
PTB, hoje, em Co
ndidatos LOos

:�o, homologará
i�:��� �

CiO
- Com a presença de �2, �eleg�dos de 21 Estados da Fe

deração e de cinco TerntorlOs, Instalou-se, ontem, a Con-

venção Nacional do Partido Trabalhista Brasileiro, que ho

mologará, hoje, os candidatos a Presidente e a Vice-Presi

dente da República, respectivamente o MARECHAL LOTT

e o sr. JOãO GOULART.
Foi eleito Presidente dos trabalhos o sr. Roberto Sil

veira, do Estado do Rio, partfcípando, ainda, do Conclave,
os governadores petebistas Chagas Rodrigues, do Piauí;
Leonel Brizola, do Rio Grande do Sul; Parsifal Barroso, do

Ceará; Gilberto Mestrinho, do Amazonas, e, tôda a ban

cada Federal do Partido na Câmara e no Senado, além de

Representações dos Poderes Legislativos Estaduais e Mu

nicipais.
Completa-se hoje a aliança popular do PSD com o

PTB. A convenção trabalhista homologará a candidatura

do marechal Teixeira Lott para a presidência e indicará a

do sr. João Goulart para a více-prestdêncía. Constituir-se
á, assim, oficialmente, a chapa que as correntes populares
preconizam desde o primeiro momento em que se falou

no problema da sucessão presidencial.
A convenção de hoje do PTB representa a superação,

das principais questões entre trabalhistas e pessedistas e

não resta dúvida de que a participação comum na campa

nha criará o clima propício ao afastamento das últimas

divergências. O esssencial era a constituição da chapa
dentro do espírito do movimento popular e político que se

propõe a elevar à Presidência da República o marechal

Lott. O sr. João Goulart, por diversos motivos, era e é o

companheiro ideal do candidato à presidência. O vice-pre
sidente, ao aceitar sua indicação, estará fazendo alguns
sacrifícios pessoais, mas a verdade é que os faz em bene

fício de uma causa cujo êxito dependerá em grande parte
do líder trabalhista e cujos resultados beneficiarão o pro

gresso da Nação brasileira.

rá alvo de
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S. paulo, 17 (V. 4.) - ,) SI' • tF, organtzaram uma séri-e de tes.·

Renato Costa Lima, presidente co 'V!.:":23, tom o objc','i Oe d-s

Instituo Brasileiro do Cafá, se.
';..'M' MU8.ção do sr. Renato

Co.:�<.i iJ IDa à fgrenç;: . .; .... :.., A
expresslva horneu..

Lcrm i. agem constará de um ban,
gens, domingo próximo, na ci

dade de (j límptn. A Coope.'.1t:'1a li.tio,: e em Olimpla, para 400 pes-

soas [:< qual estarão presentes au

Agropecuária do Oeste, com o

apoio do Rotary Club e apre
fflt,,:J, dacuele Município' nauus;

torrrac es municipais e fa"," ld�i

rcs Ó,. região. APós o banquvte

t:SV( Já, urn desfile de antmaís ae

sr. Badih Alder, contilofl�o, )'11'.\",
com a presença da ralnh", doista entre IKE e Munoz

Marin dia 22
Entre

Washington, 17 (DP) O

o qual cs : :t"erá, em -segu·. 11>, o

presideute " partidO.

à corrente ac', Hsãi'Ia.

presidente Eisenhover conferenciou

com o gc vemadcr de Pôrto Ri.
'.

co sr. MLnc2 Marln, e outras «.1_

cortdaces daquele Estado AS3� ..

América Latina, segunío se anun, primeiro magistrado
cíado a 22 do corrente em San

Juan, ao iniciar sua Viagem a ctou, hoje, of1)i� 'ente. O 81'. rlcano fará algumas declarações

JII·més Hagerty, !lO.·1;�-YOZ da publicas na oportunidade.
-_

o Prêço da Bomba
PARIS, 16 (u. P.) - Mil

duzentos e sessenta milhões
de francos novos foi a soma

que custou à França, segun
do o jornal parisiense "La
Monde", sua primeira bom
ba "A".

Um colaborador do jornal
assim divide o orçamento da
experiência de Reggame:
Infra-estrutura e funcio

namento da Direção das
Aplicações Militares, 220 mi
lhões; Infra-estrutura e apa
relhamento técnico (com
preendendo o polígono de
Reggane), 210 milhões; in
fra-estrutura do Centro de
Marcoule, onde foi produzido
o explosivo nuclear, 140 mi
lhões; reator G-l, 80 mi
lhões; reatores 0-2 e 0-3,
400 milhões; fábrica de ex

tração de plutônio, 210 mi
lhões, num total de 1.260 mi
lhões de francos novos,

Casa !lranca, revelou os planos Depois de demorar.se uma no ,

do presidente de 17i ..il;."r põrto ra no aeroporto Internacêmal de

bros do seu gabinete receberão o

I
nos para nenhuma outra certmô ,

general Eisenhower no aeroporto, nla ou conferência. De acôrdo

e manifestou a crença de que o com o programa, Elsenh0)Ver per.

BAHIA: PSD escolherá presidenle
Está convocada para hOje, com exame p�'�

"Me ·dá um votinho aí I!'
��!'..-'���%.$'C "SS'!ê"_"''"&SS'T.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Havendo apregoado que a UDN permaneceria tranquilamente no govêrno
catarinense pelo menos durante 20 anos, os seus dirigentes, já à primeira cam

panha sucessória, para fugir ao pó da derrota, tiveram que apelar para o prestí
gio do saudoso Jorge Lacerda, líder do Partido de Representação Popular.

Vitoriosa, a aliança de partidos que o elegêra passou a ser incômoda para
o sr. Irineu Bornhausen, chefe da UDN, que a denunciou à primeira oportunidade.

Depois disso e do trágíco desaparecimento do governador Jorge Lacerda, os

compromissos assumidos entre os partidos aliados para o pleito e para o govêrno,
passaram a farrapo de 1JOpel.

Tanto assim que o secretariado atual é 100% udenista. Os pequenos parti
dos, que haviam gemho a guerra para a UDN, foram escorraçados pelas fôrças de

ocupação 'da eterna vigilância.
Para alijar o PRP da órbita oficial, o porta voz do sr. Irineu Bornhausen, pl'l'

sidente da UDN, foi seu filho Paulo Bornhausen. através das colúnas de um jor
naleco - A R;ESISTÊNCIA.

Semanariozinho mantido pelas verbas publicitárias da Assembléia e pelos
ajutórios da Imprensa Oficial, essa fÔlha, posteriormente falida como outras em

prêsas jornalísticas dQ sr. Bornhausen - não se demorou em fazer violenta cam

panha contra o PRP e, de modo especial, contra seu chefe nacional, o sr. Plínio

Salgado.
De iodos os insultos foi 'insultado o presidente perrepista. Não houve nome

feio que lhe não fôsse dlrigido. De tudo foi acusado. Lembrados todos, na sua

chulice, os alJelidos malvados que lhe pl'opunlY!ll adversários rancorosos.

Como se as agl'essôes desabridas e descontroladas do filho não bastassem,
o próprio sr. Irineu Bornhausen saiu a campo para lançar mais uma exploração:
a de que nenhum trabalhador poderia votar em Plinio Salgado porque êle ten
tara assassinar o Presidente Getúlio Vargas!

A essa intriga pUlguimta, Érico Muller, chefe do PRP catarinense pulveri-
zou com esta contundente revide:

"Exmo. Sr. Irineu Bornhausen.
Nesta Capital.
Diretório Regional PRP, hoje reunido, surprêlw com a deplaração de V. Exa.

afirmando estarem os trabalhadol'es de Santa Catarina inibidos de apoiar o no

me ilustre do nosso Chefe sr. Plínio Salgado para o Senado, sente-se no dever de
esclarecer que o putch contra o eminente ex-Presidente Getúlio Vargas não ob
teve apóio do nosso Chefe Plínio Salgado, 'que alegou sempre não desejar assumir
o govêrno com mãos tintas de sangue e que a nossa revolução, senhor Irineu Bor
nhausen, foi Sem1Jre a revolução de almas e não de armeIs. Desejamos reformar
o interior (los nossos homens para dar ao Brasil dirigentes dignos e capazes de
sustentar os sagrados princípios de Cristo e Nação. Lembramos, muito delicada
mente, que V. Exa. pertence às hosteB da UDN, cujo partido sempre liderou as

campanha� contra o ex.-Presidente Vargas, tendo como líder Carlos Lacerda, cujo
nome lembra os episódios trágicos que culminaram em 24 de agõsto de 1954 'le-
vando aquêle grande líder trabalhista ao suicídio. .

ÉRICO MULLER - PRESIDENTE."

com. essa �esposta, em têrmos que, bem analisados, não davam coragem a
qualquer dlscussao, o chefe da UDN meteu a viola no saco, arrependido de haver
irradiado a declaração que lhe escrevêra o nosso solícito Ministro Nerêu Correa.

Mas, de raiva, mandou que a RESIST1!:NCIA redobrasse os insultos e as ca-
lún�as contra Plínio Salgado. .

.

,

Agora, qtl�ndo se aproxima 'mais um pleito, e o sr. Bornhausen precisa dos
sUfragios perreplstas, a sua imprensa já iniciou a campanha da saliva visando a
engambelar os pliniª,nos.

'

,

Por azar, essa ini()iativa veio coincidir com diversas decisões tomadas na
vespera, pe�a �ais alta direção do PRP, no tocante ao apôio do partido a candida
tos. E a prrmeua delas exige que sejam examinadas as opiniões dos candidatos
sôbre a pessoa do sr. Plínio Salgada! .

.'

Em m� hora, �oiS, o sr. Bornhausen esticou o seu chapéu para o petitório:
"Me da um votmho aí!"

'ijj%i%SSSiSSS$*$%$%%$%S$iS:$$%:S·%G%ii:���S��

Base' Ramey, na quinta feira, 8

de março, por volta das 22h30m,
l!erl1l�ne,cend'() e�1 pôr";':", R,�co,
sexta. feira, sábadó e parte d" do.

mingo, para descansar ·la lenga

viagem.

Disse o sr. Hagerty que r

havia nenhum compromisso a: ,:_

tado para ê�sp.s dias, mas é t : 0')

si vel que o presidente os !i'lr J"�I_

te para jogar golfe. Tampouco sa.,

be de plano algum do primeiroI JI

piaglstrado para errtrevtstarcse com

representantes de OEA
- durante

êsse tempo. Hagerty concluiu di. '

zenddo que Eisenhower regressa_

O PRESIDENTE JUSCELINO, POR OCASIAO DA

PASSAGEM DO 4.0 ANO DA SUA EXTRAORDINÁ
.RIA ADMINISTRAÇãO, FEZ UM RELATóRIO DOS

SEUS TRABALHOS, LIDO PERANTE O MINISTÉRIO
E AS MAIS ALTAS AUTORIDADES. DEPOIS INAU

.oUROU ALGUMAS DAS SUAS REALIZAÇÕES NO

RIO DE JANEIRO, QUANDO RECEBEU CONSAGRA
DORA MANIFESTAÇãO POPULAR. DEPOIS FEZ

Ul.\IliA EXPOSIÇãO ILUSTRADA A GRÁFICOS E FO

TOGRAFIAS DAS SUAS MAIORES REALIZAÇõES.
NO PRIMEIRO RELATÓRIO APARECE O QUE

FOI FEITO NO SETOR DA SAÚDE.
A IMPRENSA UDENISTA, NÃO PODENDO CRI

',J'1CAR .o QUE O BRASIL INTEI�p,·,A'PI,.AUDIU E

QUE :F'ÓI MOTIVO DE A PÍWPRÍÀ UDN MODIFI
CAR OS SEUS MÉTODOS DE OPOSIÇAO -- ARRAN
JOU ISTO: QUE O PRESIDENTE JK NAO CONS

TRUIU HOSPITAIS!

AQUI, POR EXEMPLO, FEZ UMA NOVA ALA

NO "NER1!:U RAMOS" E COMPLEMENTOU DEPEN
i)LNCIAS DA COLO�IA SAN'l'A'ANA.

EM 9 ANOS, OS GOVERN0i3 UDEN1STAS QVE
F)ZERAM?

A SUBVENÇAO QUE O NOSSO HOSPITAL DE

CARIDADE REOEBE .I!: INSUFICmNTE ATÉ Pf�RA
PAGAR A LUZ!!!

E ÉSSE HOSPITAL FAZ AS FUNÇ'6ES DO MAIOR
HOSPITAL REGIONAL DE 5ANTA CATARINA.

norte.ame.,

raça na fazenda de pro�ledade do

Café.

noltará na base e partrr-á, às prl Faculdade de Medi
cina: INAUGURA

çÃO HOJE

metras horas da manhã seguinte,
rumo ao Brasil, o primeiro pais a

se: visitado em sUa Viagem pela

Amérca do Sul.
Hoje, tendo a presidir os tra.,Segundo o' sr. Hagerty, o prí.,

meíro magistrado voará direta..

mente de Puerto Rico a Brasilia,
a nova capital do Brasil, onde

chegará depois de 5 fiõras e 40

balhos o Exmo. sr. Governador do

Estado, reauzam.se às 17,30 ho.

próxima edição

Informes.

daremos maio:' '8

Mislerioso objeto aé
reo foi visto no
• Alaska

ANCHORAGE, Alaska, 16 •

(U. P.) - Um misterioso ob-
ieto aéreo cruzou os céus da
parte ocidental do Alaska às
últimas horas de ontem, pro
cedente da Sibéria, segundo
mformou o jornal "Ancho
rage Times". Um enpregado
da "Wien Alaska Airlines"
na localidade de Nome, Pete
Walsh, disse que a '''coisa'',
que despreendia chamas, pa
recia ser um aparelho pilo
tado, voando a tremenda
velocidade, a uma altitude
Je 600 a 900 metros. Aduziu
o informante que o objeto
foi detectado por duas ·esta
ções de radar militares perto
de Nome. Descreveu a "coi
!.la" como sendo tubular e

prateada, algo semelhante a

um avião a jato, com cha
mas alaranjadas saindo da
retaguarda. Não pôde garan
tir se a mesma tinha asas.

Outras testemunhas que vi
,'am o misterioso aparêlho
asseveraram que êste ga
nhou altura quando se apro
ximou de Nome, dando a im
pressão de ser pilotado ou
controlado à distância.

H' '0, adiantando que o pr ímeír, San Juan, o presidente e sua co. minutos úe vôo. Ao mesmo tem.
magistrado e sua co rutíva farãO mttíva se dirigirão no mesmo

po, calculou que o avião presí ,

sua primeira escala nu aeroporto avião para a base RameY.I na Fôr- dencíaí chegará a Brasllia às 14h.
intemactonet de San Juan, por !la Aérea dos Estados Unidos, a

80, hora local.
volta do meío.jna de 22 de reve, uns 146 quilômetros de San Juan. O porta.voz da Casa Branca
relro. Na base o presidente será rece;'

não forneceu detalhes das visitas
Segundo o sr, H,agerty, o' gover- bldo com uma guarda de honra, à Argentina, Chile e Uruguai,

nador Munoz Marln. 01' outros mem, porem, Eisenhower não tem pta; porém manifestou a esperança de

que os detalhes que pôde divulgar
�.

hoje acelerem óutras comuníca.,

encerramento previsto par. o dia vêem .uma c:cncll1a{)ão d.l3 iitIP,S te Eisenhower partirá de Monte-

20, a Convenção Regional do PSD em que se c"v!de a sessão b.l'.I. vldéu a 3 de março, nu n aví.ío a

baiano. Na sessgo do dia 19 será na, porquanto nenhuma é surtcím hélice, para Buenos Aires a fim

eleito o novo Dlretór1o--Reglo l!tl, ce forte .,ar,. ImpOr sua vont �>je de tomar ali seu avígo a ja::>

MOREIRA SALES CHEGA HOJE.
I

RIO 17 (VA) - A fim de
....____ participar da comitiva que

receberá o presidente Eise-
nhower em Brasília e o

acompanhará depois ao Rio
de Janeiro e São Paulo, "che
gará às 1,30 de hoje, ao ae

roporto do Galeão, o embai
xador brasileiro em Was
hington, sr. Valter Moreira
Sales.
O embaixador conferencia

rá com JK sôbre a agenda a

ser discutida pelos dois pre
sidentes em Brasília e o tex
to da declaração conjunta
que será lida na coasião. Se
gundo apurou a reportagem,
o sr. Moreira Sales dará uma

. entrevista coletiva na pró
xima sexta-feira, em com

panhia do embaixador Jonn
Moors Gabot.
"O govêrno e o povo do

Brasil darão uma cordial
acolhida ao presidente de um

país com o qual o nosso tem
estado tão estreitamente li
gano �través de tôda a sua

história, tanto na guerra co

mo na paa", disse hoje em

uma entrevista coletiva à.
imprensa, o sr. Walter Mo-

I reira Sales, embaixador bra
sileiro nos EE.- UU ..

ras, as solenidades de ínaugura.,

ção da Faculdade de Medicina. ��

o CASO DA VENEZUELA
que, segundo disse seu go
vêrno não julga qúe o Con
selho da OEA tenha respon
dido de maneira adequada
às "graves acusações" for
muladas pelo govêrno da
Venezuela; Salientou qUe o

Conselho se limitou a deci
dir que a Comissão de Paz é
o organismo competente pa
ra conhecer as acusações
"sem incluir na resolúção
uma palavra que expresse a

preocupação do Conselho pe
la violação dos direitos hu
manos na República Domi·
nicana". Sugeriu Pérez Cis
neros que essa preocupação
fOSse declarada expressa
mente no texto da resolu
ção.

c5 repreesntante da Bolí
via, Edil Sandoval Moron,
afirmou que, na opinião de
sua delegação, o Conselho
tem competência para ocu

par-se do assunto, porém
que se absteria de votar "'a
menos que a República Do
minicana peça voluntària
mente uma investigação".

