
'"""""' .........JD)a �o P�D, �oje, nesta Ca�ital�oor�eDa�or neral
Procedente da Capitalda República, via

aérea, chega .hoje a esta cidade, o ilustre De
putado Attílio Fontana, líder da Bancada Fe
deral do Partido Social Democrático na Câ
mara e Coordenador.Geral da Camapanha d:
Partido nó próximo pleito de 3 de Outubro,

À sua chegada, que se dará por volta da '

9,40 horas, comparecerão amigos e correli
gionários, oportunidade em que o ilustre pró.
cer será alvo de manifestações, (Na edição do
amanhã daremos circunstanciados informes),

Ao que conseguimos apurar, o Deputado
Attílio Fontana, na sua estada nesta Capital,
que deverá se prolongar por vários dias presi
dirá várias reuniões das quais toinarão parte
elementos do Partido do qual é Coordenador.

I,' N,�PalhÕç�d' 'd:�5h b�nE�,�a ru�a� tI��d� !�,�! não se

Apesar da grande capaCl a e, ua a 1-
nas imediações do Môrro do consumou, com a interfe�ên-

lidade oratória e facilidade de compenetrar Gera�do. no sub-d�strito do cia de alguns passageiros,
, Estreito como o veículo de- que segurando-o, OUVIam as

OS jurados e a assistência o dr José Boniíá- senvolv�sse velocidade ex- trocas de palavrões. Inopina-
• ••

' ..' J O cessiva, chegando mesmo a damente, "Pa1h�ça:' saca de
CIO Diniz de Andrade, auxiliado pelo ar. S- proporcionar ferimentos em sua arma, assl�tldo pelos

1,., V' �. 8'1' P'
.,

M r- alguns passageiros, devido mesmos passageiros apazi-valdo Bu cao Iana e. (J,r. I VlO Ira]a a
aos fortes solavancos, a vití- guadores, e desfecha doís tl-

tins não conseguiram livrar o réu Manoel ma, como o� demais ocupan- ros cont�'a José Pamp_Iona.
,

• 'tes do coletivo reclamaram Em seguida, salta do veículo,
Patrício Junior, vulgo 'Palhoça.", da senten- do chofer sôbr� a velocidade em debalada

,

corrida, indo
, • e as ocorrências tendo êste abrigar-se atras de umas ca-

ça condenatória. parado o carro.' Em movi- sas, na rua Butiá, perseg�ido
De Silveira Lenzi menta, continuou o excesso por populares que lhe atira-

de velocidade, foi quando Jo- vam pedras. /

sé otávio Pamplona, a vítí- O ofendido. em estado gra
ma mais enérgico, voltou a

Ive,
é recolhido para o Hospí

recÍamar. Interferindo, "Pa- tal de Caridade, onde falece,
lhoça" dirige-se a Pamplona, oito dias após o i�ci�ente" em
com palavras insultuosas, ten (Cont. na última pág.)

Presidido pelo Dr ..Euclides

I
crime praticado por "Palho-

Cerqueira Cintra, titular da ça".
.

2.a Vara da Capital, funcio- Reeordamos que _no Ju}ga
nau ontem abrindo os traba- menta antenal' apos pro.on-;
lhos do co�rente ano o Tri- gados debates. "Palhoça roí
bunal do Júri, apreciando em condenado a�s �11esmos 15

segundo julgamento, o homí- anos de reclusao. Seus defen
cídio cometido pejo réu Ma- sares, entral�am com �'e?ur:-

. noel Antonio Patrício. Na exí- so de apelacào, contran� �
gua sala das sessões, desde as decisão do Tribunal d� Jun.

primeiras horas da tarde do O Tribunal
.

de .Justlça de
dia 25, comprimia-se, nume- Santa Catarma� Julgando o

rosa público, para engrossar recurso, determm.ou a an�
mais tarde, à noite, quando lação do j�l�gan:el1to, pOIS
defesa e acusacão iriam tra- uma das quaííücatívas do ho
var verdadeira- batalha [uri- micídio - o motivo fútil, não
dica. A "vedete" dos debates, estava bem provado.
seria o Dr. José Bonifácio, I ANTECEDE�TES
'ilustre criminalista que mi- Pelos fatos rfipsalta�os, na
lita no fôro da. Capital da denúncia, o acusado, na epo

República. Contratado espe- ca do crime, fiscal da �m
cialmente para o caso, já es- prêsa Vidal, .que fa� a l�n!Ia

DIFETOR: RUBENS DE AaltuDA RAMOS - GERENTE: DOMINGúS F. DE AQUI.Nu têve em nossa Capital, em. Palhoça-Flo1'1anopolls, vI?na
,___ maio de 1959, quando pleí- com os demais passageu'os,EDIÇ.ÃO DE RO',TE: 8 páginas - cr$ 3,00 - FLORIANÓPOLIS, 27 DE FfVEREIRO DE 1960 teou a desclassificação do rumo a esta Capital.

------------------------------��=-----

Carnaval: releitura de Florianópolis Delibera
Como já foi divulgado,

eSf,,\ve_,
Às 20,00 _ Tenentes _ local nhos,. outros tristes e lacrimosos, EXiCUR'SIONISTAS LAMBRE- bretistas, ora em Florianópolis.

ram reunidos no Gabinete do sr. de abertura: prefeitura Municipal. I naturalmente recordand., .íngra., TISTAS E A PR'EFEITUR,A:
.

O grupo de turistas, vindo de

prefeito Mtmicipal, os dirigentes Às 20,'0 _ Tenentes _. local ta. c'�lombina.s. O Departa.mento de Turismo da Curitiba, achacse entre nós, a fim
das Sociedades ,'Carnavalescas de abertura: Catedral· Metropp_ Muito gôsto na decoraçgo na prefeitura MUI1icllPal de F}oria._ de viver o carnaval da ilha, de

"Gran",deiros da Ilha", "Tenen- .ttana. poltcromía dos pierrots, como no nópolis, patrocinará, na próxima grandes re incontestáveis tradições.
tes do Iliabo" e "Vai ou Racha». Às 21,00 _ aTanadeiros _ lo. obelisco levantado bem à entrada seguridac.reíra pela manhã, ten lo .São nosos votos ,para que levem

Neso oportunidade ficou' as; cal de abertura: Estátua de Fer_ do jardim Oliv,eira Be�o. por local I), aprzzjvel recanto da de volta para a capital da terra
sentado o horário dp desfile dar .iando Machado . I O resto, obviamente, ,estará por Lagõa da Conceição, uma sírrzada, das araucá:'ias a mais grata das

Sociedades Carnavalescas nos dias Às 21,00 _ Tenentes. local; conta dos foliõ·es. orerectda aos excuraíonístae.Iam., Impressões.
� �h"re� (d���) e 1 � fu �ertu�: �.�urn Mu�ct-I _

::�,��te\terça-feira) que �erá o pa�s 21,30 _ Granad,eiros _ 10_ 2. a lxposição Nacional de SuínosDia 26 _ 6.a feira _ 20 horas cal de abertura: Palácio. do Go-

;�la;:;?�:���i:�;:; �ª:::" E.::::::"n:�:: PODco'rdlgg �1'ODt� �gr�.· o· C�Ul1>I'I�meApenas no- Estreito _ Desfile cal de abertura: Catedral Metro- b U u u U U. II,
da S. C: Vai ou RiAlCHA. politana.

I

"Palhoça", parecendo sentir o pêso dos 15 anos de re

clusão, determinados pelo corpo de Jurados.

Tribuna do Professor

Valiosa SoUdariedade �e O rário�
Trabalham as comissões - Quase pronto o parque das Na,�is do Estado de Sanla Caiorina
Exposições - As inscrições estarão abertas até o fim do mês. Nossa campanha nãIJ está pa., Crendo ter procedIdo com lOS

A 2 a E
. -

N' 1 d S
. .

li d di 3 4 d bríl fada Manifestaçõ,es de tôdo a ditames dz minha consciência e
_

. XpOSlçaO aClOna e Ulnos sera rea lZa a nos las 2, e e a 1'1
d afirmando que o prof,essorado dado corrente ano, na cidade de CONCÓRDIA, Estado de Santa Catarina, sob a. égi- _

part� chegam à AssocIação e

de da A.ssociação Brasileira de Criador�s de Suinos e da Associacão Catarinense de professores. Além da solidariedade terra de Anita Gor.ibaldi ,pode
Crí",.dores de Suínos.

- ,

dos estudal1tes secundários; do conta:' com ;). s...!:cariedade des.
A Com'

- .

C t I t d t d P 'bl' s tes onze orgão-s de ClasBe, sirvo.meAs dLveFsas comissõ'es já se en_ ISSaO en ra pre en
.

e c asos ui n o ti p o Clube dos Funcionários u ICO

;ontlrlj.m trabalhnr\dp ativamente., dar a 'es�a segunqa ExpOSição Na_ carne e tipo banha, na pista dO":le ;;anta ÇatarIna:; dI!) Oentro
, fim de que' $) ,nHliuQ ceJ:tflme �iG!�a;. um cn_n]!.o ·tJ.i.fel't'ute d'(i� :parql�e, lnclusj,.v� Vlll j,ulgame�to. �cadêmico da<'F.acnlsl.ade de D.irel_1
pbssa: Ser ·cm·Q·ado de pleno êxi�o até a%o,,,, reitUzadas, ou se)", DQ

.
-

t�� e ao tô'd� !liS démah� ·ag;r,emia.-decorrer elos tres di"s do certa_ desses �ÍpoS' animais' f�ito "'elos .

r. v Ções que cle!xamos de e.numl'lra, _'1i1e, serão ctestaGa<J,<ls lll> d.eno.� ]."·<.orio". cl'i\loores percebendO_SR. d d de de"""'" �
,

-

nos vêm. agora a sol! al'le a
trações audi-o.visuaIs promoviftas portanto, um

.

cutihõ-:emh1ente: "

'" f�' da
quase 12 mit opel'"dos 'Cm a.;ol' .

pelo ETA e. demonstrações prá_ mente prático.
Causa do professor.
Foi o seguinte o manifestl) en··

viado a esta Associação compro
. /ando a sua solidariedade.

,Exma Sra.
presidente da Associação Cul-

tural dos pllo.fessor,es. Acaba de ser nomeado Di-
Comunico_vos que em sessão da retor da Caixa Econômica de

Inter_Sindical, l',eapzada dia 5 do Santa Catarina, por ato do
cor-ente na séde do Sindicato dos Presidente da República, o

Ba�cários tive oportunidade de Dr. Paulo Bauer Filho, que
levantar minha v1:JZ, solicitando o atualmente exerCe alto cargo
lPÔiO dos demais Sindicatos ali de direção no SESI de Santa
presentes, em nftmero de onze G Catarina, sendo também, fi
conseguir por unânimidade ser a· gura proeminente do. PSD,
pllovada minha prbpos'ta protes_ catarinense.

-

tando junto di) sr. GOVERNA- Ao d�·. Paulo, em quem te
DOR DO ESTADO, pelo veto que mos um particular amigo, os
o m�smo pretende dor as justas

j
nossos melhores votos de fe

reivindicações dos professores de licidad�s, no novo cargo. que
Sa_nta Catarina. - I ocupara.

Dia 28 - domingo _ Além do

desfile das Escolas de Samba PRO·
TEGIDOS DA ,PRINCESA, FI�
LHOS DO CONTINENTE E 00-
PA.- LORD teremos o desfile Sp
ciedades CarJ;1a,valescas, na ordem
,e horá,1'(Qs seguintes:
Às 19,00 - Vai QU Rach:J, _ 10_

oca) de abertura: Pa,l·áeio do Go.
·'�ê��n'O.

As 1{),30. ;- Valou Racha _ 10_

c,� de -...a.beJ'tUl'o: Catedral ·l\1et\·.) ..
'

O sol de um ·nevo dia encon�roll'
politana. 1 cidade orname·fltada parlj, a re

M 20,00 _ 'Vai IQ,U Racha _ 10- }epção aos foliões, que, ·,como se

cal de abertura: pr.efeitura Muni- ',contecel' todos os anl)s. empres ..

cipal. ;arão às l'uas flprIanópolitanas o

Às 20.00 _ Granadeiros _ l�)cal )rilho da sua a.nimação e do seu

_ local de abertura: palácio elo

Govêrno.
ÁS 20,30 _ Vai ou Rawa _ lo

cal de abertul'a: Estátua de/Fer_
nando MachadO.

Dia 29 _ 2.a teíra _ Desfile e

concurso das ,ESCOlas de Samba.
Dia 1 de março _ 3.a ren-a goro

ia _ Desfile das Escolas de Sam_
ba ,� das Sociedades Carnavaies_
ias, e>becÍecendo ao horári\o e à 01'

je domingo.

)RNAMENT�ÇÃO DA '(jIDADE do momento, paJ'a apresentar os

meus p.rotestos de elevada, estima

consideração. .

FLORJSjl1UNDO GARCIApar!!' tanto contam.. com o a_

'ôi da AssoCi�ÇãO Rural de COll.
córdia. da plef,eitw:a Municipal,
o Governo do Est.ado de Santa
Jatarina e do Escritói'io Téc
nico de Agricultura ('ETA).

O parque das Exposições, si

cuado na periferia da cidad,e, ....:om

ánea de 100.000 m2, já se 'encon_

tram com s>:us pavilhões qun·s8
Jrontos destacando.se entre eles o

_ 2avilhã� de SuInos, com 700 �2
de área coberta e, o pavilhão de

cllemonstrações audo-visuais (de
monstraçõ es prá ticas de criação
de süinos d� diversos tipos, in_

clusiv,e tipo caTne e tipo banha).
Inúmeros serviços estão sendo

instalados no parque. principal
mente os d,e teLefone, alto falan

tes ,e radio-difusão.
As incrições para os expositores

.e�tarão abertas até o fim do cor_

r.ente mês, .podendo_se prever

grande afluência de outros Es

tados.

No decurso da ExposiçãO, hav,e_

rá feira e leilão d", suinos de pe

digr,es ,oportunidad.e em q�e pode
rão ser adquiridos e vendidos e·

xemplares de diversas raças, tais

como Duroc
. Jersey, Landrace,

Wessex e Hampshir·e.

presidente

DR. PAULO
BAUEI • FILHO

VISITA Àm,tusia.smo. REDAÇÃO
:Êsteve ontem em' amável de de nos exibir as últimas

vi�ita à nossa redação o sr. I obras editadas pela "Guaiba".
Leo Pagano. representante' O sr. Léo Pagano, que du
par.a os' Es�ados de Santa Ca- i etran sua curta estada anga-:;tarma e �1O Gr�nde do Sul

I
riou nesta cidade, grande nú

d�s co�eçoe� ge llteratura da mero de amigos, deixa, porLlvrana E�Itora Guaiba, com nosso intermédio, o agradeci-sede em Porto Alegre.

I'
menta a todos que o acolhe-'

, No ensêjo, teve o represen- ram e deixa também consigtante d�quela conceituada: nada a admiração que têm
casa de llvros, a oportunida- i pelos florianópolitanos.

�ste ano os' postbS, de ilumina_

'ãl' pública apresentam magnifi_
'o aspecto, com um enorme rosto
de pierrot, alguns al,egres e riso.

