
Homologada .ontem, em meio a grandiosa vibração da
convenç:Io' 1; _:L'!:J)sta, a chapa que continuará dando ao Brasil
o que êle te 1.: com Juscelino: Prosperidade, Ordem e Liberdade.
_,. Prenun .io lo que será a-maior vitória jamais conseguida por
dois part.do., c;;., .aeionistas, no nosso pais - O povo dará res

posta Ú �1<..! ... ( :)a ínssôssa e barata em que se debate o "outro
lado".

,
.

° Rio de J'anen-o 10.l palco, na noite de O discurso de Jango, feito lógo após os
anteontem, de uma Jü. inaíores manifesta- dos srs, Doutel de Andrade e Santiago Dan
ções jamais:.dad2s 8 ";l'.. 'sc1uer pclítíaos bra- tas, arrancava a todos instantes os aplausoss1letros em tempos democrátícos; Por ímpo- da massa; a certa parte, o candidato a vi
slção da massa que se comprímía nas íme- ce-presídente da República afirmou que "o
díações e em rrente ao Palácio Tiradentes, nome do Marechal Lott sai hoje consagrado.
onde se realizava a Ccnvençâq-,�acionàl do desta Convenção, não pela escôlha de al
Partido Trabalhista Brasileiro, os candída- 1 guns chefes políticos, mas pelo sentimento
tos da aliança vítoríosa, Marechal Teixeira j vivo e palpitante das classes populares ;:jUS
Lott, e João Goulart; saíram do recinto pa- ; o nosso partido representa", frisando ainda
ra as escadarias, dali falando à multídâo. I que a receptividade do Marechal aos pro
que se entusiasmava a cada vêz que ouvia I blemas . básicos do nosso povo impelira o
os nomes dos candidatos, do saudoso Presí- 'partido a associar-se com o PSD, em tôrno
dente Vargas e de Juscelino Kubitschek, I do seu nome. "Nada nem ninguém consegui-
"êsse contemporâneo' do futuro". rá agora sobrestar a nossa arrancada" _

.

, disse ainda o presidente petebista.

Não podendo se dirigir [J
multidão por mais ele cinco
minutos, tantos eram os

aplausos que saudaram o fim
do discurso de Jango e o seu

aparecimento nas escadarias
da Câmara, o Marechal Tei
xeira Lott iniciou o seu dis
curso, que daremos amanhã,
na integra, agradecendo as

palavras dos convenclonaís
Ipetebístas, fazendo no decor

rer do' mesmo importantes
declarações de caráter polí
tico e admínístratívo. Disse,
por exemplo, que é nacíona
üsta, e que "o nacionalismo
está para o patriotismo as
sim como a caridade está pa
ra a fé cristã, sendo o na
cionalismo a encarnação do
patriotismo".
Sôbre relações diplomáti

cas, disse Lott que "é seu

propósito, como Presidente
da República, c o n t i nua r
mantendo as mesmas rela
ções de amizade, além das
imprescindíveis relações co
merciais com tôdas as na

ções do mundo em que vive
a democracia".

Alongou-se ainda ° candi
dato do PSD-PTB abordando
diversos problemas da con
íuntura nacional, como re

forma agrária, justiça social,
abastecimento, custo da vi-

. da, etc ..

Finalizando, disse de sua

disposição para a campanha,
declarando que "para um ho
mem do povo, feito general
do exército, candidato do
povo à Suprema Magistratu-
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vo com a ajuda de Deus",
foram as palavras finais do
Marechal, sob a aclamação
completa da incalculável
multidão presente.

ra Nacional, maior glória' nifestada através do le�íti
não poderia haver do que a mo voto de seus representan
de ser o eleito do povo para t�s, nas CO�:lV�r:ç�es dos p�r
a Presidência da República, tidos majorítáríos, então,
sob a égide de que êsse povo que se faça a vontade do po-
nunca mais será escravo de ,--------------.--:----------

ninguém. ADIADA A, EXECUÇAO DE CARYL
CHESMANN: 60 DIAS
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"E se essa é a vontade do
povo, ínequívocamente ma-

Tev,e sua execução adiada mais

110
milhões de cartas recebeu o

uma vez, o "bandido da luz ver governador procedentes de todas

melha". Caryl Chessmann, que, as partes do globo, pedtndoIhe

útimamente tem ocupado as mano poupasse a vida de Chessmann.

chetes dos jornais de todo o mun; Este, por sua vez, declarou que

do, não confessaria, e o repetiria até

A execução, que seria ontem no inferno, sé é que liste existe

às 15 horas, (hora do Brasil), foi que não é euípado.

Fontes dignas de crédito ínror ,

EMBAIXADOR BRASILEIRO EM CUBA ALEITA:
�

--

Fidel Castro caminha para os Comunistas
Declarações do emh. Vasco Leilão da Cunha - Poslos-chave são ocupados por

da la)aília americana, um dos propósitos do govêrno revolucionário.'
RIO, 19 (VA) ._ ° retôrno do embaixador Vasco Lei

tão da Cunha prende-se a fatos da. mais alta gravidade po
lítica, conforme se noticia em fontes oficiais. p represen
tante diplomático; do Brásil em Cuba veio tr,�er a confir

mação da situação .alarmante da política Jfttel'na daquele
pais, em que ficou patenteado o arastamento acentuado
de Fitlel Castro do �rupo de nações democráticas, evoluín
qo, de forma clara-e. insofismável, para a lníha comunista. ção dos dinheiros públloos, se

Vem se tornando flagrante a, preocupação de F�el Ç,astro
, aç.ha. Rolllndo D11l/t, ira;ul Das.

em s��sf\a�.er compton1iss� a:ssumid,�s� na �ua campanha � ttb, : Irmão de ·Fidel.' atua cê.
'de S�er'ra Mat!stra, que lhe estão sendo cobrados de forma mo coordenador na "marclh
insistente .pelos esquerdístas,

'

POSTOS-CHAVES PARA de vez que postos de vital rm,

COMUNISTAS '" portancla pclí tíca estão sendo

comunislas '_ Desunião
adiada por ordem do Governador

da Califórnia Mr. Brow. Mais de maram que o governador Brown

pelo ministro da Fazenda, "Che"

Guevara (que por strial, nem é

vontade d�

de todo r

clemência

agiu condicionado àAmérica do Sul do nottcígrío temente, pa r a o andamento da

Operação Pan.americana., milhões de pessoasdas suas congêneres comunts,
cubano

,
ou sejam' a Tass, a CTKmas, sírn argentino);

Cienfuegos o ministro

mundo, que pediramtas,
TRÊS PROPO'SITOS

Diz o informante, que a poU_

tiC" atual do govgrno de Fidel

Castro traz três propósitos cla-.

. TOS e )n.oon'1.uB<1+i>6'!'s-; ern'" tJl.'b.
-

Osmani para Chessmann, e, que, caso

caryl fôsse executado, os amerIde Obras piblicas e à testa da (agêncIa tcheca) e do serviço

ComiSSão do Inquérito na ena; de dívulgaçgo da Iugoslávia, com

seu noticiário orientado ple ,

IrIam sentir vergonha decanos

serem ameríeanos.
Ao que se apurou, ainda, o

governador da califórrifã irá apre.

sentar ao Leglsla.tivo daquele Es.
tecla exttnção da pena de morte,
em leí a ser brevemente, apresen-,

tada.

mada recupsraçg o da malversa-

namente no espirita seguido por

essas agênc,as estrarigeíraá. 'Já' n1E;i>rc Iugar; visa à desunião. da.
•

"

-

_-f" .' • '. l'IIar ..... {, .. ..f_-' �
-

J
� I '.,

u
-

•
R reçenue atüal)ãQ I1'1l planejada ll:im.tl!� .arn,"�.cálla, a. fIm. de.

despresttgrar, de' forma' evtden ,

te, a Operação pan.amencana.
conrergncta dos países subdesen,

vclvídos não foi outra coisa se,, !iura a esquerda".
outrossim, exíorarpretenderia,não uma tentativa rrustracta

interêss,es a reforma ag_'árla, numa forma.

que atraia as slmpattas dos "ino_

cerrt.es úteis" e, rínalmente.exer
cer fort� propaganda antiameri_

o<1na, perfeitam,ente dentro da

PRENSA LATINA para diluir 08 reaís
por outro Jado, ínrormaçges dt,

zern que o governador irá subme ,

Informa-slI, ainda, que exts,

tem provas concretas atestando,
de maneira clara, a afirma�ão

confiados em Cuba a elementos

de declarada posição comunista,

As finanças e país filio dirigidas

Ainda sustentando a ínror,

I mação artrma.se que a agência

,

Interarnertcanos, intenção que

Só poderia trazer prejuízos para

a pol1tica conjunta e consequen"
ter o caso

plebIscito,

Acredlta_se que se assim

Cal'yl Chessmann aprensa Latina é o catallzador na

._------------------_.---------

Mo.r s s reafirmo' i
inda d I"

fordo exterior e ext"aconti-linh.a

de vez ,da câmara deescítparáitemnenta.J. E' neHse último.
gás, poIs o povo quer a liberdac;lce

para caryl.
decisiva aatua·çãoque tem

prensa Latina.
f-! s� �

pO�)!.')-/;:, �i"/�C'la,JL L '-l_,,_. r.t,<. A .'

Salisfaçã@ �.j : ,( t: ....<.Jenle americ�.no em nos visitar '� Assuntos econômicos serão cerM

lamente dL$C��::u�'� � Talvêz lenhamos cola de açúcar.
RIO, 19 (VAi -

· ....:>.;111 dúvi411a alguma, o povo norte- conbe pr.epará-Ios; não obstante,' pelo Aeroporto do GaleãO, já que,
americano nào s6 l)l'r.'z", <;umo sabe aquilatar o significa- é provável que, num encontro de I

por motivo familiar, preferiu se-

do da próxima V1Slkt (u yresidente Eisenhower :19 Brasil homens de Estado, fossem venti_ gulr viagem a São paulo na mes_

e acha que ,a meSU1:1 iLCOl!tece numa hora em que, a uni
dade' pan-alnericana se ;).(;entua de forma expressiva" - fe"as politicas e econômicas" _ nar horas depois ao Rio, No seu

disse o embaixador Vl:üter Moreira SaIles, ao regressar, 011- declarou o sr, Walter JVIol'eira Sal_ desembarque 110 Rio, estiveram

tem, de Washington, a. fim de presencial' a chegada e ati
vidadas do presidente dos. Estados Unidos no Brasil.

N1U;CEUi ONTEM, NO PALÁCIO DE BUCKINGHAM, O
TERCEIRO FILHO DA SOBERANA INGLÊSA

menta do novo príncipe, e

que aumentava a cada mi
nuto, foram reforçadas, a

fim de mantê-la afastada
dos muros do jardim.

Instaladl1,no "apartamento I
As fôrças que, g�larneci�m

belga", no Palácio. de Buckin- I as portas do PalaclO, em Vlr

gham, com a assistência elo I eude da enorme mole hum�
médico da Família Real, a na que aguardava o naSCl

Soberana Inglêsa Elizabeth,
ganhou, ontem, o terceiro fi
lho.ladas questões que atingem es.. ma aeronave prometendo retol'-

DEP. JOAQUIM
RAMOSleso

presentes, entre ol!t"as· •. autorida_

FOI A SÃO PAULO des, o presld.ente do. ll�stituto pei� "'Convair" el,a TAC-

Brasileiro do Caié Sl', Renato Cruzell'O. do ,sul, apos curta
o embaixador brasileiro n0S I Costa Lima e o er�baixadO� RugaI pern?anhêr:cin. nestaR. caPDital,segulU . oJe para o 10 o ep.

,Estados Unidos transitou, ap�nas : Gou.thier.
.

Joaquim RalHOS. IDeslacada:atuação do rasil
na assinatura do Tralado

de Montevideu

O 'embaixada\' será um do� cUcnentos consequentes que, tel'ão
acompllnhantes de Eisenhow,er ne hOUlens de Estado do, Brasil e

trajeto que o supremo magistrado dos E'ltados Unidos durante a vi_

norte·americano cumprirá no Bra. sita de Eisenllüwer e sua comiti-.'
va., disse o enll:lai'xadol' que, embo611, "O próprio pres�dente &xpres.

sou sua satisfação por essa visita 1'a a presença do sr. Enseinhower
e estou certo de qu a mesma' 'no Brásil tosse' apenas uma de.

, , o"� I
constituirá um elos �tes,'. de. i
maior efeito na tradlcionl!-l �mi'lJ1iade que une os dois paises de'"
Hemlsf.erlo - acrescentou o em_'
I;>aixador, ao desembarcár do a�lão
\la VARIG que o trouxe ao Rio,
<:xata.mente ao meio dia, d;; on� l

AÇUC >\.R E CUBA '.,
.

.

Não qUiS' o embaixllelor.�mlt;� .; �
opInião a.lguma lIÔbre � �e�ão {
nQrte.�ricana diante d� a�ltu_. {'
ele assumida pelo govêrno ele +fI. •

del C�stro, afirmando te�tual

mente que se trata de um _un

to que prefere �o comentar. �á
Sôbre a possl'bUldadll de o Br�li
obter uma quota de &Çuca� nOs

EstilÓos Unidos dl�se o em�I!<Ixá,·. monstração de amizade não ha
, ",

" 'I
dos que o caso é objeto de fll-" dúvida de que as conversações

Itend1mentolS , que poClerão che.' abrangerão pontos PoJitico_econô.

�ar a Ulll resultjlClo positiVO. micos, que Interessam aos dois

PAUTA D1j: .REUNIõES paiSes. "Nada sei sôbre a pauta IQuanto à>ll reuniõ�s e os I\flt�ll_ qê���S entendimentos e não me
�

:;:, .. t� .

.'.

1-'éi5S:'=IS$$$$$ çp;;n;�,.,t"""� ,,'t,'!..'!..:'''4''''''$.oct�''�J �o..".",,\.,.nn-:

Montevidéu, 19 (UP) - O presidente da Sessão Plená-
ria de Encerramento dos trabalhas da Conferência sôbre a Zona

i .

Livle de Comércio Latino-Americana sr. Mateo Magarinos De
Mello declarou em seu discurso aos delegados que não poderia
deixai' de destacar. a enorme colaboração prestada pelo Brasil.
O projeto de emendas apresentado pelo nosso país, que devido
a �ua extensão, alarmou a todos, c.onstituiu, segundo o presi
dente da Sessâo Plenária, um texto muito melhorado do que o

projeto de Montevidéu, a tal ponto que se converteu pràtica
mente sem maiores esforça� em base para as discussões da con

ferência.

