ou anuidade de 1960 serão rigorosamente I I f '1 F' t· do d' 2- de fevereiro ao
3,a 0'1. pág, 291, n. 296), mas não ESPINTlOLA FILHO ("Codigo dú vocablle c j)l'oduce sua a "" 'lcam suspensos, a par lr

' la tl

exigidos à entrada.
menor verdade é que se toma processo penal Brasileiro" - ed pl'ecu1slve" (MANZINI - "Tr<lt .. dia 3 de março do corrente ano, em todo o território esta-

Será rigorosamente 1J)'oibido o uso de lança-perfu- d 40 01 V p'g 363 n 1196) tato di Dlrltto pricessuale P<lllil- dual, os efeitos das ;licenças para porte de armas, conce-
conc1udentissimo, induvldoso, In_ e u, v. . a. ," ;

me como entorpecente.
condenavel, quando esse argumen. BENTO DE FARIA ("COdlgo d� le Itallano secando il nuovo Co. didas pela Diretoria do Serviço de Fiscalização de Armas:

Os' convites só serão fornecidos no dia da festa, , .

to dEflui de uma norma legal em processo Penal" - ed. de 42, vai dlce" - ed. de 1932, vaI. 4,0 e Munlçoes.
das 14 às 18 horas. IMPORTANTE: Não serão

II. págs, 1751176,' INOCENCIO pág, 516). por tudo isso, a

c'l�a'l
A inobservância dessa. determinação importará na

. d que se consigna proposição nega_
atendidos, no decurso dos baIles, casos e esque- l

BORGES DA ROSA ("processo daria, _ opinando pela leg!tllLi cassação da licença apreensão das armas autuação do fla-

cimento de carteira social ou da mensalidade e tiva a proposlto de determinada

hl'potese t 5 penal Brasileiro", ed. de 42. VaI, dade e pela irl'evocabllldade <:la grante pelas autoridades competentes,
. . -

d con no ar. 76 supra: se o

anuidade, bem como pedidos ou aqulslçao e -

3
'

491) FLORENCIO" DE desistene1fi manifestada, ás ex_ Os senhores Fiscais Regionais, no interio.ç do Estado,
Mnisterio publico NÃO pode de. ,.0 Pag,; ... cr:

vites-ingressos. "GREU (' C t I d C di pressas pelo condenado no "00 !',rallsml'tl'l'a-o aos senhores Deleg'ados de Polícia àos Muni-
51stlr do seu recurso, o réu POPE _'" • 'omen ai' os o o" ,-

.

.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1960
d' ao de processo Penal ed de 54 cernente ao seu recurso, 'pronull. CI'pl'OS O teôr da presente portaria, para fiel cumprimento,

desistir de seu, pois o aludi o dis. o
.

-',

_-------------A--D-I-R-E-'-T..,.O-R-IA-:-::-::--:--=====::::::::;-;;;:::; '_ vaI. 5,0, págs. 2011203, nO.8 98199) cla.,se pelo arquivamento destes nos têrmos do art. 10, do regulamento supra citado.

F'EDEBAÇA''''n fliATARINE'NSE' DE SERVIDORES PGBLI. etc. Todos esses ,tratadistas, assim autos, finda como está; a relaçãO F'lopriUaBnLóPIQo�JsE',_lS1EdEe FCeUvMel'p,eRirAo_Sd� 1960

. U "
.

'J,I como outros cUja diEcrimlnação processual deles oriunda", ,

CDS E ASSOCIAÇÃO (DOS SEBVIDQBES POBLICOS DE
'W�, Dir:t��I�oE�e:�'�:�: �!c����:aode

SAI'!:A CATARI.' APELAM AOS ' CAMINHONETE RENAUtT 1950 Armas e.-�u�i�ões.
FUBCIOHÁBIOS rEBElAIS E AVTARGUlelS Vende·se uma para 5 passageiros. e bagageiro. P O R T A R I A N.o 3/60.

Pintura-, vidros, pneus, placa, maquina tudo novo, ALCIDES' BAS'I10S DE ARAUJ'O, Diretor do Serviço de

DIA C Vêr e tratar na rua 14 de julho n, 595, Estreito, ou Fiscalização de Armas e Munições, etc" no uso de suas

Dl"a dezen'ove (19), O dl"a,para iodos 'os colegas tele- pelo fone 6222. atribuições e em conformidade com o art. 65 do Regula-
mento baixado com o Decreto n.o 1 de 18/1/1939,

grafarem as bancadas ealarmenses na Câmara e Senado Fe- SUINOCULTURA Baix�rEa: S�g�in�e� �nstruções, com referência a quei-

deral, pedindo a aprovação do PLANO DE CLASSIFICA- De 1.0 a 4 de abril.próximo será rea·· ma de fogoso durante os dias de carnaval:

1.0 _ A queira de fogos de artifício será tolerada ex-

;ÇlO, substitutivo Jarbas Maranhão. '

lizada a II Exposição Nacional de Suino- clusivamente nos carros alegóricos.

II A
,., · .. h K 2.0' _ O emprego de !ofloS de estampido será permitido

Ivo Gando i nlODIO I'&al eus ruger cultura; na cidade de Concór�ia, Santa Ca- "omente no início do desfile dos carros alegóricos, ficando

Presidente -F .C.S;P. Presidente A.S.P .S.C. tar"Ina. A, II Exposição N,acional de Suino, Germinantemente proibida a queima de tais fogos nas ruas

- "l demais lugares públicos.
J. J. Oliveira, cultura de Concórdia será paírocin.ada pe� Florianópolis, 11 .de Fevereiro de 1960

PU!L tQUE-SE E CUMPRA-SE

Secretário Geral la Secretaria de Agricultura de. Santa Ca- ALCIDES BASTOS DE ARAUJO

C S P Diretor do Serviço de Fiscalização de

A.S.P.S.C. e< F. ,.. . íarina e o Ministério da Àgricul1ura. Armas e Munições.
-----�--------���--------------------------�--------------�����------- ,

�b �1:

LIRA . latiS CLUB'E
PARA O

2,

3.

4.

5,

I

. i

i:

1'10 do citado art. 576, como na

, .

CURSO' PARTICULAR SÃO JOSÉ
Prof. Ma;ria Madalena de Moura Ferro

Curso correspondente aos Grupos Es
colares.

Prepara alunos para os exames de ad
missão aos Ginásios e Escola de Comércio.

A Matrícula acha-se aberta à Rua Sal
danha Marinho, 34, todos os dias úteis.

A/200
-------�-------------------------------

. Secretaria' de Segurança Pública
P o R T A R I A N.o 2/60

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO Diretor do S�rviço de

FiscalIzação de Armas e Munições,' etc., no uso de suas

atribuições e de conformidade com o art. 8.0 letra H, do

RegUla�ento baixado com o decreto n.o 1, de 18 de janeiro
de 1939,

CONSIDERANDO que prevenir as causas da desordem

é precípuo dever das autoridades, às quais compete a se

gurança dos indivíduos e das comunidades;
CONSIDERANDO que o art, 56, ·do Regulamento para

o Servico de Fiscalizacão de Armas e Munições, aprovado

pelo de�reto n,o 1, de .18 de janeiro de J.939, proibe "transi

tar com armas de qualquer espécie em zona de meretrício,

clubes, dancings, cabarets, lugares onde haja ajuntamento
ou reunião ou previsível aglomeção pública";

CONSIDERANDO que os festejos carnavalescos deter

minam excepcionais, deslocamentos e aglomerações po-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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maiores e principais centros

de futebol do país - Rio e

São Paulo - tentam' e estu

dam meios de extinguir o

campeonato brasileiro, A ex

periência deste ano foi dura
e definiu posições em tôrno
do tradicional certame, Uma

• � � W MM.UM...