Exped�enfe Nas Repartições FederaisC't:jOOS%"'SU.'5'...�� "e4."'\..,.,,.,."#,�'\,1-��'%.�'Q
A NOVELA O DIREITO DE DAR A LUZ, PARA

ALEGRIA DO NOSSO JAIRO CALLADO, JÁ PASSOU
DE DOMINICAL PARA DOMINICAL E QUINTAFE
RINA E AGORA PARA DOMINICAL, QUINTA E SEX

TAFERINA.
O CAPíTULO DE ONTEM ESTÁ UM TANTO TE

NEBROSO - DEFEITO, TALVEZ, QUE O NOVELIS
TA TENHA ADQUIRIDO PELOS CONTATOS COM A

.ELFFA - COM PERDÃO DA MiÁ PALAVRA.
O FOLHETIM ROMANCEADO RECLAMA, NADA

MAIS NADA MENOS, O PAGAMENTO DA ILUMINA

çÃO CITADINA!
:ÊSSE PAGAMENTO :É DEVIDO? DIGAMOS

GRATIA ARGUMENTANDI, QUE É. CABE, ENTÃO,
AOS ADMINISTRADORES DA EMPR:ÊSA EXIGI-LO
DO CONTRÁRIO, ESTARÃO DESCUMPRINDO SEU

DEVER.

MAS, SERÁ DEVIDO? OS SERVIÇOS DE ILU

MINAÇÃO, DIZENDO RESPEITO AO PECULIAR IN

TERÉSSE DO MUNICICíPIO, SÃO CON,STITUCIO
NALMENTE MUNICIPAIS. A PREFEITURA DA CA

PITAL DELES FEZ CONCESSÃO AO ESTADO. ME

DIANTE CONDIÇÕES, QUE DE GRAÇA NÃO TINHA

GRAÇA. E ENTRE AS CONDIÇõES ESTÁ A DE O

CONCESSIONÁRIO ILUMINAR AS RUAS. PODERIA
O CONCESSIONARIO SUB-LOCAR OU

.

TRANSFB
RIR A CONCESSÃO LIVRE DESSA OBRIGAÇÃO?

A EMPRÊSA, NA VERDADE, ILUMINA A CA

PITAL POR OBRIGAÇÃO. E NÃO POR FAVOR.

O RESTO' SÃO LOROTAS. PARA ESTICAR LIN

GUIÇA ...
x x x

ALEGA O NOVELISTA SUA VITóRIA NO CASO

DOS MOTORES E VITóRIA ALHEIA NO CASO DA

ESTRADA DO RIO DO RASTRO. NEM NAQUELE
NEM NESTE RECUAMOS UM MILíMETRO: A ES

TRADA COMO ESTRADA NÃO EXISTE E OS MO

TORES SÓMENTE FUNCIONARAM DEPOIS QUE,
POR DENúNCIAS NOSSAS, O GOV:ÊRNO TOMOU

PROVID:ÊNCIAS ENÉRGICAS - INCLUSIVE ABER

TURA DE INQU:ÊRITO ...
� SSSSSSSSSS%%%%%%'4%S,.;:4Y;SS%%$%SS%<:;;"'__4"SSSS:::,

RIO. 26 (V. A.) _ O minis. l bado, das 9 às 12 horas. dia 29,
tI!� 8ette Câmara, chefe do gabi_ segunda_feria, facultatvo; dia 2
nete civil da presidência da Re- quarta_feira, inicia às 12 hOTas.
púbHca, enviou circular, de ordem
do che1e da naçãO, a todos os mi_

nistro e dil'igentes de. órgãos dire_
,

tamente subordinado à presidên_
cia da República comunicando

que durante o carnayal sel'á ob-'
servado o segUinte expediente na.s

repartições públicas: dia 27, sá·

CARNAVALCARNAVAL CARNAVAL*

CARRO DAS 'FLÔRES - ALEGORIA E MUTAÇÃO - AUTOR: ALFREDO BECKER -

DA SOCIEDADE CARNAVALESCA "TENTES DO DIABO".
(Têxto na última página).

......."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sábadu, 27 de Fevereiro de 1960
--------------------------------------------.. --------�.------------------------------------------------------------ ------,----------------------------------------- --------------------�-��--

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

O jornalista chapa branca apresentou sob o ca-Para amenizar, um� sugestão aos pessedistas e petebistas que se virem às mando de Celso uma Guarda Nacional, tentando ri-voltas com o "slogan" "Jânio vem aí": Mas quê Jânio? tiicularizar o candidato. Não há Guarda Nacional,X X X X
nem a hierarquia impingida, o que há, isso sim, éNão digam que não: o que Juscelino tem, o que Juscelino representa, o que uma guarda estadual de civismo e independência,Juscelino é, e o que Juscelino poderia ser e não é, faz parte do que, na política que tem enfrentado com denodo uma stuação fac-brasileira, constitue rara ,excessão, senão novidade absoluta: um homem incomum. ciosa e a qual luta e defende para preservar intactosJuscelino é feio; mas já ouvi 'muitas senhoras suspirarem. por êle e procla- I na administração do Estado, os preceitos e normasmarem sua ,beleza entre gritinhos abafados. Juscelino é um orador mediano, que

lde honestidade, seriedade e moral, legados por Ne-fala para o povo - nunca um tribuno; entendidos e intelectuais, entretanto, pro- rêu Ramos. Iclamam-no maior do que Vieira ou Ruy, Juscelino é o responsável pela corrente
.

)ascensional do custo de vida; o Rio, que é reconhecidamente oposiciohista tribu-

� �--=---.--!IJIJe t·a.e
��

ta-lhe as -naíores homenagens e a classe que mais sorrs - segundo seus' adver-

IIIsáríos - é a prímeíra a participar dessas manifestações. Juscelino entrou no po- ".. I;der enq�adrad.o'.conforme declarações suas, num tripé que lhe sustentava no po-der; hoje, o tnpe se sustenta em suas costas largas, e o seu apôio a qualquer coi- � _----

!'"sa ou movimento, nêste país, torna-se, desde lógo, chancela final. Os partidos �que se lhe opõem, revisam táticas pois não é possível atacá-lo. Varrer, sim; mas

:',�'varrer o quê? Brasília? Furnas, Três Marias? Belém-BrasíÚa? Indústria Automo- ..
bilística? As estradas asfaltadas?

Tudo isso, entretanto, já foi dito. E a palavra final, esta é impossível de di-
)

vulgar. Tudo o que se disser sôbre êste "contemporâneo do futuro" será a penúl- �tima palavra. •

<A última êle poderá estar dando nêste justo momento. �
X X X X �. Os estudantes gostam de Fidel Castro; muito bem. Não gostam é de estu-

I

dar, o que é muito mal. E nessa manifestação idiota e ridícula demonstraram ::
mais uma de suas virtudes: a falta de originalidade e de inteligência _ burrice :;
em outras palavras.,

'

��Pobres estudantes. Pobre pátria se êsses forem os dirigentes do futuro. ::..........-._..... ·a�....._.".�.....
·

..........................,.__..P...........� ..."""' ........_.............._ ......,.."....-. -_._-.......� ..._,..�• ._.._. :'
.

- I

ANIVERSARIC!S
Fazem Anos Hoje

_ sr: Emílio Mund

_ srta. Zenita Campello Coelho

_ sra, ,Ã'tlrea Almeida Herr.era

_ sra. Angelina Filomeno pizalll

_ sra. Mario Reoni Lenzi

_ srta, Maria de lpurd'es Meira

_ sr. Antonio Carlos de Oliveira

_ sr. João Vieira Sobrinho

_ srta. Marília Schutel
_ sr. Carlos Ernestl:J Rosa

_ sr, Mil1pn I.,ehmltuhl
_ sr. Lauro Dentice Llnhares

_ sr. Elcio João M, da Silveira

_ sr. Gilberto João de Oliveira

_ srta, Ivone ãa Costa. Mdlln 1_ sra, Dalva Machado Melo

_ sr. Jélslo João. Moreira da Sil-. _ sr. Milton dos Santos Garcia

Heloisa da Silva Hoeschl
Para o casal Amo - Hilda Hoeschl e para sua dileta

filha Heloisa, a data de ontem foi de justas alegrias, com

o assinalar do 15.0 aniversário de Heloisa.

Menina-moça, Heloisa foi cercada na festiva data pe

las homenagens de suas numerosas amiguinhas, admira

dores e carinho de seus pais. A todos retribuiu com encan

�tadora recepção.
Embora com involuntário atraso,

nossas sinceras felicitações.
levamos à Heloisa

No trato de assuntos do interêsse da "Walter Linhares

Publicidade" seguiu para o sul do Estado o titular desta

organização, jornalista e publicitário Walter Linhares. ,

Festeja na data de hoje suas
I
esta

l'l,das de prata o distinto casal ainda por muitos e

e sra. I
J

muitos anos,

LaudeJino Felicio Gaspar

Jrndira Elpo Gaspar.

Velho e fiel servidor da pref,eL

tvra Municipal de Floriar.ópolis.

ora gozando os efeitos' de mereci

da apos-ntado-ta, o sr. Laud,elin')
(ONFECCIOIlA·S! OUAlOUE' TIPO

Df CHAVE

I
Vendem_se lotes, em toteameutc �

l
>
.'

F,elício Gasp,ar e exma. espôsa,

N.m como a filha única 'do casal,

�:entil senhorita Imaculada Gas_

par. serão muito cumprimentados

pelos parentes e amigos que acor-,

Rua: frIAC!scO loJenJlno, n.' 10

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

TERRENO
rerão à sua residência, sita à rua

recentemente aprovado, a rua j)e_
Antôn�) Matos Areias 177,

sambargador pedro Silva, próxim�

Ao casal que, neste dia, vê en , ao pr�dio n. 860, na praia cio

galanarvse o seu venturoso lar Melo em CoqueIros. Tratar pelo

apresentamss o. mais sinceros vo� I telefone 3447 ou à rua SI\>:ltos

tos de felicidades, esperando que I Dumont n. 12 ap. 3.

OSVALDO MELO

DECLARAÇÃO DE BRASíLIA - Os mais nóbres ideais
da humanidade, ideais da humanidade, ideais pelos' quais
se bateram todos os homens e tôdas as nações que sempre
aspiraram viver uma vida independente e livre, róra das
estreitas limitações que 'não condizem com o progresso dês
te século, ganharam mais uma esplêndida vitória com a

última Declaração de Brasília, quando os presidentes Jus
celino e Eisenhower assinaram 'aquele dccumento que res

ponde ás mais sagradas aspirações do mundo livre.
Foram assim mais uma vêz erguidas à luz da Justiça

as liberdades democráticas, os direitos fundamentais do

Homem, a luta contra a discriminação racial, o repúdio a

'lualquer atentado contra as liberdades religiosas como

limitação ou cerceamento á manifestação do pensamento
livre.

Este é sem dúvida, o maior nível a que poderia chegar
J;m nossos dias tôdas as conquistas inalienáveis a que têm
-díreíto irretorquível e justo a civilização atual.

Nem se poderia conceber, que da reunião de dois ho
mens possuidores do verdadeiro espírito democrático, re
presentando dois países verdadeiramente independentes e

livres, podesse resultar em uma decepção.
A Declaração de Brasília foi a solene resposta aos que

ingenuamente possam ainda acreditar em uma marcha á
ré ou em um retrocesso no caminho já avançado do pro
gresso dos dois países.

Deus por certo, que criou o Espírito livre de tôdas as

peias e amarras que possam retardar seu progresso, terá

por certo homologado com sua benção a Declaração de
Brasília.

E que assim sej a!

ADMiSSÃO AO GINáSIO E AO
COMERCIAL BÁSICO,

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

!� .aco, Roslna Fontes de Melo, Pedro José Bosco e Osvaldo
I -erreíra de Melo (filho).

Matrícula nos dias 22, 23, 24, 25 e 26 de fevereiro, das 14
às 16 hs., à rua Saldanha Marinho, 11 A.

Informações pelos telef9nes 2944 e 2893

FRASES DE CR'ÔNICAS NÃO FEITAS
Para quem não escreve há um mês, vários assuntos se perderam com o cor

rer do tempo e é com certa tristeza que se deixa de dar uma ou outra opinião sô
bre os mesmos.

Digamos, entretanto, que as crônicas foram feitas e que hoje se esteja fa
zendo um resumo delas; com o que, o leitor lerá num dia o que não leu num mês,
vantagem esta somente oferecida por êste modesto cronista, ao que se saiba.

X X X X
O tempo não está propriamente máu. Enquanto no último inverno, por

exemplo, fizeram horríveis dias d� sol, nêste verão, as coisas melhoraram muito
e estamos tendo belíssimos dias de chuva, com trovoadas e ventanias esparsas. E,
por favôr, não se fale que são as bombas atômicas que causam as turbulências na

!atmosféra: a França lançou uma, há poucos, no Saára e não aconteceu nada -

excetuando-se, naturalmente, as últimas enchentes da cabeceira do Nilo e os dois
vendavais sôbre 9 centro do Egito.

X X. X X
De verão para verão, as mulheres ficam mais belas; ou os cronistas sem as

sunto, não sei bem.

t.'

X X X X
Os cigarros sofreram novo aumento; fumai menos, rezai mais!

X X X X
O Brasil sempre foi o país dos exagêros - e nunca isso ficou tão provado co

mo no julgamento dos assassinos da jovem Aida Curi. Que a condenação ficasse
como um exemplo, desencorajando futuras incursões a terraços da Avenida Atlân
tica - muito justo; mas que essa condenação rôsse dada para satisfazer a uma
massa mal dirigida e ignorante, ou a uma viúva que explora o cadáver da filha
como um abominável abutre, ou a um jornalista cuja missão, outra não é senão a
de angariar uma mórbida notoriedade, ou a um promotor que sai do Tribunal de
mãos entrelaçadas no ar, tal qual um desportista bem sucedido numa competi
ção, ou ainda, aos escrúpulos e temores de uma minoria que pensa terem se cons
tituido os trinta e tantos anos de pena em lima segurança para as suas filhas mal
orientadas - isso é que não!

E o resultado dessa ânsia popular em aniquilar - e não julgar _ os réus
lÚ está: Ronaldo transformou-se de "monstro currador" em um '''jovem sereno e

equilibrado, que perdôa aos seus detratores e as imputações falsas que lhe fize
ram, assim, como Jesus perdoou a seus algozes" ... O porteiro, de "auxiliar repe
lente dos transviados" passou a ser o pobre "Antônio João, casado e com filha,
que pecou tão somente por ter sido obrigado a entregar a chave - que remédio!
- do terraço aos dois "play-boys" inconsequentes".

E não duvidai de que no próximo [utgarnento, com a opinião popular girando
180 gráus sôbre si mesma, os culpados sejam contemplados com uma pena míni
ma, quando não com uns dois anos quaisquer. E' deprimente tudo isso, mas que se
há de fazer? - é o Brasil. ..

X X X X

TE'RRENO .. TELHAS. TIJOLOS �
�

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOlJRT
CAI� BAOARÓ • fON! 1809

ANTIGO DEPÓSITO DAMIA,N'

Vende-se um terreno com 15,50 de frente por 13 de

fundos, todo murado, na rua Itajaí, rua calçada, perto da

Faculdade de Medicina.

Tratar à rua Bocaiuva, 193.

