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Disse o resignatário estar con.,

vencido de que "Castr,o e sua

camarilha traíram os objetivos
patrióticos dos homens que ore.,

receram sua vida na luta pela
ReVOlução". Acr,escentou que

Castro "nã,o poderia comparar-
se" com outros líderes da Revo-
lução Cubana, como o major
Camilo' Cienfuegos, � exccnere

FIDEL CA.STRO: 't C
nto

O ��e�!IIN�;'��{eg��ã�U���a� �:;gê:��o d'�'������: ': c�,�a��aJ:� Internael·ona1ante a junta Iuteramericana de neiro de 1959. ACi'escentou que o

Defesa, comandante naval Mi_ primeiro ministro cubano se con.,

guel pons, renunciou hoje ao verteu em "ditadloj'l',. O oficia.! nunciara aos cargos de adido na-

cargo, depois de fazer um enér- naval anunciou também que re- vel à Embaixada cubana em legação do seu país na O.E.A.
glco ataque ao primeiro minis-
tro Fidel Castro, a quem acusou ANO XLVI _ O MAIS ANTI GO DIÁRIO DE SANTA CA TARINA - N.O f 3 8 4 2
de ser nstrumento do comunts ,

mo Internacional.
O comandante Pons anunciou

sua I'enúncia numa sessão a por.,
-

tas fechadas da Junta, que é
Integrada por representantes de
21 nações. Posterrormenta, me�
bros da Junta revelaram que o

delegado cubano foi aplaudido
com rnurto entusiasmo ao termi
nar seu dramático discurso.

TRAIU OS CAMARADAS

do 'Exército cubano, que desapa
receu quando voava num peque-
no avião. pons não lançou luz

sôbre a sorte d'e Cienfuegos, po
rém deixou claro que o ex-co.,

mandante do Exército não, esta-
VII de acôrdo com O primeiro mi
nistro nem com S<lU irmão, Rn,;Jl

Bento Gon�aIJes:Não encontro área �ara DOJa caD�i�atura
GOVERNADOR BAIANO REAFIRMOU O PROPÓSITO DE NÃO S'E'R VICE DE NINGUÉM

RIO, 18 (v. A.) -- Desmentidos e esclarecimentos de próceres uâenisias e

do governador Juracy Magalhães sôbre as articulações para uma revisão do pro
blema suces3ório e dois encontros do marechal Teixeira Lott com o sr. João Gou

Iart, movimentaram o quadro da sucessão presidencial.
As repetidas informações, provindas de tontes credenciadas, sôbre a esque

matização de uma nova chapa (Carvalho Pirüc-Juracu Magalhães), mudaram de

rumo, com as declarações, sobretudo do governador baiano, que reafirmou o pro
pósito de não ser vice de ninguém.

RELA'ÇãO 'DO LITISMO
Por outro lado, como si

nal do fortalecimento da
chapa oficial, o marechal
Teixeira Lott, por duas, ve
zes, entrevistou-se com o
sr. João Goulart. O primei
ro encontro realizou-se no

gabinete da Rua do Car
mo, entre 4,30 e 6 horas, a

portas fechadas. O segun
do, á noite na residência
do ministro Amaral Pei
xoto na Praia do Flamen
go, presentes lideres da
maioria na Câmara e no

Senado, deputado Abelar
do Jurema, senador Bene
dító Valadares como líder
pessedista no' Senado, o

deputado San Tiago Dan-

ÁGUAS BAIXAM
ARACAJU, 18 (V.A.) - As

águas do rio "São Francisco"

estão baixando, porém em ritmo

mi.ttc lento. Tanto é assim que

�iversas cidades sergtpanas con.,

nr-uam inund�das e, na de �!lla
Qf,S FLol'es, as' casas stão apenas
ccm os telhados acima dágua.

C5.ravana.s de socorro com

roupas, alimentos, re�édios,
médIcos e enfermeiras t�m se ,

gutdo para a zona flagelada.

•

)

tas, o deputado Oliveira
Brito, o ministro da Justiça
e sr. Armando Falcão.