HOJE: 2 SESSÕES
- AS 19,30 E 21,3.0 HORAS -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Enquanto o Secretário Laert, carrancudo, exa- -III
minava os óssos humanos distribuídos numa das sa-

['las, "assuntando" o jeito de agredir, quando qual
quer aluno filho de pai "do contra" se metêsse a bo-
bo p'ra dissecar cadáver, H. H. parolava, animado,
contando algumas vantagens, apesar da aversão do
seu F.G.-4 à auto-propaganda.

H. H. estava no dia do "problema, e no problema,
insistiu várias vêzes afirmando que constituiu sério
problema para o seu govêi no a criação da Faculdade
de Medicina.

CELSO HOJE EM LAJES

Dr M Júlio Doin Vieira
Na data de hoje, completa mais um aniversário nata

lício, o caridoso e benquisto médico conterrâneo, Dr. Júlio
Dpin Vieira.

SRA. DURVAL HENRIQUES DA SILVA
Com satisfação registamos na efeméride de hoje, o

transcurso de mais um aniversário natalício da exma. sra.

d. Helena Machado da Silva, alta 'funcionária dos Correios

e Telégrafos, nesta Capital, espôsa do nosso eminente pa
trício dr. Durval Henriques da Silva, Chefe do Serviço de

Expansão do Trigo em nosso Estado, e elementos destaca
dos na sociedade local.

A nataliciante, mercê de suas raras qualidades de ca

rater e coração, conseguiu aglutinar em tôrno de sí vasto
círculo de amizades, que, na oportunidade, lhe tributará as

mais significativas provas de apreço e regozijo, às quais os

de O ESTADO se associam, formulando votos de felicidades
JORNALISTA ILMAR S1'. Manoel An da Silva

CARVALHO - srta. Mlrlan Eiras Macedo

Transcorre no dl� de hoje, mais - sr. 'Abelardo Berreta

um aniversário do noso estimado sr. Carlos José Gevaerd

sr. Alencar de Souza Santos

srta. Sueli Costa
contsrgneo jornaUsta .jtmar Car

valho, correspondente em nosso

Estado de vá!'ios jornais e Re_,...------------.,
vistas de outros Estados.

As felicitações de O ESTADO.
CAFÉZITO

AGORA COM NOVi\
EMBj\.LAGEMANIVERSARIOS

FAZE�\f ANOS

EDITAL N." 105

,Relação dos arrendatgrtos Costa, Francisco Vieira, Francisca
Americo Rodrigues Felicio Al- Maria de Souza, Ferminlo Ro�a:

berto Edmundo Alves, Alzerlno Getulio Lells Fontes, Genesla 0-( prazo de 30 diaS')
De acôrdo com a Lei n.O 246, Amerlco Martins, Antônio, An- ltnda de Andrade, Humberto Hu_ Ide 15 de novembro de 1955 ,em tônlo M de Souza, Alcides Elpo, bert, Henrique Costa, Fam. de

seu art. 1793, § 1.°, convido a to. Fam. de Altamlro Lobo Gulma_ Izac. ROdrigues, Izaltlno rvror I Jdos arrendamentos de terrenos a, rães, Arnoldo Couto, Agostinho Bernardes, Irigle NlIson Boem,
baixo retaetonaoos que fica con , Antônio Vieira, Alice Lima, Apos. V'acema Valente Cardoso, jrace , 'Icedido o prazo de trinta (30) dias, tolo Dlamantans, Adalberto Car_ ma Neves Reis, Jurandlr tlnho_
a contar desta data, para os mes, doso, Arão Stendel Areão, Alaide res, Judith de Souza, Joaquim
mos renovarem os arrendamentos Cunha, Adelaide de Andrade, Ar, Simões, Jorge Daux, Jacinto Con-
de terrenos nesta 'Metropóle, aro, mando Fritzke, Acácia Freitas, celção Faria, Jovlta Conceição LI
rarem perpétuamente ou deposita_ berto Berreta, Alclna MOl'elra AI. nhares, José Vieira de Oliveira,
rem em Nichos os restos mortais merda, Augusta Nunes Farias, Ana ,José Mafra, José Nicolau Faraco,
constantes nos referidos terrenos, Maria Costa, Bertoldo S. Cunha, José João Gonçalves,. José Boa;
(indo o referido prazo que não Basllicla V. Cilveira, Basllla Gon- baíd, João Boaventura Coelho,
será prorrogado em virtude da çalves, Cícero pereira, Clotilde dos João Ambrosio da SlIva, João JOsé 111maioria já ter entrado em edi- Isantosl Candlda Rodrigues, Ce_ pinhei�o, João Eugênio Mreira
tais n.os 101, de outubro de 1958 cilla Tavares Domingos Carrelrão, junír, João Mano.el da SlIva, João
c 103, de março de 1959, esta Ad- Doraléclo Soares, Edite Llnhares Emidlo Schmltz, João Muller,
ministração procederg a exuma, p,eluso, Edmundo potestatl ÁIl. João Gomes de Melo, Luiz 'de

ção e fazerá a transferência dos drade, Elza panella Silveira, Elol Oliveira Alves, Luiz Demetrio Sil.

CEMITÉRIO DE ITACORUBI

o senhor Celso Ramos que ontem, seguiu pata
Rio do Sul, via aérea, Lajes, porque diréto via ter
restre, nas carreteiras bornhausearuis, é aventura,
realizou com entusiasmo e brilho que vem coroando
tôdas as reuniões o seminário sócio-econômico de
Rio do Sul. Hoje presidirá o de Lajes.

MARÇAL, O SEBASTIANISTA DE PôRTO BELO
O Marçal é lanterneiro, mas Pôrto Belo perma

nece no escuro. Luz que é bom nem a da' lanterna do

Marçal.
Marçal, a exemplo dos seus ancestrais portu

guêses, desde que o Clube da Lanterna começou a

iluminar a terra barriga-verde, acredita piamente
e tem esperado pacientemente, as lâmpadas rebrí
lhando nas ruas de Pôrto Belo.

Acontece que êle já está meio cansado. Luz? Seu

Marçal, só se fôr de vagalume
í

I
mesmos para o Ossuário Comum: José Rosa Francisca Raimunda va, Leopoldina Eulalla da Silva,

CRIANÇAS

VARIAS
Lulza Ferrari, Liberato JOão San

tos, Laura Carvalho Vicente, Ma_
rano Agostinho

í

Veíra, Miguel

Vela, Moacir Sabino Figueiredo,

L:-�Tlie tae ... '11i I '""'�__iii'""",,,,.�..;c-.
FAZENDA DE 'CAFÉ

BELEZA

mal de espécie alguam, a prudên: Matllde Fraga Colmam, Marcelo
cía manda que Isto seja evitado, José d� Melo, Maria oGulart, Ma.

no rol das coisas comuns. "Uma
I rta Caetana de Oliveira, Maria

vez a casa cai", como no ditado Simas, Maria Dutra, Maria Fer-

(EXCLUSIVIDADE IBRASA ')

CONSELHOS

Carpete de Ião não

nandes de Ol)velra, Maria Medeiros

Zattar, -Ma,lra Luiza Osorio So,

deve ser mel', Maria Rodrigues, Manoel

Não são poucas as mulherea

que se queixam de mãos multo E para que?

srta. L;omar Silva

sra, Ma�ia Gonçalves SlIveira

úmidas. para evitar a transpira.

______________ ,ção excessiva das mãos, um doa

ACORDEON métodos Indicados é a radiotera

pia, po� outro lado, pode_se tam,

VENDE-SE

HOJE:

dr. João Carlos Ramos

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

sr. Edu Alaor Lemos

sr. Raimundo Wendhausen
sr. Luiz Carlos Brasil

srta. Auree Maria dos Santos

APED ITIVOS �: 4.9 P\�Q·
�USICADos CHARLES

DAs /9ASP3HB, HE.vAUEP

OSVALDO MELO
CIRCO NA TERRA ETC. E TAL ... - Trás fama con-

sigo e tambem artistas bons e uma Arca de Noé. . . I
Bichos de toda a casta.
A gurisada tem que dividir entre o, Circo e o Boi de

Mamão.
Os adultos também f;_Utre uma e outra coisa e o cinema.

E já agora, o Teatro com uma Companhia que promete.
Aqui é assim.
Ou tudo ou nada.
,E haja cruzel'ros.
.Êstes porém, aparecem e todos se divertem.
Essa coisa de inflaçã0 e Brasília não prevalecem ...
Carne a 80 e já anunciada para 100 cruzeiros o quilo

e o feijão ao prêço como está e mais o prêço de todos os

gêneros, são "peninhas para atralhar".
O "pésinho de meia" está no baú, esperando.
Os vales, os adiantamentos, os Bancos, para que va

lem então?
Desgraça pouca é bobagem, dizia um cidadão ontem,

bem humorado e com várias contas a pagar, pendu�adas ...
Congeladas, mortas mesmo, sem solução.
E depoi�, as prestações, para que servem também?
Os crediários anunciam, chamam, atraem, cada qual

o mais vantajoso.
Rádio portátil a tiracólo.
Todos. Ricos e pobres e até gente de pé no chão ...
O Brasil é rico. I
O povo é que é pobre.
E mf(mo assim, os muitos pobres, pedem esmolas pa

"1 comprar cigarros Luiz XV, pagar impostos do "'ranchi
nlln", emprestar dinheiro a juros, como aquela velhinha,
embora 9 í 1Jombadas que tem recebido ...

A' ;101te, trocam as gord3cs férias nos bares e vão pa-
la ca.::a.

E ti,elo mais é assim.,
E por fim, "seu talão vale
Vida bôa mesmo.

Carestia e miséria hada!
Bobagem.

um milhão".

limpo constantemente com ben, Fernando Guedes, Manoel Geraldo

zlnas, gasolinas, e outros strntla; Machado, Manoel Ribeiro, Manoel
bém tentar o seguinte sistema res, que embora eliminem a su- Fellsblno da Silva, Brito Alves,
que tem dado ótimos resuttados- jeíra, deixam por outro lado Nelson Di Bernardi, Nereu Ma
lavar as mãos pela manhã e à manchas enormes vísíveís à dís, noel Mattos, Otavio Cruz, Ondina
noite em agua onde foi colocada tâncla, uma vez 'que as partes Bernardino Costa, Ollndina No
um nada de alumem em Pó. Du- submetidas a sua ação ficam sem, ronha dos Santos, Orlando Linha.

com alcool canforado _ que é um APESAR de multas experien- cisco Marcke, Romua,ldo pires.
excelente auxiliar não Só contra

I
elas alheias contarem que come,'! Raul Gonçalves, Reinaldo Dias de

a transpiração das mãos, como rrutas com casca não lavada não Oliveira, Rita da Costa Avila Ma ..

também das axilas e dos pés. I faz' mal d� especle alguma, a pru_llheiros, Rosalina Luiza da ,3JlI'a,

CRIANÇAS I dencla a manda que Isto seja eví;

I
Roberto Kell, Robella Brasil

.

Apesa,' de muitas expertânctas tado no rol das coisas comuns. J(omell, Sadl Chagas, Silvio Wollf
alheias contarem que comer fru_1 "Uma vez a casa cai", como no Costa, Taguatro M. Lima, Valda
tas com casca não lavada }lIãO faz ditado. E para que? Vieira, Zulelma Conti Fagundes,

A família de Francisco Antonio Melo convida aos pa- 16 de fevereiro de 1960
rentes e pessoas de suas relações, para assistirem a missa
de sétimo dia em sufrágio de sua alma. Que se .realizará
dia 22, às 8 horas na Capel"a. de São João Batista, bairro
de Penitenciária.

Sh,ow Musical R. G. E.
'

i\.S 10,05 -

para salva-la; às dedicadas Irmãs de Caridade, que servem
Musical Copacabanaà referida Casa de Saúde e Enfermeiras do modelar esta
ÁS 10,30 -

Eu caminhava apenas. ,,\S 14,05 -

A terr� quente sob os pés era quase a única sensação. A Música do Ouvinte

Tudo O mais se havia ,diluída no tempo, e o vento fresco ÀS 15,05 -

em doida corrida, tirava-me a capacidade de sentir. Sucesos para o Carnaval
Eu não sentia, caminhava apenas. AS 16,00 -

Sofrera o maior golpe para uma mulher; perdera o A Vemag informa

grande amor. ÁS 17.45 -

rante o dia é interessante rrtccío. pre mais claras que o resto.

nar as mãos, uma ou duas vezes,

MISSA DE 7.0 DIA

FELICIDADES DE SOUSA VIEIRA
AGRADECIMENTO E MISSA DE 7.° DIA

O espôso, filhos, irmã, noras, netos, sobrinhos e cunha
dos da saudosa FELICIDADE DE SOUSA VIEIRA, (D. DA
DINHA), falecida �esta Capital, na Casa de Saúde São
Sebastião, no dia 16 do corrente, vêm por meio deste, ex
pressar seus sinceros agradecimentos a todos que genero
samente prestaram assistência à extinta por ocasião de sua

súbita enfermidade e muito especialmente ao prestimoso
facultativo DR. HUMBERTO PEDERNEIRAS, que tudo fêz

belecimento hospitalar, bem como a todos que acompanha
ram os despojos à eterna morada no Cemitério do Senhor
dos Passos, e ao.s que lhes confortaram no doloroso transe,
apresentando c�ndolencias quer por meio de cartas, tele
gramas quer pessoalmente.

Outrossim, convidam aos parentes e amigos da famí
lia, para assistir à missa que por alma da saudosa extinta,
será rezada na Catedral Metropolitana segunda-feira, dia
22, do corrente, às sete horas, no Altar do Sagrado Coração
de Jesús, confessando-se desde já eternamente agradecidOS
a todos os qu� compareceram a este ato de nossa Santa
Religião.

DESPEDIDA

Mas, mesmo assim, a dor fugíra-me, gastára-se na

intensidade sofrida e eu caminhava apenas.
Ganhára a.sas e meu corpo levitava em tôrno, o vento

embaraçando-me os cabelos, o cheiro do mar trazendo
antigas lembranças.

Palavras ferinas guardadas tanto tempo, coisas ador
mecidas, violentamente despertas na discussão e o inevitá
vel rompimento.

Eu deveria sofrer, chorar, mas meu espírito cansado,
chamava pelo vento bom, que tudo leva,. inebriava-se com

o cheiro salgado do mar, que tanto traz.
O sol morria e eu parei de caminhar. Quís vê-lo dor

mir, quís dourar-me em sua luz vibrante, dar-lhe adeus.
Meu amor também morrera, ,era preci�o despedir-me,

queimá-lo nos derradeiros ralos de sol, enU'egar as cinzas
ao vento, para levá-las bem longe.

O mar batia nas pedras, espumando, a terra já não
era quente como antes.