Flo:'ianópolís
prezadoS 8enhores:

Honra-me comunicar a Vv, Ss.

que, ,em Sessão realizada no día

2 do fluente. foi eleita e empos,

sada a Mesa que dirigirá os tra.,

balhos d"sta Câmara, durante o

período legislativo do corrente

ano, a qual ficou assim constítut.,

da:

presidente: Leopoldo Ceola, Vi

ce_p:,esidente: Sylvio Flllagranna,
1.0 Secretár,J: F·rancisco Ax, 2.0

Secretário, Immo Zerna.

Valho-me do ensejo para apre.,

sentar a Vv. se, os pro�estos de

minha elevada estima e distinta

c�nsideração,
Leopoldo Ce<?la
presidente

Câmara Municipa[:
. de Presidente

Getúlio
Recebell'ns, e agradecemos:

preSidente Getúlio,
fevereiro de 1960

Ao Jornal "O Estado"

13 de'em

APED ITIVOS ç' 4g PIA@
�USICADOs CHARLES
DlAIMM'ENTE DAs /9ASP3I1S, HE.VALlEP

Naqueles idos tempos do lenço branco ...
A U.D.N. fêz slogan "agua-leite-luz"! Por sorte,

perdeu. Aderbal que ganhou, sanou os problemas, êle
sim, sem foguetórios nem inaugurações repetidas.

A água jorrou.
O leite foi farto e accessível a todos, sem distin

ções econômicas. Prêço único.
A luz brilhou sem necessidade de, ,. perdoem, é

má palavra.
Hoje, leite ainda existe, mas pouco e dividido -

de rico e de pobre - Leite garantido só tem quem
pode pagar mais caro. Esse, felizardo, recebe em ca

sa. Privilégios de ricos, nascidos da mentalidade dos
ricos lanterneiros.

O pobre, que importa! Chova ou vente, madru
ga e se joga para o pôsto. Muitas vêzes fica um tem

pão na bôca de espéra para voltar de mãos abanan
do. O leite acabou... para o pobre, porque para o

rico, graças o alto discernimento dos lanterneiros

que sabem estabelecer diferenças, os caminhões, na
hora em que o pobre volta com litro vazio, estão dis
tribuindo em casa, por uns cruzeirinhos a mais,

Su-CELSO
O Seminário Sócio-Econômico (denominação ra

tificada pelo F.G.-4) continua sendo um su-Celso,
Em Lajes, mais de trezentas pessôas. Tôdas as

profissões, classes e partidos ali representados exa

minaram, estudaram e debateram particíparuio, as
sim, ativamente na solução de vitais problemas que
muito interessam à região serrana.

O Seminário, constataram todos, foi mesmo Sã- I i

CIO-ECONóMICO. O resto é intriga e despeito.

fAs insinuações e piadas que visam torcer, iâ as ;
,

conhecemos, e sabemos que tudo pode-se esperar do ['facciosismo partidário, bastante estrábico, daqueles Ique têm a coragem de, apesar do descrédito em que
ficam, tentarem denegrir Juscelino, II '1CELSO E OS PROFESSóRES

I
Celso assumiu o compromisso formal de, no go

vêrno, dar ao professorado situação condigna.
Para que o ensino catarinense recupere o pres

tígio e a posição invejáveis que teve com Vidal e Ne
rêu Ramos, o ensino precisa do filho e irmão que na
mesma linha manterá bem alta a honrosa tradição
da família.

Todo o bom protessôr sabe disso. Por isso, o ver

dadeiro professor estará com Celso.
A GUARDA NACIONAL

r

Silveil'8 Lenz;
REALISMO E AMIZADE

A visita de Eisenhower, constituiu sucesso sob

todos os pontos.
Projetamos nossa futura Capital da República,

de maneira espetacular. Brasília foi manchete em

todos os jornais do mundo.
O próprio Brasil descobre-se em sí mesmo. Da

mos 'uma acolhida ao Presidente norte-americano,
com tôda a nossa capacidade de bons anfitriões.

Recebemos como gente grauda.
Da declaração de Brasília, aos demais discursos

e pronunciamentos, fizemos ver que somos uma Na

ção igual aos Estadbs Unidos; Nação que agora pen
sa mais em si, no seu desenvolvimento, no seu fu

turo político.
Ike sentiu bem a fôrça do nacionalismo brasilei

ro. Constatou que no Brasil já se pensa em outras
medidas e outros pêsos. Nossos pendores para a li

berdáde, a coexistência pacífica, nos colocam, como
diz o Presidente Kubitschek, em relações com tôdas
as nações, sejam elas diplomáticas ou comerciais.

Necessitamos desenvolver, cada vêz mais, a par dos

nossos últimos impulsos, a colocação dos nossos pro

dutos, como também adquírí-Ios, onde melhor nos

convier.
Na política sul-americana, despontamos com a

OPA, que está galvanizando o apôio e a simpatia dos

I nossos irmãos do continente.
Tudo isto reconheceu o Presidente Eisenhower.

Sua visita, foi providencial, característicamente re

visora dos métodos adotados para com o Brasil.

A atitude dos estudantes, pelas suas entidades,
a UNE, UME e UBES, colocando um

_
enorme cartaz

na praia do Flamengo, com os dizeres: ·"We like Fi

deI de Castro", junto ao seu retrato, apesar de cri
ticada por um jornal carioca, vem demonstrar, o

nosso espírito de integração com os povos subdesen
volvidos e a liberdade de pensamento. Gostem ou

não gostem os norte-americanos, pairam críticas

quanto aos métodos adotados pelo govêrno de Was

hington com Cuba. Isto é um direito que nos assiste,
Assim não pensa, a corrente dos caudatários,

que apesar de tudo, continuam a rezar pela cartilha

antiga.
Amizade sem subserviência, é o nosso lema.

�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��isó�io á Dllflem �as �OleDioa�e
Repórter (ai Do Caminhão - Tapeie Serviu Dessa Vêz
- JK iEsperou Senlado - Juraci Aplaudiu OPA e Brasília.

Duas escalas "Magirus" do Corpo de Bombeiros, formaram o "V" da vitória
na praça fronteira ao MinistériO' da Marinha. Quando o presidente Eisenhower
apareceu, os bombeiros desfraldaram as bandeiras do Brasil e dos Estados Unidos
c lançaram grande quantidade de confetes.

Doze agentes da FBI e 12 da Delegacia de Ordem Política e Social consti
tuirani o dispositivo de segurança pessoal de Ike, a partir do seu desembarque no

Aeroporto do Galeão.
.

* '"

Tal como procedeu em Brasília, Eisenhower interrompia-se de período em

período d? seu discurso, no páteo do Arsenal da Marinha, para que o seu intérpre
te traduzisse as frases para o português. O discurso de JK foi traduzido símultã
neamente pelo coronel Walter, falando ao ouvido de Eisenhower.

* :;1 *

NA Rua São Clemente, o repórter Ferreira Neto. do "Correio Paulistano"
caiu do caminhão FNM em que acompanhava o cortêjo, sofrendo escoriacões �
tendo sua máquina inutilizada.'

"

Navios mercantes atracados no cáis que nunca riu tanto em sua vida), D. Vi
da Lóide e adjacências apitaram por cenzí mandou desenrolar o tapete verme
ocasião do cortêjo marítimo no Arsenal lho às 9,15. Desta vêz não houve excesso
de Marinha. de comprimento nem foi preciso cortar

" '" ,;, um pedaço. Tudo saiu OK.
O presidente Kubitschek esâerou sen- " '" *

tado, durante algum tempo, a chegada de Para se certificar pessoalmente de
Ike ao caís do Arsenal. que tôdas as providências haviam sido

" '.' ". tomadas, o ministro da Aeronáutica tam-
O transporte de Ike e sua comitiva bém chegou com bastante antecedência

entre o Galeão e o Arsenal de Marinha ao Galeão. 'As 8,56 o "Douglas C-47" (prl
foi feito pelas lanchas "Garça" e "Gilda". mo pobre, muito pobre, do Boeing-707) do

" * �, brigadeiro Correia de Melo chegava ao
Um côro evangélico de 500 vozes can- areporto iniciando imediatamente sua

tau o hino "Glory Haleluia", de .Hendel, inspeção.
quando Eisenhower passou no trêcho da
Embaixada Americana, encaminhando-se
para a Praça Paris.

* * *

* *

Ao chegar à residência do embaixador
John Moors Cabot, na Rua São Clemen
te. Ike foi saudado com uma chuva de
pétalas de orsa, lançadas em cestas por
alunas do Colégio Anglo-Americano.

Os fotógrafos e cinegrafistas brasi
leiros e americanos acompanharam o

cortêío em dois caminhões abertos, e tam
bém era aplaudidos pelo povo.

* * ;::

Numa lancha especial - a "D. Quixo
te" - alguns jornalistas norte-america
nos saíram do Galeão para o Ministério
da Marinha, antes da chegada de Eise
nhower, para fotografar o deesmbarque
do presidente Eisenhower no cais da Ban
deira. A reportagem do DC - único jor
nal brasileiro que acompanhou os visitan
tes - pôde veriifcar qUe os nossos cole
gas ficaram deslumbrados com Brasília e
com a simpatia de JK.

Dois jornalistas nade-americanos
dormiram a sono sôlto na bancada de im

prensa do Palácio Tiradentes, durante o

discurso proferido pelo senador Afonso
Arinos saudando Ike e que foi considerado

por vários setôres udenistas como autên
tica expressão da "bossa velha".

:.� :;: :,

O governador Juraci Magalhães
que se tornou um dos centros de atração
no Palácio Tiradentes - participou do
.entustasmo da assistência, aplaudindo
com calor sobretudo as alusões a Brasília
e à OPA.

'

* * *

O deputado Abelardo Jurema obteve
dois momentos apoteóticos em seu discur
so, quando falou sôbre a OPA e reafir
mou os propósitos do Brasil de explorar
seu petróleo com recursos próprios, apon
do-se em luta aberta aos trustes interna
cionais. Nessas duas ocasiões, o plenário
do Congresso se pôs de pé e irrompeu em

uma aclamação verdadeiramente impres
sionante.

Alguns udenistas da "bossa-nova" co

mentavam, após a saída de Ike, que a ses

são de ontem do Congresso revelou, mais
uma vêz, a esmagadora vitória do progra
ma de govêrno do presidente Juscelino:

metas, Brasília, Opa, Desenvolvimento,
etc.

* * *

.

Causou sucesso a tirada de Ike ao di
zer que o Brasil, brevemente, conhecerá
o drama e as dificuldades de uma "nação
credora". assediada por pedidos de ajuda
de todos os lados.

* * *

Para evitar um fiasco igual ao de

Brl?-sília (um dos fotógrafos da UPI disse

':
..

/'!T� .'�'_ .. '

..

"'�
,) ': l'

'

MAR[ENEI'ROS :E LUSTRADORES
N rc E S S I T A A M O D E L A R

VENDE-SE
ACORDEON

,Marca RICOMELLI, novo.

80 baixos. 2 Registros. Vêr e

tratar nesta Redação com

Ivo Ventura.

's U P E R M E R (' A D O
LOJA

Aluga-se frente para a Avenida Hercílio Luz.
Tratar pelo telefone 33-54, com o sr. ZUAR.

(�A-Ã-�--���

NA ELETROLAHDIA
EDIFICIO IPASE - ANDAR TERREO - FONE 3316

=SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS+-SS.SSSSS%SSSgs:.m3.3.� 171::$ ':SSS

conheça os novos veículos
,

C OL T!

CAMiNHÃO CI-:eVROI.H 6.500

CAMIONETA CHEVROLET 3.100

Poderoso motor Chevrolet - 6 cilindros -

142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos

de constantes aperfeiçoamentos, oferece o md
ximo de eficiência já alcançado em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re

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

vendas com facilidades e pronta entrega
�:

CARLOS HOEPCKE S.A. - Comércio e Indústria
Ruo Cons. Mafra, 30 - Florianópolis - Sta. Catarina'

MOVEIS
.

Moderno Gabh1ele Dentário

CURSO 'DE AlBETIZACÃO PARA
,

SERVIDORAS DOM'E'Sll'CAS

Vindo de Curitiba, onde exercera durante vários anos,

com real proficiência, a sua profissão de cirurgião dentista,
acha-se em Florianópolis o posso conterrâneo Dr. Morris

Sehweidzon.
S. Sa. voltou à sua terra natal para nela fixar-se defi

nitivamente na sua profissão.
O seu gabinete profissional, dispondo dos aparelha

mentos mais modernos, está instalado no prédio n.? 29 da . -------------------------

rua Trajano, 1.0 andar.

Usados e antigos -- vendem-se. Tra1ar à

rua Bulcão Viana 49 - das 13 às 15 horas.
Plano de Adenauer confunde o Oeste

--------------------------,-------------------

Secretaria da Segurança Pública
P O 'R T A R I A H.o 40

VE�DE-SE - CASA E LOTEO Diretor dos Serviços de Censura e Diversões Públi

cas, no uso das suas atribuições,
RESOLVE: Vende-se uma casa de alvenaria à Rua Júlio Moura

n:O 26, com ou sem um lote ao fundo, com frente à Ave

nida Mauro Ramos.

Tratar com José Soares Glavam, à Rua João Pinto n. 6.

1.0 - tôda e qualquer apresentação de préstitos, gru
pos ranchos, cordões e estandartes carnavalescos, propa

ganda em carros alegóricos, etc., depende de censura pré
via, que será requerida com a antecedência de três 'dias

acompanhando o·s debuxos e figurinos respectivos;
2.0 - só será concedida licença aos blócos, cordões

ranchos e outros agrupamentos carnavalescos, quando poi

êles, houver, pelo menos, uma pessôa responsável de com-

provada idoneidade moral;

I
No próximo dia 3 de março, terá início o Curso de Al-

3.0 - que os blócos não licenciados para desfilarem e 'abetização para Servidoras Domésticas, PO Salão Paro

)S que o fizerem por itinerários não aprovado antecipada- juíal, no Estreito..
mente pela Inspetoria de Trânsito deverão ser dispersa- As interessadas poderão inscrever-se no referido local,
los e seus promotores chamados à responsabilidade; onde se acha aberta a matrícula a partir do dia 22 de

4.0 - quando na rua, tôda pessoa ou grupo de pessoas fevereiro.

jue pretender usar meia máscara ou máscara inteira, de- O horário das aulas será o seguinte: 2.as, 4.as e 6.as-

'erá identificar-se, antecipadamente, na Diretoria dos feiras, das 19,30 às 21 horas.

3erviços de Censura e Diversões Públicas e na Delegacia
Regional de Polícia, e à Diretoria do Clube, quando den

tro do Clube;
5.0 - é proibido o uso de meia máscara ou de máscara

inteira em cabarés, buates, "dancings". e salões para bai

les públicos;
.

6.0 - é proibido, nos recintos de diversões, sejam pú
olícos ou coletivos, o uso do lança-perfume como entorpe
cente;

7.0 - bailes públicos ou em sociedades, carnavalescos

'ru não, só poderão realizar-se depois de pagos os direitos

tutorais e aprovados os respectivos programas nesta Di

retoria;
8.0 - bailes públicos só poderão ser realizados depois

ie devidamente licenciados por esta Diretoria, na Capital,
pelas respectivas Delegacias de Polícia, no interior do Es

iado:
9.ó - no interior do Estado os Senhores Delegados de

s

Polícia darão cumprimentos aos dispositivos desta Por-

taria;
10. - a inobservância das determinações acima su

leítará o infrator às penalidades previstas nos artigos 82

� 83, do "Regulamento do S.C.D.P." e artigos 171 a 176, do

"Regulamento para o Serviço Policial do Estado".