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

-- - �--

_._-_--_ _"_ .... ---..

Busca-pés
ções a respeito dos demais pai.
ses.

Quanto à viagem de regresso,
disse o sr. Hagerty que o presíden ,

GERA PRECISO DIZER MAIS)

para, o longo vôo aos Estados

Unidos, via Pôl'to Rico, Espera.

rhegue �

rá d,e Ramey a Washington

domingo, 6 de março.

no

I.B.�, realiza mais uOIa reunião
A Junta Administrativa do Santo, em substituição ao Portaria regulamentando a

.

Instituto Brasileiro do Café Sr. Nelson da Costa Melo, livre descida dos cafés das
realizou mais uma sessào recentemente falecido. Co- cooperativas de produtores,
plenárLt .'O'J V.: esidência do municou a seguir as altera- faltando a livre descida dos
Sr. Francisco de Paula Soa- ções havidas nas Comissões cafés das cooperativas de
res Neto, delegado especial de Agricultura, Finanças, produtores, falt-ando apenas
do govêrno federal. Abertos Redação e Funcionalis�o, pequenos detalhes para pos
as trabalhos o preSidente deu em virtude da presença des- sibilitar a sua publicação.
posse aos novos membros do ses novos representantes ou O Sr.

-

José Maria Teixeira
colegiado, Sr. Nelson Lins de suplentes de outras ban- Ferraz insistiu então na ul-
D'Albuquerque, representan- cadas. timação de tais providên-
te do govêrno do Paraná e '� .,.r;p,-",j;"·

-

cias, acentuando a impor-
Luís Machado, representan- 'CAFÉ DE COOPERATIVAS tância do assunto para os

te da lavoura do Espírito cafeicultores agrupados em
O Sr. José Maria Teixeira cooperativas.

Ferraz, dá lavoura de São
Paulo' foi o primeiro orador
da reunião, inicialmente co

municando à Casa a funda

ção da Cooperativa de Ca

feicultores da Zona de Ara

raquara. Apresentou a se

guir requerimento para que
a diretoria do IBC apresse a

conclusão de estudos reali
zados pelo Departamento de
Assistência à Cafeicultura,
visando fomentar o coope
rativismo e solicitou tam
bém a rápida regulamenta
ção de que dispôe a Resolu

ção nO 30 da Junta Admi

nistartiva, permitindo o
.

trânsito livre para os por
tos dos cafés produzidos em

cooperativas devidamentp re

gistradas.
Em aparte, o Sr. Dario de

Oliveira e Silva, também da
lavoura paulista, informou
que a ,(liretoria do IBC lhe
adiantara já estar pronta a

PARA O

morn.
WASHINGTON, 16 (U. P.)

- O Conselho da Organiza
ção dos Estados Americanos
decidiu hoje que a Comissão
Interamericana de Paz é o

órgão competente para co

nhecer a denúncia da Vene
zuela de que o govêrno do
minicano "viola de maneira
flagrante os direitos huma
nos".

.'

,•...

A decisão foi aprovada por
18 votos contra 1, com duas
abstenções.
Ao votar contra a resolu

ção, o embaixador dominica
no, Virgílio Diaz Ordonez,
declarou que a decisão pare
cia ser o fim do principio da
não intervencão nos assun
tos internos

•

dos outros paí
ses, e acrescentou:

"Nos últimos dias come

çamos a temer que sejam
feitas tentativa c ',ara esc::e
ver o epitáfio .

'. j)rinclplO
da não intervenção".
O representante de Cuba,

Enrique Perez Cisneros, de
clarou que se abesteve por-

agência: \ "- 'j
I"

R. Foilpe Schfl'iidt" �4"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DÉ S. CATARINA

Reina grande animaçã,o para os festejos de Mome) nos salões do (Iube Dozede Agôslo .... Belíssimos prêmios serãooferecidos às ma'is lin·
das fantasias e também será escolhida a Rainha do Carnaval - A revista MANCHETE, destacou os colunistas' José Rodolpho Câmara �

I '

lur, Machado para fazerem a cobertlura na edição em que estampará' o carnaval do Clube Doze.
Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE
Altamiro Valverde

Sebastião, para onde havia sido I
transportada por ter sido ata �<>c:"

( FACULDADE DE MEDICIl)'A.
de um mal súbito o infausto ra.,

, --xxx-- memorando sua
Transcorre na data de hoje maia lecimento da estimada Dona Fe,

com,

SANTA CATARINA GANHOU voltou ao nosso convívio o casal

chegada o sr. e Gerá seu primeiro grito -íe carna,

II'Em nossa cidade realizou-se no sra, Desembargador Osmundo ela vaI - Um ,belíssimo show com
um aniversáTio natalício do sr. '1'l1cidade Vieira, extremecida espada dia sete p,p. o casamento do sr. Nobrega receberam em sua '·:'i_ renomados artistas cariocas anrma-
Altamiro Valvefde às multas !lo_ do nosso prezado amigo sr, Co-. , APóstol� Kosmos, com a srta. Ca- dência com uma animada reuüi;:;o
menagens de que fôr alvo junta- ronel Dr. Julio Agostinho Vl.eir:t, tarina Apóstolo _ ApóS a Cê:', pessoas amigas que levaram ao ca-

seus cumpr",

dr. paulo (Myriam) Baner. Co-

licia Militar.

Cirurgião dentista e ortcíal da
mônia religiosa que aconteceu na sal recernrchegado

Reserva Remuúerada de nossa Po,
Igreja Ortodoxa São Nicolau, os mentes.

ESTADO" CO 11

votos de perenes felicidades

-- ar, Moacir Gallottl
- srta. Lilian Maria pacheco
_ s,'a. Honorina Livramento
- menina VanLa Candemil Pe;

reíra

Mais .uma vez tivemos a oportunt;

dade de ver uma' notvã bonita e

elegante como estava a srta. Ce �

tarina.

decorada pelo

novos receberam seus convidados --xxx--

Em uma das reuniões sociais a
A saudosa extinta, dotada de

na confortável resctdgncía do sr. a

sra. Antônio paschoal APóstJ1:J, sra. Maria Leonida Vi,eira dest'l,

com uma elegante recepção, cu , cou.ss com um modêlo Brigltte

boníssimo coração, alma reconne.,

cidamente religiosa, pertence 11 te Íj
Congregação das Senhoras da, 11'_

-- sra, Mal::a D. L. Gomes

-" sr. IIam'lLo,i D'.' lácl0 '

;:_. si-ta. 'to! ;:Li:; SOllza
- srta, :!V[a,r � de T rrr.es Olivela

,

- sra. -Tu'I" Aml ll" Costa

NASCntFN ;\,

MP,RIA (:'OfBi'INA PINTO ''iA

LUZ

para a alegrta e contentarnea i o

dos seus progenitores e ramítíares,
nasceu no dia 15 do corrente, na

Maternidacte Dr, Carlos Corrê9., �

menina Maria Cristina pinto da

Luz

Aos seus pais, sr. dr. Ferna,ndo

pinto da Luz e sua Exma, espô_

jos serviços de bar e copa tiveram Bardot.
mandade do Senhor dos passos e

a responsabilidade do Querênr.1a
outras associações católicas, dJ,,-

pala,ce Hotel.

sos, com grande acompanhamento.
Depois de 20 dias no Copaca_

Ao desolado viúvo e Exma. ra ,

bana palace em plena lua de fi'!l,
müta, os nossos sinceros pe.st-m�s.

f
O vereador Nerêu do Vale Pereira, apresentou na

Câmara Municipal, um Pi'ojeto que visa a substitui-

ção do

nome,' G,l"O em,
inente

educad,or
Anísio

,Teixeira,'dado ao Grupo alí n(6 Costeira, depois do Saco dos
,

,
Limões. Pr,ete'n'Çle o, ve,reador pedecista,; 'co,nc7:11.i-r a,' Ofer�cemoB, a tod� .que daseja-

-

�'
TRAMA, colocafl,dó :na tachada do préd'io o nome do rem melho,rár QS seus' vençlmentos

____.:I'r., ., '. ilustre e insí�1i'e, cdtatinense, Nerêu Ramas. "

l�eús�ls, 'rttestho!ssmipí;�Üb�' e se,ri
'

� A _:' l' A p�incí�/o ,po/il:;;m li'pensar' 6s l�it MIS' qu'e �Já ; �'.J!rejUdlCa�r,sua.qat.4'als octlP��ões,
,

-

_
�,_! 11(ero caprich{b do Jo7Jerrf edil; Nerêu Çlu� úer?-u. lV/as ,pa.;:a venáer entre .1pa.J;entes, aro 1_

não, há "gato na tuba." Outros interesses estão em, l03 e pessôas de suas relações, ar_

pauta. 'igos, de fácil colocação.

De início, precisa ponderar o autor 'do Projeto� Informações sem compromissos

quem foi, e o que sig1iificou para Santa Catarina e na Agência TITANUS. Rua Te_

principalmente para o nosso município, o Professor nente Sllveira, n,o 50.

(com P maiúsculo) Anísio Teixeira. Sua fôlha de ser- -----------

viços, prestados à comunidade florianopolitana, aí
-� ALUGA �SE _'_

esta, fincada em bases sólidas. Da maioria dos grupos
escolares, construidos na administração do Sr. Osmar

Cunha; o Professor Anísio Teixeira, foi o baluarte, o

canalizador de verbas do INEP para o nosso municí

pio. Na qualidade de Diretor daquele Instituto, o Pro

fessor não ,só prestou relevantes serviços ao Brasil

como à nossa terra. Merece, portanto esta pequena
homenagem, reconhecedora, dos filhos da Capital ca
ta-:irJ,ense.

O nome do Dr. Nerêu Ramos, é digno de figurar
em obras de grande envergadura. Sua vida, foi total
mente -dedicada aos 'problemc6s de sua terra, como

bem conhecem e reconhecem os seus conterrâneos.

Agora, não devem os ligantes de filosofias ou princi
pias ideolóficos, escudarem-se, na chancela do grande
brasileiro. Cabe à memória do Dr. Nerêu, um monu

mento, digno da sua obra.

Acreditamos, que o projeto do vereador pedecista,
não tenha encontrado maiores alardes, a não ser en-'
tre as fileiras discriminatórias do seu partido.

Grande parte da popUlação está. revoltada com o

projeto; os estudantes universitários, na palavra do

presidente da UCE, já declarou que agirá contra as

pretensões do vereador. Nós também estamos revol

tados, e defenderemos a singela e justa homenagem
prestado a um dos grandes educadores pátrios.

Ao ProfeSSai' Anísio, o que lhe cabe;
Ao Dr. Nerêu, as magnânimas homenagens que

lhe, fazem jús;
Ao vereador, veículo de "questiúnculas" de origem

lilo-ideológicas, os nossos protestos!

rrutava em o nosso meio de ínu,

meras amizades, tendo sido a sua

morte multo sentida por todos.

O seu sepultamento realizou.8e

na tarde de ontem, no cemlt';rio

da Irmandade do Senhor dos P<�::- ,

TERRENO
VENDE SE terreno

sa, dona. Anastácia pinto da L;',z, superior a 600 metros quadvados

enviamos as nossas calorosa. re., (15,50 m. dr frente por 40;13 m.

licitações,

FÀLECIMENTO

DONA FELICIDADE'

de fundos), situado no centro oe

,F10í"ar.é j ulís, à rua Felipe S�il

mld1;, lnteléssados qu.eil'am (lil'l_

glr_se ao sr. Ribeiro, Caixa pontal
VIEIRA

,Ocorreu ante_ontem, em a 110,_

SR Capital, na Casa d� Saúde São 19, Florianópolis,

OSVALDO MELO

SUBM;ARINOS DÃO QUE FAZER - Por aqui já de
ram mesmo; isso no tempo da guerra. E não eram atômi
cüs. Simples submarinos que diziam, davam as caras a

noite nas costas de nosso Estado, a serviço de inimigos de

então e amigos nossos.

Muita gente garantia tê-los visto. Até seu tamanho.

Uns brutos.
Fatos in�xplicáveis como desaparecimento de deter

minadas pessoas eram citados como coisa certa e garan
tida.

Até localisavam a base: - Canasvieiras.
E por aí, os boatos se sucediam por toda a parte. Cada

um uma novidade a contar e os "causas" lá pelo interior
da ilha tinham o sabor de história da Carochinha.

Agora, o mundo se volta, apesar de seus multiplos pro
blemas, sôbre as providências que são tomadas pelo go
vêrno argentino, onde primeiramente um submarino e já,
.agora, dois submarinos movimentou ou movimentaram as

chancelarias de todos os países dêste planêta.
E sempre que se fala em submarinos fico a pensar na

quele fato,. verificado aqui, nas imediações da barra do

norte, quandü perseguido um suposto submarino e despe
jada sôbre ele uma forte carga de bombas de profundida
de, surgiu depois, à flôr dágua, uma baleia, que ferida,
ainda se movimentou por alguns dias, aparecendo final
mente morta, perto de uma das nossas praias.

O submari.no nada miüs era do que uma baleia qUe va

gabundeava nos nossos mares ...

Bem. Não quero dizer qu.e por lá, na terra dos '�Espa�
nhois Confinantes" (segundo nosso Gama d'Eça) vá acon-

tecer o mesmo.

Seria azar ...

Apena§ uma lembrança ... por associação de idéias.

APEDiTIVOS �,
';AUSICA DOS CHAR1-ES
DIARIAMENTE !:)AS /9ASP!JHS,

restaurante e Bar bastante mo- lindas ran- ssras -- na,,-"! )'" �erá
vírnentado - Senhor Aloy810 M:1_ uma das -.,' t: slas do foliã) La.
chad de parabens agora ;á tP_! gal'tixamos música --x x x __ ,

--xxx--

O Lux Hotel cO�inua com seu

--xxx-- --xxx-

para os, festejos deRECEPÇÃO:
borte plazza será

sr A!'y Neves

,Silveil'B Lenzi

Anisio Teixeira é o Nome

N I ( E
Apenas.
um gesto ficou pairando
na face pálida da Morte ...
Um ângulo perfeitamente agudo
traçou a terrível mão.
Uma voz longínqúa
anunciavâ o crepúsculo,
como música partida branca no espaço ...

OSMAR PISANI

HUGO' � PESSI
'

Mls�a de 30�o dia
A família de Hugo Pessi convida ,parentes e amigos

para assistirem a missa que em intenção de sua.alma,
será celebrada, na Catedral Metropolitana: no altar,

do Sagrado doração de Jesus dia 20, sábado, às 7 haras.

--xxx--

SábadO, o Llra Tents ClulJe

<n.

rr ""' '_4

�- ==:11 Etc··�l�==_'_,' --.,
ESPERANÇA DE POBRE liDois lanterneiros ferrenhos, em Blumenau, ao

sairem do recinto onde havia funcionado o Sémi- Inário Sócio-Econômico, mostravam-se um tanto

qb�anto decepcionadoS·dJá haviamd percordridlo, ca- ,I
, ísbaíxos, um bom -pe aço, quan o um e es co

mentou:
- Essa eu não esperava! O Celso não aprovei

tar uma oportunidade como essa para fazer a sua

politica, essa não!
- Burrice, não achas? - indagou o outro, obs

tinando-se em não reconhecer o mérito que estava
brotando na boca do companheiro.