"O ESTADO" O/MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

o sr. Mozart Di Giorgio mos- I única fonte de renda boa que
tram-se tranquilos quanto às a CBD possui, e, para extín-

modificações, que possam ser

levadas a cabo na organiza
ção do futebol brasileiro. Pa
ra a entidade, o campeonato
nacional,

.

mesmo com o de
sinterêsse de algumas filia

das, não deu prejuízo. É a

��:�!!!�!!J!]!�I!j!ª�!�1i!J.tr!!!!ii;�:ç.ª.ij.ç1!!!��!]!!!!�.!!::�i
EItiD�ãO,I,do 'Campeonato Brasileiro de tFut boI

Insistem na medida as federações car'ioca.e paulisla, que conlariam com o apoio de pernambucanos, mineiros, baianos e gaúchos.
RIO, 18 (V.A.) - Os dois reforma completa na organi

zação esportiva do país está
se fazendo necessária, como
concluiram, em palestra na

FMF, os dirigentes Antônio
do Passo e Mendonça Falcão.
Os homens da CBD, entre

tanto, como chegamos a con

cluir através de conversa com

ta, giram em torno ,das difi
culdades dos clubes, ante 3.

necessidade ingente de ex

cursões, a preço de liquidação,

para salvar as finanças es

touradas em campeonatos re
gionais deficitários. Nem tô
das Federações se manítes-

guí-Ia, só se for substituída

por uma competição que ofe

reça as mesmas bases de ar

recadação financeira.

As conclusões tiradas pelos
presidentes carioca e paulís-

borl!ú, Os desportistas. responsg.,

ALUGA-SE A

taram, ainda, muito embora determinada, para estudos e

paranaenses mineiros, baia- reformas do regime prefissiG
nos e gauchos sejam favorá- nal, que se adota no Brasil.

veis à realização de campeo- Por ora, tudo foi sondagem,
nato brasileiro de clubes. mas acredita-se que a idéia
Os dirigentes das entidades tome corpo, a ponto de apre

paulista e carioca pretendem sentar, futuramente, um ptCil
aproveitar o periodo legíslatl- fissionallsmo realmente co

vo da CBD, de data aínda não I mercia!.

NO CENÁRIO ESPORTIVO CIJA'DINO'
EMPATOU O IPIRANGA EM O Torneio Carlos de paula Seá·

SÃO JOÃO BATISTA ra, terá prosegulmento na tarde

.. A equipe do lPiranga de Saco do próximo domingo com a realí ,

dos· Limões que disputa o cam zação do cotejo palmeiras x

peonato amadorista da cidade, palsandú em Blumenau ·e Vasto

esteve excursionando dozaíngo iiI. Verde x Marcíllo Dias 'em Hajai.
timo à cid "de de São João Ba

tista, opczsunídade em que en·

:frentou ao UsatL Na prellmlnar

-xxx-

REUNIÃO DA DIRETORIA DO

GUARANI

por seu turno a equpe

Beal Marucia I Pim�a, o cljssico �o lute�ol �e
Assim como acontece- no Rio

DOMINGO E M CAMBORI' O J O G O
bição para Públi�o uue ocorrer

de Janeiro, onde são disputadas U \
a praia de Gamba' ú, para assts-

jogos de praias, estando atual. i +- I' t i i 1 Ra'dl1o GuaruJ1a'nado pelo Jornal dos Sports, o ru, Adão, Cavallazzl, Márcio, -Ma·.�é�a, t r este pré)o in er.�.l].m c pa.
•mente em andamento um cam,

tebol na praia é praticado diária. Tainha, jogadores conhecidos do ·inter.pralas. Na tarde de hf,je, OQ
PROGRAMAcÇÃOpeonato desta natureza, patroci mente na praia de Fóra em Cam_ nosso público, integrantes do Real Murucls., e".

veis pela direção dos dois grandes
pimpa, posul em suas fil�:,:as, a-

clubes, acertaram detal':les para a
tlétas de reconhecida en '1

ótimas instalações, em frente

Cine Glória, no Estreito,

Aluga.se um apartamento com

ao
realização de uma partida, na tar-

técnica, tudo levando a crer que
de QO próximo domingo, tendo

o cotejo entre 'Real Marucia e

Tratar com o proprietário no
por palco a praia de Camborlú.

pimpa, será um grande aconteci.
Desta forma, a equipe do Real

menta do esporte bretãO, pr".tic,,_
Marucia, da rua Bocaiuva esta.

do na, praia. Entre eis rapazes cto
rá se exibindo em "Camborlú, rren, I I I :r

""'.Rea Maruc a, o ambiente é de
te a possante equipe do Pimpa, fi t d '='

I
con ança, en o a repqrtagem

de Hajal num coteja que está _
,

. entrando em contacto com díver.,
fadado a despertar um maior in-I •

::;050 at1étas, Tôdos arlrms ndo qu e

teresse entre os desportistas .ata.

I deverão >II) t-fl"ll'�" 1"1: _.. _ bõft. exí ,

rinenses, pela reallzação destes

cotej os. Neste primeiro prélio in·

Casa ('oqueiros
Aluga.se à rua Des,

Silva, 160,

Tratar: Mauro Ramos
, 221.

TERRENO
VENDFl SE terreno "'com :lr�a termuntcípal, o. Real Mai'ucia tlíue TELHAS. TIJOLOS Zé
superior a 600 metros, quadrados representará a Metrópole' cata- CAL E AREIA

(15,50 fi, d� �renR.e �� 40,'l1l' m. rlnense jogará com todos os seus I R M ÁO 5 BITENCOURT
de fundos), situado '�10 ce�tro ce titülar�s� -devende acoutecer o

-

C '" s 8 A o A RÓ. f o N! li O,

Ar:HIGO DEPÓSITO OAMIANI
Floriar.él'olis, à rua Felipe SCL1- mesmo com a represen.taçâo íta,

midt lntelEssados queiram diri_ [aíense.

Entre os defensoresgir_se ao sr. Ribeiro, Caixa pontal

19, Florianópolis. Marucia; deverão jogar .Juiinho,
----------------------- ----

PEtÉ, Novo Crac'k Milionário
pelé Q novo jogador mllioná. tos por cinco anos, passando a

ria do futebol brasileiro. O grau. perceber de luvas cinco mllhõ·es

f I
crack campeão do mundo acaba de de cruzeiros e ordenado men-

r·Efrmar seu contrato com o San, sal de 150 mil cruzeiros.

Sanlos Não Disputaria o Rio - São Paulo
:elo, 17 (V. A.) - Apesar d. O santos, segundo informou o

já te.r sido aprovada a tabela do seu l' pU'fIltante nesta capit!!.l,

Torneio "Roberto Gomes pedrosa" irá p:nt.ear junto ao p.resideute

há Li\' bes que não estão satisfeitos da Federação M,etropolitana de Fu

com as datas dos jogos, devido às teb0!, alterações na tabe'... nl) que

t- 1 d fi d)'z' re's"eito 11 alguns de se'tti;ji5:excursões que es aO ,evano..
,

.

� <

e:«elito ao exterior. gOB.

Na 2.a Elil11inal6ria: Gaúchos 5 x
Cariocas 2

T,eve lugar, ante ontem, na

I
Assim estão clasiflcados para o

LagJoa Rodrigo ae Fretas, a se. oertame <te Montevidéu, o quatro

gunda disputa eliminatória' (cam, com, o sklff, o dois aeril, o dou.

peonato Brasleiro de Remo rea� bIe do Rio Grande do Sul e o

lizado domingo serviu� como pri. quatro sem e o dois C0m do Dis�

melra eliminatórill.) visando a es_ trito Federal.

colha das guarnições que irãO, no

próximo mês, r·epresentar o pais

110 Sul Americano de Montevi

déu, Todos os vencedor.es de do.

mlng'o ctilnfirmaram ante ontem

Vogt. A preSidência d,êste COI1·

selho foi confiada a Vitorio

�rala
PARA O DIA.

As 12,10 -

Sucessos Musicais Varig

19 DE FEVEREIRO DE 1960

do
tarão fazendo seu último 'apronto,
para o importante cotejoque te.

SEXTA-FEIRA

rão a saldar na tarde do próximo
:1' m.r sc.

ÀS 7,05 -

Revista Matinal

,�S 7,55-
A Vemag 'informa

,ÀS 9,05-
Espetáculo Musidisc em hi_fi

AS 10,05 -

VENDE-SE
Vende.se uma máquina de 101'

vete tipo americana e uni carrt.,

nho para refresco, todos novos.