Cumpra-se e Publique-se no D. O. do Estado.,

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1960
ÊNIO CALLADO I?LôRES

DIRETOR.

CASA
Vende-se confortável casa de moradia, sita à rua Ar

noldo Cândido Raulino, 190, (2.a quadra transversal da

rua Arací Vaz Callado, - Canto do Estreito), contendo 3

quartos, 2 salas, cosinha com fogão a gás, banheiro com

pleto, garagem e ainda 2 ranchos no quintal, com quartos.
Tratar na mesma, com os proprietários.

MISSA D'E 6.0 MÊS
CONVITE

Viúva, filhos, nora e netos, valem-se dêste meio para

convidar aos seus parentes e pessôas de suas relações, pa
ra a Missa de 6.0 mês que mandarão rezar, no próximo dia

29, às 6,30 horas, no Asilo de ortãos, em intenção da alma

de seu pranteado CEL. PEDRO LOPES VIEIRA.

A todos que comparecerem a êste ato de fé cristã, an
tecipam agradecimentos.

Educandário Sanla Calarina
Precisa-se de duas funcionárias para trabalhâr na

Créche do Educandário. Paga-se o salário mínimo. São

cargos internos, devendo as funcionárias morar no esta

belécímento. Apresentar referências.

Tratar à rua Saldanha Marinho, 34 das 9 às 12 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova organização para,o Campeonato Brasileiro de Futebol, visando acabar com o desinteresse de certas

:. '-����y_;mam em não apresentar sua foçra máxima

Serviço Nacional de Aprendizagem I:: :ei:a'i���i: �:�s ��::�:�::r::
(

.

I S'E
r que foi esbulhado. Saliento que

omeleta --, NA'C 111 ram seus próprios pat.rÍcios que

------------------�----------------�

Departamento Regional
(urso de Escrituracão Mercantil

•

EDITAL

" "

\

{J;
(ENARIO ESPORTI O DA CIDADE

DOS CLUBES AMADORES APENAS o
IPIRANGA SE ENCONTRA EM AÇÃO

Depois que finalizou o certome -clube sampaulino que nos Interou

A DIRETORIA DO
PAGARA' SEUS

VASTO VERDE
ATLETAS

A diretoria do Vasto Verde, de hoje o pagamento de seus atlétas

Blumenau. numa atitude eloglá_! a fim de que os mesmos possam

vel estará efetuando no dia de se divertir no Cai·naval.
•

AGENOR DO BAGE' NO VASTO VERDE

de amadores. os clubes caíram da negatividade dos diretores. A
numa monoãonja pasmante. Nada íalta de reuniões, indispensáveis
mais reaãízaram, �penas o To- ao bom andamento do quadro. O
mandarg da Rua Bocaiuva parti� relaxamenüo de alguns diretores.

cípcu de duas ou três partidas Em fim, tudo canspira para que
o médio Agenor que militava

I
.e!essada em contratar o referido

no Gremio de Bagé, cidade do .jogador que d,everá reforçar ainda
amistosas e eretuadas e,paçada� o clube cáia no m: rt.smo da ina.,

Rio Grande do Sul, esteve se
I mais

a retaguarda do clube blu.,
mente enquanto que o Ipiranga é tividade. O Sã" Paulo está en, Iexercitando ent1�e os vastoverdi'l menauense, tendo mesmo solíta.,

nos, tendo atuaçgo destacada. A do o preço de seu atestado Iíbe.,

diretoria <lo clube mostra se in-l i'atórlo �o clube bagéense.

HOJE A POSSE DO NOVO PRESIDENTE
DO CARLOS RENAUX

o único clube a rigor que vem tregue á propria sorte. E os ou ,

ajustando suas linhas com vista tro, clubes? O Postal Telegráfico
110 camp�jnato de 60, treinando e que se sagrou campeão de 59, en,
togando assiduamente. Que é fei contra-se inativo. O Austría, de-

to do Austría, Treze de Maio, pois que encerrou o certame não

postal Telegráfico, o campeão mais jogou, o mesmo acontecendo

São paulo, Nada se houve. falar com o T·:·eze de Maio. Resta o

Tudo é descanço entre os dírí ; Tamandaré e o Ipiranga, lOS úni_

Logo mais. por volta das vinte ExtraOl�dinária. Na oCasião esta.
horas deverá tomar posse de pre, rão presentes altas autoridades es

sidente do Clube Atlético Carlos porttvas daquela cidade índustrj., Prédio Residencialgentes "JS clubes. E' a pausa pa- cos que realmente estão trena, Renaux o sr, Leopoldo Bauer. que aI

cm Assembléia Geralra meditação, prejudicial ao con, lhando. Ai fica o nosso brado de ihi eleito

junto. O São Paulo, partftarmen., alérta. O futebol amador pdecísa
Vende-se o prédio N.o 33 da Av.

te, nem mais arrecado .mensaljda, se movimentar. O que não póde é
des de reu, associados. Estivemos, ficar como está!'
em contácto com o tesoureiro dI�

MAIS uma HOMENAGEM a TEIXEIRINHA Hercílio Luz, com parte rínancta.,

Ma� uma homenagem' será presidente do clube tricolor de da pele IAPI.

prestada ao atacante Teixelrinha Brusque, uma lembrança, pela Tratar, das 15 às 15,30 hs. pelo

que pertence ao Carlos Renaux o sua brilhante atuação em defesa telefone 34-81.

"A, PELOTA" CIRCULARA' DIA QUINZE que Integrou a seleção catarjnen ,

do selecionado barriga verde. O
se com grande êxito. O "craque Carlos Renaux homenageará as.
etér��." estará recebendo na nor,

sim o seu joga�J,r.
te de hoje, logo após a posse do

Sob a direçãl=> de Ciro Marques -tsta será impressa em Joinville
Nunes. deverá circula" no provi; i a contará com um grupo especta;
mo dia 15 ele março, o ravista es;

f lizodo de redatores entre os quais
I

'

porti1!a, A PELOTA que trará: destacamos Ij de nosso colega RUI
farto noticiário de tôdos os es;

I LõBO que escreverá sôbre remo,
portes e Inurneros clichês pre.1 esport� em que é especializado
enchendo assim uma lacuna que Vamos aguarda,' o lançamento da Aprenda

i
há tempo vinham reclamnnr'[. o.' rev.sta A PELOTA que promgts numa

nosso; cí-cuios espo-tívos, Are.
1
alcanço:' êxito tota;. Professor Mr. Edward Gr,een á

Rua Tiradentes, 36. Atende das

9,00 as 11.30 e das 13,00 às 21,30,

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE, PREPAR,A UM BOM

CAFEZITOM.B.

Aulas de InglêS ESCOlA NORMAL E (OlEF6W
"Coracão de Jesus"

•

Ingles - Rapidamente
turma pequena com o

INÍCIO DO ANO LETIVOBATIDO O OLIMPICO Em Seus DOMINIOS Dia 3 de março de 1960
Chegada ao Internato: 2 de março
No primeiro dia de aula, as alunas apresentam-se de

uniforme de gala completo: blusa de ma;nga comprida, boi
na, luvas, sapato prêto fechado. E as alunas do Curso Se
cundário queiram trazer duas fotografias 3x4, de unifor
me; �s novatas, 4 fotografias, autografadas no reverso.

TURNO MATUTINO
Às 7,40 hs.

Jogando na noite de quarta .�on3ignar os tentos finais para o

feira, em Blumenau a equipe do Carlos Renaux que lhe assegura.

CarU;,s Renaux, terc�lro colocado

do certame estadual de futebol

conseguiu expressivo resultado ar

abater o fort2 onze do Olimpico,
em seus p"óprios dominios, pelo

marcaóij)' de quatro tentos a três

ram o triunfo. Eis como formara

a.s equipes: Carlos Renaux: Mos_

simam; A�Jnsinho e Baião; Teu

t'a Aduci e Alcino; Miltinho. Te_
><ei:'inha. Badlriho. petruskl e

A.demar. Olimpico: Adall. Bianchi.

o
A VENDA

BANCAS DE JORNAIS

E REVISTAS

2.as e 4.as séries do Ginásio
1.as e 3.as séries da Escola Normal
Turma A do Curso Primário
Turmas dos 4,5 e 6 anos do Jardim da Infância

TURNO VESPl\RTINO
Às 12,50 hs.

1.as e 3.as séries do Ginásio
Cursos Científico e Clássico
2.as séries da Escola Normal
Turma B do Curso Primário
Turma preliminar ou pl'é-primário
anos) do Jardim da Infância.

No túnel do Colég'io, indicação do material escolar:
7,30 às 11,30 hs.
14,30 às 17,30 hs.

24-2-1960: l.a, 2.a e 3.a séries do Curso Primário
25-2-1960: 4.a série do Primário, Pré-ginasial e l.a

série ginasial .

26-2-1960: 2.a, 3.a, e 4.a séries do Ginásio
3-3-1960: ·Cursos Científico, Clássico e Normal.

Já na primeira etapa o marcadOl ne e Nilson; Tlão. Brandão e H,é.
assinalava num empate de 2 x 2. lia; N�nê. Romeu. LUa. paraná
com tentos de Naninho, Badlnho e Nanico. O juiz foi o sr. Djalma
Tex,eioinha e Nenê, pela ordem. H;polito da Silva com fraqj des�

Na etapa final o Olimplcp' des. empenho e a renda somQu Cr$
empatou através de Tião para 18.83500.

VENDE-SEpetruski e novamente petruski

Amplo apartamento, recém_NOVO COTEJO ENTRE OLIMPICO E
CARLOS RENAUX

construido, situado no centro da

cidade, na melhor zona reslden�i"l,
I Além do cotejo que travaram que teria por local o estádio de localizado Em andar têrreo (sem
Olimpico ,e Carlos R,enaux na noi- I

Brusque. Todavia, em vista dos escadas) com três quartos, além
te de quarta feira no iEstád�� da festejos carnavalescos, o qJtejo de dependência de empregada,
Baixacla �m Blumenau estJ.va deverá ser transferido para dia área de serviço etc. Está desocu.
marcado outoo para a tarde de seis de março.

as duas eqUipes
pado, no momento. Otlmo empre.

go de capital. preço: cr$ 385.000,00domingo entre

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

•

viagem vista !!a

pagamento
em suaves

mensalidades
A Administração Regional do SENAC comunica aos

senhores comerciários e demais interessados que funciona-
I rá junto à ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO SENNA PE

REIRA; DO ESTREITO, município de Florianópolis, no
corrente ano letivo, um CURSO DE ESCRITURAÇÃO MER
CANTIL, destinado ao aperfeiçoamento dos formados no

Curso Técnico de Contabilidade.
O númerõ de alunos à matrícula, considerados os ob

jetivos práticos do Curso, será de quinze (5), nem mais
nem menos.

A duração do Curso em referência será de oito (8)
mêses letivos, iniciando em março e terminando em no

vembro, à razão de cinco (5) horas semanais, reservado
o mês de julho para as férias de inverno.

Os comerciários e interessados deverão dirigir-se, dià
riamente, à ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO SENNA
PEREIRA - Estreito - onde serão atendidos sôbre o as

sunto na Secretaria do referido Estabelecimento de,. ensi
no, no horário das 19 às 22 horas.

O Curso de Escrituração mercantil funcionará gra
tuitamente.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 1960.

SILVIO MACHADO
,J)iretor Geml, em exe1'oíqio

CRUZEIRI
A

Felipe Sch.nidt, 24
Fones 21-11 e 37 ..00

federações que lei-

RIO, 26 (V.A.) - pretende a produzir grandes receitas se algu.,

CGD imprImir ao Campeonato mas Federações, como est;i ocor.,

BrasUeiro de Futebol nova orga rendo ultimamente, não apresen

mzação, de modlJ a despertar major tarem suas representações cons;

interesse na opinião publica e, trtujdas dos jogadores de maior

assim, produzir maior arrecadação cartaz. E para que isso seja ·evi.·

Embora ainda não tenha conclui. tado, a todo custo, vai o auüor do

do o balanço final, o lucro apre anteprojeto propor o estabeleci.

sentado de ppuco mais de dois mento 'de uma punígo à Federa_

milhõ,es de cruzeiros ficou muito �ão, que deixar de apresentar a

aquém das previsões. Incumbido sua fôrça maxjma, 'êompreenden.,

d·e apresentar projeto visando a do o Impedímentío de tomar par.,

dinamizar o certame, o conselheiro te no Campeonato por uma vez,

Abrahim T,ebet pretende consu., na primeira falta, e d·efinitiva.

bstancjar nesse trobalho todas as mente, na reíncídencía.

reivindicações das Federações nor., Essa punígo, prevjeta no Regu-

tlstas, que têm sido as mais sa., lamento do Torneio Rio-São pau_

Grificadas, e, ao mesmo tempo, lo, 'está produzindo o

atender á diretiva da CBD. I jado pois até' agora.

Julga o conselheiro Abrahim' todas as ameaças e

efeito dese ,

apesar de

dificuldades

rebt que quaisquer que venham nenhum clube teve a coragem ele

das.

as modificações Introduzl_' apresentar.se

não conseguirá o certame: valores.
todosa ser sem os seus

\ Propôs a CI8.D.: "(op,a Roca" em maio
RIO. 26 (V.A.) Mostra_se

a,
JOGOS OLIMPICOS

CBD inclinada a aceitar o con. E' muito provável que os en ,

I vite da Associação de Futebol Ar. Cendimentos para a segunda eli.

genuína para a realização de uma I minatória dos países amsrtcauo,

pa-ttda entre as se"Ieções nacip II para o torneio de Futebol dos

nais dos dois países no dia 25 de

I
Jogos Ohmpic\�s de Roma venham

maio, data da Independência da-, a se- concluído, esta semana.

quele pais am.go. Aproveitando o, Como se sabe. a CBD aceitou a

enseJo da formação do seleciona_ dLgestão da F�deração peruana

do brasileiro "que irá à RAU, e para a realização de um novo

Revanche entre Jofre e Miranda

depois à várijJs países europeus,
a CBD faria seguir a .equtpe para

Buenos Aites.
DIA 22 PRIMIEIRO JOGO

'1'orneio entre o BraSil, Argentina.

P·el'U,
c'hres

Surinam e México. vence.,

da rodada iniCial, e dos

quais sairão os três representantes

Consideram Os dirigentes cebe,

I
elas Américas para as finais, em

denses possível também o

apro_j
Roma, devendo o Torneio estar

veitamento da ocasião para a dis- encerrado até 1.0 de maio próxi_

puta da Taça Roca, ,e pretendem

I
mo.