Morrera meu amor.
'>' ,. •

Icr..ral, )anelro de 1960 r

Helena G. Alme$da

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

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO, piretor do Serviço de

Fiscalização de Armas e Munições, etc., no uso de suas

atribuições fJ de conformidade com o art. 8.0 letra H, do
Marçal Cardoso Netto ,Regulamento baixado com o decreto n.o 1, de 18 de janeiro
Administrador Geral I de 1939,

, 1 CONSIDERANDO que prevenir as causas da desordem

Rádio Guaruja é pr�cípuo d�ve� �as autoridades, à� quais compete a se-

I gutanca dos mdlvlduos e das comumdades;PROGRAMAÇÃO PARA O DIA CÓNSIDERANDO que o art. 56, do Regulamento para20 DE FEVEREIRO DE 1960
.

d
.

l'
-

d A M'
-

do Serviço e Flsca lzaçao e rmas e umçoes, aprova o

pelo decreto n.o 1, de 18 de janeiro de 1939, 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
pulares;

CONSIDERANDO 'que emtros setores de Segurança
Pública adotam medidas preevntivas contra possíveis cau

sas de perturbação da órdem pública nos dias dedicados
aos folguedos carnavalescos;

CONSIDERANDO finalmente, a conveniencia de evi-'
tar, por todos os meios ao alcance das autoridades preser
vadoras da ordem, que possíveis e,xcessos e abusos gerem
ações criminosas e atentados à segurança individual e

coletiva.
DETERMINA:

res, paulina Macarlo da Silva,
pollblo Alonso Cisne, paUlo Fran-

e Zenir Crespo.

Administração Geral dos Ce_

mitérios Públicos em Itacorub!,

SÁBADO

ÀS 7,05-

Revista Matinai

AS 7,55-
A Vemag informa

AS 9,05-

Antarctica llilS Esportes -

AS 11,05_-
Sucessos para o Carnaval
ÀS 11,35 -.
parada Musical Chantecler
ÀS 12,25 -

.A Vemag Informa

Â.S 12,30 -

Carnet Social

ÁS 12,35
Enquanto Você Almoça

AS 12,40 -

porque CELSO RAMOS

AS 13,35 -

Convite à Música

Musical Loteria do Estado

ÀS 18,10 -

):lesellh a J _ 7

ÀS 18,35 -

Carnaval N' O paraiso

ÀS 18,55 -

A Vemag Informa

!l.S 19,00 ._

M,omellto EsportIvo Brahma

As 20,05 -

Têrço Em Vouvor à N. Senhora

ÀS 20,35 -

Telefone para Ouvir

ÀS 21.05 -

Sucessos para o Carnaval

ÀS 21,30 -

A Vemag Informa.

ÀS 22,05 -

Granlde Infm:'lllativo Guarujá
ÀS 22,35 -

Noite de GaIa. ,.,tl
��,

Vende-se na localidade de S. João da Garuva, 37 qui
Iometros distante de Joinville - cerca de 500 mt. além do
restaurante do Sr. José da Costa Cídral (BEM-BEM), uma
fazenda com 35.000 pés de café caturra, maior parte já em

franca produção. Terreiro para secagem' do café, 'tijolo e

rejuntado com cimento, paiol (tulha), 4 casas para traba
lhadores. Existe também cerca de 300 laranjeíras selecio
nadas e cerca de 1.500 pés de bananeiras:
Tratar no próprio local com o administrador, Sr. Arthur.

VENDE�SE � CASA E LOTE
Vende-se uma casa de alvenaria à Rua Júlio Moura

n.> 26, com ou sem um lote ao fundo, com frente à Ave
nida Mauro Ramos.

Ficam suspensos, a partir do dia 25 de fevereiro ao

dia 3 de março do corrente áno, em todo o território esta

dual, os efeitos das licenças para porte de armas, conce

didas pela Diretoria do Serviço de Fiscalização de Armas
e Munições.

A inobservância dessa determinação importará na

cassação da licença apr:8ensão das armas autuação do fla

granté pelas autoridades competentes.
Os senhores Fiscais Regionais, no interior do Estado,

transmitirão aos senhores Delegados de Polícia dos Muni
I
cÍpios o teôr da presente portaria, para fiel cumprimento,

ii
nos têrmos do art. 10, do regulan1f'nto supra citado.

Florianópolis, 11 de Fevereiro de 1960

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ALCIDES BASTOS DE ARAUJO

Diretor do Serviço de Fiscalização de
Armas e Munições.

xxx

P O R T A R I A N.o 3/60.
ALCIDES BASTOS DE ARAUJ'O, Diretor do Serv!Íço de

Fiscalização de Armas e Munições, etc., no uso de suas

atribuições e em conformidade com o art. 65 do Regula
mento baixado com o Decreto n.o 1 de 18/1/1939,

RESOLVE:
Baixar as seguintes instruções, com referência à quei

ma de fogoso durante os dias de carnaval:
1.0 - A queim de fogos de artifício será tolerada ex

clusivamente nos carros alegóricos.
2.0 - O emprego de jogos de estampido será permitido

"àmente no início do desfile dos :eàrros alegóricos, ficando
terminantemente proibida a queima de tais fogos nas ruas

"l demais lugares públicos.
-

Florianópolis, 11 de Fevereiro de 1980
PUBLIQUE-SE E qUMPRA-SE

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO
Dil'e,tor do Serviço' de, FYscalização de '

Armas e Munições.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

[am de a<lôrdo com o que preeeí , dar o bolo nas eduardinas. Agita

tua a nossa Carta Mar;:na. 1!lsse se a "et.erna vigilância" e novos

transcrevamos aqui. o que Lacerda
da administração pública é a am; �!to e bom som: o espetáculo não escrevia contra Jânlo:... "A ês- dtdato entreguIsta, pois êles
blção de todo político e isso é vai iniciar porque o Mago resor, ses fatõres de desagregação víe., si mesmos, se destroem

...

do beduíno, entra na arena o mes, a ave agoreira e o

Ascender aos mais altos postos tre de cerimônia proclamando em

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 20 de FEVEIRO de 1960
__� ... :n;._��&o�_�_"__"'.���""" _

3

mostrengo, ,ões que pretende fazer, está pro.

vada a péssima qualidade do can,

por

Jânio Quadros Já está relegado
ao lugar que me-ece e a sua der

rota já causa pânico entre os ne ,

Sábado-dia 20 - as 22 horas -CarnavalCarioca no Lira
DÉCIO PAIVA com sua grande orquestra "SHOW" espetacular com DAISY PAIVA, JORGE MURARD e a sensacional IVANÁ.

Reservas de mesu na Joalheria MULL'ERi IMPORJANIIE: 'É obrigafór.ia a apresentação da carteira sociali
NOTA: Os sócios do clube Doze que adqulf'irem mesa, lerão Ingresso, me diante apresentação da Carteira

Janto. �ua�ro8 já estái re!e�ado ao lugar �ue merece I
(JOsé Dilliz, presidente da Cru- petáculo s.m aviso prévio. De' anseia saber a verdade. p 'en5a), de 4-7_55). pelo o que I será o futuro presidente da Re ..

zada de Orientação Trabalhista) ''Oúbito, com a côr característica Como a, briga já começou entre disse Lacerda e por outras revela, pública.
.

fundo do, circo e ra mons tros como o Senhor Jânio
'gocistas qeu insistem em prosse;

Os princípios do Mar.echal Lott I '

guir na luta de aventuras.
(}uadros, que é um paranóico, di. são outros e disso o povo brasi;

l1.·ante "virtuose" da relonía, leiro está ciente da sua honestida_

principio, como é óbvio, coloca métodos São postos em prática consumando instrumento de traí, de e patriotismo. Homem ce ror,

em equação a pretenção de certos para o retorno do místico com a çõ es reiteradas" -,- Tribuna da mação católica e de -elevada mo ,

aventureiros que, por melo de fic_ justificativa de que não estava Imprensa, 6-4-55). Em outro ar., ral, será, ns presidência da Re;
cão, procuram ludibriar o povo envoivído na intentosa de Aragar- tigo diz Lacerda:

.. ' "Jânio Qua- pública o chefe de que todos pre

para galgar o poder. Na mais alta ças. Segundo II imprensa carioca, dros é um traidor contumaz. Am- cisam e anseiam, mantenedor, por

magtstratura do pais' tivemos vui, .Jânio Quadros mais uma vez lmi� da agora está ele às voltas com
I
tanto do regime e incentivador

I '

tos emtnentes, com patriotiamo e tou a Avestruz, Só reaparecendo um banqueiro paulista, ao qual de um patrt : +smc cada vez mais

dígrndade, horaram, sobremodo, depois do tracaseo do plano dia- tomou alguns milhões de cruzeiros esolarecido em prol da Pátria co ,

esta grande pátria. Getúlio Var- bólico. Como todos sabem, Jânio para eleição estadual, contra a, mum. As qualidades do Marechal,
gas, Venceslau Brsz. ROdrigues pretendia ser o ditador à moda promessa de fazê_lo presidente do I já estão integradas em tôdas as

Alves, Campos Salles, prudente de Nasser ou ao sistema Campos Banco do Estado. N:ãO cumpriu camadas sociais do país, e como

Morais, Epitácio, Bernardes, Her_ Elisios - governar com bilheti- a promessa e o banqueiro ameaça conhecemos de "visu" o sentir

mes, Dut�a, Nereu Rimos e muí, nhos para menosprezar as Classes de. executar as. suas dividas, no do nosso povo, afirmamos que o

tos outros que engrandeceram o Arm,adas e o povo que luta para venci�ento" - Tribuna da Im, candidato Henrique Teixeira' Lott,
Brasll continuam merecendo res- viver com honra e dignidade.

peito e admiração d.e todos nós A "reent:ée" de Jânio foi o

Em seguida veio o Senhor Jus� 'jue S� viu. Seu nível baixou mui,

facultado a todos desde que este- veu fugir pelo

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional
Florianópolis S. Calarina

celino Kubitschek - o presidente co e a UDN entrou em franca de.

das metas - cujas obras executa, compostção, forçando La.cerda _

das e as em execução' oórespon-, 3. ave agoreíra -, "pirar" pa,

dem os anseios da Na�â.oq, e por -a a Suiça onde está vivendo à
isso está sendo apontado como o ·'tripa forra" ameaçando assestar

maíor homem do século XX. mas baterias contra o mostren ,

Está novamente no tablado da go de Mato Grosso, por não acre, .

sucessgo Pl·esidencial. da Repú.! ditar no programa de viver de

blica o bailarino Jãnio QuadrO!' sanduiches e de fa)),icar dinheiro

que, com o seu conhecido jôgo de fêmea.

magia, mandou os palha:ços ao pl- O povo brasileiro precisa co;

cadelro anunciar o início do espe, nhecer a rarça que Quadros ímpín

táculo com um programa ·:he vive� gtu aos paulístaa para governar o

de "sanduiches" e de fabricar dí , Estado Bandeirante, manipulando

nbelro fêmea. Não .'lodectiido di� cifras e mais cifras para Chegar

vertir a sua. grei por caso oas í; 3. um resultado caótico, as quaís

gênclas de uma "claque requín, serão postas à luz meridiana pa.ra

tada", resolveu suspender" o es, esclarecimento do eleitorado que

23 - Ministério
Ministério

Trabalho.

24 - Ministério da Saúde e Acôrdos,

CURSO: PAR.JICULAR � SÃO JOSÉ

Prof. Maria Madalena de Moura Ferro
Curso correspondente aos.Grupos Es

colares.

da Viação, Ministério da Educação,
da Agricultura

.

e Ministério do

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

HUGO· PESSI
Missa de 30�o dia

Precísa-se de uma com capacidade para dirigir secção de
, costura de fabrica. i-aga-se muito bom ordenado. Ê favôr

'I IÜO apresentar-se candidatas que não possuam real capa
cidade para o cargo.A Matricula acha-se aberta à Rua Sal

danha Marinho, 34, iodos os dias úteis.

Aj200

A família de Hugo Pessí convida parentes e amigos
para assistirem 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.

Rádio �uaruja - Program s
do PSD ti,eram seus
horarios alterados
Os programas do Partido Social Democrático, realiza

dos na Rádio Guarujá,' tiveram seus horários alterados, que
passaram a ser os seguintes:

Segunda-fejra -12AO - O PSD na Assembléia, na
palavra do Deputado Dib
Cherem

12AO - CELSO conversa com Vo-

cê, com Acy Cabral Teive
entrevistando o candidato

12AO - Na linha de frente, na voz

do Deputado J. Gonçalves
12AO - O PSD na Assembléia, na

voz de Dib Cherem
- -l2AO - O que você precisa saber,

na voz do Deputado Or
lando Béríoli

12,40 - Porque Celso, na voz do

III Jornalista dr. Rubens de

���_7���������A�r�iu�d�a�R�am������w�_'��_��,�

Terça-feira

Quarta-feira

Quinta-feira

Sexta-feira

Sábado

Social
...,. ----_._------

ADMISSÃO AO �INÁSIO E AO
COMERCIAL BÁSICO

Curso Preparatório com métodos pedagógicos modernos
Sob a orientação dos professores: Romilda Caldas

T.:JSCO, Rosina Fontes de Melo, Pedro José Bosco e Osvaldo
<,'errEira 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 289:'1

"ORIIINóPOIIS
�iPÔRr8 ALEgRE

11,30 hs� e 18,00 hs.
•

as

vôos à sua disposisio
TABELA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE

1960 - NA DELEGACIA FISCAL DO TESOURO

NACIONAL EM FLORIANÓPOLIS
DIA 22 - Ministério da Fazenda, Ministério da Justiça,

Poder Judiciário, Tribunal de Contas e Cate
drâticos da Faculdade de Direito.

•

as

Partidas de

08,00
Pôrto Alegre
e 15,00 hs.

'!'.

Informações e reserVQ� de lugQres

TAC � 'CRUZEIRO DO SUL
Fones 21·11 e 3700

GERENl'E DE (OSTURA
Vende_se uma máquina de JO"-

25 - Aposentados definitivos.
2"6 - 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 - 'rodos 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.

i
PRON'I'A A PORTARIA QUE í O "Diário Oficial" de hOje, 8/3-1' d E I d gJ G

A.
, II 18 .

REGULA O TRÂNSITO DOS, jJl1i)l,c, Decreto da presidência da' . O sas e s UuO uO . overno na liuun
,

CAFrcS DAS COOPERATIVAS' República, na pasta da Fazenda,
DE PRODUTORES I exonerando a pedido, o sr. Ar-

A ·Junta Administrativa do IBC ,llalda Setti das funções de De-

p'c fseguiu no strab:llhos de sua I legado Especial do Govêrno Fe-jT Reunião de 1960 - Solução para I deral na .Junta Administrativa do

o problema do porto de !'arana; I Instituto Brasileiro do Café, e, brasileiros, e à itálianos estavelmente residentes no Brasil,
guá - Novos membros emposados. consequentemente, da presidência bôlsas de estudo do Govêrno Italiano com validade a 1):::\1'-A Dh'etora do Instituo Brasi-I do referido órgão. para substituÍ_' tir dé 1.0 de Novembro de 1960 (inicio oficial do ano letivo)
leiro 'do Café resolveu que as par.llo naquele posto, foi nomeado o

As bôlsas serão de duas categorias:
tes doravante, Só serão atendidas I Coronel Francisco de paula Soares

pel'os dlreto:es na parte da tarde, I Neto, �embro da referida Junta.,
das 14 às 17,30 horas,( diariamen_ o representa o govêrno do Estado

vete tipo ajperlcana e um carrt ;

nho para refresco, todos novos.