- Não achei não! Ele agiu direito, e o que m·�
preocupa é que impressionou bem.

Ante essa declaração, assim franca, o outro
alarmou-se. Forçou uma risada que saiu amarela
e largou, a estilo F.G.-4, torcida conclusão:

Ora você ... Não confunda fraqueza com fôrça.
O homem está é desanimado. Ele ia deixar de fa
zer a .sua política? Nunca l Nãe fez porque já está
caindo fóra ...

O restante perdeu-se ante o barulho ensurde
cedor de um calhambeque 'vinte e nove, cujo ruido
se me afigurou uma grande gargalhada.

rão aquela movimentada n.nta-ía

--xxx--
,

Na noite de 3,a feira o Linns

Clube reuniu seus associados nos

salões do Quel'ência Palace, pua "Imais um elegante jantar, 'Cnce

foi homenageado o casal dr, A_'lté_

n!o Santaella

--XXX--'

O fabuloso Lagartixa duran ,e o

reinado de Momo, aparece"IÍ com

I

I
II

Na tarde de hoje, no

Barriga Verde terá a soíen-daae

de inauguração da Facllldade de

Medicina - Estará pressnpe o

,EXlmo sr. Governadol.· Heribarto

Hulse e outras autoridades.

--xxx--

Em visita a seus familiarea

contra-se em nossa cidade ') ílu s;

"tre casal sr e sra dr. jves Aqd!ao
� A Coluna Social cumprtrnen;

ta, desejando ao casal uma r.,Ji?

estada

OPORIUNIDAD'E
Até Cr$ 1.000/00

diários,

OS AZARES DA UDENILDA
Ela preparou-se para uma reação bombástica

quaruio Celso torcesse o Seminário Sócio-Econômi
co transformando-o em comício, mas Celso não fez.

O seu vereador de maior recurso (em dinheiro)
tenta um golpe de publicidade e propõe, com cli
che na A Gazeta, a criaçtio de uma Guarda Muni

cipal de Policia, colocando na berlinda. o deputa
elo Secretario da Segurança, o candidato a tiepn
tado Comandante ela Polícia e o antigo bicho pa
pão que é o Delegado,

Lançando mão de âiz-que-diz de 1'1/.{l, prepa
rou os ingredientes, alimentou a çarç« ao máxi
mo, na convicção ae que o P.S.D. dessa vez explo
diria [rturmerütnulo-se rm »ários b7ocos, Aconieceu
o inverso. O P.S.D. reuniu--se e so7icitou. ainda mais
a sua coesão.

O azar dela é tão, tão azar mesmo, que colocou
o deputado Laert na Segumnça, para garantir a

ordem, e ele, só tem promovido elistul'bios.
Mais do que azar ainda, foi a candidatura do

Jânio que a fez passar duas vergonhas - a da

L

':�II�"t�inu�:� 11;--'\1
='"�"

��w2"!!7"���-!_"'!

Ontem subimos ao 1.0 andar do prédio n.O 29 da rua

Trajano. Foramos visitar o bem instalado gabinete dentá
rio do Dr. Mooris Schweidson e submeter à sua comprova
da competência profissional um caso renitente de um

nosso molar.
Ao subirmos o 1.0 andàr deparamos com uma verda

deira surpresa. O vasto salão, cuja frente esta ocupada
,pelo citado gabinete dentário,. se ençontra literalmente
pejado de lindos e moderníssimos mobiliários.

Alí vimos, em profusão, as mais belas salas de jantar,
qUartos de dormir, móveis estofados, etc. etc. que jamais
nos fora 'dado apreciar.

Indagando do "porquê" se acharem "escondidos" dos

Tiradentes, 36, Atende das- 9,00 à� olhos pÚblicos tão belos mobiliários, recebemos a Informa-

11,30 e das 18,00 às 21,30, ção que alí estavam provisóriamente. Apenas até começos
de Março, quando será encerrada a atual "Pré-Venda do

inverno de 1960, com artigos de 1959" (cujo sucesso tem

sido espetacular) e que está sendo levada a' efeito no sa-

Vend_se a longo prazo um ião térreo do prédiO n.o 33 da rua Trajano,' onde, normal-
restaurante, sorveteria, café, bar e 'mente, ficam expostos os referidos móveis.
7 do:mitórios, com bôa casa de

moradia.

CAS_� À RUA TENEN'l'E SIL

Sociedade de Assistência aos Lázaros
e Def'êsa Contra a Lepra, em

Santa Catarina
l

Pelo presente ed.ital, levamos ao, conhecimento dos se

nhores Membros do Conselho Deliberativo, da; Sociedade

de Assistência aos Lázaros e Defêsa Contra ,a Lepra, em

Santa Catarina, qlle no dia vinte e dois (;<12), segunda feira,
'do corrente mês, às vinte (20) horas, na Sede da Socieda

de, à Praça Pereira e bliveira, Edifício lpase, 4.0 andar,
de acôrdo com o que determinam os Estátutos da Socieda

de, realizar-se-á a reunião do Conselho Deliberativo e do

Conselho Fiscal, e, não havendo número legal; em primeira
convocação, meia hora depois, cdm qualquer número, e

com a seguinte ordem do dia:

a) dIscussão e votação dos Balanços e elas Contas da,

Sociedade, referentes ao segundo semestre do

exercicio de 1959;
b) parecer do Conselho Fiscal;
c) leitura do relatório apresentado pela Senhora Pre

sident,e da Sociedade !!' referente ao segundo se

mestre do exercício de 1959;
d) assuntos de interêsse social.

F'lorianópolis, 16 de fevereil'o de 1960

NÉLIO LIGCKI - 1.0 Secretãrio.

DIETRIC]J VON W:liNGENHFfIN - Presiq-ente.

VEIRA.

Com 5 quartos, 3 &8las, copa,
cozinha, in�ta.l!.tçõe3 sanitárias

completas, dependêne!� para em.

p:egada. jardim e quintal.

Tratar com o, pl')p�'!.�tárlo, na

rHa Almirante Alvim, g

Aprenda Inglês -- ràpidámente -

numa tm'ma p,equena. Com o pro_

IeSBÔr ,MI', Edward Green à rua,

VENDE-SE

Sito à rua 24 de maio n,o 748,
no Estreito. Tratar no mesmo local

I CASA (500 MIL)
f - (Ot�PRA ..SE -

COMPRA-SE CASA, ATÉ
500 MIL CRUZEIROS.
TRATAR COM ÉDDIO

PELO TELEFONE 21-36.

V"�n' d' ,";��-S-�:'*>- ' ',"" '."

Por motivo de mudança,
vende-se uma casa sita à

Av. Hercílio Luz n. 192, dis··

pondo a mesma 'de: sala de

jantar e de visitas, copa, ca

sinha, banheiro e três quar-

tos. \:-

,Tratar das 12 às 14 horas

à Av. Mauro Ramos, 64 ou

pelo telefone 2491.

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

Reseiviu de mesas na' Joalher�a MUlLERi �MPORTANIIE: É obrigatória a apresentação da carteira sociali
NOTA: -= Os sócios do clube Doze que adquir'irem mesa, lerão ingresso, mediante apresentação da Carteira Sodal

ExcepdonaJmenle os mais finos

Tailleurs, Vestidos de verão e Maillots
Mod�os únicos e exclusivos incl uidos os

r
: .

da 'Iamoséj "Confecção Sayonararr 'ti

'Em 10 pagamentos
I

Sem entrada pelos p

\
J �.

DE .�V
NA A MODELAR - TRAJANO 7.

Mudas Enxertadas'
Novidades em Roseiras,

Laranjeiras, Bergamoteiras,
Iímoeíres, [abotícabeíras etc.

Catálogo gratis.
Edmundo E. Seidel

Corupá - S. C.

Tratar com o

local.

proprietário

PARII(�P.A(ÃO
•

Aluga-se um apa-tamerito com

ótlJ:nas instalações, ern frente aoWALMOR ZOM;ER G;ARCTA e Senhora, participam aos

parentes e amigos o nascimento de seu filho PlmRO DE
ANDRADE GARCIA NETO, or orrido no dia 9 do corrente,
na Maternidade Carlos Corrêa,

Cine Glória, no Estreito.

---_._---,�----------------.

��---l
�

o local é o .mesmoi nrulS

o tipo de sery;so é novo!
AGORA com pessoal
treinado especialmente no. SHELL

Lub:rificaçtio
LavaqeIn

{I polimento
'� Baterias

'_�iiii;;o;;;__."-__"';;�_ÍiiÜ��'-iiiiiiiiiiiíiiiiiiiiConcê rto de prreu.s

e a tradicional cortezia SHEU\
=========�----�-'-----===.====��======================��

às suas ordens das G 30 às 21 30 HS
• ,ii

no

parada Musical Chantecler
ÀS 12,25 -

LI.. Vemag Informa

ÀS 12,3U -

Carnet Social

ÀS 12,35 -

Enquanto Você Almoça

'\'S 12,40 -

O PSD Na Assembléia

ÀS 13,35 -

Convite à Música

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA

18 DE FEVEREIRO DE 1960

QUINTA FEIRA
AS 7,05-

Revista Matinal

\.S 7,55-
A Vemag informa

.�S 9,05-

Show Musical R.G.E.

lts 10,05 -

ll'lnsical Copacabana
AS 10,30 -

Antarctica nos Esportes
ÁS 11,35 -

ÁS 1405 -

I MUSiC� oCP Habana

ÀS 16,00 -

A Vemag informa

ÀS 17.45 -

MUsical Loteria do Estado

ÀS 18,10 -

Resenha .I.7

ÁS 18,55 -

A Vema.g mrorma

Á.S 19,00 -

M>!lmento Esportivo Branma

...
ÀS 20,35 -

Telel'.one para Ouvir

ÀS 21.05 -

� Cidade Se Diverte
. ÁS 21,30 -

ÀS 22,05 -

Gralllde I�fo,rmativo GU3..·uJá
ÀS 22,35 -

Os Sucesso!> iSlN Dia
'.

PROGRAMA E REGULAMEN.TO PARA O

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

REGULAMENTO
a) Reserva de Iv,lesas

As senhas serão distribuidas dia 22 de fevereiro, 2.!I.

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 tá
Ião do mês de fevereiro corrente, para o que o Cobrador
estará presente, para o competente controle.

IMPORTANTE: Cada senha dá direito somente a

aMA MESA. -

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
O Clube não distribuirá convites. Para as pessôas em

trânsito, poderá a Diretoria, a seu critério, e sob a respon
sabilidade de um sócio, que ficará sujeito às penalidades
estatutárias, e que deverá vir em companhia do convidado,
expedir convite, mediante o pagamento das seguintes
taxas de frequência:

Casal - Cr$ 2.500,00, para tôdas as noites.

Casal - Cr$ 1.500,00, para uma noite.
Individual - Cr$ 2.000,00, para tôdas as noites.
Individual - Cr$ 1.000,00, para uma noite.

OUTRAS DETERMINAÇõES
1. É rigorosamente proibida a entrada de menores

nos bailes noturnos. De 14 a 18 anos só acompa
nhados de seus pais.

2. NÇl baile infanto-juvenil não será permitido o uso

de lança-perfume..
3 . A carteira social e o talão do mês de fevereiro de

1960 ou anuidade' de 1960 serão rigorosamente
exigidos à entrada.

4. Será rigorosamente proibido o uso de lança-perfu-
me como entorpecente. .

fi. 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

anuídar' bem como pedidos ou aquisição de con

vites-iúé. JSOS.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1980

A DIRETORIA

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

,ç"

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

ÕITORS� ,iiiiiicàiiôr-PiõiiSSlõüàil
�1'� �A � '& ...6 la '-& ............ ,. W....... ,. ..... '& •. _11& _ ...

'
, ORA. EBE B. BARROS

A
Rua Conselheiro Mafra, 160

I'elefone 3022 - Cxa, Postal 139

Ender êçj, Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N TE
l i..nu ng os Fernandes de Aquino

I{ E O A 'f O R E S
Osvaldo Mello -- Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo MachaQoO - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
--- Dr. Alc ide , Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof.

Manoel ito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

POBL1CIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgílio Dias
- Ivo Frutuoso.

KKPRIlSIB.NTANT.

iit'pruentaç(iel A. S. Lar. Ltda..
H 10 : - RUII Senador D.nt.. 4' - i.. A••.,

Tel 225124
S. P. ulo RUI: Vitória 157 - e.aJ ,. -

Tel. 34-890

�nlço Telegr áf íco da UNITlllJ PRE88 lU-PI

AGENTES E CORRESPOilDIlNT.g
III. Tedoe 08 muníeíptos r" �ANTA CATARINA

ANUNC_J8
MtlllJant ... contrato, de acordo co•• tabela e. vi•• r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se responsabiliza pelos
{'nllu'ltos emitidos nos artigos assinados.

VIAJE MELROa

.pARA ITAJAÍ JOINVILLE· CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TlP O
SUPER-PULLMAN

"",�,

POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAB

VIAGENS DIRETAS
PARTIDA
CHEGADA

5,4,&
12,4,5

FLORlANO;t)OLIS
CURITmA

NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS ÀS 12,30 - AS 2a - 4a E 6a

RÁPID6 SUL· BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AI3 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANÓPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SLLWIRA - TEL.: 2172

João Morilz s. .6.

�A SOBl.:J{ANA" PRAÇo\ 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
)tUA �'ELLPE SCHMIDT

t'ILIAL "A �AHEJ{Al\'A" OISTRITO 00 UTlUr.ITO - CANTO

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA E
PROCURADORIA

ASSIST:ti:NCIA DOS ADVOGADOS:·

Dr. ANTONIO GRILLO

Dr. AUGUSTO WOLF
Dr. EMANOEL CAMPOS

Dr. MAReIO COLLAÇO

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.0 andar

salas 9 e. 10 - Telefone: 3658

Florianópolis

l.AVANDO S A B A O

A' BeroWo Lu lUA .p"'.•

CLlNICA DE CR1ANÇAS
Consultório • Reddillel. Cona11Jtu

FLORlAl'iOPOLl8

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
Espeeialista em moléstiaj, de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistulaa. etc.

CiJrur.ía anal
CONSULTÓRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553 _

Estreito

DR. HENRIQUE PRISCO

PARAISO

ME'DICO

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMAO .-

- TUBEHCULOSE '__
Consultório - Rua Felipe
Schmldt. 8g - Tel. 8801.

Horário: das 14 às 16 horas.

Re�ldêncla -. Felipe Schmldt.
0.0 127.

SeruDd. à 6.&.-felro

C1U 15 .. 17 1I0ra.

TeI. - IIU

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

Doenças de Sellhoras - procto

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

Consultas: Das 15 horas em diante.

ResidêncIa: Fana. 8·423· Rua Blu
menau, D. 71.
----_ .._-----

DR. ANTON ro MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: JOão Pinto 14 _

Consulta: das I s às 17 he:as. dlá
riamente. MenolO aos sábados. Re.
'!dilnela: Bocaluva, 131\. Fone 2714

Especialista em moléstias de Se-

DR. BOLDEM,AR
MENEZES

ESPECIALIDADE: DO

ENÇAS DE SENHORA!
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado pela Escola de
Medic ina do Rio de Janei
ro Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre,
do Hospital da Gambôa
e do Hospital do IAPETC.
Atende provisóriamente
no Hospital de Caridade

- Parte da manhã

.

----� ._ .. .,
.

M.l'\f)LiRA5 PARA

�CONSTRUcAo
IRMAOS·8If[NCOURT
(AI� 8ADAtlÓ . fONE tfJO?
ANTIGO OIPÓSII() O_"':IA_NI

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

xxx

Diplomado pela Faculaaae Nacio_
nal de Medicina da Unlv"l'sldade

do Bras1l.
Ex-Interno por concurso da Mater_
nldade_Escela. (�ervlço do prot.
OctáVio Ro<1rlgues Lima). Ex
Interno .do Serviço de Cirurgia do

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

Janeiro. Mé<1lco ao Hospital ae

Caridade e da Maternidade 01'.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-
PARTOS OPERAÇõES
PARTO SEM DOR pelo método

pstco.prortlattco
Consultório: Rua João pinto n. 10.
das 16.00 às 18.00 horas. Atende
com horas marcadas. T(;'letone
3035 - Residência: Rua General
Blttencourt D. 101.

DR. HURI GOMES

MENDONÇA
;6"'::';_,_t:a..:i.��6.

MeDICO

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

Rua Gal. Bittencourt n, 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt a. 1S7.
Esq. Alvaro de Carvalho..
Horário:

Das 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados.