.

sugerir à A'FA a dato de 22 de

mala para o primeiro jôgo. Dêsee : para tratar do assunto, a CBD

mO�J o segundo encontro, na da_ . aguarda a presença. nesta. capital,
ta do aniversário da-Independên_ 'da s:'. Nicanor Artea�a, presíden ,

c.a argentina, assumiria um ca, te da Federação peruana. Mani

'l"áter mais relevante, de vez que fesj{:)u aquele dirigente o desejo
se kataria da disputa de um da viajar esta semana, se posdvet

troféu.

países.
A ,exibição final dos brasileiros

mesmo com lL delegação carioca.
que r,egressara ontem de Lima.

Caso não pUdesse faze.lo, poré\n,

expreSsivo para os dois

na Europa, segundo os planos o sr. Arteaga pretendia estar nes

atuais, seria contra a seleção da ta capital amanhã ou qUinta fe;_

itália, a 15 de mala. ra.

6

'.,. TELHAS. TIIOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CA'� BAOARÓ • fON! 1809
ANTIGO O fP6s I T O DA"" A N'

São paulo, 26 (V.A.) - Ernes-] o prejudicaram 'e, por isso,
to Miranda, derrotado po:· Edel rã no futuro, que apenas

Jofre na sexta feira, continua In_ 1eiros componham o júri.

exigi_

brasi.

conformauo' com a perda do ti_ O preparado" do boxeur argen_

tulo le campeã!e> sul.americano dos tino comentou o �()ntrato fl1'ma_

galos. Voltando a fala,r à reporta. do com o técnico Jofre ,e com '-s

çem, declarou que não foi o pu- promotores da luta, pelo qual a

gilista nacional que o derrotou. e revanche é garantida. "Pelo que

�im os ju:·odos. "Eder nãj<> me disse, têm-se a impressã!c> de que

')ode vencer nunca" _ afirmou. o novo 'encontro Miranda_Eder

Espera com ansiedad,e
se-á mesmo em São paulo, e não

- disse em Buenos Aires, como, a princi.
f,inda Miranda - a luta revan_

pio, se supôs.
che, para provar o que diz. Não Miranda regressou hoje à Ar
nega qualidades a Eder, na sua

!l'entina e, após breve d,escanso.
opinião, um dos mais completos 'ljoltará aos treinos, para pr,epa_
adversários que enfrentou, mas as_

rar-se para o novo compromiSSO,
segura a plena certeza de I:> der. dentro de três meses.

rotar no próximo
randa declara que

combate . MI-

o silêncio do

público, terminada a luta de sex-

Moore colocará em jogo seu titulo
contra o alemão Schoeponer

MIAMI. Fiórida, 26 (UP) - ção Nacional de Box suspendeu jO

pê�JS semi-pesados,

Moore no dia 15 do corrente, por

Archie Moore aceitou hOje uma

oferta de 200.00 chIares, para de.

titulo que ,estava de posse de

fender seu titulo de campeão dos hão tê .. lo defendido contra o de-

contra Eric safiante númell" um, Harold Joh

nson, porém Archie Moore ainda
SCho,eponer. da A:lemanha, o de. é reconhecido como campeão em

sétfiante número dôls. A Associa._ Nova Iorque.

Inscritos 60 países para a disputa do
Mundial

(V:A.) - o ComitéRIO,. p6 ricanos; 7

coso

Fica�am os membros ,\0 ComL

africanos; e 6 asiáti.

quanto á

Executivo da FIFA esteve reuni_

do tratando de providencias para

a QJpa do Mundo !II ser disputada
em 1962, no Chile.

Lé de manifestar_se

pror.rsta apresentada, de integra_
rem as partidas semifinalistas,

S,egundo comunicação expedida além do Brasil (campeão mundial
às entidades miadas, Informou li I de 1958) e do ChUe (sede do

.FIFA estarem inscritas

represen_,
certame d'� 1962), 4 países sul.

tações de 60 países, assim distri. americanos e 10 dos demais con_

Ijl,\ldas: 29 europeus; 9 suL·ame. 1iinen!>e13. .
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DIGNO DE SER APRECIADO'
E' realmente uma obra prima em' beleza, acabamento

e qualidade o novo refrigerador Príncipe - modêlo luxo _

em exposição na Caçulínha de A Modelar.
Esmerando-se ao máximo conseguiu a' Brastemp fa

bricar um refrigerador que preenche todos os requisitos
exígídos pelos nossos consumidores que não mais se satis
fazem com um aparêlho que simplesmente mantenha gela
.to seus alimentos.

Eles exigem beleza, linhas modernas, aproveitamento
total, além da garantia de um renome como o da Bras
tcmp e da idoneidade de um revendedor como a Modelar
4ue presta assistência técnica perfeita e permanente.

'

Mesmo que V. Sa. já possua seu refrigerador não dei-
'

A crise na base política da candidatura varia que seguiu para o interior de São Pau-

d
.

Iíd d d do sr. Jânio Quadros em tôrno do problema lo, com a presença do sr. Leandro Cacíel,
xe e apreciar as qua I a es este novo modêlo que, cer- da vice-presidência da República parece ter

- Colocado entre a UDN e o PDC como
tamente, lhe causará' admiração e tornará antiquado seu entrado numa fase decisiva, com o anúncio uma terceira posição, o PTN ainda não se

rPIl'igerador antigo. de que o deputado Emílio Carlos, presidente definiu sôbre os dois candidatos do sr. Jâ-
do PTN, recusou-se a acompanhar a cara- nio Quadros à více-presídencía da Repúblí-

NOVA ÁREA CRITICA -------------------------------- ---------------------------------------------------------------

i fe do PTN os udenístas de terem

I
�ntamente penetrando ide rren, [a a contrapartida do udenjsmu Iio Carlos dispõe-se a uma toma.

, agi(\� politicamente naquele sen_1
t� no problema municipal o sr da capital paulista para sua can, da de posição decisiva, acnando

Com isso o sr. EmilIo Carlos .'

inaugurou nova crise, somando
tido, Desde Ubá, S1.Il de Minas, Emilio Carlos agora ameaça com' dídatura, Neste caso apenas o que já -protelou por �Yngo tempo

àquela da vicepresidência--e da que o sr, fEmilio Carlos prome- uma Convenção do PTN que se
J
PDC ficaria com 1C) liroblema Fer., O que agora pretende fazer de

te desltgarc.se da caravona, on- manifeste. favorável à candidatu

I ia
ri na vice-presidência e do _can., positivo para sua própria carrdí ,

sucessão �Q sr. Adh:emar de Bar-
de disse não passa do orador que ra FerrarI, didato Franco Montoro ao mes-, datura,

ros, SentIndo_se já prejudliCado I
com a falta de COincidência eleí., mais agrada ao público mas que TROCA DE APOIO

!
mo posto que deseja o presíden-,

toral para a escolha do prefeito entrementes está com sua candi- Oferecendo o apoio �:JI PTN à te do PTN. De qaulquer maneí.,

,paulista símultgneamente com' as datúro a pr,efeito sendo destruí, candídatu.ra Magalhães pinto em ra, porém, pressionados pellJll

eleições de outubro, acusa o cne , da em Sãle> paulo. Guinando vio- Minas, o sr, Emitia Carlos dese, l seus correligionál'ios, o sr; Emi,

Sindicato dos ('ondadores de Veíéulos
Rodoviários de F�orianópoUs

EDITAL
De acôrdo com o que dispõe a Portaria Ministerial n.o

146, de 18/0UT/957, em seu artigo 6.0, levo ao conheci
mento dos interessados a relação dos candidatos constan
tes da chapa que concorrerá às eleições sindicais a reali
zar-se no dia 7 de março de 1960, já anunciadas em edital
anterior:

FARA DIRETORIA
Jonas R. Martins
Ivo Scheidt
Edonildo Pedro Souza

PARA SUPLENTE DA DIRETORIA
Mauro J. Miguel
Arnaldo Meritz
Antônio Vieira

PARA CONSELHO FISCAL
Osmar Farias
Walmor M. Silva
Waldir H. Krestzer

PARA SUPLENTE DO CONSELHO F1SCAL
Waldir R. Vieira
Severo F. de Matos
Érico Comicholi
CONSELHO DA FEDERAÇÃO
Jonas R. Martins
Mauro J. Miguel
Antônio Vieira
SUPLENTES

PARA

PARA

Ivo Scheidt
Arnaldo Meritz
Edonildo P. Souza

Outrossim, fica aberto o prazo de 5 (cinco) dias para
oferecimento de impugnação contra qualquer dos candi
datos.

Florianópolis, 20 de fevereiro de 1960.

Respondendo pela Presidência - Jonas R. Martins

Curso Par'licular "Alferes Tiradentes"
'Prola. Olga Brasil da Luz

Acha-se aberta a matrícula para os alunos da 1.a, 2.a

4.a e 5.a série Primária Elementar.
Funcionará também a 4,a e 5.a série para alunos

maiores de, 14 anos (noturno).
INFORMAÇõES: Rua Tiradentes, 49 - Telefone 3190

- Florianópolis.

Vai mal.

Em aca a Candidatura Jânio Quadros
o Presidente do PTN ameaça não seguir com a caravana janista que vai percorrer o inferior
de S� Paulo - O partido ainda não se defil1iu entre Ferrari e o vice udenisfa - Pretensão de Ea

(. é fazer com que UDN o apoie à Prefeitura paulista.
ca, srs. Leandro Maciel e Fernando Ferrari.
Considerando-se, particularmente na capi
tal paulista, onde é candidato à Prefeitura,
fôrça eleitoral decisiva, quer o sr. Emílio
Carlos que o sr. Jânio Quadros se defina a

seu favor, com uma atitude clara e positiva.

-------------------------------------�--------------------------------------- ---------------------------------

MONUMENTO AO I:MIG'RANIE
I Escreveu - CRATOS.

Na simpática e hospitaleira cidade de Caxias do Sul,
I . '

na estrada Rio-Pôrto Alegre, levanta-se o majestoso e Im-

ponente MONUMENTO AO IMIGRANTE, transcorrendo
nesta data, o seu 6.0 aniversário de inauguração.

Caxias do Sul, com a sua destacada elegância, está si

tuada na zona da serra, numa altitude superior á 750 m.,

sendo indiscutívelmente, um dos principais parques indus
triais do Rio Grande do Sul.

E' bonita quanto rizonha, apesar de enfrentar aciden

tes geográficos, entre as suas variadas atividades, proj e
ta-se a cultura da Uva e a indústria de transformação, -

sua população é estimada em 81.310 habitantes.

Periodicamente, recebe milhares de visitantes, quando
por ocasião das tradicionais "FESTAS DA UVA".

A presença do imigrante. - Em maio de i875, chegava
à Pôrto Alegre, capital da então província de São Pedro do

Rio Grande do Sul, o primeiro contingente de colonos, vin
do com procedência das cidades de Cremona, Beluno e

Milão, da histórica península italiana, os quais depois de

ingressarem por diversas aldeias, finalmente atingiram
Campo dos Bugres, reduto dos índios Caáguas onde boje
ergue-se a magnífica e fidalga Caxias do Sul.

A Idéia que resultou o monumento, nasceu como na

tural, da magnitude e sentimentos dos habitantes de vá
rias regiões do Estado, sua concretização traduzia

inegà-/velmente, á merecida homenagem da bôa gente da len

dária terra dos Pampas, aos pioneiros imigrantes e tam
bém comemorar a colonização itálica naquela Unidade da

Federação,
Os movimentos que eclodiram para o levantamento

de uma obra tão significatica, se processaram entre os

anos de 1949 e 1954, por intermédio de uma comissão exe

cutiva presidida pelo eminente Dr. LUIZ COMPAGNONI.

Além do poder público, inúmeras colaborações particu
lares se fizeram presentes, salientando-se com especial des
taque o patrocínio dos "DIARIOS E RADIOS ASSOCIA
DOS" 'da terra gaúcha.

A pedra fundamental, do mausoléo, foi lançada em 28

de fevereiro de 1950, em solenidade presidida pelo general
Eurico Gaspar Dutra, Presidente da República na oportuni
dade.

Sobe comigo a êste píncaro
e olha a manhã brasileira

que nasce por dentro da serra,
como um punhado de côres

jogado da terra!

Através da Lei Federal número 1.801, de 2 de fevereiro
de 1953, a homenagem ao imigrante, foi declarada "MO

NUMENTO NACIONAL" e em um de seus têxtos, salienta
se a legenda: '''A NAÇÃO BRASILEIRA AO IMIGRANTE".

Antônio Caringi, escultor famoso na história e na ar

te, conquistou a vitória no concurso de Maquetes para o

Monumento.
O casal de imigrantes, que integra o grupo central do

Monumento, pode ser considerado com alta justiça, obra
prima por excelência, em virtude da beleza que traduz,
destacando-se num 'conjunto tão harmonioso quanto im

pressionante, têm cinco metros de altura e foi fundido na

famosa Metalúrgica Abramo Eberle S. A., da mesma cidade.

Finalmente, em síntese, estamos informando a beleza

s_; grandiosidade do Monumento ao Imigrante e não pode
mos deixar de mencionar ainda, que na porta da Cripta,
acha-se gravado em situação suberba e atraente, o verso

de autoria do genial poeta CASSIANO RICARDO:
O' louro imigrante
que trazes a enxada ao ombro, ..

O meu país
é todo um rútilo tesouro
nas tuas mãos,
e a semente que aqui plantares,
será de ouro

no chão de esmeralda."

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

E"t"e'rãs, sôbre o sólo bravo,
aberto em flôr,
a sensação, a graça,
de um descobridor.

No ensêjo do transcurso do 6.0 aniversário de ínau

�;uração do Monumento ao Imigrante.
SALVE - CAXIAS DO SUL!

E�ital �a Prefeitura MUDici�al �e Florianó�olis
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento do� srs. contribuintes Inscritos em Dívida

Ativa, abaixo relacionados, que não �endo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-
,dos para Cobrança Executiva. Dr. Alamir B. C. Faria
DEPARTAM'ENYO JURIDICO, 24 de fevereiro de 1960 Procurador Fiscal

Continuação da Letra "E" dos Contribuinles da Capital
IMPôSTONOME

Estevão A. da Silva
Estevão José Coelho
Estevam Francisco Pereira
Estelita da P. Vieira
Etelvina Francisco da Silva
Etelvina M. de Alencar
Euclides A. Coelho
Euclides Gentil Filho
Euclides João dos Santos
Euclides M. Fraga
Eugenia Pinto

Eugenia Souza

Eugenio Nicchietti
Eurico Tolentino de Souza

Euzebio Hipolito Pereira (Viúva)
Evilardes Farias
Ezidoro Parrela

Edalicio Amorim - IAP -

Edvaldo Schutz
Edezia Vidal Simas

Edgar da Luz Pereira
Edmundo Cardoso
Edino Souza
Elcias Machado de Lima
Eldemar Veiga Magalhães
Eleoterio Duarte
Elias de Freitas
Elias Mafra Filho Ltda.

Eligio Michels
ElivaJdo Jacomino Soares

Eliza Clara de M. Genovez

Elizi Gottmam

RUA ANO TOTAL CR$
379,20
679,60
407,00
153,60

2.189,60
2.239,40
2.123,80
4.432,20
247,50
407,60
325,00

1.492,00
22.481,40
25.481,40

560,80
316,40
397,00

Morro do Mocotó
Caminho da Cruz

Ser. Formiga
José Maria da Luz

Padre Schrader
Gal. Vieira da Ro'sa

José Maria da Luz

Rercílio Luz

Morro da Nova Descoberta
Morro do Mocotó
São Vicente de Paula

Frei Caneca

Tenente Silveira
Presidente Coutinho
João Mota Espezill1
Bôa Vista

Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial e Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial

Predial
Predial
Predial

Predial

1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1959
1956 a 1959

1956 a 1959
1956 a 1959
1959

1957 a 1959
1956 a 1959
1959
1957 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1959Predial

Predial 1956 a 1959

I1956 a 1959

Relação da Letra "EU dos Contribuintes do Estreito
.J> .