I ,8nccntram-se funcionando na

'I porta do Café Nac:onal, praça 15
Apresentar-se diáriamente das 8 às 18 horas à rua

de Novembro n.o 23.
Emir Rosa, 127/129 (antiga Saldanha Marinho), derronte liao Colégio das Irmãs. Ver e tratar com o proprietá:io

EDITALInstituio BfaSne�ro do (afé

estudar e despachar o volumoso

te. A medida foi tomada para per- do paraná.

mitir ao presidente aos Diretores

O Chefe do Govêrno nomeou o

foram os membros da Diretoria para o cargo de Diretor do IBC,
Só aten�erão naquele horário, re_! confo�me indicação feita em lista

ssalva.ndo-se as audiências

pré-, trlplice, pela Junta Administra-

I \"amente marca.das. tiva do IBC.

, I

x�pediente da autarquia. bessa

Faculdade de

Santa

sr, Irineu Carlos de Souza Dias

..

Para o ano letlyo 1960/61

I·
I

Medidna de

Catarina

CONCURSO DE HABiUTACÃO
t

I
A Secretaria da F�uldade de Medicina de Santa Ca-

tarina comunica aos interessados que as provas de quími
ca, Biologia e Física/serão realizadas, respectivamente, nos

dias 24, e 26 do corrente, às 8 horas, no prédio da Faculda
de de Direito sito à rua Esteves Junior, nr. 11.

I
Os candidatqi deverão comparecer munidos de Caneta

Tinteiro com tinta azulou preta, e com o indispem:avel
documento de Identificação.

Para o ano letivo 1960/1961 serão atribuidas à cidadãos

1) - Bôlsas de instrução universitária e artística -

São reservadas à estudantes e artistas, de 18 a

25 anos de idade, que dese,iem cursar na Italia

um inteiro ciclo de estudos até a obtenção do re

lativo diploma final outorgado por Universidade
e Institutos Superiores, Academias de Belas Ar

tes e Conservatórios de Musica, e que disponham
do título de estudo necessário (vestibular).

2) - Bôlsas para estudos de aperfeiçoamento __ o São

reservad:;Ls a docentes, licenciados e artistas, de

22 à 35 anos de idade, que desejem frequentar
'Cursos de aperfeiçoamento na Itália junto de
Universidades ou Institutos Superiores.

A duração das bôlsas ê normalmente de um ano letivo

(10 meses pela primeira categoria, 8 meses pela segunda)
a começar do dia 1.0 de Novembro de 1960, mas poderão
ser renovadas em relação à duração dos estudos escolhidos.

Metade das bôlsas concedidas serão reservadas para
estudos de caracter científico e técnico. Uma bôlsa poderá
ser atribuida a um artista brasileiro que deseje frequentar
os cursos cinematográficos de "Cinecittà" em Roma.

Aos titulares das bôlsas de estudo poderá ser concedida
uma importância correspondente às despesas da viagem
de ida e volta do Rio de Janeiro a Roma.

Acer'ca das bolsas acima indicadas e de àutras modali

dades de subvenção para breves missões de estudo e pes

quisas, os interesFados poderão dirigir-se pessoalmente ao

Con::ulado Geral ·0' Ttália, à Rua Barão do Cerro Azul, 198,
nos dias úteis das 9 às 12 horas, até o dia 15 de Março.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

EDITORA "O ESTA.DO" LIDA.

O 8.dtCúÚJ-
Rua Conselheiro Mafra, 160

I'e lefone 3022 - Cxa, Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N TE

l'''mlngus Fernandes de Aquino

I{ E D A r O R E S

Osvaldo Mello Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaao - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Ba rre i ros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
.- Ll r. A k i eles A hreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenal - Prof.

Mancel it o de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabra) T'eive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura 'Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PflBL1CIDAD.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias

- Ivo Frutuoso.
Hfí:PRESENTANT.

i:ofpr�l'lentaçõet1 A. 8. Lar. Ltda.

HIO:--· RUII Senador Dant.... - ... A.d.,
Te!. 225924

t'I I'�UICl HUIl Vitória 8ó7 -- e�'lP.J II .:

Te!. 34-8949

"""r\'lço T4�le"rllflc.{) da UNITElJ P'RESS Ill-PI

-'GENTES E CORRESPOilDJ.:NT.�
';;00&1 'füd;)1I 08 mllnh�ipio!t f' �ANTA CATARINA

ANUNC,.J8
!fIf'IIlIant ... CtlGtnto, dto acor.d(l ro. I tabela e. vir.'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
{"('1,rPI1(,S --mitidos nos articos assinado=

V I A J E MELRO.

PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TIPO
.. "\:--

SUPER-PULLMAN
NOVO HORÁRIO PARA CURITIBA

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

POLTRONAS RECLINÀVF.lS - JANELAS PANO�AMICA8
VIAGENS D I R E T a 8

PARTIDA FLORIANóPOLIS 5,4:6
CHEGADA CURITIBA 12,4:5

RAPID� SUL � BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS cOM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 RORM:

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

Ef3QUlNA TENENTE SILVEilRA - TEL.: 2172

Mnrilz s..6.João

MA SOBEUANA" PRAÇA li DE NOVEMBRO - ESQUINA
litUA FELIPE SCHMIDT

!,'ILJAL "A SABERANA" DISTRITO DO J:IIlTElIlJTO - CANTO

�---- ,--------------------_.

�IDdicador Profissi naU
�_������� � ,_��_�J

ORA. EBE B. BARROS
.,

CLINICA DE CRIANÇAS
DR. NEWTON D'AVILA

ESPECIALIDADE: DO'

ENÇAS DE SENROHA�
- PARTOS - CIRUR·

GIA -

Formado pela Escola de
Med'ic ina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materní
dade Clara Basbaurn, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
é do Hospital do IAPETC.
Atende provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte da man hã

DENTADURAS INfERIORES
MÉTODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRÚRGIÃO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO � das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

CODsultórlo·. 1lea1llêlle1.
.

A' HeI'OWCl LU liSA. ap",. •

Consulta..
CIRURGIA GERAL

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ,ESPE(IALlIA�
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

(LUBIE DOZE DE A6ÔSTO
GOMUNICAÇÃO

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 Doze

Domingo 28 - Baile no Doze

Segunda 29 - Baile Infantil no Doze

Baile no Práía

Têrça 1 - Baile no Doze

Os bailes começarão às 22,00 hs.· e o infantil será. da! .

15,00 às 20,00 horas.

PREÇOS
- Mesas - No Práia

DR. GUARACY A. :� ���:
SANTOS

uma noite

uma noite

tres noites

................

T
200,00
400,00
700,00

Selunda • 6.a-re1l.

Qu Ui •• l7 bOla0

Tel. -. UI.
Doenças de Senhoras - procto

logta - Eletricidade Médica

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

Consultas: Das 'ifí horas em diante.

Resld[)DC\a: FODe. g.423. Rua Blu
menau. n. 71

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 crs 300,00 por noite.
CONVITES

Casal Cr$ 2.000,00 para tôdas as noites

Casal Cr$ 700,00 por uma noite
.ndívídual 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 -

- as senhas serão distribuídas ,às. 7,00 liQras aO" " ..' >

�. • � ,.",
-

_ -; ,. t,

dia 18 (dezoito) de fevereiro e a venda será ini-
ciada às 8,00 horas.

t, '

(- 1-'

- O pagamento será feito no ato da aquísíçâo.
- Os convites obedecerão às exígêncías 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 rornecídos pela.
Secretaria.

6.0) - O convite não dará direito a mêsa 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 cadeiras por mêsa.
'

DETERMINAÇÕES
1.0) É rigorosamente vedada a entrade de menores nOB

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 fi
entrada.

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

5.0) O baile do Departamento -Balneario (Práía) rege
rá pelas mesmas instruções.

6.0) Os cartões de frequência não terão valor para (I

FLORlANOPOLl8

Carnaval.

ONIBUS -

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

SERÁ 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 esquecímento de carteira social (ou da mensalidade) .

2.0) Não serão atendidos no decurso dos bailes, pedídcs
ou aquisição de convites-ingressos.

3.0) Não serão atendidos pedidos de ingressos a roté-
tógraros.

.

Florianópolis, 2 de fevereiro de 1960.
HIRAM DO LIVRAMENTO SECRETARIO GERAL

V I S T O

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Especialista em moléstias de anus e recto,

Tratamento de hemorroidas, fistulas. etc.

Cirrurgia ana]
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

Dr. Eugênio T1'Ompowsky Taulois Filho Presidente

DR. IIOllDEM,AR
MENEZES

1553 -

DR HENRIQUE PRISCO

, PARAISO DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

ME'DICO
Especialista em moléstias de Se-

I
nhoras e vias urlnárlas. Cura ra.,

Operaçêje.. _ Doenças de Senllo- ntcal das InIecçôes agudas e crô-

ras _ ClínIca ce Adultos I
nicas, do apargího genlto_urlnárlo

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

tal dos Servidores do Estll4o. aparêlho DigestiVo' e do sistema

(Serviço do prol. Mariano ds An- nervoso. 80rárlo: 10',f. àB 12 e

drade j , Consultas: pela manhã no 2'h às ó boras Consultório: .

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

15.30 horas em diante no consul- - Fone 3246. Residência: Rua

tórlo, à Rua Nunes Machado. 17. Lacerda Coutinho. 13 (Cbácara do

esquina da Tiradentes _ Tele!, Espanha - Fone 3248.

,,2766. Re�ldêncla - Rua M.are
chal Gama D'Eça 0.0 141 - Tel.
3120.
.'

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

_ DOENÇAS DO PULMÃO -

- TUBEJlCUJ...OSE -

Consultório ._ Rtla �'ellpe
Schmldt. 3H - Tel. 8801.

Horário: das 14 às 16 hora.

-IRe&ldênCIII -. Felipe �chmldt,
0.0 127.

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana,

tômícas, Horário: Das 8 às ] 2 hs

Atende com 1I0ra marcada

Avisa sua distinta ollentela que

mudou seu consultórIo para a rua

Felipe Schmidt, n. 39-A - EmDR. HUBI GOMES
DR. ANTON 10 MUNIZ DE

ARAGÃO MENDONÇA
,J1...r:LI�l':'J_l.Ji·�A('�fiJ��

CIRURGIA 'l'r-tAUMATOJ...OGIA

OHTOPEDIA
Consultório: �I oão pInto 14 -.

Consulta: das Ui às 17 hO;as. dlá
rlamente. MeDou aos sábados. Re
,Irtêllcla: Hocal\l "a. ]:�fi. �'one 2714

MEDICO

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

Rua Gal. Bittencourt n. 12l.
Telefone: 265l.
Consultório:

Rua Felipe Scbmídt a, 87.
Esq. Álvaro de Ca.rvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00,
mente exceto aos

�. ..

�-
.

1'-1ADEIRAS PARA
.

CONSTRUr::ÀO
IRM/\OS 8JT(;'.J(OURT
(1',1\ Bt.r.�"Ó . 'ONf IBCI

�t�rlú(J (li P;"'���:�_�,:���I díaría
sábados.

I
DR. WALMOR ZOMER

GARCIA xxx

Diplomado pela Faculdade Nacio_
nat de Medicina da Unlv"l'sldade R-AUL . PEREIRA CALDAS

do Brasil
Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do Prol,
OctávIo Rodrigues Lima). Ex
ID terno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.'f.C. do Rio de

Janeiro. Médico do Hospltal de

Caridade e da Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-

PARTOS - .oPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo método

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto D, 18 sobo

psicc.prorüattco ,:>lefone n 2.467 - Caixa Postal D. 2D

Consultório: Rua João pinto n. 10,
das 16.00 às 18.00 horas. Atende
com horas marcadas. Telelone

3035 .- Residência: Rua General

Blttencourt n. 101.

b.OHARIO: Das 15 às 17 noras.

xxx

_.----------------�----------------------��--

D'EPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

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

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia, Bto. Antônio
Farmácia sto. Antônio

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

O serviço noturno será efetua do pelas f8.rmácias sto. Antô nío, Noturna e Vitória.

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

--_.__ ._----_.. _._- .-------------
-------

ESTREITO
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
21 - Domingo
28 - Domingo

-�.--' ,,---
---

O serviço noturno será efetu ado pelas tamácías do Canto, Indiana e Catal'inense.

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

l,AVANDO COM S A B Ã O

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VARIAS
BANGKOk - suai Male�tade

Phumípnol Adullej 'l:el do Sião
de 32 anos, é um. -seni;tor que CU1:
da multo de sua eleg'incla. Cada

ano l'enOVa completâljllente tacto o

seu &\jaNta-roupa d�eJe os trajesI ,l!,
de etlquêta à roupa eãporte.,�iO,
ra, vem de contrat�r., o '�ií�iate
do prlncipe de EdimpÚpgo para

que lhe conreccíone temos e ca,

mísas, pagaudo_lhe 'II ,pa��1:ens
até Bangkok, para � '��rova;:

,

NACIONÃLIZAÇA.O ,.
..

-I '\ '.'� 1 -'�

LONDRES - 0:& �ó.vtoi deve-

riam ser na.cionallz�9��' - de;
clarou tex.tul101mente, e�: um ser

mãO, .9 vigário angl1-c"nó' c1-e Bog
nor Regis; dr. Wlllls.m Sinclair_

snow: Expl1cou o Vlgár�? que, a

nu juizo, os Cadávere� teriam quP

passar auto�át1camente ii "er pro_

priedad-e do .Estado, com o fim de

serem colocados à di�posição dos

e RUBENS

p"ra

COSTA

,

pêjo deveria ter sido recebi- ,
da, porém, no efeito suspen
sivo".
O § 5.0 do art. 15 da Lei

n.o 1.300, de 28 de dezembro
de 1950, que a Lei n.o,2.620,
de 4 de outubro de 1955, tor
nou extensivo à locação de
imóveis rurais, abre exceção
à regra geral dos efeitos do
recurso específico, eis que
dispõe que o interposto nas

ações de despêjo por falta de

pagamento de aluguéis só é
de ser recebido, apenas, no

efeito devolutivo.