Encontram-se funcionando na
Musical Copacabana

ÀS 10,30 -

porta do (Jafé Nacional, praça 15

de Novembro n.o 23.
Antarctica nos Esportes

Ver e tratar com o proprietário AS 11,35 -

parada Musical Chantecler

Aulas de InglêS
Aprenda inglês �..:: ràpid�m.ente -, ÀS 12,25.

numa tUl'ma pequena. Com o pro., A Vemag Informa

fessôr Mr. 'Edward Green à rua ÀS 12,30 �

_ Tiradentes, 36. Atende dai! 9,00 às Carnet Social

ÀS 12,35
Enquanto Você Almaça

).JS 12,40 -

O que Vio� precisa sabêr
AS 13,35 -

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
Florianópolis SI Calarina

Convite à Música

TABELA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE ÀS 14,05 -

1960 _ NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO

I
Musical Copacabana

NACIONAL EM FLORIANÓPOLIS ÀS 16,00 -

DIA 22 - Ministério da Fazenda, Ministério da Justi!ça, A Vemag informa

Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Cate- ÀS 17.45 -

dráticos da Faculdade de Direito. Musical Loteria do Estado

ÀS 18,10 -

Resenha J.7

ÀS 18,55 -

A Vemag informa

il.S 19,00
M,omento Esportivo Brahma

As 20,05 -

Sucessos prura o Carnaval

ÀS 20,35 -

Nas Asas do SnceSSQ

ÀS 21,05 -

Rádio Teatro

ÀS 21,30 -

A Vemag Informa

ÀS 22,05 -

Grande Infmmativo GllilfUjá
ÀS 22;35 -

Os Sucessos Do Dia

23 - Ministério
Ministério
Trabalho.

da Viação, Ministério da Educação,
da Agricultura e Ministério do

Ministério da Saúde e Acôrdos.

Aposentados definitivos.

AposentadOS provisórios, salário-família e adi

cional dos que recebem pelo LP.A.S.E.

27 - 29 - Procuradores de inativos e ativos e os que não

receberam nos dias próprios.
MARÇO:

2 - Pensionistas Militares e provisórias.
3 - Pensionistas Civis.

4 a 10 - Todos .os que não receberam nos dias tabelados.

D. F. - Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional em

Santa Catarina.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 1960.

Mário Salema Teixeira Coelho,
Delegado Fiscal.

24

25

26

carioca que foi vencido sensgacio

na.lmente pelo "elght" gaúcho, de

forma que hoje será efetuád no.

vo duelo �ntre os dois barcos, vi-

Ria, 17 (V, A. ) - Foi es�\)lhi. A êste conselho caberá, en-

do ontem o Conselho TécnlJo de tre outras tarefas, a estrutura de.

c�ça Submarina na C,Bl) .. DJS fnitiva no pais da regulamentação

dcze nomes apr.esentados por Vi. e organização do novo ef.porte que

Melhor Organização Para A Caça
Submarina

seus triunfos. exceção do oito

sando a classificação para o Sul

torio Berredo ao presidente João tanto empolga seus pr",Ucantes

Havelange e que representavam i Entrando
em contato cc.m os Es,

os principais grupos de caçall0 os, tados no sentido .1e fomentar '

foram indicados os seguintes: Vi-
criações de Federaç5 'S estaduais

tor wellisch, Sebastião po�i lb:t,
a CBD dará a,ssim o grande pas�o

Tõrres ,e João Ca.rlos
para colo·Jar a caça �ubffiarina em

Americano.

Aspirador de PÓ
VENDE-SE

Rubens

futebol ,Clubefigueirense
tiva do clube, já que será ve

dado todo direito do sócio

que não dispôr do documento

que comprove a sua condi·

ção de contribuinte.

o Figueirense Futebol Clu

be, solicIta aos seus aSE:Ocia

dos que providenciem com

urgencia (2) fotografias, a

fim de preencher os requisi
tos formulados pelos seus

Estatutos,
Por outro lado, todo

aSSO-Iciado. deverá ,procura: � sua

cartem'l, na sede admll1lstra-

Florianópolis, 11 de

fevereiro de 1960

Waldyr MalTa
Superintendente

bases perfeitamente úl'gd.nizadas

Ficou também de",dido. ontem

,. CBD envia�á Uni deleg! to.

damente representado no I Con.

gresso Mundial de �tividades Sub,
ma.rinasaquátlca,s que t�rá lugar

naquela cidade, entre os dias 7 e

'15 -de março, A import§nc!a des,

ta· remiião é munito gn,1dfl p0;ij

serão então es·tud.ados e resolvi.

dos vários problemas e detalheij

quanto às normas para- a práticlI
do soprte, assim como ·crlado re.

guIamento que venha fi. reger a�

oompetições de caça submarina.

I
i

'Escritório de Advocacia
Rúa Felipe Schmidt, 14 - 20 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaid S. Thiago
Dr'. José de Miranda Ramos

Dr. Evi!lásl0 Ne'ry Caon

Questões Trabalhistas -' Causas cíveis, comerCIaIS, crimi�

nais e fiscais. - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Na.turalização - Inventários - Cobran··

ças _ Qontabilidade: escritas, balanços, anáUses e pericias.

I
os locais venceram por f,xl en; Como acontece semanalmente,
ouanto que nos titulares ver;fi- 'a diretoria do Guarani esteve reu,

eou.se um empate de 1x1. I) )0. nlda na noite 'ae segua/ia. feira,
go foi disputado num gramado oportunidade em que v,irios as·

completamente encharcado, dlfl- suntos foram venttlados ii .-:Ie1l1:le-

cultando a ação dos doia cano rados.

juntos, tendo, apesar dos pesares,

um bom Públ1co a aSillstl-lo.

-xxx-

-xxx-

LIBóRIO SILVA OPER"ADO

O proresor L!bório Silva, atual.

NÃO ESTÁ D<EFINIDA A SI. mente sem contrato com qual-,

TUkÇÃO DE NILSON quer clube, foi operado na manhã

reportagem foi procurada de terça feira por volta dali 7

pelo clássico meia armador, Nil. horas, no HosPital de

·son que atuava pela paula Ra. estando passando bem.

Caridade,

mos '" que assinou compromisso

com o Aval, dizendo que a sua si.

tuação permanece indefinida, de.

_xxx-

BAILE DO ATLÉTICO

Na noite de sábado, dia 20, fi

monstrando mesmo aborrecímen; <tlretoria do Atléitipo programou

um baile carnavalesco -para â SUII

séde, oportunidade em que os to

GARCIA NO

FI-1liÕes
estarão se divertindo ao som

GUEIRENSE de um bon conjunto musical quo

O treinador Nelson Garcia foi executara as melhores melodias

de para o carnaval de 60. A noitada

to pelo caso. Aí fica o registro.

-xxx-

NELSON

aceitou o cargoconvidado e

ORLE_;iNS

O Grêmio, Esportivo A Gaze

ta, de, erá excursionar neste rím

de semana II cidade de Orleãns,

treinador da equipe do Figueiren. carnavalesca promete grande ant,

se. Esta é a noticia que podemos maçgo

divulgar oficialmente, contranían, -xxx-

do as notícias que correm na ci- O G. :N. A GAZETA EM
dade,

-xx0-
GAINETE PERMANECEU

SANTOS

EM

O arqueiro Galnéte, que toi oportunidade
.

em que enfrentará

conv,àado pelo Santos F. C, para uma das melhores equipes locais.

realizar um período de experiên. A embaixada dos gazeteanos par

cias, encontra-se em Vila Belmi- tirá da ca.pital na tarde de lIá.

1'0, ond.e voltará a -:-se exercitar bado por volta das 13 horas, le

quando então será melhor obser. vando os c,aques Rodrigues, Ni-

vado, já que agradou 110 primeiro Beta, Biscoito,
teste a que se submeteu. por seu atrações.

como reforços e

turno regressou terça.feira o za_

lgueiro Trilha.

-xxx-

VARIAS
- O 1,reparador físico Moracl

Gomes está sendo pretendidO pelo
-xxx-

PRIMEIl'WS JOGOS ABERTOS

DE BRUSQUE
OS primeiros Jógos Abertos do

Avaí, para preparar fisicament!!
(' alvi.celestE'.

Nesse H'ntido o presidente azur�

ra Júlio Cesarlna da Rosa irá
Interior Catarinense que serão

realizados em Brusque, por

sião do Centenário, conta com di. conversar com Moraci Gomes.