DR. GUARACY A.
SANTOS

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana,

tômlcas. Horário: Das 8 às 12 hs

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta clientela que

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmidt, n, 39-A - Em

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
EscrItórIo: Rua João Finto n, 18 sobo

� eletone n. 2.467 - Caixa Postal n. 21

b.OBARIO: Das 15 à.s 17 noras,

DEPARTAMENTO
PLANTÕES

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

DE SAÚDE PÚBLICA
DE F ARMÁ elA

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

21 - Domingo
28 -- Domingo

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antônio

Farmácia sto. Antônio

ESTREITO
Farmácia Oatarinense

Farmácia do Canto

COM

nnoraa e vias urinárias. Cura ra_

Operaç(ja - Doenças' de Senho_ dlcal das Infecções agudas e crõ
ras - Clínica de Adultos I

nicas. do aparêlho genlto_urlnário
Curso de EspeCialização no I::OIIpl- em ambos os sexos. Doenças do

. tal dos Servidores do Elltado. aparêlho Digestivo e do sistema

(serviço do Prot. Mariano de,A)l, nervoso. HorárIo: 10'h às 12 e

dradej , Consultas: pela manhã no 2'h às 5 horas Consultório:
Hospital de Carldaae. 'A tarde das Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar

15,30 horas em diante no eonaut, - Fone 3246. Residência: Rua
tório, à Rua Nunes Machado. 17, Lacerda Coutinho, 13 (Chácara do

esquina da Tiradentes _ Tele!. Espanba - Fone 3248.

2766. ResidêncIa - Rua Mare-
chal Gama D'Eça 0..0 141 - Tel.
3120.
.'

xxx

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmidt

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

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

Rua Pedro Demoro

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

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

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

Virgem Especialida.d
�a ria. WETZEL IHDUSTRIAL - JollI,llIe ._- (Marca Rellslrada)

�����,�.������"'��.�

economiza-se te mpo e dlnlnll�lro

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRóPRIO

'F I X A ç Ã O G A R A'N T I D A

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIÃO DENTISTA

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

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 26 horas
HORAS MARCADAS .....:.. das 14 às 18 horas
RUA .TRAJANO, 29 -- 1.0 andar

Auxiliar de Escrit.órlo
ADMITIMOS UM FUNCIONÁRIO QUE TENHA PRA�

TICA DE SERVIÇO DE ESCRITÓRIO E QUE SEJA DÀTI
LóGRAFO - TRATAR: SATMA - EDIFíCIO IPASE

30 ANDAR - FPOLIS.
A/182

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Comunicacão

•

A Diretoria do Clube Doze de Agôsto
que vigorarão

reunida, tomou as

para os restejosseguintes resoluções,
carnavalescos:

PROGRAMAS DOS FESTEJOS

Sábado 27 - Baile de abertura no Doze

Domingo 28 - Baile no Doze

Segunda 29 - Baile Infantil no Doze _

Baile no práia

Têrça 1 - Baile no Doze
Os bailes começarão às 22,00 hs. e o infantil será das

15,00 às 20,00 horas.

PREÇOS
Mesas - No Práia uma noite . . . . . . . . . . . . . . . . 200.00

No Doze uma noite . . . . . . . . . . . . . . .. 4'00,00
No Doze tres noites 700,00

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 adr,uirir 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
I ndividual Cr$ 1.800,00 para tôdas as noites.
Individual Cr$ 700,00 para uma noite.
Estudantes devidamente credenciados - Cr$ 1.000,00
para todas as noites.
Estudantes devidamente credenciados - Cr$ 500,00
para uma noite.
A posse da mesa não dará direito à entrada, sendo ne

cessários a carteira e o talão do mês (ou anuidade de
1960} ou o convite acompanhado de documento com

provador da identidade.
RESERVA -

1.0) - as senhas serão distribuidas às 7,00 horas do

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

2.0) - O pagamento será feito no ato da aquisição...
3.0) - Os convites obedecerão às 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 fornecidos pela
Secretaria.

6.0) - O convite não dará direito a uêsa 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 nos
bailes noturnos. (de 14 a 18 anos só acompanha
dos de seus pais).

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

�

3.0) A carteira social e o talão do mês (ou anuidade de
1960) ou o convite serão rigorosamente exigidos à
entrada.

4.6) Os portadores de convites terão que apresentar
documento de identidade.

5.0) O baile do Departamento Balneário (Práía) rege
rá pelas mesmas instrúções.

6.0) Os cartões de frequência não terão valor para (j7
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:

I 1.0) -- Não serão atendidos, no decurso dos bailes casos
de esquecimento de carteira social (ou da mensalidade).

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

3.°) Não serão atendidos
C

pedidos de ingressos a rotó

I
tógratos.

Florianópolis, 2 de fevereiro de 1960.
HIRAM DO LIVRAMENTO

SECRETÁRIO GERAL
V 1ST O

Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filho
Presidente

e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÃRIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 18 de Fevereiro de 1960

Secretaria de Segurança Pública
P o R T A R I A N.o 2/60-

. A�CII?ES BASTO::; DE ARAUJO, Diretor do Serviço de

FIS�al�z�çao de Armas e Munições, etc., no uso de suas

atríbuíções e de conformidade com o art. ?o letra H, do
Regulamento baixado com o decreto nO 1 de 18 de I ..

de 1939,
" e janerro

. C�NSIDERANDO que prevenir as causas da desordem
e precipuo d�ve� �as autoridades, às quais compete a se

gurança dos Individues e das comunidades'

C�NSIDE�AN�O �ue o art. 56, do Re�ulanrento para
o Serviço de Flscahzaçao de Armas e Munições, . aprovado
pelo decreto n.v 1, de 18 de janeiro de 1939, proíbe "transi
tar com armas de qualquer ebpécie em zona de meretrício
clubes, dancíngs, caharets lugares onde haja ajuntamento
ou reunião ou previsível aglomeção pública";

CONSIDERANDO que os festejos carnavalescos deter
minam excepcionais deslocamentos e aglomerações po
pulares;

. �ONSIDERANDO que outros setores de Segurança
Pública adotam medidas preevntívas contra possíveis cau

sas de perturbação da ordem pública nos dias dedicados
aos folguedos carnavalescos:

CONSIDERANDO finalmente, a conveníencía de evi
tar, por todos os meios ao alcance das autoridades preser

va�oras da ordem, que possíveis excessos e abusos gerem
açoes criminosas e atentados à segurança índividual e

coletiva,

DETERMINA:
Ficam suspensos, a partir do dia 25 de fevereiro ao

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

dual, os efeitos das lícenças 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 apreensão das armas autuacão do fla-

grante pelas autoridades competentes.
�

Os senhores Fiscais Regionais, no interior do Estado,
transmitirão aos senhores Delegados de Polícia dos Muni

cípios o teôr da presente portaria, para fiel cumprimento,
nos têrmos do art. 10, do regulamento supra citado.

F'lorianópoHs, 11 de Fevereiro de 1960

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE
ALCIDES BASTOS DE ARAUJO

piretor do Serviço de Fiscalização de
Armas e Munições.

XXX

P O R T A R I A N.o 3/60.
ALCIDES BASTOS DE ARAUJO Diretor do Serviço 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 a quei
ma de fogoso durante os dias de carnaval:

1.0 - A queira de fogos de artifício será tolerada ex

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

somente no início do desfile dos carros alegóricos, ficando'
terminantemente prcíbída a queima de tais fogos nas ruas

e demais lugares públicos.
Florianópolis, 11 de Fevereiro de 1960

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

ALCIDES BASTOS DE ARAUJO

Diretor do Serviço de Fiscalização de
Armas e Munições.

........i_ffi"..... :�',

EDITAL

Bôlsas de Estudo do Govê,'no ltaUanc

Para o ano letivo 1960/61
Para o ano letivo 1960/19Gl serão atribuidas à cidadãos

bu,sUeiros, e à italianos estavelmente residentes no Brasil,
bôlsas de estudo do Govêrno Italiano com validade a par

tir de 1.0 de Novembro de 1960 (inicio ofícíal do ano letivo)

As bôlsas serão de duas categorias:
1) - Bôlsas de instrução universitária e artística -

São reservadas à estudantes e artistas, de 18 à

25 anos de idade, que desejem cursar na Itália

um inteiro ciclo de estudos até a obtenção do re

lativo diploma final outorgado por Universidade

e Institutos Sllperiores, Academias de Belas Ar

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

2) - Bôlsas pam estudos de aperfeiçoamento - São

reservadas 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 e normalmente de um ano letivo

(lO 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 atribuída 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.

Acerca das bolsas acima indicadas e de outras modali

dades de subvenção para breves missões de estudo e pes

quisas, os interessados poderão dirigi!'-se pessoalmente ao

Consulado Geral da Itália, à Rua Barao do Cerro Azul, 198,

nos dias úteis das 9 às 12 horas, até o dia 15 de Março.

Persianas
POSSUIMOS TÉ,CHICO ESPECIALIZA

DO' EM (ONS�RTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 -, tel. 3820

_______________________.__.._����_�v._

Pelos Municipios
NOTICIAS DE JOINVILE necessidade inadiável para
Do Correspondente CAR- os trabalhadores a exístên

LOS ADAUTO VIEIRA
SAMDU

Cidade operária de extra
ordinária importância eco

nômica e política até hoje
Joinville não conta com o

SAMDU. Não se pense que o

assunto é novo e que já não
foram examinadas todas as

vantagens em favor da ins
talação dêsse orgão assis
tencial. Muito ao contrário.
O SAMDU tem sido arma

usadíssíma pelos políticos, às
vésperas de pleito, para an

gariar votos. Mas é só.
Arrecadando para os co

fres estaduais-e federais vul
tosas importâncias, talvez as

maiores do Estado, Joinville
tem recebido muito pouco.
ou quase nada, em troca.
Sua importância, quer do

ponto de vista econômico,
quer do ponto de vista poli
tico é extraordinária. Para
dar uma idéia basta se diga
que o número de trabalha
dores alcança a casa dos
trinta mil e dos eleitores trín-

TO
alEGRE

r
��

,

pelo Super-tonvnir
Diàriamenfe *

9:30
• exceto aos dominaos

Florianópolis:
Rua Felipe Schmidt, 34 • Tel. 2377

CURSO' PARTICULAR SÃO JOSÉ

CASA NO CENTRO

IMPORTANCIA
'7' ,j
e '

I'1Sl!-l
28.770.425,20

'

5.500,00
5.020,00
1.000,00
6.900,00
2:200,00
2.000,00
4.000,00
800,00

1.500,00
4.000,00
1.650,00
1.200,00

419.400,00
700,00

10.000,00
2.000,00
2.400,00
2.400,00
3.000,00
2.800,00
3.300,00
4.600,00

aumentar o preço para co

brir possíveis prejuízos, des

carregando nas costas do

consumidor tôda a carga.

Assim, também, procedeu a

Empresul aumentando mais

uma vêz os preços dos qui-
I

Iovats, como se já não fôsse Iuma exorbitância o que co

brava.

eia dêsse serviço assistencial,
.

a cidade bem o merece. In

tegrada dentro do processo
desenvolvímentísta nacional,
todavia e Iamentàveímente,
Joinville só tem progredido à

RESTABELECIDO O JORNA

LISTA
Já se encontra restabele

cido o jornalista e escritor

Augusto Sylvio, atualmente

dirigindo o 'Jornal de Join

ville', órgão a que vem dan
do nova e eficiente feição,
quer na sua parte grafíca,
quer na redação. O conheci

do jornalista foi submetido à
delicada operação na vista,
estando já completamente
recuperado.

Antonio Cunha

Firmino Francisco da Silva

Funcionalismo da Prefeitura

Gercino dos Santos Botelho

Ilano Bittencourt Silva

Isaura Vera

Leandro Vieira

Mauro L. Espezim - Parador
Nicolau Mussi Neto

Raul Pinho de Oliveira

Rubens Lange
Sodi José de Campos
Targino de- Oliveira Orleães
Asbelina Dias Mourão

Adicional a partir de 58

s/crédíto de salário família

Cheques de vencimentos
Adicional em crédito

Gratificação escolar

Folha de operários
Gratificação escolar

Folhas de operários
Gratificação de setembro a novembro

Diferença de adicional

Serviços prestados em novembro

Grat. por servo no D. Jurídico
Bôlsa escolar
Vencimentos em atraso, aliás, diferença
de vencimentos

3.800,00
5.100,00

6.451.253,60
3.200,00
1.100,00

13.420,00
'

1.839,80
20.030,00
10.500,00
25.345,80
1.500,00
1.000,00

13.000,00

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

colares.
Prepara alunos para os exames de ad

missão aos Ginásios e Escola de Comércio.
A Matrícula acha-se aberta à Rua Sal

danha Marinho, 34, todos os dias úteis.
A/200

72.828,00

Total, Cr$ ·3.t• ..h3.634,20
�f( ':�':"I ,-� r ... ,-� (CONTINUA)
�" -'�i' .:;i�;..... ..r..�_.� .. � _ ..
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vindouro, ás dez (lO) horas,
no local em que se realizam
as vendas em hasta pública
determinadas por êste Juizo,
à porta principal do edificio
do Forum. DESCRIÇÃO E
AVALIAÇÃO DOS BENS QUE
SERÃO LEVADOS A LEI

LÃO:- 'Um terreno situado

em Canelinha, com 30 me

tros de frentes que fazem na

estrada geral, por 50 ditos
de fundos, que fazem em ter
ras de Lúcio Duarte de Sou

za; extremando a Leste tam
bem com Lúcio Duarte de
Souza e a Oeste com terras
de Justino Pereira, avaliado
por trinta mil cruzeiros. -

Um terreno com 12 metros
de frentes, que fazem em

terras de Angelin Zancanaro,
por 1.000 ditos de fundos,
que fazem no Rio Tijucas;
extrema a Leste com Luiz
Giacomossi e a Oeste com

Hermenegildo Bissoli; área
de 12.00 metros quadrados,
avaliado por dezoito mil cru-

Prefeitura Municipal e Florianópolis
Relação dos credores da Prefellurà M[���d:jil�3 em levantamento procea

dido 'a'lé
1

1 S de novembro de 1959 a

SERVICOS DA ,PREfEITURA
•

JUIZO DE DIREITO DA CO-
J
sente edital virem ou dele I leilão público, dos bens abaí

MARCA DE TIJUCAS f conhecimento tiverem) expe- xo descritos, com suas res

EDITAL DE LEILÃO, COM O

j'
dido nos autos de Ação Exe- pectivas avaliações, perten

PRAZO DE VINTE DIAS cutíva preposta por Domín- centes a Laudelino Giaco-

I
O Doutor Manoel oar- I, gos Teodoro dos Santos con- mossí, que serão levados a

. mOIla Gallego, Juiz de tra Laudelino Giacomossi, público pregão de venda e

Direito da Comarca de que se processa perante êste arrematação, a quem ' mais

Tijucas, Estado de Santa Juizo e cartório do Escrivão der e maior lanço oferecer,
Catarina, na forma da: que este subscreve, que aten- pelo porteiro dos auditórios

lei, etc. dendo ao que dos autos cons- ou quem suas vezes fizer, no
FAZ SABER aos que o pre- ta, autorizou a venda, em dia quinze (Iõ): de março p,

custa da iniciativa particu
lar, que vem realizando qua

se tudo.i'I'a! sucede pela indi
ferença, pela inconsciência,
pela frieza dos políticos jo
invillenses diante de um pro
blema tão grave e de tão fá

cil solução. Não fôra isso e

desde muito tempo os tra

balhadores [oínvíllenses es

tariam sendo atendidos pelo
SAMDU.

l zeíros, - Um motor a óleo

I crú, avaliado por setenta mil
cruzeiros. - Duas casas de

madeira, avaliadas por trin
ta mil cruzeiros. - Um alam

bique e seus pertences, com

todos os vasilhames, avalia
do por oitenta mil cruzeiros,

- Um engenho de ferro dá.
fabricar açucar e seus per
tences, avaliado por quinze
mil cruzeiros'. E para que
chegue ao conhecimento de
todos e ninguém possa ale,

gar ignorância, mandou ex

pedir o presente edital que
será afixado na sede dêste

Juizo, no lugar do costume,
e, por cópia, publicado UMA

VEZ, no jornal "O ESTADO",
de Florianópolis. Dado pas
sado nesta cidade de Tiju
cas, aos doze dias do mês de

fevereiro do ano de mil no

veeentos e sessenta. Eu, (as)

Gercy dos Anjos, Escrivão, o

datilografei, conferi e subs

creví, (as) Manoel Carmona

Gallego - Juiz de Direito.