Demais dísso, a reclamação
ficou sem objeto.
E' o próprio representado

quem informa que tendo o

reclamante comprovado a

interposição da presente re

clamação, pedindo a suspen
são da execução, até que
fôsse esta julgada pelo Tri

bunal, deferiu o requerido
nos seguinte têrmos: "'Sim,
visto que nenhum prejuízo
acarretará ao autor e adia
mento do despejo, e, em res

peito a decisão da Egrégia
Superior Instância" (fls. 15).
Florianópolis, 14 de outu

bro de 1959.
Osmundo NÓbreg-a

dente.
'

Ferreira Bastos, Relator.
Maurillo Coimbra.
Fui presente: Paulo Hen ..

rique BIasi.

Caixa de Esmolas aos Indigentes de
Florianópolis Dr. Heitor Blum

JOSÉ S. GLAVAN
2.0 Secretário em exercício

todo o material necessário

e.studiosos, proporcionando a 'êsses I �f�'··"

CAMIN'HO'NETE RENAULT 1950experimentos, transplantes de ó1'-

gãos e de membros, etc. Vende-se uma para 5 passageiros e bagageiro .

.

- Em outros países - &crescen .• ·11!!!!!t�· lI"tou o clérigo, flizendo evidente Pin ura:Vldros, pneus, placa, maquina tudo novo.

a.lusão &i provas f.ita.s n� União VêT e tratar na rua 14 de julho n. 595, Estreito, ou
Soviética. sôbre o transplÍmte de pelo fone 6222.
mem'bros - f&zem.se pl'ogr·esaos

.espetaculares sõmente porque se

rilllPõe de tocio o material neces':
_ária. E por que o nosso, que é
um p&is cristão, deverá permane,

ceI' sempre atrasacio, eljll ,Virtude
de concepções 'retrógr&Qil� &cé:rca cio

'c1estino cios despojos morti.is do

homem?

SUINOCULTURA
De 1.0 a 4 de abril próximo será rea

lizada
'.

a II Exposição Nacional de Suino
cultural na cidade de Concórdia, Santa Ca
tarina. A II ·Exposição Nacional de Suino
cultura de Concórdia será patrocinada pe
la Secretaria de Agriculiura de Santa Ca
larina e o Ministério da Âgricultura.

VENDE-SE URGENTE

ótimo apartamento cf três quartos no centro
em excelente zona residencial.
Parte financiada. Telefone 2832.

Nos Tribunais
Na Sessão Extraordinária do ccrnai ca C\� Tubarão, em que é, unânime não conhecer do pedido e bunal , por votação unânime, co,

TrIbunal de Justiça, Realizada no I impetrante Leonardo Alves Nu, determmar a remessa dos autos nhecer do recurso e n,egar_lh�

dta 10 de Fevereiro corrente, ro , nes e paciente protásio Espíndo- ao Egrégio Tribunal Federal da provimento. para confirmar a de

Iam Julg.e.<los ali Seguintes Fel, lia e José Espíndola. 'Relator o sr Recursos. CLlstas na forma da lei cisão recorrida, S'e,m custas.

tos: Ijes. MAURILLO COIMBRA, de., --: :-- --o .--

1) Habns-cOl'pUS N. 3,073. da I cídmdo o Tribunal, por votação 2) Habea3-col'pUS N. 3.071. da 7) Recurso' de nabeaa.corpus N.

comarca de Florianópolis, em que 474, da comarca de Braço do Nor_

Presí-

O desembargador Alves Pedrosa,

f'r6sidente do TrIbunal de Jus

tiça, recebeu do Ministro Barros

.'.

------�------------��t
é impetrante o dr. Aluizio Blassi e te, em que é recorrente o dr. Juiz

paciente Luiz Avelino Nunes. Re; de Direito e recorrido Wilson

la.tor o sr. Des, CERQUEIRA Westphal. Relator o sr. Des PA

CINTRA, d'ecldindo o Tribunal. TROCINIO GALLOTTI, decídín,

por votação ungntms não conne ,

ce. do pedido, por incompente e

determin"r a remessa dos autos ao

Egrégio Tribunal ]i'ederal de "'Re,

cursos. Custas a final.

do o Tribunal, por votação unâ

nime, conhecer do recurso e ne

gar_lhe provimento ,para confir

mar a decisão recorrida. Sem cus

tas.

6
CLUBE

DE
RECREATiVO

JAf\JEIRO

3) Habeas-corpus N. 3.076, da 8) Recurso de habeas-oorpus N.

Representaçúo n. 119, da-Com efeito, conforme se

comal'�a. de Brusq.ue. aduz no judicoso parecer de

Rela>Wr.;..,Des. Ferreir:a Bas-' fls. 17-18 "a Lei de Organiza-
tos. ção Judiciária disciplina os

_ oorreíeão em autos. casos em que cabe correição
_. Possível não é, através em autos. Não comporta,

de representa�âo, que se eX!1-
. através da representação,

mine a justiça ou injustiça que se examine a justiça ou

de pronunciamento írrecor- mjustíça do pronunciamento
rível. irrecorrível, mas sim que se

_ Os fatos arguidos contra verifique a existência de êr-

o representado foram por ro grosseiro ou abuso de di

êste esclarecidos satísratóría- reito que tumultuem o pro-

mente,' cesso".
_ Julga-se improcedente � No caso, o procurador da

representação, determinan- representante nem ao me

go-se o seu arquivamento. nos fêz menção ao dísposítí
Vistos, relatados e dís-

. vo legal em que rundamen

cutídos êstes autos de tau a reclamação.
representação n.o 1.19, De referência aos embar

da comarca de Brus- gos à execução - que, se

que, representante Lú- �undo afirma o Juiz repre
cía Tensini e repre- sentante limitou-se a man

sentado o Dr. Juiz de dar juntar aos autos, ímpro
Direito: cede o arguida, uma vêz que

ACORDAM, em Conselho tais embargos foram rejeí
Disciplinar da Magistratura, tados l1mlnarmente, porque

por unanimidadé de votos e entendeu a autoridade [udí
consoante opinou o Exmo. cíáría Incabíveis em ação de

Dr. Procurador Geral do Es- despêjo (fls. 14).

tado, [ulgar improcedente a Quanto ao excesso de exe

representação, determínan- cução, também nao é verda

do, assim, o seu arquiva- deira a assertiva, eis que tal

mento. somente ocorre nos casos

previstos no art. 1.013 do Có

digo de Processo Civil, e, no
caso em foco, nenhuma das

hipóteses aludidas no dispo
sitivo acima se apresentou.
Irrelevante, por seu tur

no, "que a apelação de des-

ESCOLA DE BALLET
ram II. soar &O D;leimo te�po� na A professora ALBERTINA avisa às interessadas que

manhã de ontem,
. ':, ' �s matriculas para o ano corrente estarão abertas nos

Imecil ..tl;meD.te,c·� PQl.'t�, auto- dias 24 e 25 deste mês de 15 às 17 horas à Praça 15 de

máticas se ·t�charim ,pre�4enQ� ·Novembro n.o 8.
,

ti;'"�: �.'.
�

'"

OB vIsltaut-es-- ,qu�· 8e encon"i<�WJ;lÍ -------._----------.--.------

,no interior d� Tôm. Houi;-:�: MISSA -= Aniversário de Falecimento
principio de Pantco entr,e o pú,bli-' •

;::g::a:
..::a:�I:::::a:�ti:��::i " CANDIDA ARAOJO SOARES

·���4.��. :.4

para, o q\W desse. e Viesse. é,'lif�' :
.• Tenente Ernepto Lourenço Soares e irmãs, sogra e

plinuto depoili, �hega'VilUl" ao' lÓ;&l' ,cUnhadas, convidam seus parentes'e amigos para assisti

quatro carrcii dI),. pol1ciil' e �Ul i�U; rem a Missa do 1.0 aniversário de falecimento que man

tomovel celula.r.
.:�' darão celebrar na Igreja Ordem Terceira (São' Fr�ncisco)

Contuo, tôda.$ as jó1j1,s cont1.lt'U,�� às.'1,30 horas, do dia 22 do corrente, no Altar Mór daquela
vam lIm s�u lugar. {} &larm� 'tQra !Jgreja, em inttmção da Alma de Cândida Araújo Soares.

aciona.do por um curto clrclJlto: Antecipadamente, agradecem o comparecimento a

(Tale�amall Qa ANSA , J?�_) êste' ato de fé cristã.
I

I
I
I
t
}' DIA 27 - Baile Carnavalesco -- 22 horas.

DIA 28 - Vesperal infantil carnavalesca

ESTREITO

comarca de TubarãO, em que é 475, da comarca de Itaiópolis, em

impetrante pedro pauto Scheifler que é recorrente o dr. Juiz de

e paciente Antônio João Jacinto, Direito e recorrido Antônio 1(1'0_

Custódio Medeiros e Sílvio Irineu cheski. Relator o sr, Des CER

Aguiar. Relator o sr. Dee. CER, QUEIRA CINTPA, decidindo o

QUEIRA CINTRA, decidindo o Tribunal, por votação unânime,

Tribunal, por votação unânime, conhecer do recurso e negarclhe

não conhecer do pedido, por in- provimento. Sem custas.

competente, e determinar are.

PROGRAMA DO MÊS DE FEVEREIRO

- 16 horas.
DIA 29 -- Baile carnavalesco - 22 horas.

OBS.: - Será rigorosamente exigida a

apresentação do talão do mês e

da carteira social.

messa dos autos ao Egrégio' Tri
bunal Federal d'? Recursos. Cus_

tas a final.

4) Habe"s_corpus N.· 3.072, da Barreto o ssgutnte te legrama :

1
comarca de Florianópolis, em qu-e

I
Rio, 29 - Tenho honra comu

é impetrante o dr. AIUlzio Biasi e, nicar a V. Excia. que eleito a 27

paciente Bráulio Antunes ou do corrente tO!Il'JÍ posse na pre;

I Bráulio Manoel Antunes, por vo.;" sente data,' cargo plesidente êste

tação unânime, não conhecer do Supremo Tribunal Federal. (ass,)
I

pedtdo, por Incompetente, 'e de. Minist,o Frederico de Barros Bar-

terminar a remessa dos autos ao reto _ presidente Supremo Tri

Eg·régio Tribunal Federal de Re-' bunal Fed·eral.

I
-

5) Habeas_corpus N. 3.077, da: ri . rab"
comarca de TubarãO, em que é rm, Wt4

SlNOpetrante e paciente João Silvestre I ·EN.Mendes. Relator o sr. Des. ARY

PEREIRA OLIVEIRA, decidi'udO .""

A VENDA MAS

BANCAS DE IORNAI1
E ftEVISTAS j

cursos. Custas a rínal,

Os ingressos para os bailes car

navalescos deverão ser r.olícita
dos com antecedência de 24 ho
ras na Secretaria do Clube.

Escrit6rio
.

de Advocacia
o Tribunal, por vítação unânime, I

não conhecer do pedido, por in,

competente e· determinar a remes

sa dos autos ao Egrégio Tribunal

Fderal d. Recursos. Custas a 1I_
Rua Felipe Schmidt, 14 - 20 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaid S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

na)

6) Recurso de habeas-corpus N.

473, da comarca de Braço do Ncr.,

te, sm que é recorrente o dr.

Juiz de Di>'eito e recorrido Oswal

do W?stphal. Relator o sr. De'S,

IVO Glln.HON, decídíndo o Trl.
I

Casa CoqueirosQ�estões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi
nais e fiscais. - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis -- N,aturalização � Inventários - oooran

ça� -- Contabilidade: escil.'itas, balanços, .análises e- pericias.

rua Des. p�d.·o

De ordem do sr. Presidente da Caixa de Esmolas aos

Indigentes de Florianópolis Dr. Heitor Blum, convido os

srs. sócios desta �ocie�ade para a
. s1ssão de Assemblé.ia

Geral, que devera realizar-se no dia 17· do corrente ines,
às 15 horas, à Avenida Hel'cilio Luz 20, pata 'e}�ição 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 quaiquer numero de sócios presente,
a,,S 15,30 horas.

Aluila_se à

Silva. ·160.

Tratar: Mauro Ramos, 2'21.
-----"..._--------_._---------------------

r
. conheça os novos veículos
i
CHEVROLET!

I
.-
II

l
f�'

GOMPRA
NOVA YORk - O Indústrial

Louis H. Ensley comprou .," uma
cidade inteira, com 2 .174 �.a�as,
uma Igreja, uma. escola e um tea_

tro, conitruidos pelo gov�rno, du
l'iInte II. guerra, para hospedi.r 06

operários de uma. fãbrlc'� de.' iU'-
mamentos bél1cls.

Durante 15 anos o lu�ar ficou

c1esabitado, até que agora o, 111'.

Insley viu um anúncie �ôbre a

venda da cidade e decldiú com.

prá-la, para abrigo de d�l!limpl'é_
�ados.
ASSALTO
LONDRES - Tôda& as sirenas·

de. aliuma da. Tôrre d. Lond�es,
------,------------

onde estão guardadas ou expost&S
a·s Jóll.S da Coroa Inglêsa, começa_

CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

"i\J�;"
F • .;:I,'("::.:':

'"\.

',.

CAMIONETA CHEVROLET 3.100

Poderoso motor 'Chevrolet - 6 cilindros
142 H. P. - é �' mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e ános
de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má
ximo de eficiência já alcançado em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re

duzindo o custo de operação e o desgaste
das peças vitais, êste poderoso motor Chevrolet
é econômico em todos os !entidos

vendas com facilidades e pronta entrega
�:

CARLOS HOEPCKE S.A. Comércio e (udústria
Rua Canso Mofral .30 • Florianópolis Sto Catolinc

"i\:.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o "rower" calarinense Francisco Schmitl, o, uChicão", como queiram os catarinenses ou o "S(hmilão" co
mo os cariocas preferem, voltou a demonstrar' suas aptidões de remador experimentado, desta feita integrando
com Johnson a forte guarnição carioca de dois com timoneiro que domingo laureou-se no Brasileiro de Remo,
disputado na Lagôa 'Rodrigo de Freil as, deixando bem atrás as demais gUIl'oições que concorreram ao'quarto
páteOa Quarla ..feira, Chicáo e Johnson não tiveram adversários para a 2.1. eliminatória e, assim, deverão enver

gar a camizefa auri..verde da C.8.D. no Campeonato Sul-Americano de Remo que será efet�ado em Montevi
déu, no pr'óximo mês� (omo se sabe, Chicáo possui os títulos de camp�ão calarinense, carioca, brasileiro e

sul�Americanor sendo considerado uma das grandes esperanças do Brasil nos certames de maior envergadura i
Parabensr (HICÃO!