MuniCípios inscritos entre _ Dia 6 de março próximo se.

eles, Florianópolis, Blumenau, rá reiniciado o camp.eonato esta.

}tajai, Rio do Sul, Ro Negrinno, dual de futebol, com a et.etivação

Mafra, São Bento do Sul, Join- da primeira rodada do returno.

vllle, Nova Trento.
-xxx-

Reina grande espectativa em todo

o Estado' barriga.verde pela rei.

nicio do estadual.VERBA DE QUINHENTOS MIL

PARA ,BRUSQUE _ p ponteiro direito Galego,
A Confederação Brasileira de que defendeu a seleção catarinen,

D-esportos deverá destinar uni Ver_se catarlnense no último brasilei.

ba de Quinhentos Mll Cruze'ros, ,o de futebol e que se encontra

para aux!llar as despéSàs que vinculado ao Hercíllo Luz de Tu.

Brusque terá com a realização barão, está sendo cobiçado pelo

dos primeiros Jogos Abertos elo Ferroviário de Curitiba.

Interior de Santa Catarina, ,'lle A equipe paranaense dirlgiu.se ao

se desenrolarão por ocasrão <ha jogador perguntando de suas pre.

comemorações do centenário d!!. tenções para assinar compromisso.

Galego pediU ao clube paranaense

a quantia de 200 mil cruzeiro�

de luvas e ordenados mensais d�

cidade.

-xxx-

HOJE, TREINA O AVAl

A equipe dd Avai deverá trei. 20 mil cruzeiros.

nar na tarde de hoje, no estádio A equipe do Ferroviário cIDn$l_

da rua Bocaiuva, preparando-se derou a proposta de Galego �orfl
para os futuros compromisso". O das suas po"sibll!dll.ct.ea.
coletivo dos avaianos será' efetuado - O arqueiro Tatú, atua:lmen_

te vinculado ao Figuei:rense, está

Compre Agora Os Agasalhos De Lã Por à luz dos refl��:e�
, PERDOADOS OS ENVOLVIDOS

1/3 Do Que Custarão No Inverno
Só mesmo os que não tiverem conhecimento da alta

que se está verificando nos artigos de lã e na respectiva
matéria prima, deixarão passar a oportunIdade, que, po

demos com a mais absoluta sinceridade, chamar de mag

nífica: representada na "PRÉ-VENDA" de artigos de in

verno, de A Modelar.
A venda está sendo realizada no prédio n.o 33 da rua

Trajano, que, tem estado sempre superlotado de fregueses.

As cotações atuais da lã em bruto permitem prevér'
que no inverno ,próximo as maUia<s, os .manteaux, os �'1n
leurs, etc. etc., custarão, em média 3 vezes mais dq que os

preços "PRÉ-VENDA" de A Modelar.

Em perf,eito estado de conservação. Berredo, que também é o presl.

prêço módico, Tratar na Av, Rio dente da Associação Brasl1eira de '1

a 1', "lelona na pro) <I la mês de

B nco 191 Fundos Caça Submarina. '

ra, - ,

março. Assim o Bl'It3U será devi.

com s.eu compromiSSO prestes fi

terminar.

A nossa reportagem conseguiUNA REBELIÃO

A diretoria do Grêmio Esportl. apurar que b alvi.n"gt> esta in

vo Olímpico resolveu per1o'J.r o� teressado na renovaçã; d;:, uJm�

atlétas que estavam envolvidos promisso de Tatú.

na rebelião de Camboriú, ,j,ev�n. - O zag'ueiro Laudare.ll, U'll d0S
do para tanto

. enviar um oficio bons valores que contava o nussQI

no dia' de amanhã, à Lfga Blu- futebol e que havi!il- abiÍndon.do

'menauense, comunicando a sua

decisão e logicam.ente tornar sem

efeito a suspensão qu o clube ha_

via imposto aos atlétas.

suas atividades, vai retornar.

Disse Laudares que r.ealmi!nte pre_

tede voltar ao futebol, em face

dos apelos dos dirigente do Fi.

- x x x - gueir.ense, que espram con�ar con-

DOMINGO. PROSSEGUIRA:
.

O
I
o se� concurso para a tem;lor .•da.

TORNEIO CARLOS DE

PAULA.!'
deste ano.

'

SEÁRA M. D.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Reina grande animação para os festejos de Momo nos salões do Clube DOlbde Agôsto - Belíssimos prêmios serãooferecidos às mais lin ..

das fantasias e também será escolhida a Rainha do Carnaval - A revista MANCHETE, destacou os colunistas José Rodoipho Câmara e

lur, Machado para fazer'am a coberltura na edição em que estampará o carnaval �o Clube Doze.

'Administração Geral dos Cemitérios A face da lua seria •..
Públicos

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

Associação Rural de Florianópolis
(SECÇãO DE AVICULTURA)

A ração, sua constituição, sua qualidade e seu preço,
tem sido objeto dos mais acurados estudos e esforços da
Associação Rural de Fpolis, em suas debatidas e animadas
reuniões, as 3.as feiras em sua sede no Caes Frederico RoUa.
- Agora, acabam os dirigentes da referida entidade de
classe de dar mais um passo €111 benefício do barateamento
da ração, sem prejuízo de sua qualidade. - Já se encontra
a venda na sede da Associação Rural, os conhecidos "CON

CENTaADOS", base principal para a constituição de uma

boa ração. - A mistura é rácíl, entrendo no conjunto da

ração apenas certa percentagem de fubá, ou milho moído,
de preferência para torna-la mais barata, e certa percen
tagem de sais minerais e vitaminas, que a Associação tam
bem tem para revenda aos avicultores.

Qualquer avicultor poderá chegar até a Sede da A.R.F.

e, não só, encontrará os ingredientes necessários para a

confecção da ração, como pessoal capacitado para oriental'
a dosagem a ser feita com os díverses íngredíentes.

Pelos cálculos reítos, seguindo a risca as instruções da

Secção de Avicultura de nOS83, Associação, é seguro uma

economia de cerca de crs 1'10,00 em um saco de ração para
j)ostoura.

VAMOS POIS FAZER A NOSSA PROPRlA RAÇãO
PARA AVES, SEGUINDO A ORIENTAÇÃO DA ASSOCIA

ÇãO RURAL!!

Servko
1

Nacional Aprendizagem
Comercial

Departamento �tgion@l� ®m S�nla
(al�r�na

NENHUM PAGAMENTO - NENHUMA DESPESA

A Administração ·Region::.l do SENAC comunica aos

senhores comerciantes e demais interessados que o Curso

de Adaptação (CAD), visando a preparação para oportuno
encaminhamento ao comércio de praticante selecionado e

habilitar candidatos a exame de ingresso em Curso Co

merciai Básico, runcíonará em horário diúrno matutino.

CONDIÇõES DE MATRíCULA:

O candidato à matrícula deverá atender às seguintes
exigências:

a) ter de 11 a 14 anos de idade;
b) não sofrer de moléstia contagiosa e ser vacinado con

tra . a varíola;
c) possuír os conhecimentos de grau prímárío.

A matrícula obedecerá à seguinte ordem de prefe-
rêncía:

1) filhos, órfãos ou tutelados de comerciários;
2) irmãos de comercíáríos:
3) filhos, órfãos ou tuteJado3 de comerciantes;
4) candidatos a emprêgo, ln2diante apresentação e res

ponsabilidade de comerciante;
5) estudantes pobres a que íaltarem recursos.

LOCAL DE INSCRIÇãO:
Escola João Daudt d'Oli,'eira - Rua Saldanha Mari·

nho na 6 - 20 pavimento
PERíODO DA MATRÍCULA:

15 a 23 de fevereiro de 1.960
HORÁRIO:

Diàriamente, das 15 às 17 horas, exceto aos sâbado�,
Florianópolis, 27 de janeiro de 1960

HILTON DOS PRAZERES
Diretor Geral do SENAC

NOME
Delírio Forl:mi
Desdcr;10:1�' A.rRu i(l Fh;'ue:'edo
Dilhermando Nasciml'nto
Dilma Osmar, 08n:1 Livramento

Dilma' Silva Martins
Dilton J. Salomone
Dilza Nunes da Silva
Dinah Lucy de Abreu

Dionísio Soarei Lima
Dirce e Derni Werlich
Diva Beltrani Menezes
Diva Neto Moreira
Djalma H. da �m�a
Domicilia de Ollvelra

Domingo Alberto P. Navaro

Domingos Batista
.