Está conforme o original
afixado na sede dêste Juizo.

no lugar do costume, sobre l'

qual me reporto e dou fé-

Data supra. O Escrivão:
GERCY DOS ANJOS

SUBIU A LUZ

A única saída que encon-

eram os comerciantes, seja
de que mercadoria tôr, é

Autorizada a
Loleria Esportiva

vimento" do esporte através
de "atapas prererencíais. de
maneira a permitir o aten
dimento príorato dos setores
mais necessitados".

ta e cinco mil.
Com estas condições, já de

há muito deveria estar em

pleno funcionamento o SAM

DU, se se empenhassem os

políticos em o tornar uma

realidade, cumprindo as pro
messas de vésperas de elei

ções. Pois, além de ser uma

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

EDITAL

RIO, 16 (V. A.) - A Lote
ria Esportiva já foi autorr
zada à funcionar pelo Mi
nistério da Fazenda, ficando
estabelecido que o Oomltê
Olímpico Brasileiro oremo
verá a sua realização; destí
nando 50% para o pagamen
to de prêmios e distribuindo
o saldo (após as deduções
das despesas) às entídadss
esportivas do país, de acõr
do com um Plano de Assis-
tência ao Esporte,

.

que será
elaborado.

DESPESAS DO CONCU'RSO

O Comitê Olímpico Brasi
leiro foi autorizado a reser

var 25% do total das apos
tas, durante os três prímeí-
1'08 anos, para as despesas
de qualquer natureza, in
clusive as de organização e

Aspirador de Pó
VENDE-SE

O plano do concurso pre- administração. Depois dos
vê que o projeto de apiíca- três primeiros anos, sõmen
cão dos recursos Iíquídos (ia te poderá reservar 15%. O
loteria estabeleca crítértos plano estabelece ainda que
normativos par-a "auxílio uma esprêsa técnica devera

p�rmanente" de manuten- ser contratada para admí

çao a todos os setores es-· I nistrar e organizar a loteria

portivos e para o '''desenvol-" esportiva.

Em perfeito estado de conservação

prêço módico, T:'atar na Av. Rio

Branco, 191 - Fundai.

.

Aluga-se uma a rua

Padre Roma n.o 87. Ver

e tratar no local, díàría

mente, das 15 às 19 hs,

Cão - Rata
•

Pequines
Macho, eom excelente certidão

de origem, empreatavse grat.utta;

mente para tírar cria. Informações

rua Angelo La porta, 36 - Flo

rianópolis.

CREDORES PROCED1tNCIA DO

CRÉDITO

CONTINUAÇÃO
'Josélia Maria Ternes

Jucemar Hugo Soares

Judite Santana Fernandes

Leandra Vieira

Lucy Martins

Luiz Cândido de Castro

Luiz Roque da Cunha

Manoel A. da SUva

Manoel Marcelino da Costa

Maria do Carmo Cardoso de Freitas

Maria de Lourdes Sardá

Maria José dos Anjos
Mauro L. Espezim - Pagador
Orlando Linhares Sobrinho

Osmar Monguilhott
Osvaldo Meira

Raul Comicholli

Sebastião Lúcio de Assis
Teresa dos Santos Teodoro

Tertuliano Briti Xavier - Intendente

Zenaide Nunes de Afonso

Zenair Maria Faria

Gratificação escolar
Fôlhas de agosto a novembro

Gratificação escolar

Idem idem
"

.Auxílío pa. pensionato

.Grat. ref. a outubro e novembro

'Idem de agosto a novembro

.Fiscalização de estradas

Serviços em novembro

Orat. de setembro e outubro

Idem de outubro e novembro

Idem de novembro

Fôlhas de novembro

Serviços Prestados

Fôlha de novembro

Aluguel de casa de novembro

.Grat, por serviços prestados
Idem ret. a novembro

Idem por servi. na Tesouraria

Fôlha de Cachoeira

Grat. de setembro a novembro

Idem de idem

F O L H A N.o 3
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NOVO RECORDE - De Los Angeles informam que o

australiano AI Lawrense melhorou o recorde mundial de

duas milhas, em pista coberta, que ele detinha, cobrindo

essa distância em 8 minutos e 46 segundos, nos jogos de

"Los Angeles Times".
---- 000 ----

JOGOS LUSO-BRASILEIROS - Lisboa, 16 (UP) - O

govêrno de Portugal contribuiu com 900.000 escudos para

os Primeiros Jogos Luso-Brasileiros, que serão realizados

entre 4 e 14 de agôsto od corrente ano.

O programa ficou definitivamente estabeelcido e é o

seguinte:
'± de agôsto - Cerimônia inaugural no Pôrto, que será

assistida pelos Presidentes Juscelino Kubitschek e América

Thomas.
.

Partida de Basketball e Hockey em patins.
5 de agôsto - Partidas de Volleyball e Pelota, em São

João da Madeira.
6 de agôsto - Remo, em Figueira da Foz.

7 de agôsto - Natação, em Lisboa.

8 e 9 de agôsto - Ginástica, em Lisboa.

9 de agôsto - Regatas, em Baía de Cascais.

10 de agôsto - Pesca submarina; em Sasimbra.

13 e 14 de agôsto - Atletismo, no Estádio Nacional de

Lisboa.
---- 000 ---

ALMIR QUASE NO CORINTIANS O dianteiro

Almir deverá transferir-se do Vasco para o Corintians que

pagará ao Grêmio cruzmaltino quatro milhões pelo ates

tado liberatório do jogador que, por sua vez, receberá um

milhão de luvas e ordenado mensal de 30 mil cruzeiros.

---000---

CARIOCAS SEGUEM AMANHÃ - Rio, 17 (V.A.) - A

delegação carioca de futebol está com viagem marcada pa

ra Lima, na próxima sexta-feira. No dia 21, a representa

ção guanabarina enfrentará uma seleção peruana, rever

tendo a renda em benefício das famílias das vitímas do

terremoto de Arequlpa.
----000---

ARCHIE MOORE AMEAÇADO DE PERDER SEU TI

TULO - Providence, Rhode Island, 16 (UP) - A Associa

ção Nacional de Box anunciou que cassará o título de cam

peão mundial dos meios-pesados a Archie Moore, caS0

êste, até sexta-feira, não concorde em defendetl� corôa

frente a Harold Johnson, :de Filadélfia. A adverl�eia está

contida num telegrama e)lviado por Anthony Maceroni,

presidente da Associação,' a Jack Kearns, "manager". de

Moore. Maceroni acrescentou que já havia entrado em

contato com' Moo:ce e Kearns várias vezes, a respeito da

defesa do título,
---- 000----

CONCORDOU O BRASIL - Lima, 16 (UP) - Causou

grande satisfação nos círculos desportivos locais, especial
mente entre os torcedores de futebol, a aceitação pela
Confederação Brasileira de Desportos da proposta do Peru

no sentido de serem jogadas as partidas eliminatórias de

futebol das Olimpiadas no Estádio Nacional de Lima, Acre

dita-se hoje que a Argentina deverá dar uma resposta si

milar, somando-se assim ao México e ao Brasil. Também

se aguarda a resposta de Surifia, o outro participante das

eliminatórias,
Caso tudo se resolva favorávelmente, os peruanos as

sistiriam a um extraordinário torneio no mês de março ou,

no mais tardar, nos primeiros dias de abril. O prazo' dado
pela FIFA para conhecer os finalistas dos Jogos de Roma

expira a 30 de abril.
----000 ----

telefone. procurar chaves à rua

Tenente Sllveira, n.o 29 sobl :'!cio.

com a srta. Olcinéla.

Aluga_se à rUa Des.

Silva. 160·

Trata,.: Mauro Ra.mos, 221,

futebol Clube
Uva do clube, já que será ve'

dado todo direito do sócio

que não dispôr do documento

que comprove a sua condi

ção de contribuinte.

o },i'jgueirense Futebol Clu

be, solicita aos seus associa

dos que providenciem com

urgencia (2) fotografias, a

fim. de p::c'encher os requisi
tos fCIl'mn1.:'!.dos pelos seus

Est:'.tutos.

Por outro lado, todo asso

ciado deverá procurar a sua

carteira na séde administrEt·

Florianópolis, 11 de

fevereiro de 1960

Waldyr Mafra .

Süperintendente'

FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 18 de Fevereiro de 1960
----------.----------------------------------- �------��--�.------..'�

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

foi de 7 minutos e 43 segundos. emenda para as rêdes do União. gou e venceu com o segll'.ate

O Dlst:ito Federal que foi o vlce- estabElecendo 3xl. Aos 32 Ivo ba_ quad:'o: Odíllo; Teto, pepno; Xe

-

b
.

d te uma falta de fóra da ár.ea mar- llnho, Oberdan, Abelardo; C,i';U
campea o, co rlU o percurso os

dois mil metros com o tempo de cando 3x28. Nilson, após tremen.. la Ivo, Nico, paula e Luiz (;8." ..

'I .minutos e 51 segundos. da confusão faz 3x3. Isto aos 41. los.

O remador carioca Alvaro da Fnalmente Luiz, após driblar 4 ET: - Quarta-feira, à nOlO·O

SilVa Lobão. não confirmou o adversários assinala o quarto e úl- sllrá realizada uma ASJ�mb,é!a

seu favoritismo, perdendo facll- timo tento vascaíno. Quadros: - Geral com a presença de tod�s D"

mente para o gaúcho Edgard Gi- Vasco - l'I'eltor; Nellnho, Nll_ titulares va,scaÍnos. Nesta r: ln,ã'J

método apl' ·�d.o ALUGA SE
4.0 _ 2 sem Jarda; Edinho (Luiz carlos), Car_ pela direção vascaina. Na aU3ê:J._ •

�.
LEIA EM NOSSA NOVA

Conquistaram os metropollta- linhos, Inácio (Luiz), Antenio e cla do presidente: Cap. Dr J.. Aluga-se ótimll. ca,sa situada à
EMBALAGEM COMO

I Fernando. O Unia-o com: - Hé- pherson santiago, o técnico pn. rua presidente Coutinho. SE PREPARA UM BOM
nos (guarnição: Johnson e Ch -

Ilo (Beta); :11,fauréllo, AlIatal'; Ar sidirá a reunião.' Trata'r no ESCRITORIO DE AD_ CAFÉZITOCão", êste catarlnense) a ,�ua pri_
A OCUR,ADORIA

mei)'ó vitór�!I- f!,O' vencsrem com naldo, Edl�r, Zezinho; Neca, T� D, por: Au�élio do, yalle pewit'll yO.u elA E PU ....--------"'-----.... ' ..

a vi�) .a
com os barcos rença e asabar vencendo, apesar dos locais .. O tempo dos vencedo,
altura das 500 da luta que tiveram de travar

res foi d" 7 minutos II 34 se

metros, para aos poucos os gaú- com gaúchos e pernambucanos.
chos Irem se distanciando e Já Foi travada titânica luta entre

Te:'ceira vitória consecutiva ceu totalmente ao UniãO, regis_ tomaram caminho a esta loc�,.!d,,-

conquistaram os repreiõentantes' trou-se o placard de dois tentos doP. E as 9,30 horas precisameute

do ,Sul, dando um grande passo I
a zero (2xO). Gols consignados teve início o jOgo, o Vasco embo!a

I
para a' conquista 'do título. O· por Int.ermédlo cie Zezlnho. n,lm

I
desfalcado venceu fácll por 2 te,).

pár.eo foi equlllbrado até os 800'
chute ó.e fóra de área, que pegou tos a O· Neste jogo. atuaram os

I metros, quando as posições co_
o arqueiro Heitor muito adiantado aspirantes Nelinho. Luiz CarILlJ.

I meçaram a deflnir1se depois do Beta fez o segunda tento do U_ Fizeram suas estréias Odulo

barco da Federação Fluminen_ niâo, ao executar uma falta de Oberdan. Reforçaram o +j.m, o

se tsr vil·ado. Mais uma vez O fóra da área. Estes gols foram fel- ponteiro_direito Osoul'" Os gOlS:

esculer gaúCho Ergard Gijsen tos aos 20 ms. e aos 22 1/2, res_ Ivo aos 20 ms, abre a conta;pm,

deu uma forte demonstração de pectivamente. N0 segundo perlo_ chutando fraco de fóra da área,

capacidade de recuperaçã::> 1m. do o União ampliou a contagem
. falhando lamentavelmente o ar_

presslonante, arrancando do ter_ para 3, por intermédio d·e eZzinho,' queiro Walter. Aos 24 ms .. Nice

0€'1'0 luga:' lf, altllra dos 160:) numa belíssima jogada. individual. após tremenda confusão a b'\0a

metros pa�� tluzar a 'meta de Isto aos 3ms. Reagiu o Vasco. A do arco de walter, decreta a se_

!LU'6A SE chegada com uma diferença de entrada d� Luiz e Luiz Carlos. gunda queda do Avaí. Quadn: O'

A 1111,
'd G Futebol Clúb�

Conselheiro
quase quatro barcos sôbre os ca_ deu mais rendimento à equipe Vasco a ama

Uma casa à rUa
. . Ilh ..

1'ioca5 que foram o segundo colo- cruzmaltina. A prova inconteste uma das glórias da Varzea 0'1. e

Mafra, 71A, com todo confôrto e t 1 ar '0
cada. O tempo do barco vencedor disto aí está: aos 30 ms. Nellnho que está prestes a erm n

• J •

Saída normal.

favor dos 1'10_

agrupados até a

guridos segutdos dos gaúc'''los

com 7 minutos e 37 se ,undos.

6.0 Double,lik1ff

A penúltima prova ia progra.,

nos 1500 rus trr.s levavam barco e pernambucanos, e gaúchos para

melo de Vi n tagem sôbre os ca, decidirem O segundo lugar, veri.,

riocas, se"uic,o& de catarinenses e cendo os sunr-os por uma remada

paulistas. R�ah�n:. os metropoítta; a mais.
c'ccidiu práticamentc a

certame a
nos tomanuo a ponta para Só O tampo do• vencedor 101 de 8 b �l.t.eses, que com Ull·.a esta
errtrega-em a altura dos 1750 me; minutos e 26 segundos. vit,ória conseguida, ven : 11' v err
tror quando os gaúChos aumenta,

5,° 4 sem :Ie' .: it'vo o XXXIIi r;a(','l;1eOn'1._
ram o número de remadas passan ,

Nesta prova, o Rio Grande de to J r s sí leí rc de Remo d� 1960,
do a 38 por minuto, deíxando 03 Sul voltou disposto a vender ca; ;e.,:, oue houvesse ne e .s dad de
representantes do Distrito Federaj 1'0 a derrota e por pouco não depender do resultiado da últim�
bem atrás. com a diferênça de

conseguem o seu intento. Saln- ,ll'Ova p, ra se saber qu : n seria
um barco e meio de vantagem, do na rrente, cc-mandaram o pe ...

Em segundo lugar chegaram os Colo

corrente aIJ·.... Os

riocas, em terceiro catarínenses,
quarto paullstas, quinto paraua,
enses e sexto e último lugar. ,'s

pernambucanos.

O tempo da guarnição vencedo,
ra foi d'e 7 minutos e 6 segundos.

2.° 2 sem

Foi indiscutivelmente esta pro;

Vestibulares Na Faculdade De Servlco
t

Social De Santa Catarina
A fim de serem constituídas as

-

comissões examinado

ras do Concurso de Habi1itação do corrente ano, o Con

selho Técnico Administrativo da Faculdade de Serviço So

cial de Santa Catarina, em sua reunião de 4 de janeiro do

corrente ano, designou os seguintes professores: PORTU

GUÊS - 1° examinadores, Pe. Francisco de sanes Bían

chíní - 20 examinador, Dr. Osni de Medeiros Regis
Presidente, Dr. Milton Leite da costa: FRANC:ÊS - 1°

examinador, Dr. Antônio Moniz de Aragão - 20 examina

dor, Dr. Alcides Abreu - Presidente, Pe. Francisco de

Salles Bianchini; INGLÊS - 1° examinador, Dr. Alcides

Abreu - 20 examinador, Dr. Antônio Santaella - presi
dente, Dr. Jorge Anastácio Kotzias; HISTóRIA GERAL E

DA CIVILIZAÇÃO - 10 examinador, Dr. Osni de Medei

ros Regis - 20 examinador, Dr. Roberto Lacerda - Pre

sidente, Assistente Social, Neusa Mendes Guedes; HISTÓ

RIA DO BRASIL - 10 examinador, Dr. Jorge Anastácio

Kotzias - 20 examinador, Assistente Social, Neusa Men

des Guedes - Presidente, Dr ..Paulo Tarso da Luz Fontes.