I Predial 1956 a 1959 \
Territorial 1959
Predial 1959
Predial e Territorial 1959
Territorial 1958 a 1959
Predial 1959

PredialSer. Furtado

Osvaldq Cruz, 541

Capoei&s
Ser. Schelemper
Ser. Tibau
1305
Ser. Bchelemper
401 - 2 Lote 61

Estrada de Capoeiras
Olavo Bilac
Butiá
São José, 389
Raimundo Corrêa
Abrão
Av. Sahta Catarina, 163
Joaquim Carneiro

5.081,30
71,60
350,60
366,20
696,40
541,90
315,40

1:.998,40
358,80

1.439,20
5.808,20
1.172,80
127,80
842,20
,499,60

1959

1956 a 1959
1959
1956 a 1959
1959
1959
1959
1959
1958 a 1959

Territorial
Territorial
Ter-rirorial
Predial
Pre.dial e Territorial
Territorial
Predial
Predial
Predial

ACONTE(iE
NO BRASIL

I'
Gustavo Fernandes

do Western News.

Será entregue dentro de

um ano o primeiro navio
construído no Brasil. A qui
lha do barco já foi batida nos

estaleiros da Companhia Co
mércio e Navegação, em Ni

terói, que construira também
outros três havias, encomen
dados pela Comissão de Ma

rinha Mercante como parte
do programa de construção
naval do país. Essas unida
des terão capacidade para
1550 toneladas e possuirão
uma velocidade de 12 nós.

No próximo dia 16 de abril,'
e. refinaria de Cubatão com

pletará cinco anos de exis

tência. A refinaria começou
suas atividades produzindo
45 mil barris diários e, desde

então, sua capacidade vem

sendo alimentada até atin

gir, no momento, a 94 mil

barris de óleo por dia. Em

1959 Cubatão processou mais

de 30 milhões de barris e seu

faturamento bruto atingiu a

23 bilhões e 400 milhões de

cruzeiros. Para êste ano, es

pera-se que a'produção' ul�

trapasse aos cem mil barris

diários, elevando o fatura·,
menta bruto para 26 bilhões
de cruzeiros.

A diretoria do Consórcio
Real Aerovias Brasília decí
diu cancelar a encomenda de

quatro Convairs 880 em fa-

I
vor de um mesmo número de
Convairs 600, que será nos

, próximos anos o mais rápido
avião comercial do mundo. O
Convair 600 será impulsiona
do por quatro motores "aft
fan" CJ-805-23, da General.

tl:lectric, que o impulsionarão
a 989 km/h. O CJ-805-23 é
uma versão aprimorada elo
motor General Electric que
impulsiona o Cosrvaír 880 e

possui maior economia de

operação em relação à sua

potência que qualquer outro
- motor a jato comercial. ()

primeiro dos Convairs 600 da

Real será entregue em julho
do ano vindouro.

As tecelagens de algodão
Nippon Spinning Company
resolveram abrir uma sucur

.sal em São Paulo.

O Banco de Londres e da
América do Sul informou em

seu último boletim que as

tecelagens japonêsas Nippon
Spinnig Company decidiram
abrir uma sucursal em S.

Paulo. Essa fábrica, cuja
construção deverá estar ter
minada em meados de 1961,
será a quarta tecelagem [a
ponêsa em nosso país.

Nos primeiros dias de mar

ço deverá chegar ao Rio uma

rmssao comercial polonêsa
chefiada pelo sr. Fran'cissek
Modrzenski, vice-ministro do
Comércio Exterior da Polô
nia. O víêe-mínlstro Modr
zenski fo-i o chefe da Delega
ção à recente reumao do
GATT realizada em Tóquio,
e últímamente,

\
chefiou as

Missões Comerciais que nego
ciaram acôrdos com a Argen
tina e os Estados Unidos.

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

õnos� iiõiiiêiiüürPrõilssfõõãil���,...1> <;;a � ''[e?l.'m�''''�''''' ''& ,.'.11., _
DRA. EBE B. BARROSRua Conselheiro lwifra, 160

lelefone 3022 - Cxa. Postal 139

Endt>rêco Telegráfico ESTADO

DIRETOR
Hu oen a de Arruda Ramos

G E R E-N T E
l}urt'lnl!"� Fernandes de Aquino

HED.\ r o n s s
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaco - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Ro'<llrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoellto 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 - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

r PUBLJCIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo F,ernandes - Virgilio Dias
,_ Ivo Frutuoso.

aEPRBSENTANT.
Il�rHuentaç�. A. S. Lara LUla.
� 10 :- - Rua Senador Daot.. at - '.II .tU.,

Tel. 225tJ4
�. P!lulo Rua Vitória 157 _. �aJ. li -

Te!. 34-894'

�rviço TelegrM'co da UNITJ:D PRJ:88 (U -p)
AGENTES E CORRESPO!lDENTIlE

"iii Tl>doe 08 municiplos ('- '!JANTA CATARINA
ANUNC,-J8

M�.llUlt" contrato! de acordo cu•• ,..bela e. vi."r

ASSINATURA, ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabiliza pelos
l"J!I(CltoS emitidos nos artizos assinado.".

VIAJE MELIOI

PARA ITAJAÍ JOINVILLE· CURITIBA

ÔNIBUS UL liMO

SUPER-PULLMAN

Moritz s. 6.

"A SOBERANA" FUAÇ4. U DE NOVEMBIV' - �8QtJl"'.�

�L A FELIPE S(;HMIDT

.t·IJ.IAL "A !olASERANA" DISTRITO 00 !l;9T�1r.rTn - CA1'-I1'(,

Conswtórto • Keatqatl1a

A' Berc1Uo Leu lUA Ilpt(> ,

CLlNICA DE CRIANÇAS
Consuu...

JlLIJRLu'llóPOl.lS

Sellund" à 6.a-telra

da. 15 '8 17 bora,

Tei. - nu

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

Doenças de Senhoras _ procto
logta - Eletl'lcldade Médica

Consultório: Rua Vlçtor Mel_
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone, 8,423. Rua Blu.
menau, n. 71,

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHlER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS'

,

Especialista em moléstias de anue e recto.
Tratamento de hemorroidas, f'istulas, etc.

CLrurar,ia &Da]
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORA�
- PARTOS - CfRUR-

GIA -

Especialista em moléstias de Se-

I nhoras e vias urinárias. Cura ra_ Formado pela Escola de

OperaçõtP - Doenças de Senho_ . dlcal das Infecções agudas e crô- Medlicina do Rio de Janei
ras - Clinica de Adulto. I nicas. do a.parêlho genlto_urlnárlo ro Ex-Interno da Matarni

Curso de EspeCialização no �OIP!- em ambos 08 sexos. Doenças do dada Clara Basbaum, da
tal dos Servidores do' Estada.' aparêlho Dlgestlvo e fiO sistema Maternidade Pró-Matre,
(serViço do prof. Mariano de ân, nervoso. Horário: 10'h àS 12 e

do Hospital da Gambôa
dradej, Consultas: pela manhã no 2'h às 6 horas Consultório:

Hospital de Caridade. 'A tarde das Rua Tiradentes, 12 - 1.0 andar e do Hospital do IAPETC.
15.30 horas em diante no consui, - Fone 3246. Residência: Rua Atende provisóriarnente
tório. à Rua Nunes Macbado. 17. Lacerda Coutinho. 13 (Chácara do

l'
no Hospital de Caridade

esquina da Tiradentes - Telef. Espanha - Fone 8248.
_ Parte da manhã

2766. Residência - Rua Mare- _

chal Gama D'Eça, n.o 141, - Tel.
3120.

DR. HENRIQUE PRISCO

PARAISO

ME'DICO

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMAO -

- TUBE!lCU�OSliI -

Consultório - Rua Fellpe

Schmldt. '31\ - Tel. 8801.

Horário: 11M 14 àS 16 horaa,

-IReijldêncla -. Fellpe Schmldt.
n.o 127.

DR ANTON [O MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultól'lo: JOão Pinto, 14 -

Consulta: das V, às 17 horas. dlá
rtamente, Meno. 80S sábados. Re
,CI<!êntla: Roealup!.l. 13ó. Fone 2714

'�---,-------..

l\1/1DElRfl,S PARA
CONSTHUCAo

IRMÃOS 81TENCOURT
(AIS 6,(,0.,o6 fONE 1&07

AH.lIGO o,oqslTo DAMiANJ

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Blttencourt n. 101.

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

I A Diretoria do Clube Doze de Agôsto reunida, tomou as

"seguintes resoluções, que vigorarão para os festejos
carnavalescos:

PROGRAMAS DOS FESTEJOS

Sábado 27 - Baile de abertura no Doze

Domingo 28 - Baile no Doze

Segunda 29 - Baile Infantil no Doze

Baile no Práía

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

15,00 às 20,00 horas.

PREÇOS
- Mesas - No Práía uma noite .

DR. GUARACY A. No Doze uma noite .

No Doze tres noites .

SANTOS

DR. RUBI GOMES

DR. HOI:DEMAR
MENEZES

MENDONÇA
�_r:;;'_I�L�:ti��'!..

MeDICO

Cirurgião Dentista
EspeCialista em dentaduras ana,

tômicas. Horário: Das 8 às 12 hs

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta clientela que

mudou seu consultgrtc para a rua

Felipe Schmldt. n. 39-A - Em

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

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

Rua Felipe Schmídt a. &7.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

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

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGA'DO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. 18 sobo

: �lefone n .1467 - Caixa Postal n. U

1:!ORARIO: Das 15 às 1.7 norss.

xxx

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

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE F ARMÁGIA

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

.

- Domingo

Farmácia Moderna
Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antônio
Farmácia sto. Antônio

Diplomado pela Faculdade Nacio_
nal de Medicina da Unlv"I'sldade

do Brasll.
Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (Serviço do prot.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

NOVO HORÁRIO PARA CURITIBA IIospltal I.A.P,E.T.C. do Rio de

DIRETOS AS 1230 - AS 2a - 4a E 6a I
Janeiro. Médico do Hospital de

rOl TRONAS RECLINAV�TS _ JANELAS PANORAMICAB
Caridade e da Maternidade Dr.

. � ����
'VIAGENS O r R E T A 8 .-

I DOENÇAS DE SENHORAS-
PARTIDA FLORIANO):lOLIS 5,.5 PARTOS - OPERAÇõES -ICHEGADA CURITIBA 12,.5 PARTO SEM DOR pelo método

DA'PlD!!! 1WUL 'DRASILEIRO LTDA
psíco.promattco I

! U. i) '�JiJ
.

• ConsultóriO: Rua João pinto n, 10.

VIAGENS C()M ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS das 16.00 às 18.00 horas. Atende

AGENCIA FLORIANÓPOLIS _ RUA DEODORO
com horae marcadas. Telefone
3035 - Residência: Rua General

ESQUINA TENENTE SILV1!.1RA - TEL.: 21'72

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 díúrno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será efetuado pi farmácia Vitória
--------_.__ ._-_ .. -------------

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

21 - Domingo
28 - Domingo

ESTREITO
Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto
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

l.AVANDO

Vir
(OM

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

D'R. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIÃO DENTISTA

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

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

·········Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALlZA-

<

DO EM CONSERTO ,DE PERSIANAS
Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820
-_.__.._--------------------

CLUBE DOZE DE AGÔSTO
COMUNICAÇÃO

200,00
400,00
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 adquirir uma mesa

Rolha Cr$ 300,00 por noite.
CONVITES

Casal Or$ 2.000,00 para tôdas as noites
Casal Cr$ 700,00 por uma noite
'r.dividual Cr$ 1.800,00 para tõdas 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.°) - O pagamento será feito, no ato da aquisição.
3.°) - Os convites obedecerão às exigências estatutá

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

4.°) - 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.°) - Os convites só poderão ser fornecidos pela
Secretaria.

6.°) - O convite não dará direito a mêsa que será paga
a parte.

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

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

8.°) - 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 lança
perfume.

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

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

5.°) O baile do Departamento Balneário (Práía) rege
rá pelas mesmas instruções.

6.°) Os cartões de frequência não terão valor para O<

·Carnaval.
ONIBUS -

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

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO LAN
ÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (chereta).

I .

Aconselhada pe�a prática a Diretoria exclarece os se

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

de esquécimento de carteira social (ou da mensalidade).
2.°) Não serão atendidos .no decurso dos bailes, pedidos

ou aquisição de convites-ingressos.
3.°) Não serão atendidos pedidos de ingressos a Iotó

tógrafos.
Florianópolis, 2 de fevereiro de 1960.

HIRAM DO LIVRAMENTO SECRETÁRIO GERAL
V 1ST O

Dr. Eugênio Trompowsky Taulois Filho Presidente

E p
Â ria. WETZEL INDUSTRIAL ., Join,ille ._. (Marca Reelstrada)

c lomlla ..se �� �ílDt:, e dl.�llro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" <) MAIS ANTIGO DIÃRIO DE S. CATARINA
�____,---------------------

j.o -. Ala dos passistas - 9

Ramos.

6.0 - Rainha -- cuja

sentaçgo êst� ano recaiu na gra., c.jmandada pela encantadora e no.,

Florianópolis, Sábado, 27 de Fevereiro de 1960
, ...�._._---_ .._--...... ._-_._--_._----------

L I R ATE. N I S (L U B E

Concurso de Fantasias no LIRA T. CLUBE
COMO TODOS OS ANOS, o LIRA T ENIS CLUBE FARA' REALIZAR, NESTE (ARNAVAl DE 1960, OS SEUS JA' FAMOSOS CONCURSOS DE

FANTASIAS, QUE SE REALIZARÃO, PR IM!EIRAMENIE NO DOMINGO, DURAM' E o BAilE INfANTO-JUVENIL, E O SEGUNDO' NA NOIIE DE 2.a
FEI'RA, DURANTE o BAILE MONUMENT TAL.