Domingos Matias FerreIra

Domingos Placido
.

Domingos da SilveIra
Doming'os Trindade
Dominlcio Ciarinda Machado
Donatil Duarte !Serpa
Doraci C. Espindola
DOl'aci Maria Rosa
DoraÍice Maria stuque

.

Doralina Irernades da SIlva
Durval Gazola

'

.

Durval Varela de Anc1f�de
D1.1l'valiua Gonça.l1ies SIlv.a

RUA
Guaporé
Coqueiros
403-2
Caixa Agua
Antonieta de Barros, 58
Butiá
Graça
Antonio Matos Areas
Servo Eugênio Portela
40403-1
Capoeiras
Apiai
402-16
Max Schramm
1801-2
Vila Continental
Eugenio Portela
Abrão
Cacuira
Vila São Pedro
A.ntonieta de Barros
Machado de A.ssis, 116·
Joaquim Carneiro, '/43
Servidão Eugenio Portela
José Candido da Silva, 133
Capoeiras
Iracema
Navegantes, 485
Itªgllagú

seca sôbre a mesa: ela natu

ralmente se deposita em pe
quenos cones, de lados 'bem
suavemente inclinados, CODS

tituindo - os caracterrsncos

"angulos de repouso".
Nada de poeira, pois! Em

vez dela, Sharonov imagina
que a superficie da lua seja
formada de material cuja es

trutura lembre a de uma es

coria porosa ou esponjosa
Mas como explicar o apare
címento dos "buracos" e das

irregularidades que consu

tuem essa massa porosa?
Sharonov apela para o im

pacto de meteoros e. meteori

tos. Não havendo atmosfera,
cada pedrinha que atinge a

Iua, 'i inda do espaço, cai so

bre sua superficie com plena
víolencía de um choque não
amortecido e de uma veloci

dade não retardada. Calcules

reítos por especialistas scvíé
Com essa concepção não ticos mostram que o calor

J concordam os trabalhos fei- produzido pelo impacto de
tos na União Soviética e di- meteoros e explosões na su

vulgados pelo astronomo V. V. perficie da lua pode ser com

Sharonov, do Observatório parado ao que se desprende
Astronomico da Uníversída- quando da explosão de uma

de de Leningrado. ESSe espe- bomba atomica. Para sermos

cialista dirige o referido ob- mais precisos, os calcules
servatório desde 1951 .Tem mostram, por exemplo, flue
trabalhado particularmente um meteoro de um quilo caín
no campo dos planetas e da do sobre a lua, desembara
ótica atmosférica. Devem-se

_ çado, com a velocidade de pois esses trabalhos reprt.
a ele vários metodos e apare- dezenas de quíiometros por sentam sem dúvida simples

REUNIÃO DA DIRETO�IA DO LIRA T. C. lhos para identificar super- segundo, produz tanto calor
Hoje, às 20 horas, haverá reunião da Diretoria do Lira 'tícíes com auxilio de foto- quanto eínco quílos de 'l'NT.

Tênis Clube, a fim de organizar o programa do carnaval metros e para determinar o Esse violento calor brusca
·Iue se aproxíma. � brilho de objetos naturais. n.ente despreendldo, v;�pori.

Diversos assuntos estarão em discussão, como por Publicou vários trabalhos al- za as rochas, 'Ó -. materra va- pisa!
exemplo: Baile Infantil, Rainha do Carnaval, Concurso de tamente especializados e tem
Fantasias, etc. atualmente 59 anos de idade.

Domingo, nesta coluna daremos todos os pormenores Pois bem, lançando mão
com referência a reunião em causa. dos métodos de observação

--- : 000 : --- que tão bem conhece, Sha-
SUA MAJESTADE PHUNMIPHOL... ronov chegou à conclusão de

O Rei do Sião, sempre em dia com a moda. li:le é pOS- que a hipotese da poeira lu
suídor de uma linha invejável em "matéri!;l. de elegância. nar não pode ser mantida, e

Todos, os anos renova sua roupa. isso, põi'que as irreguiâricte,-
Contratou o alfaiate do principe de Edimburgo para des de reflexão da luz pela

que lhe confeccione ternos e camisas da moda atual. Está lua só poderiam resulta.. r de PROJETO DE LEI N· 94 Icusteando todas as despesas do referido alfaiate, inclusive uma superfície cheía de J:'- Daclaca d? Utilidade pública
as viagens de, ida e volta a Bangkok, para as provas neces- regularidades abruptas, com O povo de FltrianóPollS,
sárias. bordos denteados e muralhas através de seus Repre�entan,

quase a prumo. Ora, uma pai- tes decreta. e eu sanciono' ii

sagem destas não poderia ser Seguinte Lei:

produzida com poeira, púis o Art. 1.0 _ É declarado .... utí ,

pó não forma superfícies ver- lidade PúbUca o Fluminense Fu

ficais, rüas tende a deposi- tabol Clube, sociedade r,ecreativa cabelereiros e simllaras poderão

Lu-se em superfícies incli- e esporttiva com séd,e e fôro na funcion� nos dias úteis no horá-
. ,/nadas, e 38::1111 lueSlllo seUl cidade de F'vd�.:lÓPCUS Ca,pital rio de 7 às 19 hocas, exeto para os

exceder determinados angu- do Estado � Sta. Ca' 6rlna, e de- salões de barbeiros que, às segun-

/

_______ -_0._._------------,

(Cont. da 3.a página)
semelhante, da superfície lu

nar é insustentável, porém,
em vista da disparidade que
há entre a condutibilidade

r orízada depois cai sobre a

CEMITÉRIO DE ITACORUBl' Odoacre Corradini, Dagoberto VI.

EDITAL N." 106 ! leia Dalmiro Andrade, Euclldes

(Prazo de 30 diaS)
..

"1 cal:relrão lj:uclides Silva, Eleuo

terlo Morais, Erna da Silva, Hí

De acôrdo com a LeI n.O 246" gIno Ândrade, Heitor Ferrari Ma, termíca desses materiais e a

observada na lua. Para subs

tituir essa velha teoria surgiu

"plperficie, condensando-se
em uma camada de substan

cia muito parecida com a das

escorias. Essa teoria tanto

contemplá a ação de meteo

ros grandes quanto de p�

quininas. Todos eles concor

rem para a formação finai

da grande esponj a de esco

ria, resultante da fusão do

material lunar pelo calor des

prendido pelos impactos.
ii\. teoria da escoria é da

autoria de N.N. Sytinskaya f

foi divulgada e ampliada, co
mo dissemos amplamente
por Sharonov. Resta agora

que outros especialistas a

analisem e lhe apontem os

pontos fracos, tal como os

russos que, para justificar
sua teoria, trataram antes

de demolir a que gozava de

maiores simpatias entre os

especialistas.

de 15 de novembro de 1955, em' chado I!'acema Neves Reis, João
art. 1793, § LO, convido a todos ClImaco LoP�S, João G. Camargo,
os a�rendatárlos de Nichos abaí

, reão Conradn peixoto Lauro Gon- uma outra, corrente nos Es
xo relacionados que fica concedí-, calves, VI! Ollverla, Maria A,po- tados Unidos e 'na Inglater-
100 prazo de trinta (30) dias, a linarla da Costa, Fam. de Maria ra: a superfície lunar seria
contar d esta data, para os mesmos José Duarte Silva, Maria Hlguelra· coberta de material sedímen
renovarem os arrendamentos, sob peluso, Maria C. dos ttnjos Bor, tario, fonuando camadas de
pena de findo o referido prazo, ges, Ma!'la da Conceição Costa e origem relativamente recen
se: feIta por esta Admíntstraçg.o Souza, Maria Madalena de Moura te. Repetir-se-ia lá o que se
a exumação dos mesmos, e trans, Ferro, MarIa do éarmo }'tegIS, observa aqui na terra, onde
feridos para o Ossuário Comum! paulina Marques ROdrigues, Ro- a maioria das rochas velhas

Relação dos arrendatários ,rlolfo Bal'bato, Rodolfo Rlchter, se acha recoberta pela "poeí-
Rosalina Mafra, Roselinda Telve ra" sedimentária. Essa cama-

Amerlco Fellsblna da Silva, As,
da Luz e Valda Ol'tlga Fedl'ogo. da sedimentária de origem

bel\na Brasmna Dias, Albertino
Administração Geral dos Ceml- recente formaria uma poeira

ROdrigues, Angelica Ferrari, Ana-
I
tél'ios Públ1cos em jtacorubí, 16 porosa de milhares de me-

rta Margarida Corte Real Alvaro I
.

d O. de fevereiro e 196 . tros de espessura.
Camargo Arlindo Gonçalves Pe- I

relra, B�rnardlna Cardoso Coelho, I.
Dario Jer,emia,s Ourlques Dante

I
Marçal gardoso Netto .... POEIRA TAMBÉM NãO!