O horário das provas do 1° Concurso de Habilitação é

o seguinte: dia 22-2-60, Português, 8 horas exan,\e escrito

e 10,30 horas exame oral - dia 23-2-60, Francês, 8 horas

exame escrito e 10,30 horas exame oral - dia 23-2-60, In

glês, 8 horas exame escrito e 10,30 horas exame oral - dia

24-2-60, História Geral e da Civilização, 8 horas exame es

crito e 10,30 horas exame oral - dia 25-2-60, História do

Brasil:'9 horas exame escrito e 11 horas exame oral.

putando as guarnições metro e a

de Menores, as representações 10
I
bado triunfaram .por 4 tentod ... ::>.

Vasco da Gama F. C. e União após ·estar perdendo por 3 "!l�')d

S. C.' da Rua General Rosinha. a O, os titulares, recebendo co:··..

No primeiro período, que perten- vite do Aval F. C., de Itaco ubf

va, a. mais emocionante das 7

disputadas, ontem, na Lagoa Ro,
drtgo da Freitas. Dada a lal'gaJ",_
os gaúchos pular-am na frente se,

guidos dos catarlnenses e car: o

cas. Logo de tnícto perceoeu jse

que o páreo seria duríssimo e foi

Justamente o que aocnteceu, dls-

metro até a linha de chegada,
quando os gaúchos em fulminante

:"F.f,âO dobraram .J número de re

madas na altura dos 200 metros

da chegada, para derrotarem capí ,

chabas e catarínsn, es por castelo

de proa.

Foi f. ]:.rova qua mais conseguiu
entw 'sn,,:.r o oúblico. pela bri_

lha�. te reação �mr.reendlda pe_
lus gC'úchos que culminou com

;, \·'1 (iria dos meimos. Termina_
do .) Páreo, !oram vivamente
8,�la\ ['cios pelo pu.blico, que não
l'e,,(ateúl' aplausos aos melhores.
l) t 21 po do b .. ·:co vencedor foi

de '7 n 'r. utos e 51 segUndos, sen_

ele o de segund.) colocado de 7
� .. ,llOS e 52 �egundos.

A guarnição
_

cal""peã

'Duas Vitórias Do Vasco Varzeano.
Sábado, tendo seu inicio ·às V Beta (Hélio). Minga e QUln'l.,·'.

horas e 45 minutos, defronta

do Abrigo Enquanto Oi! aspirantes no sá-
contou, ram_se no Gramado

com os segu1nte.�

,Tohannes Mellis �

!ls.

remadores:

F:uthgrus Mel-

3.° Sklff

jsen. san; Zeno (valmir), Ivo. Abe- será debatido o

.;..-----------�------- .•._--

sor,

':::1�li_ I,� partéram na fr�.l::1 logo vitória dos cartccas em dr,a.má ...

ur s r r+mer-os metros da sarda
I
�ica chegada com os gaúchJS qu

.

para I, cm aumentando' eSH van.: foram batidos por castelo de proa.
cagern gradativamente.I: ,. nl\

I
O percu �SG desta prova apt-eson.,

altura dos 800 metros 11 1'<\ tau váras alternativas. com os

vam 1 m barco e m�;') sóbre 08 gaúchos, cariocas, paultstas e ca,

c ,·e as, os seus ferrertl'l '8 ad , tn:nfl u's lutando palmo a :la1.
v 7' r' cs. Os represe n t a .t e s da mo pela "enquista da vitória. Na

Repúbllca �s'l'çararo altura dos 1.700 metros os Ila"io_
reação que não

em virtude da

encontrou é�o cas tomam a ponta, deixando os

segurança gaúchos ;;com catarlnenses em ee_

vinha remandoque gundo Q terceíro respectívaznnre,
Ao ap-oximar_se da chegada, "S

o C011

junto riograndense. Na passa-

gem pelos 1600 metros, 06 saü, cariocas rolgarn mais um po.r
chos tomaram a liderança para co e mantêm a posição até o fl_
não maís soltarem até o final da nal, perseguido tenazmen'ie por'
prova. Remando f"ácil, o doubie 'gaúchos e catartnenses cruzando ,\

visitante venceu como c:ulL',
monstvando o alto padr[,1)
nico de que são possutí ss.

7,° Oito

Com o campeonato Já «ectdtuo

a favor dos gaúchos, o últirao

pár,eo da regata perdeu um 1:'1'.\

co do seu Irrtergsse pois ac"ectl

de- rr Eta de chegada nesta ordsm.

téc_ Foi sem dúvida alguma uma brí ,

lhante vitória do oito gigante me;

tropolitano que teve forças para

reagir a fulminante arrancada

dos sulinos e cruzar a llnha ::1e

chegada, em primeiro lugar.

tavam os "experts" da C�'loa .. A regata chegou. ao ssu final

dentro do maor entusiasmo poro.

sível apesar da derrota dos ca,

"locas, que muito lutaram para

ver as côres da sua bandeira tre ,

mular no mastro da vitória sem

no entanto alcançar o "eu obj e;

tivo, perdendo desta forma uma

hegemonia que vinha sendo man

tida há alguns anos.

gem nacional que êste deveria

decidira o cer,ser o páreo que

tame.

Mas tal não aconteceu, fl ne-n

por íso a referida prova deíxnu
de empolgar a quantos aparece

'ram na Lagoa. Foi uma bela pro;
va que trouxe o público em sus

pense até o seu desfecho co.a fi

SUINOCULTURA
De 1.0 a 4 de abril próximo será rea

lizada a II Exposição Nacional de' Suino
cultura/ na cidade de Concórdia, Santa Ca
tarina. A II Exposição Nacíonal de Suino ..

cultura de Concórdia será patrocinada pe
la Secretarie de Agricultura de Santa Ea
larina e o Ministério da Agricultura.

Jader Capella
Missa de 30� €) dia

A família de Jader Capella convida os demais

parentes e pessoas amigas, para a missa de 30.0 dia

que, em intenção à sua alma, será celebrada, dia 18 do

corrente, às 7 horas no altar de Sagrado Coração de
Jesus na Catedral Metropolitana.

Florianópolis, ,fevereiro de 1�60
--------------------------------------------------------

Faculdade de Medicina de
Sanla (alaf�na

CONCURSO DE HAB�UTAÇAO
A Secretaria da Faculdade de Medicina de Santa Ca

tarina comunica aos interéssados que as provas de quími
;;a, 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.

Os candidatos deverão comparecer munidos de Caneta

Tinteiro com tinta azulou preta, e com o indispensável
documento de Identificação.

Sindicato dos (ond�dores de Veículos
Rodoviários de Florianópolis

E D I T A L N,Q 1
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem

conhecimento que, no dia 12 de março vindouro, serão

realizadas zieste Sindicato as eleições para sua Diretoria,
Mempros do Conselho Fiscal e Representantes da Entidaae

no Conselho da Federação a que está filiado e respectivos
suplente,s, ficando aberto o prazo de 5 dias, que correrá a

partir da primeira publicação dêste, para o registro d3s

chapas na Secretaria, de acôrdo com o disposto no Art. 1°

da Portaria Ministerial nO 146, de 18 de outubro de 1957.

Florianópolis, 12 de fevereiro de 1960

Jonas Ramos Martins

Respondendo pela Presidência
o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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u Ginasi para f r ar especialmente
Scholarshil\ em qu� no ano pas,

t
dades extracurriculares des,\áveis

sado os !C;,tu<1 ai. t e s do Bronx ga; I para [cvens, como os vários es,

nnaram til pvEIções de semínna, I portes, tendo.se o grupo da Bronx

listas, w.·;,� do C,Ui' o ,total con-e, I High School of Science distingui.

guído pelas concorrentes de tojos
I
do como campeões de tenís da

(ExcluSividade da IBRASA) gar enconrta.se, autalmente Ale.
• , os outros ginásios do país. A tu,'. cidade de Nova Iorque e verda;

Foi Inaugurado a 27 de outubro xander Ta·ffel, físico que estudou
ma <'_:ü' se graduou em junho, detros "craques" em natação.

Cientistas

comporta.
lntsressados

3chool or Sci.ence (Ginásio

últimó na cidade de Nova Iorque sob ortent.ação do falecido Enrico
CDIL SE·US 750 alunos, venceu 5LO

a novo edifício da Bronx Higl\ li'el'mI. e Ide J. I. Rabi.
DOCENTE

Não poderia deixar de ser alta. a'_)enas na. qualidade altamente

RETIFICAÇãO ...
Anteontem, publiquei os nomes das decorações do Lira

T. C. e do 12 de Agôsto, para o earnaval.
Disse: O Lira vai se apresentar com MARDYGRAS e Q

12 de Agosto com FORMAS E CORES.
Retifico para:
O,LIRA TENIS CLUBE =- FORMAS E
O 12 DE AGOSTO - MARDYGRAS.

de

Ciência do Bronx). E' uma. íns,
:,itul,ão tõda especial que merece

jestaque na vida cíenuíríca norte.,

ame ícana. Com eferto, ela prepor;

:-llonou instrução s�cundárla a

mais ae uma. dentre �a·da. tlWBu.

.as pessoas que em 1957 conquts;
saram doutorados nos Esta.dos

COMO SE ENTRA

A admissão na escola do Bronx

falta mediante concurso do: sele.,

CORES cãO aberto a oandídatos de tôda

em conta,� cidade, levando-se

igualmente o prévio

mente escolar d03

Perdão pelo engano ......

I DISTRmmçãO DE SENHAS E VENDAS DE MESA ...

Segunda-feira, às 7 horas, o Lira vai dtstrtbuír as se

nhas e às 19 horas serão vendidas as mesas para o carnaval.

Unidos. A maioria dêsses douto. Como consequência do processo de

.ados, obtidos por ex.atunos da admíssg o consegue-se uma popu,

escola de Bronx, foram em clên. lação com quociente intelectua.l

cías puras �. engenharta, segundo mediano de 140, precocidade em

F. B. L... estudo feito por Samuel Strauss, leitura e aritmética, e aptidão pa;

Os americanos estão muitos preocupados com a visita do McKlnley Hiim Scool, de Was. ra ciência. e matemjtíca. E' maís

de IKE no Brasil. O F.B.I. está fiscalizando muita cousa. hlngton para a Divisão de pessoa.l :Iifícll entrar no ginásio de Bronx

Podemos afirmar que o Brasil foi uns dos maior�s _ Científico da Academia Nacional

I
do que em muitos "coUeges", que

. amigos dos americanos na última GRANDE GUERRA. NaQ de Cência.s e Conselho Nacional cão o prtmetro 'degrau da vida

há necessidade de tanta fiscalização. de pesquisas daquele pajs. universitária. para que se tenha

Em São Paulo o F.B.I., está agindo demasiadamente, Estudo anterior, publicado em I idéia da competção que se estabe,

O grande Presidente Americano, poderia vir somente com 1.952, mostrara que aproxímada, lece, basta. dizer que em 1957 íns.,

sua espôsa, seriam muito bem tratados, sem perigo algum. mente 80 por cento dos gradua; I crveramise nos vestibula-es 3.900

Os brasileiros são uns dos povos mais hospitaleiros do dos da escola do Bronx se acham

I
estudantes "superiores", Bando

mundo.
.__�...._._" .. � .. • \

associados com a ciência ii mate- aproveitados somente 750.

mática. ou profissões relacionadas

IATE URUGUAIO SE APROXIMA... "oro a ciência, estando muitos ex, O CURRICULO

Um 'Iate Uruguaio, fará escala neste porto e depois alunos hoje em alba. posições em Consi"te o currículo num certo

rumará para a Capital Federal, depois prosseguirá com um .intverstdades e instituições da número da dtscípltnas básicas in

cruzeiro que vão fazer -pelo mundo. Vamos aguardar a (:11e- Jiência ou engenharta prívadas dispensáveis, completadas por ou.

gada deste, iremos a bordo visitar a guarnição do barco DU particulares. Essa realizi'Iºão tras tantas que o estudante escoo

felizardo. la fê2l em tempo relativamente lhe, segundo seu Interêss pa-tícu,

CARYL SCIIESSMANN
curto, pois a. escola. tem

dJ ano.s.

apenas

I
hr. Os cursos exigidos durante Of,

quatro anos ,�m que permanece o

aluno na. escola. são: trê,s anos deO "bandido da luz vermelha está em maus lençois", só

há uma úIÚca salvação, é a decisão do Governador' da Ca�

lifornia que responderá o pedido de Clemência pelos advo

gados de Caryl SChessmann, o homem que massacrou Ma

ria Alice, em 1947.
Não acredito que o Governador dará favorável o pedi

do. 11:1e morrerá no dia 19.

OS BEM DOTADOS matemática (a maioria dos estu.

'Jantes faz' mais de três a.nos),
A Bronx High School of Scien�

cinco a.nos d� ciência., 4 de inglês,
,8 é um·a eScola para os bem do,

1 de estudos sociais, um de <tese.
;ados. Não poqe representar pois oho mecânico, meio de técniéos
"�o Iúédiit da� ·escolas· sscund!Íl'la.;J .

I b 't', i t'fl ae a. Ol,:a o!'lO c en 1 ico, pelo me_

'10rte_amerlcanas, que não dlsHn.
t' d 1 tI I'. nos reS e fi m, espànho. fran_

:,uem entr� bem dotados e alunos

-'_ .. '

··,.r� '!h1....

_J_

UlVIA PERGUNTA ... Cês. a.Jemão ou hebraíco; e músi.

oa, a.rt� e educa·ção sanitária.. Os
estuda.ntes que mais se distin_

A quem pertence uma RuÍ\al
placa, que não sai da Lagôa da

"caras" na repartição?
É um carro oficial ..•

;omuns, mas proouram dar a to,

do� uma educação fundamental.

Ei;la foi esta-belecidil em 1938 pelo

Wills, azul e branco sem

Conceição e neIft-"dá as

''f..k''_ •.

guern têm cursos espelCiais de in.
Conselho de Educação da CICla.ds

glêS, matemática, física, biologia.,
de Nova. Iorque como instituição

química., os quais conduzem ao

pública, e acacLemiea para rapazes
ingresso nos "colleges" em situa.

� . .
---

A VITRINE DA SEMANA
Andei muito para escolher A VITRfNE DA SEMANA, dota.dos ele i;nterês-se e eapacidadi3

'IãO vantajosa.
nesta semana, vou premiar tres vitrines que se apft;�entf:t- I especiaiS para ciência e as mate.

ram c12....m 'i',xposiçõep excelentes.
_

I máticas. �Em 194fi pa.ssou ela a Nas compotições escolares 08

�GALERIA DAS S'EDAS, FARMÁCIA CATAR-INENSE e 'receber também moças, que (le&C{e estudar;tes 'de Brimx têm.se "em

YOLANDA FILIAL, estas são as vitrines da semana. Alérn �ntão têm figu�a.do nas listas de gara.l desta.cado. No momento a

destas casas existem outras que estavam bem próprias ml>trícula. da escol!i na proporçãO escol'l. E8 mantem na frente ele tô_

dentro dos seus gêneros comaciais. Exemplo: Modas Cli- de uma p>tra clois ràpazes. Atual, das as outras do país na conquIsta

per, A Exposição, A Modelar ee Modas, Casa Kotzias, Jane mlmte a �scola tem ;proXlmad"'. de prêrnlos no concmso d,e "ta.

Modas, Bazar de Modas, RI iepeck Fazendas, IVIagazine me-nte 1.800 rapazes (:f 900 môça.s. lent serach" promovido anualmen.

Hoepeck, ótica Scussel, Casa 1Jrusque, Casa 3-B, Insinuan- Durante os seus vinte anos Ini_ te peh wesÚnghoUse Educationall'te, Filial Mundial, Vera Lúcia e Capri Modas. São Vitrines cla>ls :iol ela dl·riglda por MOI'ris Found9.tion cO,m o ebjetivo de re.

que colaboram com o embeleumento da Cidade.

1!:ste ano vai haver uma cl;rta dificuldade, para a esco- em merecIda homena.gem, no sa. títicas. Durante os dezoito a.nos

�ha DAS DEZ MAIS ELEGAN'fES VITRINES DE 1960. Em Ião de entrada do novo

Meiste=, cujo retrato se encontra, conhecer autênticas vocações eien.

edifícIo. désse concurs,) a e·wola do Bronx

todo O caso, já comecei a fisc[Jizar as exposições das lojas, Melste1' deixou o posto recente. {'"nse�(lllU que ,eu, a.lunos ganh.as.

tenho uma relação destas car,as e estou analizando todas mente pa,ra ·passar a dirigir o· sem na.da m"lH S c.. .. 21 prêmios.