No Cenário Esportivo Citadino
JOGADORES GAUCHOS ' serão disputados no gramado tarinense que participou do gueírense vem de favorecer o das no Figueirense, podemos
PARA O FIGUEIRENSE do clube, no Estreito. recente brasileiro de remo. próprio clube, o atléta e aos formar um quinteto ofensivo
O preparador Nelson Gar- * * * * * * demais clubes, que desta fór- dos melhores do nosso fute-

cia, da equipe do Figueiren- O CRUZEIRO DESISTIU RECONSTRUÇÃO DO ma poderão conquistar tais bol. Senão vejamos: Pela
se, se encontra em Pelotas, DE BRACINHO ESTÁDlO DA FAC craques para reforçar suas ponta direita Palito, na meia
credenciada pela diretoria do A equipe do Cruzeiro de O presidente da Federação equipes. direita formaria Rodrigues,
clube. para observar alguns Porto Alegre enviou, há se- Atlética Catarinense vem de Achamos a medida adota-I no comando Cavallazzi, na
jogadores. Assim que regres- manas atrás, um emissário a revelar a imprensa que está da pela diretoria do

Figuei-,
meia esquerda Pitóla e na

sar o treinador alvi-negro nossa capital tentando COl1- vivamente interessado em 1'('- rense como das mais felizes ponta esquerda Jacó, isto sem
apresentará um relatório a seguir alguns craques. Agora, construir o estádio da enti- em favor de nosso próprio ru- contarmos com o destacado
respeito dos atlétas, podendo retornou o sr. Roberto Rô- dade abandonado, fazendo tebol, pois Rodrigues, Pltóla, 'Torrado, que se encontra pra
então a diretoria estudar a neldt, afirmando que sôbre sentir ao público que necessi- Cavallazzi, Cebalos e Jacó, ticamente inutilizado para o
possibilidade de contratar Bracinho, do Ferroviário, de �,a de apôio integral de todos. têm qualidades de sobra para futebol em vista de uma sé
atlétas gaúchos para o con- Tubarão, nada ficou assen- Informou ainda que nenhum vestir a camisa de qualquer ria contusão no joelho. Por-
junto. tado, pois o clube estrelado auxilio financeiro até a ore- clube da capital e do Estado, tanto, sómente aí estão cinco

* * * vem de desistir de seu con- sente data recebeu a FI\.C, " * atlétas de qualidades reco-
O FIGUEIRENSE SONHA curso em vista das exígên- nem mesmo subvenção públi- CEBALOS E PITÓLA nhecidas que poderão ínte-
COM NILO elas do clube a que pertence. ca. A campanha para recons- INTERESSAM AO AVAl grar qualquer equipe.
O Figueirense esteve em *.. * trução do estádio será inicia- Entre os elementos corta- "* *

conversa com o atacante Ni- TATÚ INTERESSA AO da dentro em breve. dos pela diretoria do Figuei- SERA EM JUNHO O CAM-
lo, que atua pelo Paisandú, FIGUEIRENSE " * * rense, destacamos os nomes PEONATO DE AMADORES
de Brusque, tentando trazer O arqueiro Tatú que está MAIS UM DOMINGO de Pítóla e Cebalos que vêm Podemos divulgar oficial-
o magnífico jogador para a com seu contrato terminado EM; BRANCO de interessar ao Avaí F. C. mente que o campeonato
sua equipe. Todavia, Nilo ga- com o Figueirense, deverá Ao que parece o público Tanto o zagueiro como o ata- amadorista de futebol só
nha muito bem em Brusque, manter contácto com a díre- florianópolitano passará mais cante poderão ser contrata- mente será iniciado em ju
sendo problemática para o teria do clube para a reno- um domingo em branco, pois dos pelo Avaí que deverá íní- nho, portanto, em meados do
alvi negro a solução ideal. "ação de seu compromisso as equipes da capital até (o ciar negociações com os dois ano corrente. Pensa assim o

Contudo, 'os mentores do Fi- por mais uma temporada. O momento não conseguiram atletas, na próxima semana. responsável pelo departa
gueirense ainda sonham com clube já demonstrou ínteres- entabolar negociações com É possível que Cebalos e Pi- mento especializado da FCF,
a contratação do craque. se pela renovação de seu con- outros clubes para a realiza- tóla, formem na equipe pode- fugir a 'canícula que afugen-

" "" ti ato. ção de uma partida, nesta rosa qUe o Avaí deseja armar ta o público de nossa praça
O CERTAME ESTADUAL " * * capital. para a presente temporada. de esportes e mesmo oferecer
O campeonato estadual es-I' O PONTEIRO HÉLIO Portanto, acredita-se mes- * * * aos atlétas melhores condi-

tá com seu início previsto pa- RENOVARA mo que o público não assisti- trM ATAQUE EM ções para maior rendimento.
ra o próximo dia 6 de março, O ponteiro Hélio, perten- rá nenhuma partida de rute- LEILAO M. B.
estando o público ansioso cente ao Paula Ramos, está bol na tarde de domingo, vol- Com as dispensas verifica-
para reviver as emoções do com seu contrato' terminado tando a monotonia futebo
turno deste mesmo certame, com o clube tricolor. Todavia, lística de semanas atrás.
quando o Paula Ramos, apre- I a diretoria do quadro da es- * * *

sentou exibições de gala, es- trêla solitária, entrou em en- RODRIGUES, PITÓLA, NOVA IORQUE, (lBRASA) atingiu um ponto de eficiên-
tando, por isso mesmo, na li- tendimentos com atléta para CAVALAZZI, CEBALOS Um modêlo experimental de cia e segurança que SÓ foi
derauça do campeonato, se- renovação de seu compromis- E JACÓ motor de automóvel aciona- obtido pelo motor de com-

guido do Caxias. so, tudo levando a crer quê Entre os atlétas que foram do por turbina a gáz está bustão interna depois de
* * * Hélio, a éstas horas, tenha re- "cortados" pela diretoria do sendo desenvolvido pela Ch- quase um século de expe-

CA:-..1PEONATO REGIONAL novado seu contrato por mais Figueirense F. C. vamos en- rysler Corporation. Um por- riência.
O campeonato regional tam- um ano com-e tricolor praia- centrar os nomes de Rodri- ta-voz da .companhía decla-
bém está com seu início pre- no. gues, Pítóla, Cavallazzi, Ce- rou que, segundo se espera,
visto para o dia 6 de março, * * * bales e Jacó.

/

êsse motor estabelecerá no-

estando as equipes em gran- OFICIO DE PROTESTO Estl'anhamos terem tais vos recordes de eficiência,
des preparativos para a cam- DA ACESC jogadores recebido '''bilhete segurança e economia de
panha desta temporada, treí- A diretoria da Acesc, em azul" pois na realidade são combustível.
nando constantemente, vi- sua última reunião, realiza- bons elementos. Mas, o que O engenheiro-chefe de pes
sando a armação de seus con- rj� segunda feira, aprovou o 'importa é que o Figueirense quisa da Chrysler, sr. Geor
juntos. Envio de uma mensagem de que contava com uma infi- ge Ruebner, adiantou ser

O certame deste ano terá protesto ao dr. Ary Pereira e nidade de jogadores, perto de possível que, dentro de cín
um turno contando com tô- Oliveira, presidente d,t FASC, 40, não poderia contar com co ou seis anos, a companhia
do,') os clubes num total de por ter deixado de convidar tôdos. esteja apresentando auto
seze enquanto que no returno um cronista esportivo, para Tomando a deliberação de móveis com motores de tur

apenas disputarão os quatros ecompanhar a delegação ca- "cortar", a diretoria do Fi- bina a gás. Esclareceu que o

prímeíros colocados. motor de turbina a' gás [á

Turbina a gás para Automóveis

Sob a orientação da Se- de Fomento ao Cooperativis
ção de Fomento ao Coope- mo do IBC.

ratívísmo de Assistência à Por ocasião da solenidade

Cafeicultura do Instituto de posse da nova díretorta,
Brasileiro do Café, foi run- I falou, agradecendo as maní

dada a Cooperativa dos ca- festações de aprêço e solida

feicultores do Leste de Mi- riedade, o novo presidente,
nas, sediada em Manhumi- Sr. Anselmo Bonifácio.

rim, naquele estado. Essa co-

operativa agrupa os municí

pios visinhos econômicamen
te dependentes, contando
com avultado número de ca

feicultores.
A solenidade de posse da

Bua diretoria contou com a

presença dos representantes
da FARENÍ e do Sr. Lígia de

. Sousa Mello chefe da' Seção
,

Figueirense Futebol Clube* * "

o iSe fomenta oEXIJE o FLGUEIRENSE
JOGAR EM SEU CAMPO
O presidente do Figueiren

se vem de declarar que quan
do a sua equipe, fôr a man

datária do match, os [ógos

RESOLUÇAO 2/60
O Figueirense Futebol Clu

be comunica a todos os seus

associados, que estando o seu

estádio devidamente oficiali-

zado, todos os jogos amisto
sos ou oficiais em que tomar

parte ou não; serão realiza

dos em suas próprias depen
dências,
Assim sendo, fica determí-

.

nado que a entrada do seu

corpo social no estádio se

dará mediante apresentação
da carteira social, sendo ain
da indispensável a apresen
tação do talão que prove a

sua condição de sócio atuali
zado junto a tesouraria do

clube.

REMO
CARIOCAS VENCERAM A NEGRA
Ontem pela manhã, cariocas e gaúchos empenharam

se na terceira prova, em disputa da supremacia de "ou,t
riggers" a oito c/patrão, vencendo pela diferença de meio

Ibarco, com o tempo de 6,29 sego
Recorda-se que no domingo passado, os cariocas leva

ram a melhor, para depois, na terça-feira, perderem para
o "oito gaúcho, na Lagoa Rodrigo de Freitas.

Com esta vitória, estão os cariocas credenciados, a re

presentar mais um páreo, na disputa remística sul ame

ricana, flue se realizará em Montevidéo.
----_.... _ ... _._---'---_._--------------------------=-----

D. E. R.

Florianópolis, 17 de

fevereiro de 1960

WaldYT MalTa
Superintendente

Fluminense x
Tilu�arei e $uplerdes do Fluminense I·Da Ei R. Jogario dOiningo com inicio,
as 8 horas no Uf��1]�d� do Abr'f�@ de Menores.

O Conselho Arbitral da de da realização do torneio

F C F reunido no dia 15 do, início no campo do Figuei-
Sabe-se que a Ford e a Ge- ".,

neral Motors também já de- corrente, tomou as seguintes rense F.C.

deliberações: O Sr. Presidente. Thomazsenvclveram motores experi
mentais de turbina a gás,
destínados principalmente a,

1)

veículos pesados de carga.
-

I

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

(ooperatlvismo

O Presidente do IBC, Sr.

Renato da Costa Lima, em

companhia do Diretor New-

ton Fereira de Paiva, em: ce

rimônia realizada no seu ga

binete, assinou convênio en

tre aquela autarquia e a Co

operativa dos Cafeicultores
do Vale Mlacurí, sediada em

Teofilo Otoni. Na oportuni
dade, a nova diretoria da

coperativa composta dos 8rs.

Tito Guimarães, Leonídio
Mathias Boehler e Sebastião
Catta Preta expressaram aos

dirigentes do IBC os seus

,
agradecimentos.

A Fase Final Do Brasileiro De Futebol
Em Números

Abaixo damos um ligeiro retrospécto do certame nacio-

nal de futebol (fase final) :

São Paulo - Campeão .

Pernambuco - Vice-Campeão .

Distrito Federal - Terceiro .

Minas Gerais - Quarto .

GOLEADORES
Servilio (São Paulo) .

Pepe (São Paulo) ,. Dida (D. F.) e Osvaldo

(Pernambuco) , .. : : .

Ipojucan (Minas) .

Pelé (S. Paulo), Pinga, Décio e Almir (D.

F.), Traçaia e Paulo (Pernambuco) .

Tite (S. Paulo) e Henrique (D.F.) .

Coutinho, Dorval, Lima, Bazzaní (São

Paulo), Joel, Babá, Sabará m.F.), Geraldo

(Pernambuco), Toledo, Célia e tsaías (Mi-
nas Gerais) .

GOLEIROS VAZADOS

1 p.p,

.

4 p.p.
6 p.p.

12 p.p,

1.0 6 gol
2.°

3.°

5 gol
4 gol

4.°

5.°

3 gol
2 gol

6.°

1.0 Hélio (Minas) 25 vêzes
12Valdemar (Pernambuco) .

Gilmar (São Paulo) ,"' .

Ubirajara (Distrito Federal) :
.

Danton (M�nas e Manga (D.F.) .

Rosan (São Paulo) .

MARCADORES CONTRA

Djalma (Minas), Zé Carlos (São Paulo)

e Russo (Distrito ,Federal) .... .'... .' .... ..
EXPULsõES ..

Sabará (D.F.), Geraldo (Pernambuco) e

Zito (São Paulo) 1
CAMPANHA

2.°

3.°

4.°

5.°
6.°

"12
6 "

5

1 "

1 vez

vez

São Paulo
Pernambuco
Distrito Federal

Minas Gerais

Jogos Vitórias' Empates Derrotas
6 5 1

6 4 2

6 3 3

6 6

RESULTADOS
Dia 28/1/60 - São Paulo, 4 x Minas, 3

Pernambuco, 3 x Distrito Fectéral, 2'
.

Dia 31/1/60 - Pernambuco, 4 x São Paulo, 2

Distrito Federal, 6 x Minas; O

Dia 2/2/60 - são Paulo, 4 x Distrito Federal, 1

Pernambuco,2 x Minas, 1

Dia 7/2/60 - São Paulo, 6 x Minas, 1

Distrito Federal, 3 x Pernambuco; 1

Dia 10/2/60 - São Paulo, 3 x Pernambuco, 1

Distrito Federal, 8 x Minas, 1

Dia 14/2/60 - São Paulo, 2 x Distrito Federal, 1

Pernambuco, 4 x Minas, 1.

Nola Oficial do Departamento de
Futebol da F.(�F.