O interesse pelo assunto vai
-,

sem duvida renovar-se após
os grandes exitos soviéticos

na abordagem da lua, pri
meiro "'esbofeteando-a" com

um foguete direto e depois
circundando-a e fotografan
do-lhe a misteriosa face que
até agora estivera oculta .os

clhos de todos os astrónomos

passos preliminares para fi

"conquista" do satelíte. E

não há quem Hão deseje sa

ber muito bem onde é que

AdministradOl' Geral

O povo de Florlanópolls, por

seus representantes decreta (j

��ital �a
.

Prefeitura Munici�al �e florianó�oiis
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento d()� srs. contribuintes Inscritos em Dívida

AtiviJ, abaixo àJeladonados, que não·�endo liquidados seus débitos�.dentro de dez dias, serão os m�smos ajuil�-
dos .para (Ob�;�21ça Executiva. f'" !.!.'"

'.

""
••�.;.�r ii· ...�.

;1� "1 \:�..
_

Dr. Alamlr B. C: Fana
De��!famenlo Juridioof 11 �je féw�ró;ro de 1960 Procurador Fiscal

�

CONTINUAÇÃO DA LETRA "D" DOS CONTRIBUINTES DO ESTREITO

IMPÕSTO
Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Pl'pciJal e T;,rritorial
Predial
Territorial
Predial
Territorial
Predial e Territorial
Territorial
Predial
Territorial
Territorial
'1;erritorial
Predial
Predial
Predial
Predial e Territorial
Predial e Territorial
Territorial
Predial
Predial

eu sanciono a seguinte LI:

Art. 1.0 - O pa.rágrafo primeiro

do Art. 702 terá a seguinte re.,

dação :

Art 702 -

§ 1.0 - Os salões de 'barbell'Os,

das feiras, sómente poderão fun�IJ_

nar o horário de 13 às 19 horas.

Art. 2.0 - 'Esta lei entrará �m

vigo, na data da sua pUblicação re

vogada,s as disposições em 'contrá_

rio.

SS., em 9 de fevereiro de 1960

Ass. Manoel Alves Ribeiro

A Câma,ra Municipal de Floria..

nópol1s por seus representa.ntes

decreta e ,eu sanciono a se.

guinte RESOLUÇÃO;
As sessões ordinárias terãO

inicio às 17 horas.

A,rt. 1.0 - O pararágrafo 2. do

art. 35 do Regimento Interno pas.

sa a t·er a seguinte redação: "Or_

dinárias são as sessões reaTIzadas

nos dias úteis, a exceção dos sába-

_dos, Iniciando_se às 17 horas.

I Art. 2.0 - Esta Resoluçao entra.

em vigor na data da sua publ!ca_
ção revogadas as disposições em

contráclo.

SS., em 8 de fevereiro dQ 1960
Ass. Hélio pelxto - pr,esldente

PROJETO DE RESOLUÇÃO N. 9

Autorizada a alienação de mo.

véls da Câmara.

A Câmara Municipal de FIo.

rianópolls por seus represen_

tantes decreta e eu sanciono a

O dinheiro é a base da elegância, mesmo assim, conhe
ço muitos ricos, que são péssimos em matéria de vestir.

--: 000:--

seguinte RESOLUÇÃO.
Act. 1.0 - O presidente da Câ.

mara Municipal d� FlorIanópolis

fica autor1zado a vender, .em con.

corrêncla pública, pelo melhor pre,

90 que o.bter, os seguintes mó

veis que se encontram em desuso.

2 (dois) balcões trlbunãs

12 (doze) poltronas_cadeiras

Art. 2.0 - Esta Resolução entra

em vigor na data da sua publica

Ção, revogadas as disposições em

contrário.

SS., em 8 d� fever.elro de 1960

Ass. Rélio pelxto - presidente

O Esperidião Amim, não está conformado com dois

possantes motores que vai colocar na lancha "a jato", que
está construindo no Estaleiro Naval. Colocará mais um,

portanto a lancha vai ser de três motores.
É coisa de quem tem muito dinheiro, para que estas

bobagens? :mIe quer zombar dos pobres do mar. Cuidado
com as pedras, elas andam escondidas no fundo do mar.

As marolas não avisam. Um conselho: Use um pSlr:lcho
que de F-8.

A lancha vài ter de tudo: Radar, holofotes, bussola,
Barome'tro, Igrometro, cirene, Termometro, ,Anercometro,
canhão, etc.

É isso mesmo, vamos gastar um pouquInho de "'a.bo-

bl'inhas". I �\ c �i "'�

los. Façam a experiencia, qUE';
f �imples, deixando cair areb

vl§amente 'Q,;lstra1a

Art. 2.0 . - Esta iel entrará em

vigor na data de sua' publicação

SS., em 8 'I! f·· 'relro de 1960

Ass. Nereu do Vale pereira'-�------"" -.,... --�-

>'Cetu, PROJETO DE LEI N. 95

AJtera dlspostlvo

Municipal.

do Código

ANO
1956 a 1959
1959
1956 a 1959
1957 a 1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1959
1959
1958 a 1959
1958 a '1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1957 a 1959
1956 a 1959
1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1958 a 1959
1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1959
1956 a 1959
1959
1956 a 1959

TOTAL CR$
1.492,00
670,00

2.259,20
591,60
415,50

1.328,00
670,40
560,40

3.326,40
256,20

1.503,40
530,40
564,20
473,20

2.706,40
1.670,00
847,20
772,20
129,40

2.391,20
5.825,60
1.517,20

71,60
803,60

3.678,20
597,00

2.706,40
87,60

1.630,20
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Comitê Nacionalista Pro·Candidatura LOTT: ESTREITO
� � 'ta 'ta _ 'a. .. .,. 'ta va Wi\ ;.., A candidatura à Presidên- Pró-Candídatura do Mare-

III'cia da República, do Mare- chal Lott, cuja séde se loca-

S"!. ilil'!1'!r.i1MENT" INAUGURADA A FACULDAD.E DE MEUltluA �chal Henrique Teixeira Lott, líza na Rua Gaspar Dutra,Ua..�.tI.�� Ri &1
lII'em nossa Capital, bem como Travéssa Mariano, 137,

d
G

1
-

-1-
-- .,em todo o país, dia a dia A comunicação nos foi teí-

lIA' t maIS t slg'nl lcacao
III'cresce mais, ganhando terre- ta através do próprio Presi-

,

.'