LINDOS PRESENTES SERÃO OFERT ADOS AOS PRIMEIROS (OlOCADOS,.. OU SEJA: BAltE INFANTO JUVENil -1.0 LUGAR - MENINA e

1.0 tUGAR MENINO - BAILiE DE l.a FEl RI -1.0 LUGAR SENHORITA e 1.0 lÚG �iR SENHORA

Escola de S mba "ProtegidosdaPrincesa"
HOMENAGENS

á mui digna Comissão

Base A'e,.ea de Floria-
horas.
----------------------------------------------------

A Diretoria comunica que a partir de hoje os ingres
sos estarão a venda na Secretaria do Clube das 14 às 18

endiabrados Ipass:stas eo<ibindo-s'

com g anele pergonaltdode coreo

gráfica, sendo o dirigente desta

ala o popular baliza, Hamilton

paulistinha.. (Homenagem a S

Exla. sr. Heriberto Hulse, Dd.
C� .vernador do Estado de Santa

Catarina).

lí)mposta ele 15 elegantes pastgras
P R O G R A M A cola de Samba sem baianas não ,� mento da

regtdas pela gracíosa e persorraljs-, Escola de Sambo. E a ala das re II nópolis e

ma Beatriz D�ma.ria, a grande prinoesa", sr. Walter Mussi mui
boIantes e deslumbrantes baianas Julgadora.

vedete dos protegidos da Princesa, eligno Diretor ·Gerente da Casa dos p:'otegidos da princesa que ja ,

que presta sua homenagem ao Yolanda. mais encontraram rival no seu sê-

Exmo, Sr. Dr. Aderbal Ramos da 7.0 - Ba.liza - representada to r, apreserrtar-se-ji êste ano via,

Silva e sua dlgnissima espôsa pela endiabrada e 'espetacular pas- U)sa.mente sob o comando ela per.,

Dona RUtll Hoepcke ela Silva. sísta Maria Apar.ecida Vidal que sonallj,slma Senhora Laurecl Fi-

5·0 - Ala dos Mosqueteiros � homenagelará a Familla
. Cata"i. gu.etredo que nada fica a dever a

ala d ; destaque da socieelade sa;

2.0 - porta_Estandarte - Srta lentand,_se a rígu-a incansável

jraní, homenageia ao D'epartamen elo sambista LUizinho que coman.,

to de Turismo da prefei-tura, Se. dando 15 participantes homena,

cretarlas elo Estado, Autoridades geia o Ilustre industrial Sr. Celso

Civis e Militares e a direção dos

protegidos da princesa.

3.0 - Ala de Representação _

nense na pessoa ele sua progent-,
tora nona �laria da Lapa Vida!.

8.0 - Ala Mirim - 4 formidá_

veis sambistas mirins repreeerrtan.,
elo o Futuro do Samba Floriano_

polltano e homenageando a ln.

grande paula ela portela.

13.0 - porta - Lira - Sr. Jo.

nas SilVa que homenageia aos

Compositores Floria.nopolitanos.

141) - Ala Feminina da Bateria
� 7 infernais rttmlsta, f.emininos

homenageando aos mui dignos pre

sidentes de Honra elos protegidos

ela Princesa, srs. dr. Abelardo

Rupp e Capitão Médico do Exér.

cito Nacional Jefferson Santiago.

repre- fância Catarinense, Esta ala é

da Silva que homenageia S. Exia nageia a Imprensa Esorita e Fa_

cornjj rsta de 10 sambistas dirigi :iosa e encantadora Sônia que tável Gar�inchinha.

da pelo valoroso Mário Noberto com sua graça e simpatia home., eGSé.,.. ..
,.. .... .. ..

9�:) - Ala Brasil Moreno Vende_se uma máquina. de sor.

I:� sa�a.- represe�tados pelos sulino. conheceelor prorunoo elo

� ,11lm,tavels malabaristas d') sam"lritmo cadenciado e dolente de

I ba Senhora V.ilma ele Oliveira e

I um samba de morro, que com sua

I
Hamilton Clarmho que com uma. tuxuosusstma fantasio de Genel'al

fi 1
. recentement aprovado, a rua De.

A Diretoria do Flamengo Esporte Clube de Capoeiras, ,coreogra a a ucmante não encon . ela Banela emprestará um brilho
. Iti' sembargador peelro Silva, próximo

tem o máximo prazer de convidar seus associados, exmas .. ram r vais no cenário sambtstjco .nvulgar a. gloriosa Bateria "trl-

famílias e simpatisantes para os Bailes Carnavalescos a I de Florianópolis. (Homenag,em sin campeã"
..

O General Avez.Vous
ao prédio n. 860, na praia do

realizar-se nos dias 28 e 29 do corrente mês, com início I cec'a ao Saudoso Governaelor Jor- r-ende sua sincera h\Jmenagem ao
M·elo em Coqueiros. Tratar pelo

telefone ou à rua Santos nu,
às "22,00 horas". ge Lacerda). incansável presielente do Sindl_

Outrossim, a Diretoria comunica que terça-feira ha- 11.0 - Ala dos Cari�cas ___.! 15 cato de Jornalistas de Santa Ca_
mont n. 12 ap. 3

verá domingueira infantil carnavalesca nos salões do Clu- renomados sambista, dírtgjdos tarma. sr. Jairo CalJado e a peso

be 12 de Setembro organizada pelos dois clubes. pelo popular Tomé, ala de gran , soa Incansável e esforçada ele sua'

Capoeiras, 23 de Fevereiro de 1960. de brilho. que homenageia aos modista, confeccionadora da fan

BERTOLDO FERNANDES ilustres srs, Deputados Estaduai, tas.a de Genló'ral da Banda, sra.

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. O Diretor dos Serviços de Censura e Diversões Públicas,
OUTRAS DETERMINAçõES no uso de suas atribuições legais,

1. É rigorosamente proibida a entrada de menores RESOLVE:
nos bailes noturnos. De 14 a 18 anos só acompa- a) - recomendar às diretorias das entidades associa-

nhados de seus pais. tivas de caráter recreativo para que, com a devida antece-

2. No baile infanto-juvenil não será permitido o uso dência, providenciem o pagamento dos direitos autorais às
de lança-perfume. entidades arrecadadoras e apresentem nesta Diretoria,

3. A carteira social e o ta�ão do mês de fevereiro de para censura e aprovação, os programas das músicas que
1960 ou anuidade de 1960 serão rigorosamente serão executadas;
exigidos à entrada. b) - recomendar aos promotores de bailes públicos

4. Será rigorosamente proibido o uso de lança-perfu- oara procederem da mêsma forma e, ainda, requererem o

me como entorpecente. alvará de licença para a reaÍização dos bailes.

5. Os convites só serão fornecidos no dia da festa, A importância da recomendação acima sujeitará o in-

das 14 às 18 horas. IMPORTANTE: Não serão I' trator à multa de Cr$ 100,00 a Cr$ 5.000,00 e penas de sus

atendidos, no decurso dos bailes, casos de esque- pensão de 8 dias a um ano (arts. 82 e 83, do decreto n.o 16,
cimento de carteira social ou da mensalidade e de 2-4-1952) e interdição do salão de bailes (art. 3.0, do

anuidade, bem como pedidos ou aquisição de con- decr.eto 4.790, de 2-1-1934),

vites-ingressos. Publique-se no D. O. do Estado.

Florianópolis, 15 de fevereiro de 1960 Florianópolis, 15 de fevereiro de 1960.

A DIRETORIA ÊNIO CALLADO FLóRES

1.0 Secretário

OBS: - Os sócios terão que apresentar o Ta

lão do último semestre. No término dos bailes

haverá ônibus para o centro, Venda de Mêsas

na Portaria do Clube a partir das 19,00 horas.

PROGRAMA E REGULAMENTO PARA O

CARNAVAL DE 1'960
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 Mesas

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

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

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

É obrigatória a apresentação da Carteira Social e ta

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

estará presente, para o competente contrôle.
IMPORTANTE: Cada senha dá c1ir,::�o són:::::�3 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

vete tipo americana e um ca.:rf_
15.0 Diretor de Harmonia -

taríss.m., e sem igual Avez.Vous,
ele Novembro n.o 23.

�gura ímprencendível ao samba. Ver e tratar com o proprietário

TE'RRENO
Venele_se lotes, em íoteamento

I'I=) Montenegro ele Oliveira, Ro. Oeléte Barbosa.

meu SebastiãO Nev.es e Feranel') 16·0 - Bateria - composta de

B. Viégas. 80 espetaculares retmistas mais

12. o - Ala das Baianas -

ES-1
uma vez disr�ostos á ferverem o

Calelelrão do Samba, apresentarão

um ritmo cadenciado e alucinante

dispostos á reeditarem as perro,

mances cumpridas quando da cori.,
quista do tri_campeonato. A Ba

teria presta sua homenagem ao

mui digrp Comando elo Destaca-

FORRO
IRMA OS BITENÇO�lRT

í ( /l I c; e Ao O .<\. j) (! . , (\ N � ] ii f) '1

� ANTIGO o r ""_')',IT.-; {).s...���!.o.:"J!

ESCOLA ADVENTISTA (asas Vende-se
V.ende-se duas casas, uma de

material e outra de madeira. Ter.

reno 10x62. Ver na rua Afonsn

pena n.o 326 - Estreito. Tr"tJ.r

no Foto Stuelio - Rua �'i'!;;)·e

Schmldt n.o 14.'

Temos a satisfação de comunicar aos senhores pais
que a Escola Primária Adventista, localizada à rua Viscon
de de Ouro Preto, 77 _ Fundos, está com as matrículas
abertas. Êste ano a Escola funcionará sob a direção da ca

pacitada professora Guiomar Boell Arco. Faça hoje mesmo
1S matrículas para seus filhos, pois podemos lhe assegurar
lue f·icará satisfeito. Não deixe para os últimos dias, quan
do não mais teremos vagas! Rádio GUiJrujáA DIRETORIA

ESCRITO'RIO' DE AOVOCAC'IA E
PROCURADORIA

PROGRAMkÇÁO PARA O DIA

27 DE FEVEREIRO DE 1960

SA'BADO

Assistência dos Advogados:
Dr. ANTONIO GRILLO

Dr. AUGUSTO WOLF
Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr, MÁRCIO COLLAÇO

Às 7,05
Revista :Matinal

Às 7,55
! A Vemag Infonna

I AS 9,05-
Show Musical R.G.E,
Às 10,05 -

Musical Copacabana

ÁS 10,30 -

Antarctica Nos Esportes

ÁS 11,05 -

Sucéssos Carnavaléscos
ÀS 11,35 -

parada Musical Chantecler

Às 12,25 -

A Vemag Informa

Às 12,30 -

Carnet S·ocial

Às 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 13,35 -

Convite à Música

NOTA: A partir elas 14 horas,
a Rádio Guarujá esta.

rá apresentando ampla
colJertura dos festêjos

carnavalescos na capi
tal catarinense, traba_

lho que se prolonga.rá
até às primeiras horas

ele qua:·ta feira vindou-

Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar _ salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" _ Telefone 3658

lecrelaria da Segurança Pública

ra.

P O iR T A R I A H.o 39

CARNAVAL NO CLUBE DOZE Mais uma vez se repifirá n�$le ano o Insuperável sucesso dos bailes carnavale scos, n o tradicional
Clube lDoze. Serão focalizados em re�orlagem especial da Reyi�la Mancbe�e.

Belíssimo� e valiosos' prêmios serão oferet�dos à f�ntas�a mais linda ao bloco mais animado e à 'Rainha do (arnavat

SOCIEDADE CARNAVALESCA
TENENTES DO DIABO

PROGRAMA
1.0 _ MARICOTAS _ Autoria de David Gevaerd -

Dedicadas às Crianças.
2.0 _ CARRO DO REI MOMO _ Dedicado a Lauro S.

Maia.
3.0 _ CARRO DA DIRETORIA.
4.0 _ CARROCEL _ Autoria de Alfredo Becker _ De

dicado aos Turistas _ Homenagem à Fábrica de Papel
Itajaí.

5.0 _ CARRO DA RAINHA _ Autoria de Oscar Sch

midt _ Dedicado ao Senhor Heriberto Hulse, DD. Gover

nador do Estado _ Homenagem a Irineu Bornhausen
6.0 - CARRO DAS FLORES _ Autoria de Alfredo Be

cker - Dedicado à Caixa Econômica _ Homenagem a Nor

berto Baracuí. .

CARRO DOS ALTO FALANTES
8.0 _ QUIOSQUE _ Autoria de Manoel Silveira _ De

dicado ao Senhor Celso Ramos _ Homenagem ao dr. Ader
bal Ramos da Silva.

9.0 _ CANTA BRASIL _ Autoria de David Gevaerd -

Dedicado ao sr. Osvaldo Machado, DD. Prefeito Municipal.
_ Homenagem ao dr. Celso Ivan da Costa.

SOCIEDADE CARNAVALESCA
IrV A I O U R A C H A"

PROGRAMA
1.0 _ Jeep com estandarte e clarins.
2.0 - CACARÉCO "O Candidato Vitorioso" _ Patro

cinado pelas Farmácias do Canto, Balneário e Avenida _

Homenagem a Garotada de Florianópolis. _ Autor: Acary
Margarida.

3.0 - CORBEILLE DA VITORIA _ ALEGORIA (Car
_'0 da Rainha da Sociedade Carnavalesca "Vai ou Racha"

Rainha: Srta. Diamantina Martins. Princêsas: Srtas.

Eduvirgens Vieira e Maria O. Vieira. - Homenagem ao SE

Sr. Patrocinado pela Panificação Brasil _ Autor: Açary
Margarida.

4.0 - A TERRA VISITA A LUA _ Alegoria e Mutação.
Rainha Lunar Srta. M�ria Maura Conceição. Patrocinado
pela Madeireira Ernesto Amaro Vieira _ Homenagem a

todos os Presidentes de Honra' da: Sociedade. Autor: Acary
Margarida.

5.0 _ NO REINO DO MAR _. Mutação _ Estrêla do

Mar Srta. Olga da Silva Souza. Patrocinado pela Fiambre
ria DUDU. Homenagem à Madeireira Brasil Pinho S.A ..

Autor: Acar,y Margarida.
6.0 _ SINFONIA INDÍGENA (FESTA DOS INCAS) -

Mutação _ Homenagem ao Exmo. Sr. Governador do Es

tado, Heriberto Hulse e dedicado ao Sr. Prefeito Municipal
Osvaldo Machado. _ Patrocinado pela Firma Nabor sch

lichting. _ Autor: Acary Margarida.

I ===n

11r--6-c-o-UE-E-J-EA·-R-N-A-E-'i-R-o-t
II,

I
I

I

ESTREITO

.PROGRAMA DO MÊS DE FEVEREIRO
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II
I
I I: íI,
II
I '

II I Os ingressos para os bailes car-

il I
navalescos deverão ser wlicita-

li,'1
dos com antecedência de 24 ho-
ras na Secretaria do Clube.

I!l
li

JJI

L=--=--=== __ .�::.���-.='_==. I

DIA 27 _ Baile Carnavalesco - 22 horas.

DIA 28 Vesperal infantil carnavalesca

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

OBS.: - Será rigorosamente exigida a

apresentação do talão do mês e

da carteira social.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o MAR ENCANTADO - ALEGORIA E MUTAÇÃO - SOCIEDADE CARNAVA
LESCA "GRANADEIROS DA ILHA" - AUTOR: JOÃO DOS PASSOS XAVIER

Reportagem de
.

Êste horário é obrigado a I combínação com o "O ESTA- .