Chaves Cabral, .consultado a

Aprovação integral das respeito, informa da sua ím

tabelas confeccionadas possibilidade de concordar
para o Torneio Início e

I
com esta iniciativa, uma vez

1.0 Turno do Campeona- que o campo ia sofrer uma

to Citadino de FutebOL, alteração no seu .gramado,
As partidas que, por impossibílítando o seu uso.

quaisquer circunstâncias I O Presidente do Departa-.
não forem: realizadas nos mente de Futebol da FCF,
dias predeterminados, o agradece a presença dos pre
serão após o último pre- sidentes e representantes dos

visto na tabela. clubes filiados, a esta nossa,
A classificação dos aspí- segunda reunião, e convoca
pirantes será definitiva os 81'S. Presidentes para nova

no 1.0 turno do campeo- reunião do CONSELHO AR:
nato. Os aspirantes dos BITRAL, no dia 22 do corren

clubes classificados para te, às '20 horas, na séde da
o 2.0 turno, farão as pre- F.C.F., com o fim específico
liminares da segunda de tratar sobre o caso das ar

etapa da' competição má- bítragens.
xima da cidade, sem con- ABEL CAPELLA'
tagem de pontos. Presidente do Departa-
Pelo Sr. Thomas Chaves :qJ.ento de Futebol da FCF
Cabral foi abordado o

caso das arbitragens, fi-.
cando este assunto para
l'er tratado na próxima
reunião do conselho arbi

tral, cuja convocação foi

feita pelo Presidente do

Departamento para o dia

22 do corrente.
.o Sr. Presidente do De

partamento levou ao conheci
mento dos presentes, que a

FCF poderá fornecer as bolas

para as disputas das partidas
.pelo campeonato, por pr�os
bem inferiore$ aos cobrados

pelo nosso comércio.
.

Foi aventada a possibilida-

2)

3)

Aluga-se um apartamento com

ótimas Instalações; ,em frente ao

Cine Glórl;t, lia Estreito.
Tratar com o 'proprietário' no'

'ERREMO' ..
VENDE SE 'ter'reno ' com

-

superior a 6'00 metros" quad""-dos

(15,50 )11, dt' frente por '40;'13 m.

de fundos),. situado 'na centrq oe'

mldl;, jntél'&Ssados qC1e1l'llim cUl'I_'

glr-se 11.0 sr. Ribeiro, Caixa pOI.ltal

19, Florianópolis.
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

Não é tão dificil
dos.comcssomcs

�b

(Exclusividade IBRASA)
Em artigo publicado a 13

de janeiro último, nêste jor
nal, falamos sôbre o sexo

cromatinico e sexo cromosso
mico e mostramos como as

técnicas que permitem deter
miná-las vieram prestar
grandes serviços à medicina.
·.Recapitulando, mostramos
qus o sexo das pessoas pode
ser "lido" em cada uma das
células do corpo ié uma ma

neira de falar muito geral),
.seja .pela observação de de-
terminadas massas .coradas
(cromatina sexual), seja pe
ta contagem e análise dos
próprios cromossomos. Sa
lientamos mais, que a obser
vação dos cromossomos bem
separados, em. .condições de
poder contá-los com precisão
não era coisa simples e que
para. tanto se tornara preciso
recorrer a técnicas especiali
zadas das quais faziam par
te a cultura de tecidos e a

aplicação de uma droga cha
mada colchíeína, que tem a

propriedade de deter os cro

mossomos numa certa fase
.

em que êles se ,separam e se .

mostram, por isso bem dis-
tintos.

'

Dabe-nos agora dizer que
em comunicação à Sociedade
Brasileira de Biologia de Ri
beirão Prêto, ainda não pu
hlícada, mas que aparecerá
em "Acta Physiologica Latí
nO-Americana", o dr. ca�
sío Bottura, do Departamen
to de Clínica Médica da Fa
culdade de Medicina de Ri
beirão Preto (Universidade
de São Paulo), descreveu
uma técnica mais simples
para observação e contagem
dos cromossomos, aperfei
çoando desse modo a que foi
por nós referida no artigo de
13 de janeiro. A técnica re

Iatada por Bottura dispensa
t1 cultura de tecidos. A prin
cípio foi ela utilizada em pa
cientes atacados de câncer,
mas depois foi aplicada com
êxito em pessoas normais.
Consiste, em injetar íntrave
nosamente uma certa quan
tidade mínima de desacetíl
metllcolchicina e depois de
algum tempo retirar um pou
co de medula ossea da pes-

..,

soa, por meio de- punção es

ternal. O material assim co

lhido é submetido a colora
ção especial e .mostra ceíu
las com cromossomos bem
separados e de fácil identifi
cação. Não observou o autor
o menor sinal toxico atribuí
vel à injeção da droga.
Os leitores que se interes

saram pelo assunto tratado
em nosso ªrtigo de 13 de ja
neiro deverão, pois, acres

centar os dados acima aos

por nós divulgados. E deve
rão também notar mais um

detalhe interessante, que não
ficou suficientemente escla
recido naquele artigo e no

anterior sôbre sexo cromati

nico, publícado a 3 de janei
ro. Trata-se da massa de
cromatina sexual que apa
rece nos neutrofilos do san

gue periférico sob rerma de
baqueta. Segundo mostramos
num desenho publicado no

artigo de 3 de janeiro e co

piado de um artigo há tem-:

pos publicado por Bottura na

"Revista da Associação Pau
lista de Medicina". Há uma

diferença essencial entre es

sa massa que aparece nos

neutrófilos e a que se vê nas
demais células do corpo do

ponto de vista da interpreta
ção do sexo cromatíníco. E'

que a baqueta, isto é a mas
sa observada nos. neutrófilos
do sangue nunca.aparece em

indivíduos masculinos; nas

de sexo feminino ela aparece
numa certa proporção de

CONFlWGIIA·jf OUAlQUE; lIPlI
Df CHAYf

.

i!lt;..·fllllCilu lo1inline, n.' 2f

glóbulos. A massa cromatí
nica de outras células, po

rém, aparece tanto em indí
vídu.os masculinos quanto em

LIRA TÊNIS CLUBE

m

a aritmética PROGRAMA E REGULAMENTO PARA O

CARNAVAL OE 1960

PROGRAMA
DIA 27 - sábado - Baile de Abertura, às 23 horas.

Dia 28 - domingo - Baile Infanto-Juvenil, das 16 às 22 hs.

Dia 29 - '2.a reíra - Baile, às 23 horas.

Dia 1.0 - 3.a feira - Baile, às 23 horas.

REGULAMENTO
a) Reserva de Mesas

As senhas serão distribuidas di,a 22 de fevereiro, 2.a

feira, às 7 horas da manhã, na sede social, e a reserva será

feita no mesmo dia, às 19,30 horas, no mesmo local.

É obrigatória a apresentação da Carteira Social e ta

lão do mês de revereíro corrente, para o que o Cobrador

estará presente, para o competente contrôle.
IMPORTANTE: Cada senha dá direito somente a

UMA MESA.

Bortura nessa oportunidade
analisar alguns aspectos do

problema.
Para que o leitor veja co

mo na realidade a questão
está sendo revolvida profun
damente, basta dizer que de

pois da publicação do "Sym
posium on Nuclear Sex", de

. . " , Smith e Davidson (Heíne-
remínínos, segundo explíea- vereiro este assunto será tra-. M dí 1 B ok '958)

1'" t
man e ica o s, �

mos a las, porem em propor- ado de maneira especial na I breví lte acões fun-
. _ so reVIeram a ,_,l'

_

-

çoes diferentes.
I Assocíação Paulista de Me-I d' taí interpretação

A I
-

d'
. amen aIS na

s re açoes entre sexo ero- i reina, devendo o dr. Cassio
I do sexo, em determinados

casos, e verificação de tipos
sexuais ainda não observados

na espécie humana, segundo
referimos aliás na parte fi

nal de nosso artigo de 13 de

janeiro.

E' assunto em plena ebu

lição, pelo que se vê, e é

agradável registrar que êle
está sendo ativamente pes
quisado na excelente escola
médica de Ríbeírào Prêto.

J. REIS

matinico e sexo cromossomí
co, assim como entre êstes e

o grande esfôrço de pesquisa
em tôrno do assunto. Em fe-

às grandes massas.

Numa
.

manifestação de

madureza, os estudantes se

movimentam de norte a sul,
acordando todo o Povo para
a luta contra o famigerado
projeto, a fim de que seja
feita pressão junto ao Se

nado para que não consume

êste crime hediondo de que
serão vítimas as futuras ge

rações brasileiras.

exigidos à entrada.

Será rigorosamente prOibido O uso de lança-perfu
me como entorpecente.
Os convites só serão fornecidos no dia da festa,
das 14 às 18 horas. IMPORTANTE: Não serão

atendidos, no decurso dos bailes, casos de esque
cimento de carteira social ou da mensalidade e

. anuidade, bem como pedidos ou aquisição de con

vites-ingressos.
FlorIanópolis, 15 de fevereiro de 1960

A DIRETORIA

Contra a Escola Pública
Com tudo isso, deputados,

despreocupadamente, apro
varam um projeto de lei que O Clube não distribuirá convites. Para as pessôas em

é uma ameaça concreta ao trânsito, poderá a Diretoria, a seu critério, e sob a respon
ensino público e, vale dizer, sabilidade de um sócio, que ficará sujeito às penalidades
democrátíco, que obrigará a estatutárias, e que deverá vir em companhia do convidado,
um retrocesso na nosaa evo- expedir convite, mediante o pagamento das seguintes
lução, econômica tl política. taxas de frequência:
Recuaremos dentro da

mar-Icha histórica, desde que es- Casal _ Cr$ 2.500,00, para tôdas as noites.
tudar será um privilégio e Casal _ Cr$ 1.500,00, para uma noite,
não mais um direito de to- Individual _ Cr$ 2.000,00 para tôdas as noites.
dos. Individual - Cr$ 1.000,00: para uma noite.
Felizmente, porém, a in- OUTRAS DETERM;INAÇÕES

consciência da Câmara Fe- 1. É rigorosamente proibida a entrada de menores

deral já começou a merecer nos bailes noturnos. De 14 a 18 anos só acompa-
as críticas e a repulsa de to- nhados de seus pais .

dos quantos desejam.o pro- 2. No baile infanto-juvenil não será permitido o uso

gresso do Brasil e sabem que de lança-perfume.
êle só será possível tendo por 3. A carteira social e o talão do mês de fevereiro de
base uma educação acessível 1960 ou anuidade de 1960 serão rigorosamente

b) Preços das Mesas

Para os 3 bailes ,........ Cr$ 800,00
Para o baile infanto-juvenil Cr$ 100,00

NOTA: A mesa para uma noite, só será reservada a partir
do dia 27 de fevereiro, às 14 horas.

c) Convites

4.

5.

Carlos Adauto Vieira torta do sr. Carlos Lacerda. cia educacional. Sê êles po-

Nun�a ser�, d�mais criti- II �,ntão era possível um p.ro- derão satisfazer as exigências
car a mconsciencia de certos [éto de tamanha ímportãn- dos prêços do estudo.

parlamentares que se esque- cia, de tal envergadura, ser! Tal acontece quando o

cem das suas funções de re- aprovado em cinco minutos, I nosso proce.sso dese�volv�presentantes dos interêsses como quem bebe um copo mentista exige cada vez riais

poulares, tornam-se simples d'água? E' demais! técnicos e mão de obra es

homens de negócios, trafi- No Brasil a obtenção de pecíalízada. Quando a in

cando, a sua influência e um diploma custa uma for- ctústria reclama cada vêz
vendendo o seu voto. Para tuna. 0.3 prêços das anuída- maior número de operários
exemplificar é b as t a n te des são exorbitantes e proí- com conhecimentos mais

apontar o recente caso do bítívos, O material escolar amplos, para que produzam
projéto da Lei de Bases e Di- tem valor astronômico. Além melhor e em maior quantí
retrizes da .Educação, de au- de que a quantidade de esta- dade. Já não interessam

belectmentos escolares não mais Os artesãos, apenas.
atinge número suficente pa- Mas, sim os trabalhadores
ra abranger todos quantos capacitados íntelectualmen

desejam frequentar os cur- te. Quando o nosso País tem
sos. Em dados concretos te- mais fome de engenheiros,
mos 15 milhões de crianças de médicos, de arquitetos,
esperando vaga em escolas enfim, elementos portadores
primárias. E quantos mi- de curso superior.
lhões não lograram obter o

FOl'l'a-se. cintos com couro, qual. diploma ginasial por insufi- Ainda por cima, há ex-

cíêncía de colégios e alto pressa dísposíção constítu

prêço do estudo? E as racul- cional para disseminar o en

dades, quem as pode tre- sino através a criação de es

quentar? Pois bem, para mal colas públicas, objetivando
dos nossos pecados, com a eradícar o analfabetismo

aprovação do projéto Lacer- que, por seu índice altíssimo,
da ainda mais calamitosa se nos coloca 'pessimamente
torna a situação, eis que só perante as demais 'nações ci

os ricos poderão ter assístên-
.
vilizadas.

]l
PARA SEU PROGRESSO SANTA CATA
RINA PRECISA DE CELSOi
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Celso pensa assim: em têrmos de habitação

(INTOS
-ques feitio.

Rua Esteves Junior, 106
---------_._.�---

Aspirador de Pó
VENDE�SE

Fi_ "\ NT.�.

"Não estaria completo nosso planejamento se nos

esquecessemos de abordar o tema da habitação.
Glls orçamentos familiares, sobretudo os das clas

ses trabalhadoras e dos servidores públicos de -remu

neração média, são terrivelmente onerados com o pa

gamento dos aluguéis.

Em perfeito estado de conservação

prêço módico. Tratar na Av. Rio

Branco, 191 - Fundos.

TELHAS. TIJOLOS ''-

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
C"I� BAOARÓ . 10N( )lO!

A"TIGO DlPÓ,nO 041'011"'''''

Irnagtnamos então que deverá ser objeto de cuida
doso estudo a meta da habitação popular traduzida na

construção de alguns milhares de casas residenciais,
transferíveis mediante financiamento aOR interessa
dos certos dos centros urbanos ou rurais".

(Do discurso-plataforma do sr. Celso Ramos)

Você tem problema de moradia?
Você quer construir a sua própria casa?
Decida-se então em favor de Celso que pode

dar a oportunidade de resolver êste seu problema.
lhe

ALUGA..SE
Uma casa à rUa Conselheiro

Mafra, 71A, com todo confôrto e

telefone, procurar chaves à rua

Tenente S1J·velra, n.o 29 sobraao,
com a srta, Ol�lnéla.

��JuJ .

ÃENSIN..Q
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNA"
E REVISTAS

\.J.ok� .. ' ",,111<.'1 .• J.

Au!as de lna;ês
Aprenda Inglês -_ ràpidamente -

numa tUi'ma pequena. Com o pro.,

fessôr Mr. Edward Green à rua

Tiradentes, 36 .. \tende das 9,00 às

UUA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

Coqueiros
Aluga_se à rUa Des.