O a' a a
,
_

,no, constituindo-se numa vi- dent.i do Uomitê, sr. Vidal-
_

tóría do povo, numa vitória vino Ii'ran -íseo da Rosa, di-

S C
· II 'da Nação. rig ['.I:C SÍlldical. As Secreta-

parai a Cultura de ta atarlna' No Estreito, em dias da se- ������'������;�fi�d;sU�ec�����
• ,:a�a P��::i��' f�a�[;::r���; �i�{l��'lÍ��l���Z �P�'�;i!�SSOS

Enorme o comparecimento das autoridades e do mundo social flodanopolilano Os oradores Ho- .. -la � '\liA. _ ..

menagens aos colaboradores e aos diretores do Colégio Barriga Verde _' Magníficas as in�talaçõ.e�.
'As �7,30 horas da tarde ta Catarina", e .. que naquele aos pr�sentes. o. Dr. Roldão -

anatomia, foram magistral- Na pr.o�lma edição dare-
chuvosa de ontem, nas ime- momento, estava" "cumprtda Cansam, v�rdadelro baluar�e mente �1?8:relhadas, dentro m.os maiores d�talhes .

do
diações da Rua Ferreira Li- a alta missão que se impôs. da obra maugurada, .d�l- das posslbllldad.es� e dos es- grande acontecimento in

ma aglomeravam-se nume- Em seguida falou o Dr. xando patente a sua gratidão forças dos fundadores da -clusíve com material de ilusros�s pessoas p o r t a n d o Pedro de Mo�ra Ferro, em e dos demais colegas que o Facuidade de Medicina de tração, que não nos foi posguarda-chuvas. O trânsito, nome da direção do Colégio a.i�da�am, ,declarando, que Santa Catarina. Nêstes cor- sível publicar hoje, em vir
qunse congestionado. difi- Barriga Verde. Ressaltou "ha OItO meses, a. Faculdade redores _ diiza um dos pre- tude de falhas técnicas na
cultava o acesso dos que iam S. S. que o ato de despreen- er� um sonh?, hoje, uma es- redores _ dizia um dos pre- clíchería.
assistir à inauguração oficial dímento dos que formaram plendida reall�ade", agrade- ramente médicos catarmen-

_

�;��C�l�t���n�� Medicina de
����� p���t��i���n:n;�iaç�; �e�sd�u��rfct°:J�·��e��r��t��� �r�� f�!10:e�:s��n\e����n�0��r- M1IIuJIste" riaO coe'80 �ara a m'g.�'au�a

o prédio onde funcionou o da Fa�uldade de Medicina, e a_ ajudaram na con?retiza-
�

Cn1égio Barriga Verde, co- que continuarão a dedicar-se cao daquele estabelecimento. PRESENÇAS
ruo também a uma ...secção ao ensino em outro local, ou Finalmente, o governador
da Faculdade de Filosofia es- naquêle mesmo, pois em dias Heriberto Hulse, encerrando Seria impossível anotar-
tava engalanado, remodela- futuros, com a concretização as comemorações do ato. sa- mos o enorme compareci
do para G' funcionamento de da Universidade de Santa lientou a sua bôa vontade menta do ato inauguratório.
mais uma Oasa de Ensino Catarina, poderá o Colégio, em dotar, à Capital do .Esta- Além do Sr. Governador do
,Superior. vir a funcionar naquela mes- do, cam este empreendírnen- Estado acompanhado de
Numerosas pessoas, com- ma Casa. No término do seu to, que virá engrandecer a seus auxiliares mais dlretos,

prímiam-se, no corredor de discurso, o Professor Pedro cultura do nosso Estado, em via-se secretários de Estado,
entrada da F a c u I d a d e, de Moura Ferro, Presidente benefício dos próprios cata- Presidentes do Tribunal de
aguardando a chegada das da Associação Cultural Bar- rinenses. Justiça, Eleitoral e de Con-
autoridades, que dariam o riga Verde, após enaltecer a tas, o presfdente da Assem-
autoridades, que dariam obra dos fundadores e atuais AS INSTALAÇõES bléía Legislativa, deputados
cativo ato solene. dirigentes da sociedade, foi das diversas bancadas, tôda

OS ORADORES convidado a descerrar a pla- Descoberta a placa que a classe médica, . diretores
Resumindo a luta denoda- ca que lhes homenageia, com homenageia o governador das diversas Faculdades da

da que alguns abnegados do os seguintes dizeres: "A so- do Estado, os presentes ro- Capital, presidentes dos Cen
ensino, médicos catarinenses cíedade Cultural Barriga ram convidados a visitar 3.S tros Acadêmicos, dirigentes
se empenharam, o. Dr. Zul- Verde e aos benfeitores da Impressão. As salas de aula, do Clube Soroptimista
mar Lins, foi o primeiro ora- Faculdade. Preito de Gratí- Embora o prédio não ofe- que muito contribuiram. em
dor a se fazer ouvir. Desta- dão. Dezembro de 1959". reca as reais necessidades testas e doações para a Fa.
cando o acontecimento como Em nome dos fundadores que o empreendimento re- culdade de Medicina, auto
"o ato da mais alta signifi- da Faculdade de Medicina de quer - lacuna que mais tar- ridades eclesiásticas, pessôas
cação para a cultura de San- Santa Catarina, dirigiu-se de será suprida, acreditamos, de destaque nos meios co

'1.S instalações causam ótima merciais e industriais da
impressão. As salas de aulas, Capital, representantes da
os laboratórios, a sala de imprensa falada e escrita.

.

LOPES MATEUS !iRATO AO, BRASIL

Café
amizade e cooperação' encontradoA imprensa peruana deu grande

rasileiro por Tratores Alemãs
mocrática Alemã para a tro
ca de café por tratores. As
sinaram êsse contrato os Se
nhores Renato da Costa Li
ma e Newton Ferreira de
Paiva. presidente e diretor
do IBC, Lomanto Jún:or,
presidente da Associacão
Brasileira de Município, êll1c
se fazia acompanhar do de
putado federal Cid Carvalho,
e Kurt Ullrich, Helmut Pae
Lz e Hans Hopp, representan
tes comerciais da República
Democrática Alemã.

Rádio Guaruia - Programas
do PSD tiveram seus
horarios alterados
Os programas do Partido Social Democráticol realiza

dos na Rádio Guarujál tiveram 'seus horários alieradosl que
passaram a ser os seguintes:.

Segunda-feira -12AO -. O PSD na Àssembléial na
palavra do Deputado Dib
Cherem

12AO - CELSO conversa com Vo

cê, com Acy Cabral Teive
entrevisíando o candidato

12AO - Na linha de frentel na voz

do Depúíado J. Gonçalves
12,40 - O PSD na Assembléia, na

voz de Dib Cherem
12AO - O que você precisa saber I

na voz do Deputado Or
lando Bérioli

12AO - Porque Celso, na voz do
Jornalista dr. Rubens de
Arruda Ramos.

600 TRATORES E 50 MO
TO-NIVELADORAS

Através do contrato assi
nado ontem, o Brasil impor
tará 600 tratores e 50 moto.
niveladoras que serão entre
gues à Associação Brasilpirn
de Municípios para a distri
buição proporcional entre os
diversos Municípios do País,

I
devendo vir, inicialmente, 20
tratores. O valor total do
r�ontrato está estipulado em

Is milhões e 700 mil dólares.

,sendo essa a maior transa�
I 1 ç.ão até o momento efetuada

pela Alemanha Oriental com
o Brasil.Terça-feira

CAMBIO DE CUSTO

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

I I

RIO, 18 (VA) - Reunido ram postos 1)111 debate, tra
no Catete, especialmente- pa- tando-se imediatamente das
ra tratar da questão da mu- providências corresponden
dança da capital, o Mdnísté- tes, de modo que não sobre
rio ratificou a decisão do obstáculos para o êxito da
presidente da República de I Oi eração-Mudança. Os mi
cumprir inflexívelmente a nís tros presentes, bem como
lei, Instalando a nova capí- os chefes dos Gabinetes Cí
tal do país em Brasília, lia vil e Militar e outras auto
dia 21 de abril próximo. ridades do govêrno mais di.
Todos os ministros, falan- retamente vinculadas à opedo um por um, declararam

que se encontram em condi
ções de se fixar em Brasília
na data da lei e decidiram
considerar fora de qualquer
cogitação a mais longínqua
idéia de adiamento da mu

dança.
Diversos problemas, envol

vendo a posição de todos os
Ministérios em Brasília, fo-

FLORIANÓPOLIS, Sêxta Feira, 19 de Fevereiro de 1960

racão revelaram no curso
du- reunião, mr{a perfeita
identidade de propósitos e
oontos-de-vísta rio sentido
de cumprir rigorosamente a
le1 que- fixa a data da mu

dança. O Poder Exeeutivo
funcionará, assim, como uma
só peça, absolutamente coe
so. na decisão fundamental
para os destinos do país.

CÂMARA, MUNICIPAL DE PIRATURA
Em eleIção verifIcada na sema.1 V. Presrderrte - CS:-rlos Kap

na passada, foi eleita a seguinte

I
pes Filho - PSD

mesa da Câmara Municipa1 de 1,0 SecretárIo Eduardo B.
Píraüuba.: Osório - PSD

I 2,0 Secretário - José Arclldo
presIdente - Edvlno Hackmann, Hermes - PSD

da UDN dissidente I Mais uma vitórIa do PSD

rios, pela primeira vêz.