Lázaro Bartolomeu ser cumprido rigorosamente, DO". Acy Cabral Teive co-
Vem despertando grande conforme o acôrdo, perante' mandará as írradíacões da

interêsse no seio da família ao Prefeit�_da Capital. "MAIS POPULAF-"..
Catarinense e dos turistas Na reuniao das. Escolas de Os hoteis, estão lotados. O
presentes para assistir o Sambas, com a presença do número de turistas é superior
tradicional carnaval floria- Prefeito e Diretor do Depar- a do ano passado; Acredito
nópolis, os movimentados tamento de Turismo, com a qUe as maternidades serão
bailes e desfiles das socíeda- participação dos Srs. Ante- ocupadas, já que não há aco

des e escolas de Samba. "nío Siqueira (Charles), Hélio modações para os que estão
Hoje, por exemplo teremos Silva e Aroldo Quintanilha - chegando a cada momento.

o primeiro dia dos festejes Presidentes das Escolas de Paulistas, cariocas, parana
de MOMO. As 23 horas serão Sambas COPA LORD, enses, uruguaios e muitos ou
realizados os bailes de aber- PROTEGIDOS DA PRINCE- tros do interior estão hospe
turas nos Clubes: LIRA T.C., SA e FILHOS DO CONTI- dados, aguardando o início
12 DE AGOSTO, 6 DE JA- NENTE, ficou deliberado o se das festas dos foliões do Rei
NEIRO. 15 DE OUTUBRO, 15 guínte: Haverá concursos pa- Momo.

'

DE NOVEMBRO, LIMOENSE ra a escolha da melhor das
TRINDADENSE e outros mais três. O Prefeito nomeará uma

do interior da Capital. comissão julgadora e na se-

Na reunião de quinta-feira, gunda-feira às vinte horas,
na Prefeitura Municipal, pre- será realizado o concurso en

sidida nelo Prefeito Osvaldo frente a Prefeitura, como

Machado, com. a participa- acontece todos os anos. Cada
ção dos Presidentes das. So- Escola, terá o direito de se

ciedades Carnavalescas "VAI apresentar durante trinta
.

OU RACHA", Srs. Acary Mar- minutos. O primeiro lugar
garída e Jorge Farias: GRA- ganhará um prêmio em di
NADEIROS DA ILHA, Dr. nheíro e as outras classifica
Otto Entres; TENENTES DO ções ganharão uma taça ca

DIABO, Sr. EUrico Osterno; da. O sr. Osvaldo Machado,
Departamento de Turismo, sugeriu para não haver a dís
Sr. Eduardo Rosa, ficou decí- puta para apontar a campeã.
dido que êste ano não have- Os representantes da Copa
rá concurso dos carros, idéia Lord e P. da Princesa não
do Prefeito Osvaldo Machado touparam a parada, querem
aprovada pelos presidentes concurso no "duro". Enquan
das mesmas. Quer dizer: Ú to que os "Filhos do Contd
público fará o julgamento nente", acompanhavam a de
com os aplausos. Todas as cisão das duas mais antigas.
três sociedades ganharão um A Sociedade Carriavalesca
prêmio em dinheiro da Pre- "VAIOU RACHA", junta
feitura. Cada carro terá o di- mente com a Escola de Sam
reito de dez minutos para a ba "FILHOS DO CONTI
abertura, caso contrário é NENTE". desfilarão hoje, no

obrigado a se retirar, dando bairro do Estreito, enquanto
a vez para o próximo. Isto fi- que a COPA LORD e PROTE
cou combinado entre os três I GIDOS DA PRINCESA, esta
presidentes e são obrigados a rão se exibindo na Praça 15

cumprir.

I
de Novembro.

. . .
A Rádio Guarujá em ca-

O desf:le sera. o.bedecldo deia com a Rádio Nerêu Ra
no.s segumtes hor�nos e �o- ,mos de Blumenau, fará a co
cais de apresentação Domín- bertura deste carnaval em
go e Terça reíra:

(Cont. da l.a pág.)
consequência dos ferimentos
recebidos pela arma de "Pa
lhoca",

"ACUSAÇÃO E
DEFESA

Precisamente às 14,30 ho-
1'8.S, iniciam-se os debates. A
Promotoria Pública, na pes
soa do Dr. Hélio Sacilotti de
Oliveira, apresenta o caso aos

srs. jurados, explicando dos'
motivos que trouxeram o réu
novamente ao Tribunal do
Júri. Assistindo o Ministério
Público o Dr. João Bonassis,
retrata a grande crise de fal
ta de responsabilidade que
estamos sofrendo, pedindo a

condenação do réu.

REUNIÃO NA PREFEITURA ENTRE PRESIDENJES .DAS ESCOLAS DE SAMBA E SOCIEDADES CARNAVALESCAS COM O PREFEITO OSVALDO
MAC'HAOO - DESfll,ES E BAILES DIE ABERIURA PARA HOJE - A 'RA'DIO GUA'RUJÁ EM CADEIA COM A 'RADIO NEREU RAMOS EM COMBI ..
NACÃO . COM "0 ESIADor� OUTRAS NOTAS

•

Já noite, toma a .palavra 'o

Dr. Osvaldo Bulcão. Vianna,

l
um dos adVOgadOS. de defesa,
minunciando .peças dos au

tos, procurando desfazer as

agravantes da futilidade e da
surpresa. Quase às 22 horas,
entra em cena o Dr. José Bo
nifácio. Advogado de ínúme-

- ros recursos, prende a aten-

P. Go
vêrno
19,00
20,00
21,30

Cate- Pre- F. Ma-
dral feitura chado
19.30 - 20,00 - 20,30
20,30 - 21,00 - 21,30
22,00 - 20 30 - 21.00

"V. RACHA"
,"'T. DIABO"
"G. ILHA" ---------'-----

O PAVÃO DO CARRO DA RAINHA DA S. C. "VAIOU RACHA"

CORBEILLE DA VITÓRIA - CARRO DA RAINHA DA SOCIEDADE CARNAVA
LESCA "VAIOU RACHA" - HOMENAGEM AO SESI. PATROCINADO

,

PELA PADARIA BRASIL. '

ro da Rainha - Autor João
dos Passos Xavier - Alego-
ria.

'''O.Mar Encantado" - Au
tor: João dos Passos Xavier
- Alegoria e Mutação.
"O Segredo do Ipê' - Au

tor: Osvaldo Gonçalves, Mu
tação.

n
10.0 - O réu usou modera

damente dêsses meios?
11.0 - O réu excedeu cul

posamente aos limites da su

posta legítima defesa?
12.0 - O réu cometeu o cri

me sob o.domínío de violenta
emoção, logo em seguida a

injusta provocação da víti
ma?

13.0 - Existem circunstân
cias atenuantes em favor do
réu?
Enviados à sala secreta pa

ra a votação, constatando-se,
na computação dos votos, a

condenação do acusado.
Quanto ao 1.0 quesito, o

iurí respondeu SIM por sete
votos. Quanto ao segundo, o

[urí respondeu SIM por sete.
votos. Quanto ao 3.° o júri.
respondeu SIM por sete vo

tos. Quanto ao 4.0, o Júri res
pondeu SIM por quatro votos.
Pelo Dr. Juiz foram dados
como prejudicados os 5.0, 6.°,
7.0, 800, 9.0 10.0, 11.0 e 12.0
quesitos. Quanto ao 13.0 que
sito, o Júri respondeu NÃO,
por seis votos.

ternação na Colônia Agríco
la, durante um ano pelo me
nos.

Condeno o réu a pagar a
taxa penitenciária de cin
coenta cruzeiros e custas.

Sala das Sessões do Tribu
nal do Júri, em 26 de feverei
ro de mil novecentos e ses
senta. Euclides Cerqueira
Cintra, Juíz de Direito e Pre
sidente do Tribunal do Júri".

"Trasladação de Astrps" -
Autor: Romeu Policarpo Viei
ra, Alegoria, Movimento e

Mutação.
"Galera de Escravos" -

Autor: João dos Passos Xa
vier. Alegoria e Mutação.
Não damos melhores deta

lhes, porque não nos rorne-

I"GRANADEIROS DA ILHA" ceram o Programa. Estas in
Os "G. L", apresentará os formações consegui no gal-

seguintes carros: I pão com a bôa vontade dos \I artistas.
"Colosso Imperial" - Car- \ (Cont. na 7.a pág.)

"P a�1 h O ( ali: 1
�� 1

ção dos jurados e da assis
tência, com os seus argumen
tos belamente apresentados,
burilados com ótima oratória.
Extraindo depoimentos es

parcos da acusação, induz a

confirmação da sua tése, a

da legítima defesa subjetiva.
Vendo o efeito das palavras

do Dr. José Bonifácio, o Pro
motor Público entra para a

Réplica. Estravasando a sin
ceridade das suas palavras, o
Dr. Hélio Sacilotti, inclui ar
gumentos positivos para a

acusação, no que é bem su
cedido pelo Dr. Fúlvio Luiz
Vieira - assistindo também
a Promotoria. Nesta altura,
são' travados fortes debates
paralelos entre defesa e acu-.

"ação, aquela. manifestada
pelos apartes desconcertan
tes do Dr. Sílvio Pirajá Mar
tins. Volta o Dr. Bulcão Vian
na, mais ofensivo e entusias
mado, clamando pelo lado
bom do réu, pela sua condi
ção de ignorante e homem
rústico. Dominando de ma

neira brilhante a tribuna,
volta o Dr. José Bonifácio,
para reafirmar a sua tese, e A SENTENÇA
colocar as devidas aureolas "Na conformidade com a

no réu, finalizando por pedir decisão do Júri, julgando o

Justica. réu Manoel Antonio Patrício
os JURADOS Junior, também conhecido

Serviram no corpo de [u- ! pela alcunha de "Palhoça",
rados, os seguintes cidadãos, I incurso nas penas do art. 121,
representantes da sociedade s �.o, II e IV, in fine do Có
florianopolitana: Ney Hub- I digo Penal, por maioria de
ner, Beno Peressoni, Evaldo votos, por ter no dia 18 de
Miossimann, Edward Fernan- � agôsto de 1956, no interior de
des José Luiz Junkes, Ondi- um ônibus, que trafegava pe-
na Amorim e Luiz Nunes. lo Môrro do Geraldo, no sub-

O REU
.

distrito do Estreito, desta Co-
No julgamento anterior, marca. usando de um revól

"Palhoça" mostra-se íncons- ver, fez disparos contra João
tante e se alterava diante Otávio Pamplona, produzín
dos debates, chegando mes- do-lhe as lesões corporais que
mo a interferir nas acusa- lhe causaram a morte, medi
ções que lhe eram feitas. Nes- ante recurso que tornou im
te novo Júri, se apresentava possível a defesa da vítima
mais calmo, sempre cabisbai- e reconheceu ter o mesmo co

xo, com as mãos ora entrela- metido o délito por motivo
çadas, ora rodando o anel de fútil, tendo sido sujeito a no
rubi que lhe enfeita o dedo vo julgamento apenas pelo
anular da mão direita. Seus homicídio qualificando eis
ombros, caem por sôbrj, os que, pelo de lesões corporais
joelhos, parec.endo não su- leves em Elcio dos Santos,
portar o seu gráu de culpalí- passou em julgado a sentença
dade, na prática do assassí- anterior que negou êsse fato.
nato. Atendendo a dispostos no

A JUSTIÇA art. 42 do Código Penal,
Pela maneira como condu- quanto aos antecedentes do

ziu os trabalhos, o Dr. Eucli- réu, sua personalidade rústí
des Cerqueira Cintra, foi me- ca, a intensidade do dolo
recedor das palavras elogíó- com que agiu, aos motivos
sas da defesa e da acusação. circunstanciais e consequên
Serenamente. sem titubeios, cias do delito, fixo a pena
o titular da 2.a Vara foi digno base em·14 anos de reclusão,
dos maiores encômios.'A re- que aumento para quinze,
portagem de '''O Estado", re- ante a agravante de ter co

gistra com agradecimentos, metido o delito com surpresa
a maneira gentil com que que tornou impossível a de
brindou os nossos represen- fesa da vítima, considerando
tantes, racíütando o traba- o motivo fútil como qualifi
lho de informação ao público cativa do homicídio. Conde-
leitor. no assim o réu a cumprir a

OS QUESITOS pena de reclusão na Peniten-
Foram os seguintes QS que- ciária do Estado e aplico-lhe

sitos formulados ao Corpo de a medida de segurança pre
Jurados; vista no art. 93, ítem II A do

1.0 - O réu Manoel Anto- Código Penal, ou seja a ín->
nio Patrício Junior, também
conhecido pela alcunha de

ªJl��:��EJ�lrf��f;jE fi;

,

����
distrito do Estreito, destaCo-'

'1*�marca., usando de um revól- r> :,,��
ver fez dois disparos contra . ,1.: Ir.l I �1 Pl
João Otávio Pamplona, pro-

C""
-.

t b
l

:�tU �duzindo as lesões a que.se re-

Urllll 11!l, a�:ll'fere o presente processo?
�2.0 - Essas lesões foram a

causa da morte do ofendido?
3.0 - O réu cometeu o cri-

me por motivo fútil?
4.° - O réu cometeu o cri

me mediante surpresa que
tornou impossível a defesa
do ofendido?

5.0 - O réu cometeu o cri
me por êrro plenamente jus
tificado pelas circunstâncias?
6.0 - O réu praticou o cri- �

me, supondo agir em defesa
própria?

,

7.° - O réu praticou o fato,
supondo repelir injusta a-

gressão? '.

�

8.0 - O réu, supunha que a

agressão era eminente?
9.0 - Os meios usados pelo

réu a repulsa da suposta a

gressão eram necessários? I

Ladeando o Presidente do Tribunal do Júri Dr. Euclides

Cerqueira Cinira, o Dr. Hélio Sacilotti. de Oliveira, Pro
motor Público, o escrivão do crime, lendo peças dos au-

tos, e em pé o Dr. Fúlvio Vieira, um dos assistentes
da Promotoria,

Florianópolis, Sábado, 27 de Fevereiro de 1960

fribunall eJustiça
Expediente do Forum nos dias de Carnaval, por de

terminação do Exmo Sr. Desembargador Presidente do

Tribunal de Justica serão os seguintes:
Sábado - Expediente normal

Seguncla-feira - Expediente no Segundo Período'
Terça-feira - Facultativo

Quarta-feira - Expediente no Segundo Períiodo
---_._------------------_.

1.599 - CR$ 500.000,00 - Florianópolis
4.225 - CR$ 50.000',00 - Florianópolis
4.294 - CR$ 30.000,00 - Chapecó
4.219 - CR$

,

20.000,00 - Pôrto União
1.253 - CR$ 10.000,00 - Ibirama

.Um observador dos trabalhos legislativos, an

teontem, pediu-me classificação para uma frase

proferida da tribuna pelo deputado Romeu Se

bastião Neves, líder' do govêrno.
Ficou sem resposta. Não encontrei por onde

distingui-Ia. Mas, sem dúvida, será conceito para

classificar. .. o orador,' pondo-o consagradora
mente hors concours.

O líder governista estava mesmo um tanto

uisquesito, parodíando aquele ratinho da fábula

egresso da prudência, a desafiar todos os gatos de

celeiro.
Levado daqui para ali e dali para acolá pela

malícia do seu contendor da oposição, teve que

confessar que o presidente
.

JK é, de fato, um ad

ministrador extraordinário.

Arrependido de haver feito êsse reconhecimen

to, o líder udenista, para aplainá-lo, tonteou.

E saiu-se com a frase imortal:

(}rande administrador, sim, porque apren

deu a administrar com Irineu Bornhausen!
As gargalhadas expluiram, de todas as banca

das. Sómente não achou graça o pa1haço do Círcn

Scope, que se sentiu ameaçado pela concorrên
cia ...

Guilherme Tal

(."-
,.. ;.1.;
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