;as semanas. Quem entrar na VITRINE DA SEMANA, está Bronx Community COllege, que F:lto semelhan�e ocorre noutros

ganhando ponto ... VúJllOS caprichar... [oi há pouco funda.do. Em seu lu_ tocneios. �om1 ao Nacional Merit

vet..iÇa,ü.

Um ponto Importante a. desta.

l'ôisas de estudo na: referida com. CORPO

Iogta. Muitos membros do corpo

docente são autores de manuais e

artigos especializados, encontran
,

do.se entre êles numerosos prorís;
stonaís com o título PHD, que é

dos mais altos que se pode canse.

gutr na' vida universitária

amertcana,

O díretor Taffel .explícou que a

norte.

l'nzij.o do êxito da escola está não

cal' é que apesa.r da ortentação da mente escolnído o corpo docente seelcíoriada dos alunos, mas tam
,

escola, que exige estudo de nível. da escola, treinados os mestres

multo sél'lo, os alunes não dei. I nã� apenas nas dísctpnnas que en,

xam de encontrar nela- as atívt, sínam, mas também em matodo.,

Profa. Maril Luizi Muller Gama
(Missa de 30.0 dia)

A família de Maria Luíza Muller Gama, convida os

demais parentes e pessoas amigas, para a Missa de 30

dia que, em intenção à alma da saudosa extinta, será

celebrada, dia 17 do corrente, às 6%, na Capela do
Divino Espirita Santo, à Praça Getúlio Vargas .

A GR A D:E (I M E N lO
visto que muitos dos alunos sãoA. família de 'rHALLES DE ULYSSEA agradeee a de-

I mais vivos do que os pr'priOBdícação e carinho com que o Dr. Eras Clovis Merlim aten-
. o

professôres. "Sa.bemos muito bemdeu o pranteado extinto, durante sua enfermidade, a pres-
teza e atenções dispensadas pelo Dr. Ylmar Corrêa, aos

� que nossos quocientes Intelectua.ls

não se comparam com os dos alu,
parentes, amigos e colegas que compareceram ao seu se-

pultamento .e aos que enviaram flores, telegramas e pala-
nos". Outro professor disse: "Quan

vras de contôrto.
do se consegue um rapaz brühan,

A todos, nossa eterna gratidão.
te e se rocaítza a atenção nele,
precocemnte, êle sobe . que nem

um rOjão. Leva. uma. vantagem da

cinco a dez anos em sua vida pro.CAMINtlONETE RENAULT 1950
Vende-se uma para 5 passageiros e bagageiro.
Pintura, vidros, pneus, placa, maquina tudo novo.

Vêr e tratar na rua 14 de julho n. 595, Estreito, ou
pelo fone 6222.

fábrica de Tecidos Carlos Renax SIA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os. Senhóres acionista,s a se reuni
rem em assembléia geral extraordinária, em sua séde so

cial, à rua 1.0 de Maio, n.o 1.283, nesta cídade de Brusque,
no. dia 25 de fevereiro, às 9 horas, para deliberarem sôbre
a seguinte

ORDEM DO DIA

1.0 Apreciar proposta da diretoria visando realizar

opera<;ão de crédito destinada ao financiamento
da aquisição de matéria prima.

2.0 � Refor:çns,. do� Estatutos.
3.° - Assuntos diversos.

Brusque, 11 de- fevereiro de 1960,
G1.Úlherme Renaux - Diretor Presidente
Dr .. Erich W. Bueckmann - Diretor
Carlos Cid Renaux - Diretor

VENDE-SE URGENTE

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

E�ital �a Prefeitura Municipal �e Florianó�olis
De ordem do. Sri Prefeito Municipal, levo a'o conhecimento do� sr5� contribuintes Inscritos em Dív'ida

Ativa, abai.xo relacionados, que não' sBndo liquidados seus débilosi dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-
dos para Cobrança Executivii Dr. Alamir B. C. Faria

Departamento Jurídioo,11 de fevereiro .de 1960 Procurador Fiscal

contribuintes do Estreito .

Territorial ! 1959

predia.l e Territorl;>,l" i 1957 a 1959

Territorial i 1959

. "

NOME

Domingos S\lva

Donat1J Duarte Serpa

DoraUce Mello da Silva

Dotacillo André pereira

DOl\alécio Corrêa'

DOl'alice Santos

Dorvalisto Sllva.no Martios

Doralice Siqueira Lopes

Dorã,lina Cloff1

Dorlval da Silva Llno

Dorvallna AI;yes

Dorlitéla Bezerr'Zlo Ga.ndra

Dulce peréira da Costa

Dulclna Ribeiro

Dulce Rodolfo

Dultavio Marciano da S1Jva

Continuação da letra "D" dos contribuintes
RUA IMPOST O

Tel'l'itoria.l

DUl'val João F6l'l'eira

Clemente Rôvere

Jóào_ Carva.Jho

Fo tkamp

Serri�ha
AngelO La. porta

Caieira

Major Costll:
António Carlos Ferreira

Alm. Carlos- C. da Silveira

General Bittencourt

Luiz Delfina

José Mac'ia da Luz

Morro do Mocotó

Jerônimo J-osé Dias

São Vicente de paula

Morro do AntãO

predial ii Territorial

predial

predial.. Territorial

predial

predial
, predia.l

Territorial

predial

Territorla.l

predla.l

predIal

predial

predial

predial

predial

predial

Daisy Keinheber

Dalmlr Júlia Rocha

Dalva Kretzer

Daniel João l';�aTceltllO
Danilo A. Lehmkuhl

Danúbio Mello

Darcy Xavier' Fortunato

Dav!d de Aquino

David Conti

Delamar José da Sil�a

'Delfillb Leopoldinq l'i1a.rqufrs

Relação da letl·a "D" dos
1:L-01-2

Antonieta de Ban'Di)

CeI. pedro Demoro

Iracema

Ta.luaçú

18-01-2

3 de Mâ-l'o,- 211

Abrio

Rui $oares
4-01-2

Santa Luzia

\
\

Tenltorial

predial II' Territorial:

Teu!tortal

predial

predial � Territorial

TerritorIal

predial;: Territorial

predial

\

da Capital
ANO

1956 a 1959

1958 a 1959

1959

1959

1956 a 1959

1957 a 1959

1956 a. 1959

1959

1956 a 1959

1959

1956 a 1959

1956 a 1959

1956 a 1959

1959

1958 a 1959

1958 a 1959

1957 a 1959

I
I
I
I
I
i

!
I
I

CR$ TOTAL

273,60

2.946,30
1.625,20

1.155,'iO
708,8'1

1·039,:::"

679,41)
1.305,80

2.076,i;1)
2.465.20
15.7583e

7.705:81/
1.585,40

325,<;j1)
1.435,150
2.031/))

247,50

1956 a 1959

1958 a. 1959

1956 a. 1959

1957 a 1959

1958 a 1959

1956 a 1959

1959

195.9, c:

564,Oíl

4.079,90
1.948,80

10.416,81)

8.590,40

,2.706,40
2.158,4il
27.490 ''1

4.84(1,('�
3:>':i.50

123,00

;"pln nos mestres. Estes não' têm
de perder tempo com alunos me,

!lQ5 inteligentes ou Interessados,
rnaís 'Lentos no aprender. Têm li

•.

herdade de experimentar novas

coisas podem estimular e ser tã o

estamutados como os p:'óprios aluo

nos. O caminho da. sabdorla, pa,
ra êles, está em desenvolvercss

com o aluno.

por seu lado, um dos prores ,

EÔl'8S da escola afirmou 'ao reda,
tor da revista. "Time" que cons,
titiu verdadeiro privilégio perten,
cer ao corpo docente ela Bronx

Hlgh School, porque a experlên,
cia diária é das niais estimulantes,

fissional"
•

O NOVO PRÉDIO

Uma escola dessa-s tem natural.
mente tudo o que as escolas co,

muns possuem, em gera.1. Mas

além disso, o novo edifício pOSo

3ui ainda as s·eguintes facilidad-es

especia.ls: seis la.bora.tórios ele-.

mentares e seis superiores de bio_

logia, química Il. física; um labora_

tório d� matemática, dez oficinas

e ga.bin,etes de desenho. três la..

:JOratórios fotográficos, duas estu

fas. um planetário, uma estação
eie rádio, uma estação metereoló.
"ica,' um bioterio, um la.boratórlo
doméstico da técnologia e quat�o
laboratôl'ios para. projétos de e".

tudantes.

Os quatro laboratórios de- proJ é_
tos e a.s duas estufas estão sendo

usados em relação com o program!\

<te ativIdades criadoras em ciên_

.ela,cia, qu� foi recentemente ins.
tituido na escela. O propósito dês.
se programa. é proporcionar aO:l

estudantes altamente motivados

oportunidades para desenvolve.
.

rem seus projétos de pesquisa.
No momento existem cinco tur_

mas d. pesquisa no terreno da bio.

logia, da física e da química.. Em

grupos d� 15 a 25 os a.lunos são

supel'viósinadõs em. ca.da lábora.
tório d� projetos. Durante o a.no

�trasado os alunos <tesenvolvera.m

proj étos típicos de pesqUisa SÓ.
bre os seguintes assui>.tos: identi.

fiea·ção de grupos sangUíneos 'fi

rãs, absorção do l'a.diofosforo p�J()
pa.ramecio (um 'protozario), efeHo

d" glberellna em pla.ntas aq!láti

ca-s, eeflto do ultravioleta no !FC"

de lÍlutação da diosoflla, ,ü.;ellho

d·e um computador diglta.l, análl ..

se' c�oma.tográflca., dasenho de um

telescópiO refletor newton'a'lO
com a.Etrocamara, a.nális� pela. eip

tí'DILlEse.

CrIl.I:letando êsse trabalho, os

nUIlCS encontram à sua di3,) Mi_

ç,io '.5 fae1llda.des de um ')ro,c.t

l ••a c..e instituto de verãO, patr,'<!i.
v:.do !,�I9. Nationa.l Science ji'0"·1
datlon ii por Instituições pal·'.' \1,

lares; dentro dêsse programa 's

�",tl1áa.ntes são colocados por aI

g-unm tempo ,em laboratórios do

pEsquisa nas áreas de' Nova Ior,

que ·e Nova Ingl9.terra, onde ac.!

qUirem experiência como a.pr·m.

dizes.

A �scola de ciência. de IIro"X
mostra claram.ente como um bo.n

ambi,ente pOde aproveita.r a.o má.

Xizro a capa.cidade de alunos bam

SElEcionados. A manutenção ,Ie

escolas dêsse tipo não atenta. cnn

tra os ideais de educação b)1Il

orientada para todos. procura, is,

.80 sim, dar aes el�mentos ma's

lncllnadoil e mais capazes pa�a EI

ciência os -meios d,e atingIr seus

ideais em melhores condições e

em m�nor pra"zo. Contribui pam

evita.r o desperdício que se }éa

pcr vêzes, em relação a,08 m'Ho.

res valores intelectuais, na.s es ,\l.

las comuns.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P��bk;� do custo I� A F � no Pôrto �e Parana�uá: EI�orta�ão
de vida em foco

o custo de vida em nossa

I
estado de coisas, procurando,

Capital, ultimamente, tem uma solução para o proble
assumido fôros de suma gr_a- �a. ou, �o meno�, um palia
vidade, provocando, na bôl- tívo, a fun de mmorar o so

sa já combalida do povo, f!'1mento do povo.
enorme baixa, acarretando . A.

problemas os mais graves. Da Tr�buna �a camara,{ o

A Cámara Municipal, na B� � B�ld�cero FIlomeno "eu

sessão de anteontem, pela cle!lCla a casa de que estava

voz do sr. Baldicero Filome- írnínente um noyo aum')n�o
no, levantou-se contra êste (para cer:_l cruzeiros o qUI"

lo) no preço da carne. Neste
sentido, apresentou à consi
deração do plenário requeri-

CIÚME menta a ser enviado à COAP,

NAPOLES _ Indignado por,
no sentido de esclarecer,
aquele órgão, se, de fato,

que sua espssa passava todo o aquele alimento teria seu Secretário - Moacir Pereí-
tempo assistindo !l;os programas de prêço alterado. Os Verea�lo- ra

res de tôdas as bancada." Integra ainda a Comissão
televisão, o sr, Giovan'i Rea, pro; '

submetido o requerimento a I o Vereador Manoel Alves Ri
prietário de uma quitanda nesta votação, foram unânimes em beíro.
cidade, ateou rogo ao aparelho,

V ÁRIAS

sendo com isso tõda sua resídgn.,
era ameaçada pelo incêndio que se

Posteriormente, justificando-se,
declarou Rea que sua espôsa quer

muito bem a ête, mas tem outra

paixão ainda maior: a' televisão,
que !t faz, inclusive, esquecer dos

seus afazeres domésticos.

� Entre nós - acrescentou o

marido ciumento - se interpunha

o aparelho de TV, e Ql3, ríemcns.,

trou sobejamente preferir

ao seu próprio espaso.

FREGU�S

NOVA YORK - ,sentado

) v.ueo

muita compostura, ao Iado de

SUa dona, a cantora Sheila Rey-
.

nnlds, em um' restaurante dest

cidade, o cãozinho 'Brandy' pre

paravacse para dar a primeira den-,

bada no seu bíte quando se apro

I,imou o ,10n; do restaurante �

disse à sra. Reyno!js.
- Seu cachorro não

bre a próxima safra, o re

presentante paranaense as

sinalou que a produção _em
seu Estado não deveria ul

trapassar a casa dos 8 mi
lhões de sacas. Ao abordar o

problema dos preços, o Sr.

Celidônio foi indagado pelo
Sr. José Cassiano Gomes dos

Reis,' da lavoura paulista,
sôbre a exata significação
de um apêlo por êle feito

aos lavradores paranaenses
no sentido de não reivindi
carem preços para o café an

tes de 15 de junho próximo.
Em resposta, disse o Sr. Re-

EXPORTA:ÇAO POR PARANAGUÁ
Ainda o Sr. Dário de Oliveira e Silva na reunião

última do LB.C. apresentou projeto de resolução fi

xando o dólar-café em 120 cruzeiros e criando "o

princípio de relações entre o preço do dólar no câm
bio livre e o dólar-café", de modo a que todo aumen

to registrado em relação ao primeiro rôsse compen
sado com um aumento de 50% do segundo, a fim de

manter sempre atualizada a margem de ganho dos

cafeitultores em face das variações no custo das

utilidades.

apoiá-lo, numa atitude que
mereceu os maiores encômios
do povo.
Fuesta, agora ao Orgão -o

oi ãenador de
.

prêços, UP-l9.

resposta' ao requerimento, sô
ore o problema que, há não
muito tempo, movimentou
r.r lisa CapitaL

-- xXx--
Na sessão de ontem, roí

ele.íta a Comissão de Ecor;l)-
mia popular, que ficou cou.
tituida da seguinte maneira:
Presidente - Baldicero F�

Iomeno.

Falando mais adiante
O Sr. Renato Oelídôntc,

da lavoura do Paraná, falou
a seguir sôbre a crise no

pôrto de Paranaguá, decor

rente do nível baixo de ex

portações, que já estava se

refletindo no âmbito social
'com o desemprego dos tra

balhadores daquela Praça.
Solicitou o Sr. Celidônio o

apoio de sues companheiros
da lavoura e comércio e da

presidência da Junta Admi

nistrativa, a fim de apres
sar uma solução para o pro
blema junto às autoridades

executivas.FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 18 de Fevereiro de 1960

Montene�ro �e miyeira (P�O) reeleito
�resi�ente �a Câmara �e Joa�a�a

em votação secreta, escclhtIos oro

membros para comporem as uiver ,

Mesa requerimento do Vereador

dr. Ladislau Ciãudio Werpachows_

kí, em que solicitava ltcença para

tratamento de saúde e tratar de

lnterêsses particulares, que fel

aprovado a seguir, dado a reque,

rimento verbal do Vereador dr

Joaçaba, 16 (E.) - Em f,,_'e do der Legislativo. a Câmara Mcln'i-

por unanimidade do ill�,lá:lo.