INTERCAMBIO MAIS IN
TENSO

Durante a assinatura do
contrato, o Sr. Renato da
Costa Lima manifestou a sua
satisfação por ter participa ..

do de tão importante empre
éndimento para os Municí
pios brasileiros e por ver ')
café contribuindo, tão deci
sivamente, paar o desenvol
vimento dp interior brasilei
ro. Acrescentou o Sr. Costa

Lima que o IBC estará sem

pre de acôrdo com a efetiva
ção de medidas que venham
a proporcionar um inter
câmbio mais intenso entre o
Brasil e os demais países.

to representa um passo gí
ranteseo para o progresso
las comunas. Em seguida o
Ioputado Cid Carvalho, 'da
hancada bahiana, apontou o
LBC como um clinamisador
ia conjuntura do País, des
tacando a. figura do seu pre
sid(mte e como "um autênti
('o caixeiro-viajante das ne
cessidades nacionais". O Sr.
kur� Ullrich, conselheiro co
mercial da República Demo
crática Alemã também ma
nifestou a sua satisfação,
destacando a atuação do
BC nas negociações com o

PARTICIPAÇÃO DO !BC
Após as palavras do sr. Cos

ta Lima, falou o Sr. Lomanto
Júnior, prefeito de Jequié e

presidente da ABM, que
enalteceu a atuação do Pre
sidente da República e agra
deceu a coperação do IBC,
acentuando que êsse contra- ,eu país.

destaque as primeiras declarações em todos os países visitadas, re

do presIdente Lopes Mateos, do putando isso como de grande Im
,

México. ao desembarcar no aero , portancía para o futuro 'polrtíco e

porto Internacional de .Llma, após economíco da America Latina.

:�: V�Si::::n�I!:�Sil, UruguaI, Chi. progre�s� e �ra::::at�:uci:�:�i�i:O�: IMPORTANTE CONTRATO ASSINADO NO IDC - 600 TRATORES E 50 MOTO-NIVELADORAS Pl-
Falando aos jornalistas perua. seu d·esenvolvimento economico, Em solenidade réalízada DA OS 'MUNICIPIOS _ INTERCA-MBIO MAIS INTE""'SO'tI .. t I ultrapas no gabinete do Presidente do n "nos, em seu primeiro contato com poll co e cm urai, que _

Instituto Brasileiro do Café,
a imprensa ,

o presidénte Lopez sa qualquer expectatIva. BrasUia
Sr. Renato da Costa Lima,

Mateos declarou que havía- ficado é Q sImbolo maravilhoso desse
foi assinado importante con ..

bem impressionado com o clima de d.espertar brasileIro".
.

trato cOIn a República J)",-

Mais Uma Vitória Do
Realizaram_se, na semana em

curso, na Câmara Munf1)ipal de

Imarui, as eleições para composI,

Ção da. nova mesa diretora, que

flcou constitulda da seguinte ma_

neIra:

preSidente - V:almor Antonio

Corrêa
- V. presIdente - Carlos

DE

rei apresentado ontem.

Eduardo Faust

�I o.
1.0 Secretário - Antonio Bez se mais uma grande vitória do
2.0 Secretário - Portinha Bit_1 parti1:10 Soci"l DemocrátICO:

tencourt I todos os integrantes da mesa

Coon a eleição acima, regIStl'Ou., tencem às hostes do PSD.

poIs

per-

ADVERTÊNCIA AMERICANA
GENEBRA, 18 (DP) - O che_ James J. Wadsworth, advertIu ho

. , I! je os representantes. soviéticos def.e da delegação norte_amencana a

conferência nucleàr, embai>,ador
qu·e o Senado de seu pais jamas

.___

ratificaria um tra.tado sôbl'e pras,

BERTEI DEFENDE ORÇAMENTO
.

AJUDA AO ESTRANGEIRO
WASHINGTON 18 (DP) .. -I Fri.sou que "em tais condi·

(l secretário de Estado, ch-I ções, é cl.§tro que se o ajJf!�)
ristian Herter declarou e a p�'essao dos comu�lls�ar
aue a verba de' 4.175.000.000 têm que encontrar reslsten-
de dólares pedida pelo presi- C;2.. é e.s�encial (lU·' h�ja urr,<1 _

o

dente Eisenhower para ,1, probabl�ldade d,e e�,colha por sua

ajuda estrangeira deverá seó' parte desses palses .' ,

aprovada integralmente 2 No. ano pass�do EIsenhower
fim ele que o país possa cum· pedIU ao Congres,sQ .

prir seu programa contra a 3.939·000.00�. de dolare� p�ra
expansão do comunismo. a ajuda mIlItar e eco�omlCa,
Os primeiros indícios a mas o Congresso somen�e

respeito são de que os con· aprovou 3.220.000.000 de do

gressistas planejam reduzir lares.

f1, ,erba em pelo menos.... --O-T-a-I-C--O-E-M-,--tt--A-.'ítf-'O-I-N-H-A-S--1.0GO.000.000 de dólares.. '11 .1.,

FACULDADE DE SERViÇO SOCIAL
DE SANTA CATARINA

Encontram-se abertas, na

seCl'e_1
A matrícula será f.elta à vista no auxillo às colheitãS, o cultivo

taria da Faculdade de ServIço Sp_ de requerImento dIrigido, à Dir<e do cereal rei pód.e e dev.e ser ln.

cial de Santa Catarina, as insc:i- toria e devidamente instruido centivado, tra�do maIs progres.

ções para matrícula na primeira e
I
com certificado de promoção ou

I
so ao municiplo e. aO

-

'Estado, e

segunda série. lõprovação nas cadeiras do ano; maior felicidade ao Brasil que

pelo Conselho TéCnIco AdmI. ant€l'ior. I tanto dispende el� divIsas para.

nistratlvo foi- fixado em trinta o ,para quaisquer outros escla.reci_, Importar trigo do UruguaI, da Ar

número de vagas em cada série

I me,ntos dirija.se, à Secretal'ia d�'1 gentina,
dos Estados Un1dos, e

do curso: ,,�). Fa;culdade, das g_ às 11 'horas. &ué da Russ1a.
'i" �;/< .. ;�� _ .

,.

)'.�

Herter, falando ante a.

Comissão do Congresso, de
clarou que "a rea,lidade é
que os comunistas prepara
ram homens firmemente
erentes de que o comunismo
inevitàvelmente triunfará
em tôdas as partes".
Indicou que muitas na

ções, na Ásia, Oriente Médio
e África, estão desejosas de
ajuda material e que os ro

r1U�istas acenam com essa

[)tlHltilidade aos países da
quelas regiões.

crlção de provas atômicas que !Ião

contenha um número enorme de

disposIção de flscallzação p:ua

desalentar (!t,alc,l;er violação d::l

que convêno.

embaixador

advertência

Wadsworth fe"

nepols que a

nova_União SoviétIca se n'egou

mente fornecer qualquer deta,lhe

vItal sôbre sua proposta relativa

a uma proibição geral de tôdas as

provas atômicas. O plano russo

Resultado do levantamento fel. E' sabido que a. tricultura pód"
to pela Comissão Municipal, em! ser bastante desenvolvida, desde

atenção a portaria do MInistério I que a assistência públlca seja
da Agricultura, .assinala no mu_ mais efici·ente, a partir da análl_
niclpio de Can,oinhas, safra 195160, se da terra - fator primordial ---:
a existêncIa 'de '1.084.105 quilos até a efetiva seleção dp. sementes,
de trIgo em grão, ou sera; 18.068 além de finaclamento, e.c.

sacas. I Mau grado aS más sementes

No Estado, resultados aInda in_ vendidas em 59, e OUtl'OS .elemen_

completos, prognostIcam o levan, tos desfavoráveis, a atual saíra

tamento total de cêrca de cinqúen canoinhense ainda é vuftosa, e é
ta mllhões de quilos. também a p�ova concreta de qu""

com intellgência e sobretudo com

o afastamento de interesses pJ,

liticos que 'por vêzes influem ll.tê
na distribUição de sementes como

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