Sllva. 160·

p�J:o

-Tratar: Mauro Ramal!
, 2'2i,
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COM A INAUGURAÇÃO DA F. M.

nta Catarina Formar
•

(OS
Nas faias abaixo temos três aspectos das solenidades de ant eoníem, quando da inauguração, pelo governador HeribertoHulse, da Faculdade de Medicina de
Santa Catarina feita, em comum acôrdo, pelas administrações estadual e federal. Vemos, da esquerda para a direita, um aspecto das autoridades, quando dis
cursava o dr, Zulmar L. Neves, uma fofo dos presentes, desta cando-se a figura do sr. Celso Ramos, e o descerramento da placa comemorativa, pelo governador.

.:.:' -'

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

Ef tl�m �lON: PT� cum�rirá �ecisão�a esfera Nacional
Criticada a falia de energia elélrica: Dib Cherem - Realça da a ineficiência da ELFFA - Governistas
concorrem para manlença de velo: Govêrno continuará senhor da quola do arligo vinle

PRONUNCIAMENTO DA MAIS ALTA IMPORTANCIA NA AREA DA POLI- nar tão angustiante proble- - O $1'. Ari Milis do PSP
TICA ESTADUAL FOI DADO NA SESSAO DE 18 DO CORRENTE, PELO LIDER DA ma.

-

de Pôrto União, requer apê-
li A H I A BITTENCOURT: lo às oías. Real e CruzeiroBANCADA PETEBISTA, DEPUTADO EVILASIO CAON, AO LER, NA ASSEMBLÉIA, CONGRATULACõES 'A FA- no sentido de ser concedida

O RELATÓRIO QUE O SR. JOAO GOULART APRESENTOU NA CONVElNÇAO NA- CULDADE DE" MEDICINA linha aérea daquela cidade a
CrONAL DO PTB. DO ESTADO Florianópolis. Sugere o sr.

NADA MA;rS SERIA NECESSARIO ACRESCENTAR, E NE.M; MESMO ISTO Antonio Almeida que a C::lSH

FJ:!:Z O EFICIENTE E CULTO PARLAMENTAR TRABALHISTA, AO DOCUMENTO O deputado Bahia Bitten- se dirija à Díretcría de A�")-
court requer um voto de náutica Civil;

ELABORADO PELO PRESIDENT� DO PTB NACIONAL, E QUE NAQUELE MO- congratulações à direção e
MENTO LIA PARA TRANSCRIÇAO NOS ANAIS DA CASA. AO FINAL DA LEITU- à comissão encarregada da
RA, O ORADOR MA�IFESTOU QUE O SEU PARTIDO, EM SANTA CATARINA, criação da Faculdade de Me-

CUMPRIRA AS DECISÕES TOMADAS NA ÓRBITA NACIONAL E NA CONVEN- dícína de Sta. Catarina. Re-
quer, também, telegramas, noÇAO QUE ORA SE LEVAVA A EFEITO, NA CAPITAL FEDERAL. TERMINOU POR mesmo sentido, ao presíden-

EXFnESSAR QUE O MARECHAL LOTT, AO DEFENDER A CAUSA NACIONALIS- te da Repúbllea, sr. Jusceli-
TA, SE AFINAVA COM A DJRETRIZ DO TRABALHISMO BRASILEIRO, E TAIS no Kubitschek, Governador
PROPÓSITOS GRANDES BENEFíCIOS TRARIAM AOS TRABALHADORES. Heriberto Hulse, e sr. Clovis

Salgado, Ministro da Educa
ção. O representante pesse
dista de Itajaí justifica da
tribuna sua proposição, apro
vada por unanimidade, e diz
elo significaelo de tão impor
tante escola superior no Es
tado.

--- O sr. Wenceslau Bonni,
do PSP de Rio do Sul, apre
senta dois projetos abrindo
crédito de um milhão ele
cruzeiros para construção de
um grupo escolar no distrito
de Braço do Trombudo e

igual quantia para constru
ção de outro grupo escolar
em Aurora, munícípío do
Rio do Sul. O orador [ustí
j'�ca os projétos da tribuna,
e se refere as atividades do
parlamentar Orlando Bérto
li.
- E' apreciado o veto go

vernamental ao projétc. do
sr. Evilasio Caon, que obriga
ao Estado o pagamento men- �

sal às prefeituras das quotas
cio artigo 20. O sr. Osny Re
gis deixa para depois a repo
sição das quotas, não poden
do fazê-lo, lamentando que
o veto não possa ser rejeita
do. O autor do projéto afir
ma que o Estado se aprovei
te indebitamente de valor
que pertence ao mumcipio.
Na votação, o veto é mantí
dó.

FLASHES

A ELFFA E A ENERGIA I
Continuando a abordar o

ELÉTRICA NO INTERIOR assunto, o sr. Dib Cherem
DA ILHA E NA CAPITAL discorre sôbre os empêços

que a permanência do pro
blema traz para Florianópo
lis, havendo necessidade de
revisão completa no sistema
de eletrificação local, pois
êsse estado de coisas vigen
tes não convida a interêsses
industriais aqui se instala
rem.

ELFFA NÃO FUNCIONA NA
CAPITAL

blemas de turismo e rodovia
rísmo em Florianópolis, am

bos se completando com a
existência de energia elétri
ca farta, pois tais fatôres se
riam de molde a atrair cada
vêz maior número de visi
tantes à Ilha, constituindo
ótima fonte de renda. Após o

sr. Orlando Bértoli afirmar

o deputado Dib Cherem
abordou o problema da ener

gia elétrica no interior da
Ilha e na séde da capital.
Inicialmente, disse ser por
tador de apêlo de moradores
do interior da Ilha no senti
do de ser, para. ali, forneci
da luz e fôrça.
O orador, continuando,

disse que em 1951 a capital
foi suprida de energia pela
Companhia Siderúrgica Na
cional, através de Capívarí,
porém os residentes nas lo
calidades do norte de Floria
nópolis se viam a braços,
ainda, com a falta de ener

gia, constituindo fator de en

trave ao progresso daquela
parte da Ilha.

.A certa altura, afirmou o

sr. Dib Cherem que faltava
luz até em Itacorobí, local

próximo da cidade, lembran
do, na oportunidade, que por
ocasião da chegada dos cor

pos do senador Nerêu Ramos,
deputado Leoberto Leal e go
vernador Jorge Lacerda, no

aeroporto Hercílio Luz, as

emissôras locais não pude
ram fazer a reportagem do
trágico acontecimento por
falta de energia, ao que o sr.
Orlando Bértoli aduziu fal
tar a fôrça, em Florianópolis,
tôdas as horas e todos os

dias. O referido parlamentar
disse, a propósito, no seu

aparte, que o problema deve
merecer dos poderes tôda a

atenção, afirmando, em se

guida, que não se incorporou
um quilowat de fôrça nêste
govêrno.

- O sr. Evilasio Caon re

que o povo já cognominou o quer telegrama às bancadas
sistema de energia da capí- catarinenses do Senado e da
tal do Estado de "písca-pís- Câmara, apelando no sentído .

ca", o sr. Dib Cherem termí- emprestem seu apôio ao pro
na sua exposição apelando [éto de reclassificação do
aos deputados governistas, funcionalismo. Os srs. Dib
em nome dos moradores do

I
Cherem e Adernar Ghisi ma

interior, no sentido de que o nifestam a solidariedade das
Govêrno determine provi- bancadas do PSD e UDN,
ciências tendentes a solucio- respectivamente;

Em- aparte, o vice-líder diz
que a nova rêde de energia
da CSN está em construção,
e que a ELFFA é um conjun
to de refôrço, utilizável so
mente em caso de emVgên
cia, e porisso mesmo não es
tá em condição imediata de
fornecer energia, ao que o
sr. Antonio Almeida contes
ta, afirmando que o conjun
to em questão não funciona
na capital, e quando falha
Capivarí, a ELFFA não en
tra em ação.
Portanto, não há energia,

e não se incorporou, real
mente, um quilowat ao que
o Estado já possuia. O orador
se refere, então, ao fato de
que a ELFFA, não oferece,
com contrapartida aos au

mentos de taxas, exorbítan
tes, nem os serviços normais
a uma série de distritos que
não possuem um poste sequer
de ilumiancão. Essa anoma

lia acarretá ao interior pre
juízos consideráveis e, ali, a

energia é invenção que aquê
Ies moradores ainda não co

nhecem.
Aludiu, também, o orador,

ao fato de, quando jornalis
ta, haver abordado os pro-

NESSA CAPITAL

Morre na viaPú

f

Florianópolis, Sábado, 20 de Fevereiro de 1960

Seminário Sócio Econômico
CELSO RAMOS, HOJE, EM LAJES

Sob a presidência do sr.

Celso Ramos, Presidente
da Federação das Indús
trias de Santa Catarina e

Supervisor geral do Semi
nário Sàcio-Econômico,
realiza-se, hoje na cidade
de Lajes, mais uma Reu
nião Informal do grande

Conclave que vem regis
trando os problemas da
sócio-economia de nosso

Estado.

A fim de presidir os

trabalhos, seguiu, ontem,
1,-'''a aquela progressista
cidade, o sr. Celso Ramos.

LOTERIA DO ESTADO

Extração de ontem

5.156
3.881
7.953
1.098
2.798

Cr$ 500.000,00 Florianópolis
Cr$ 50.000,00 Florianópolis
Cr$ 30.000,00 Florianópolis
Crjli 20.000,00 Pôrto União

Cr$ 10.000,00 Florianópolis

lica um Demente
POSSUIA, ALÉM DISSO, TUB�RCULO SE P�LMONÀR - DEODAT9 PEIXOTO/ I �i��� ;!�::!��:n!�!��i�r:=oD�2��e�0�0, I��Ep�!�í,--:ar���2�O��d� ���Tn?a�I� f�tyE nã��aVq�����a v�' e �e��� I �����p�r���e���.�s� ��.���

cruz de sua triste exístêncía de sofredor, pobre, tubérculo- adianta, mas, registrá-lo LJa- , falta absoluta de assistência l quem o atendesse.

so e demente, sem recursos de espécie alguma, sem assis
tência de qualquer natureza, alimentando-se das migalhas
que conseguia para seu sustento. Várias vêzes tentara an

gariar recursos que sempre lhe foram negados até que,
desiludido de qualquer amparo oficial ou mesmo de uma

assistência e recolhimento, que lhe desse uma cama para
aguardar a morte, deixou que tudo corresse á conta de
seu triste e malsinado desti0'l.
Emilio Evaristo, condoído a rua e o deixaram para que

daquele infeliz, tomou a si o fôsse para casa.

encargo de trazê-lo em seu Morando num casebre ve

automóvel, levando-o, então lho lá se foi a pé. através
à Secretaria de Saúde Públi- sando a Ponte Hercílio a ca

ca, rogando fôsse dada assís- minha dos Barreiros.
têncía ao infeliz. Surgiram A morte, porém caminhava
dificuldades, tendo o sr. Eva- com êle para o golpe de míse
rísto deixado o enfêrmo ali ricórdia e antes de chegar ao
para esperar as providências. rancho, o 'abateu em plena
Estas não vieram e logo após, estrada.
um chamado para a Polícia
foi feito, pedindo a retirada
de Deodato daquela Reparti
ção, alegando-se, que o ho-·
mem estaria tomado de um

acesso de loucura.

A LUTA DOS PIOFESSÔRES

Jubileu de Prata do G.E.
"José Boiteux"
(têxto de Silveira Lenzi)

Poucos souberam, que na data de on

tem o maior Grupo Escolar do nosso Es

tado, completou seus 25 anos de runeío
namento.

O Grupo Escolar José Boiteux, aco

lhendo nada menos de dois mil alunos,
em três turnos diários, alcançou, ontem,
o Jubileu de Prata. Vinte e cinco anos de
serviços prestados à coletividade floria
nopolitana.

Uma forte hemoptise o' Muitos foram os que passaram e es-

prostrou para não mais le- tão passando pelos bancos do Grupo José AINDA DE LUTO
vantar-se e ali mesmo, Deo- Boiteux. Muita cultura, muita ilustração, Explicou-nos a professôra Hilda Dutra
dato Peixoto entregou sua tem sido difundida pelos seus abnegados dos Anjos, que os professôres de Santa Ca-

alma sofredora a Deus! professôres orientando e capacitando os tarina ainda permanecem na atitude de
Na Colônia Santana, há que buscam o aprendizado. luto, e� sinal de protesto, a não obtenção

um recolhimento (ísolamen- de suas metas reivindicatórias. Disse aín-
to) para doentes tubérculo- ASPECTO COMOVEDOR da que, embora o início das aulas este-
sos. jal� marcadas para o princípio de �arço,

Estivesse êle recolhido Ontem recebemos em nossa redacão, enquanto não fôr resolvida a situação �o
àquele i_solaI?ento, !lão __!;eria a visita d� professôra Hilda Dutra "dos ��g;ist§rio catarínense. os professores nao

������;�o trrste e ta? ao de-
\ ·{&.li1��.lt�s,;�r;.�dz;�u;;s:r�s;sr;.\;�,1�e-Uf..l.!:.!���;'�!;�%tr!���b"%$$jN$:rtê$$$

Cidade em Festa:
CIRCOSCOPE CHEGOU

procedente- de Buenos Aires completo zoologtco, que percorre

apóo. dois meses de êxito na. cida as Americas. Armado na praça da

de ele curitiba, apresentando os Bandeira, estará no dia de hoje
maiores artistas do mundo: Are- com duas sessões, uma às 19,30 e

outra às 21,30.mistas, t"ar ezistas, malabaristas

acrobatas, 10 palhaços, contorcia, A cidade, com a chegada do

nistas, 3 domadores, 4 elefantes Circo vestiu roupas novas e está

da IncHa, u '�03 polares, e da Rúe- em festas, verrricande-se desusado

sía, leões africanos, 6 tigres de movimento naquele Iegradouro Pú_

bengala, zebras, panteras negras, ==, onde centenas de milhares

etc" chegou a nossa Capital, an.1 de pessoas acorrem pa-ra o espe.,

teontem, o CIRCOSCOPE, o mais
I táculo maior dq... mundo: o circo.

Dois políciaís chegados à
Secretaria, encontraram-no
quieto, sentado em uma ca

deira que lhe haviam dado
pena descansar ...

Trouxeram e infeliz para

cola onde leciona, no estado em que se

encontra, convidou-nos para visitá-la, a

fim ele que constatássemos a veracidade
de suas palavras.

Relllmente, o Grupo Escolar José Boi

teux, local onde em outros anos, nesta

época, e àquela hora, ouvia-se a algazarra
da petizada, a movimentação nos seus

corredores, deparou-se justamente em

uma data tão significativa com o aspecto
tristonho, e porque não dizer, desolador.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