Após, o Vereador dr NeJso�

Pfdrinl, com a palavra congra

tulou-se pela tnstalaçj : do 2.� Pe,

riodo Legislativo da Cftmarb Mu

nicipal, e a escolha ri � tilesa para

dirigir a Casa do P07;.) joaçsben;

cípal de Vereadores de Joa,:;aba,que preceituam a Constituição de

Estado a a Lei Orgânica dos ,.\lu com o objetivo de eleger a M�sa sas Comissões Técnicas da Casa,

nicipios, reuniu-se dia 3, ;,s 20 para êste 2.° Periodo, da 4·!1 Le-. as quais flcaram posteríor-n ;.,te

horas, no edírtcío da Múnicipuli, gislatura - cuja sessão '0\1 ',u assim integradas: para me nbrcs

__ I

com o COMPARECIMENTO

todos os Vereadores do P'3T)

de da Comissão de Finanças, Ed'1,I.,

e mia, Orçamento e Contas do _�'1

mel' com tal procedimento. "Mi,a" dade, e em dependência <lo Pc ,

todos os rucipio : Vereaâores: dr. Nelson Nelson P·edrini, pedtndo dispensa

pedrini. dr. Alexandre Muniz de de intertícl:J e urgéll ,i i, acnrhtdo

no Senado, foi aprovada, nor ;l5 tos em votação secreta os segurn., ção e Justiça: Ver·eado: .s ; dr.

Embtilra alegando o alto 'p.edi- votos contra seis, a indic.lç.'P do tes Vereadores para a M"sd.: A\E'xadre Muniz de QU'll'OZ: dr

grée' de 'Bl'andys', a sra. Reynol_ nome do O!. Cirlo JunIor pata a PRESIDENTE: Vereador Oc�"V:Cl Nelson pedrini e Ivo Ne.:jy Hart,

ds terá que comparecer em Juizo chefia da Embaixada brasíletr, na Montenegro de OUveira (re II J'�_.), mann; para membros da COc.llissão
nos proximos dias.

Bélgica. Na mesma sessão foi en , VICE.-PRESIDENTE: Vel'JYlor de Viação, Obras Públi�ts_ Agr!_

NACIONALIDADE caminh�:1a r, Comissão a'e Ju;t:ç" dr. ALexandre Mun:z de Qu ':ro2,' cultura, Indústria e CO'1 ::" o: se, que representa a soberania po

HOLLYWOOD - O sr. R!lPert o plano de Classificação do FI"'_ 1.° SECRETARIO:' ylre�dor Ed Vereadores: Edwin SCh'<llowSki, pular no exercício ue legl.slar e

t h Id t d 1 I S h'dl ki ( l·t) 2 o ,. I' o Schneider 10 Cla. !d'no flscallzar a adminlstr,..-j!íQ do M1l-Gabbar con ec o nes.a Cl.1 e cionalismo P(ibl1co Federal, sen- w n c I 0wS ree elo; . hve III

como vendedor c1e papagaios • do designado relator da ma'ét'ía SECRETARIO: Vereador Mário Mascarello; para membros da Co- 111cipio.

ladores, vinha há muito t�.np I na.quele órgão técnico o s�:lador Antônio Fernandes (reeleito). missão ,e Educação. S'aúd.e � .A�

sendo observado pela pol1cia, (;'-'� Lima GuirLsrães, do PTB mi- proclamados ,e emposados ta sistência Social: Vereadores: Ma. presidente a prova <.1' confJança

suspeitava serem as aves contra_ neiro. eleitos, foram a seguir. ta. nbém rio Antônio F·ernandes, Avel1m

;jiiiiiiiiii.iiii_iiiiiii.----------------., Schneidar e Attil10 Marina Sgan.
PI nrsr IR zerla; para membros da Comis.

Falecimento são de Redação Final: Vereado

SR. FRANCISCO ANTONIO DE MELO

Não saberr.os porque mnita para Bancada (não se sab,"

gente de falha memória, gOq- ainda), teve, quandO surgiu,
ta de usar e abusar do ge'1- apenas o repúdiO dos que,

.

Wico histórico - Barrig:1. eom a oficialização estatal,
\!f:rde - pondo dentro da perderam a chance de esfo
CUErra do Paraguai, os vet- lar os incautos ... conforrne
l01'OSOS catarinenses (portu- a cára.
guês do tempo),. que' Cl)u1 No Seu Talão Vale um Mi
bi'svura indômita, escrevs- lhão _ como em todo jôgo -

ram pá�i:?as fulguran�es dil.,'

I
há sempre trapaça, ainda

lutas mI!Itares do RIO �h
que calafetada com artigos

Pra�a. Nao nos l�v.em a ,ma_� àe lei, artigos tôda a .vida
CS cItadores de oItIva. E qll� clandestinizados em prejUl.7.o
E'm 1865, na Guerra do Pa,- do desventurado Barnabé e

l'.:1gu�i, já nada mais res�a- classes anexas. Surgiu. por
va desses

• Bayards, �e faIxa aí agora, para JS que vinham
v�rde, senao a notICIa das sossegadamente vivendo 8.
celebres cargas de balOr.�etas. mercê da sort'3 e do azwj
Deles, segundo regi&tra �,cu- mais um tropôçG qUlÇU
n!len�o de Ll!ca,s BOlt�ux, perigo _ pois, além da arti-
80 o eco repetIa a postel'lda- manhosa rapinagem dos doIs
de, os c�oques g;lol'losos, do_n- lJrêços (com talão e sem ta
de .adveIO o. eplteto - peJo- Ião) as vigilantes canoas do
ratlv() ou, n.ao - que os tor- Dr. Secretário de Segurança,
n.ou iendanos, pelo tempo a repressoras do vício. Essas,
fora.. mesmo que o vício tenha

SEU. TALA� VALE.;. cunho oficial, são por natu-
JamaIS governo. a.\gulTl, reza perigosas, para os que

acerto� tanto na feItura. du- fazem sua fézinha, por que o

m� leI, quanto. o IlO.SSO, Seu Talão sendo jôgo, é Can··
cr�an5io Seu. Tetlao Va�e u�m travenção, sujeita às sançõelS
Mzllu!o. �oIs,.a le,galIz�ça? policiais. Daí, o perigo! E por
do sImposIO, nao so velO a nos havermos referido aqui,
feição dos familiares'da ten- à industriosa chantagem dos
tac;lora Can.a�t�a da society, dois prêços, queremos adver
como dos pzpztmgas, que nos til' aos incautos, que a inten
b�nc.os da Praça XV e adja- cão da medida, não é de 0':'

cenClas, orelham a hora elo dem econômica mas de es-

popularíssimo Bicho do Dia. perteza.
'

.

•

A n�,:,a invenção, com ta- Forçando a recusa da nota
lao oflcml par.a tentar a s�r- pela ameaça de aumento de
te, pela LoterIa ou pelo VIS- urêco (not? mais tarde ex
----------.--.- traída para uso pessoal), c

A V I S O tubarão reune depois esta, às
que são deixadas por negli

A "Escola d,e Samba protegidos gência OU acanhamento de
da princesa." avisa a todos seus reclamar e no fhn do dia,
integrantes, que hoje, hav.el'á en- também está apto a concor

rer no páreo sem empate de
saio geral (FAC) e que no dia 20

Capital.

IfJl,rá
reallzar no Clube 15 de No- - Barnabé, V. sabia disso?

vembro um baile com o fim de - Pois é um dos jeitos de

conseguir fundos para fazer face lhe aumentarem a nota ..
de sofrimentoS.

_�� -_�����---------��--�=����=��-��--,�d$p$���nn�
.

RODmGOD�LMnDA.

interrompeu seu tra-

talho de cortar carne para o cão_

zínho e, segurando deUcadamente

a mesma .com dois dedinhos 'ati_

rou.a com fôrça na cara do no ,

roem.

bandeadas, sem, no enta.nto, nad�

poder provar.

Há poucos dias, porém, a po.

licia surpreendeu Gabb�rt ,.-o.n

uma n rr essa de 65 pa:t):3.g irias, oa

quais seriam v,endidos a alto pre

",o pal'a os artistas que possuem

luxuosa·s residências em Holly
wood. Levado à presença do juiz

declarou Gabbart que os papaga

ios não eram .estrangeiros, ma·s

sim, nacionais" procedentes de

sua própria criação, não tendo,

portanto, nada a pagar na Alfãh

dega.
Mas o juiz não se con73nceu, e

decidiu comprovar suas SU51,)cltas:

Dirigiu-se a um dos pap��ii\oS e

perguntou:

� How do yOU do?
- Buenos dias - foi a. rp·, )e>s

ta da ave, em ótimo castH'lan,), o

que determinõu ao seu (lone> o

pagamento de uma pesada mu!ta

;,-', -'Gi!tJj,-
, ,'.

1\ ::.- � ,

"

;.
-

.
.

� �
,

t �

" .

SENADO APROVOU
CIRILO

com a AUSil:NCIA de

da UDN!

Carlesso; par»Aberta a sessão e observadss Queiroz e jrtneu

rremm os da Comissão de Legisla-as normas regimentais, foram eletNa sessão noturna de ontem

}illnalmente
,

d,emonstrada u,a sua re'õl�tçâ')! di_

J:endo que dentro :j� seus conhe

cimentos e aptidões tu·jo faria

para o eficiente d".9' ,penbo d.

res: dr. Muniz de incumbência r.ecebida .- dign!fi-

Queiroz, Edwln . 'Schidlowoski e cando sempre esta Casa do pevo!"

Com grande pesar noticiamos o falecimento do nosso

particular amigo e distinto conterrâneo sr. Francisco An

tonio de Melo, ocorrido ontem, em sua residência.
O desenlace do sr. Francisco Antonio Melo, que con

tava a avançada idade de 73 anos, contristou enormemen

te nossa Capital, onde gozava de elevada estima e admi

ração.
Conceituado comerciante e industrial nesta praça, o

ilustre desaparecido foi aficionado desportista, tendo em

prestado sua colaboração aos Clubes Nautico Martinelli e

AvaÍ F. Clube.
Cêrca de vários anos serviu com zêlo e inteligência

Secção da Penitenciária do Estado, tendo, no cargo, se

aposentada.
.

Na política o sr. Francisco Al1tonio de Melo foi ele

mento destacado, integrando as hastes do Partido Social

Democrático, no seio das quais sempre gozou de estima

Deixa viúva, a exma. sra. Marcelina Vieira Melo, e

uma filha, Consuelo. Pires, também viúva do saudoso des

portista Adernar Nunes Pires.

O sepultamento de seus restos mortais, que contou

com enorme acompanhamerito, verificou-se ontem mesmo,
às 1(1 horas, no Cemitério de Itacorubí.

'A família enlutada, O ESTADO, que contava no sr.

Francisco uma grande amizade, pesarosamente, envia suas

sinceras condolências.
TnrE"; •

Albino Biaggio Sganzerla. _ e convocando, a seas1::> 30lene

Dando o sr. presidente por em-I
de instalação para o dia 5, sexta

possados os eleitos, o Vereador feira última, às 20 hor"s, CGmo

dr. Nelson pe�rni encaminhou à
I
de norma parlamentar.

Falhas e Reparos

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

FEDERAÇÃO CATARIMEMSE DE SERVIDORES PÚBLlm
CDS E ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE
SANTA CATARINA APELAM AOS
FUNCIONÁRIOS FEDERAIS E AUTÁROUICOS

DIA C
Dia dezenove (19)/ o dia para todos os colegas fele

grafarem as bancadas caíarinenses na Câmara e Senado Fe
deraL pedindo a aprovação do PLANO DE CLASSIFICA
CÃO, subsíiiuiivo Jarbas Maranhão.
.,

Ivo Gandolfi Anlônio Malheus Kruger
Presidente F .C.S.P. Presidente A.S.P .s.e.

J. J. Oliveira
Secretário Geral

A.S.P.S.C. e F.C,S,P.

nato Celidônio que na ver

dade transmitira aos cafei-
pôrto de Paranaguá, o pre
sidente da Junta, Sr. Paula

cultores um apêlo do Minis
tro da Fazenda, com quem
anteriormente se avistara a

fim de tratar das reivindica

çôes de sua região.
- O Ministro da Fazenda

ponderou-me - assinalou -

que existia a maior boa von

tade do govêrno em relação
à cafeicultura, mas' que em

nada ajudaria à solução do

problema a apresentação
apressada' (Ie reivindicações.
Por êsse motivo sotícítou-'
me que transmitisse aos ca

feicultores do Norte do Pa
raná a sugestão de se adiar
a apresentação de propos
tas nêsse sentido até 15 de

junho próximo, quando o go
vêrno se sentirá melhor in
formado para estudar a

questão com os represen
tantes da lavoura.
Em relação ao problema do

Soares, informou a.o repre
sentante Paranaguaense que
estivera com o presidente do

IBC, Sr. Renato da Costa Li
ma e que êste manifestara

convicção de que a situação
naquela praça irá melhorar
sensivelmente este mês, pre
vendo uma exportação de
500 mil sacas, sendo 80 mil
destinadas ao entreposto de
Trieste.
O Sr. Léo Lince de Araujo

apresentou ainda proposição
para se dar o nome de Ar

naldo Setti, ex-presiãente
da Junta, à biblioteca do ór

gão, tendo em vista os rele
vantes serviços por êle pres
tados ao colegiado. A sessão
foi encerrada em seguida,
marcando-se para amanhã
os trabalhos das Comissões
e nova sessão plenária para

quinta-feira à tarde.

sô-

I. sentença
popular

Deu-se anteontem, vitoriosamente, o primeiro encon

tro formal entre o povo carioca e o marechal Henriqlo1e
Lott, candidato à Presidência da República.

Começou pelo grande número de personalidades pre
sentes que brilham na vida pública dó país, seguiu pela
austeridade das cerimônias civis e militares, pela discri

ção e decôro das palavras dos chefes e terminou pela for
midável consagração popular do homem que se propõe
servir à Nação na ordem civil, depois de a ter servido fiel
mente na ordem militar cêrca de meio século.

Assim, 'em primeiro lugar, devemos salientar que an

teontem nos foi dado assistir a um belo espetáculo de cul
tura democrática e de civismo que honra as instituições
que praticamos e os concidadãos que nelas depositam sua

confiança. Em segundo lugar, é de exaltar-se o critério do

povo brasíleíro que pode ser momentâneamente enganado
por algum histrião improvisado, mas logo recupera a cla
reza e acêrto do julgamento político, defendendo o seu

destino nas fórmulas tradicionais' do seu amor à liber
dade e à justiça.-

O certo, pois, é que a .consagração do marechal HenrI

que Lott nas ruas 'da cidade foi o resultado. de coteíos fi

reflexões do povo, que não se deixou enganar e está certo
de çonstruir nas urnas de 3 de outubro um govêrno de

cente, chefiado por um home'm experimentado na vida leal
e fiel aos seus compromissos.

Hoje - e em cada dia que passe - o nosso povo vaX
se confirmar no risco que correU ao pronunciar uma sen

tença salamônica entre a verdade e a falsidade. Mas, de

agora em diante, na simples sequela dos fatos, os brasilei
ros terão como firmar definitivamente os seus juízos, se

parando o jôio do trigo.
A verdadeira propaganda democrática nunca será a

obra das vassouradas e das ratazanas do candidato ude

nista. Os partidos nacionais devem empregar-se na edu

cação do voto, pois não basta o sufrágio livre para o le

gitimar, sendo também indif:t:;Jensávd que o voto atinja um

alto gráu de consciência cívica.

Aliás, como também sucede em comunidades nacio
nais mais antigas que a nossa, a revolução do voto é qua
se sempre impulsionada pelo entusiasmo e desprendimen
to das massas populares. Se hoje ninguém mais descrê na

liberdade do voto, todavia ainda corremos o risco de sêr
mos empulhados por comediantes e aventureiros ávidos

por se apoderarem dos cargos e dinheiros públicos. Feliz
mente, no próximo pleito, teremos um método seguro de

aferimento dos candidatos. De um lado, a honradez, o es

pírito de sacrifício e a dignidade do marechal Lott; e do

outro, o aventureiro, rodeado de homens de negócio, que

começa por casa sua exibição de incompetência e levian

dade.
(J. E. DE MACEDO SOARES, do D. C.)

,

FreGQanàe
O sr. Jânio Quadros pode haver-se descuidado de

muita coisa no govêrno paulista. Menos de uma: da
sua publicidade.

Essa, foi sempre enorme, avassalante. Do 'Jue fêz
e do que não l[�l

Causa espécie, por isso, que a sua tal usina de

Urubupungá - agora anunciada como a maior .de to
dos os séculos - não se,ja conhecida de fllngliém

A imprensa palaciana ontem cantou loas a essa

gigantesca usina, incógnita e inédita.
Será que não é meio aparentada com as cinco

centrais que o sr. Bornhausen construiu no/seu go
vêrno?

Será ·que não é coisa assim como a auto-estrada
do Rio do Rastro?

Depois ... o nome! URUBUPUNGÁ ... Leiam bem:
URUBUPUNGA!

soletrado:Releiam, meio

P-U-N-G-A ...
A gente já vive se livrando de os homens pun

guearem a gente e ainda vem urubú ... pungá!!!
Assim, já é demais ...

U-R-U-B-U ...
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