IMPOSSIBILIDADES
Na área parlamentar, as

noticias da tentativa para

alterar o quadro suces

sório, não encontraram
aquela repercussão, espe
rada. O deputado Bento
Gonçalves, do PR, a pro
pósito, declarou:

. Busca-pés
SIM! ÊSSE NACIONALISMO!
O NOSSO, O QUE DEFENDEMOS, É AQUELE

QUE CONCORDA, EM GÊNIO, NÚMERO E CASO,
COM' O QUE DEFENDEM TANTOS NOMES ILUS

TRE DA U.D.N., EN,!'RE OS QUAIS MERECE CITA

DO, POR SEUS ALTOS PREDICADOS CÍVICOS, O

EMINE�TE GABRIEr,. PASSOS.
:É O QUE SE OPõE AO GESTO DAQUELE QUE,

EM NOVA IORQUE, SE PENITENCIOU DE SER

FAVORÁVEL À PETROBRAS - SEGUNDO O DE

POIMENTO DE CARLOS LACERDA!

GESTO DE ... VASSOURA!

M;AS .ÉcO DAQUELEJ.-QUE, QUÀNDê AS.FOR- ,

ÇAS DA COAÇãO �UISERAM INTERVIR, DEU. UM
BERRO: A PETROBRAS .É INTOCÁVEL!

GESTO DE ... ESPADA!

co na sua certeza de que "as medidas
adotadas nos ultimas dias" e que deram
ás forças armadas amplos poderes para
lutar contra o terrorismo e punir com

penas severas que vão até ao fuzilamen
to aos culpados, "não afetarão o proces
so eleitoral". Tambem afirmou Frondizi

que "os partidos poderão desenvolver a

sua campanha eleitoral com absoluta li
berdade e tranquilidade".

3 METAS MILITARES
Na Secretaria da Guerra, o coman

dante-chefe do Exército, que controla, o

"Plano Comintes" (Comoção Interna do

Estado) aplicado há mais de 24 horas,
distribuiu um comunicado que frisa os

seguintes pontos:
1.'0) O decreto de repressão ao ter

fOrismo constitui um meio para garan
tir o normal desenvolvimento da ativida
de do país e assegurar a paz interna ante
11 ameaça terroristá.

.

Não se trata de uma limitação mas de

uma defesa dos direitos dos cidadãos:
2.0) O Exército como as demais for

cas armadas, assumiu. a responsabilidade
executiva por mandato expresso da auto-

ridade constitucional;
,

3.0) O comandante-chefe do "Plano

Comintes" apela para a consciência dos

cidadãos, ,sejam quais, forem as suas

idéias políticas e crenças religiosas, p�
dindo-Ihes a sua mais ampla cooperaçao
no .trabalho de localizar, individualizar e

destruir na raiz tôda tentativa de sabo
tagem ou terrorismo.

Em substancioso artigo intitulado OS MILI
TARES NA HISTóRIA DO BRASIL, publicada em

° I Volume da REVISTA do conceituado Instituto
Histórico e Geográfico de Santos, o prezada e pre
claro confrade Sr. Dr. Joaquim Duarte Alves Fei

tosa, que tão digna e merecidamente intégra a

Comissão de Genealogia e Heráldica daquele im

portante Soligêu, referindo-se ao nativismo com

pleto, ao considerá-lo '''amálgama do paisano com

o soldado", exemplifica-nos que "a guerra dos
Mascates, a Conjuração Mineira. (tão impropria
mente denominada Inconfidência, sinônimo . de

Deslealdade), a revolução pernambucana de 1817,
o "Fico", a Independência, a Confederação do

Equador, o Sete de Abril, foram feitos por civís e

militares solidarias".
Despertou-nos. viva atenção aquela observa

ção do apreciado historiógrafo, feita entre pa
rêritesis, relativa à Conjuração Mineira: tão im.-

- Nesta altura dos acon

tecimentos, com a expe
riência que tenho, não en
contro áre�para nova can
didatura. Do mesmo modo,
não creio na substituição
do sr. Janio Quadros, pelo
nome do ilustre governa
dor baiano. No que diz res

peito a reflexos que pode
ria ter sôbre a candidatu
ra Lott uma substítuícão
dessas,

.

só posso adiantar
que estaria antecipada a

vítóría do candidato na-

cionalista, principalmente
sabida a possibilidade de
atrair votos dos inconfor
mados com a nova barga
nha. Iriamos assistir a uma
verdadeira revolução pelo
voto e Lott estaria eleito
pelo menos por dois terços
do eleitorado. Praza a Deus
que isso aconteça, porque
assim seria esceímado o

joio do trigo. Enganam-se
aqueles que julgam o ma
rechal Lott capaz de qual
quer recuo.

REAGRUPAMENTOS 'DE FÔRCAS
•

o governador Moisés Lupion, partlctpar dJe um congresso ín ,

terriacional na SUiça, no próxi-

propriamente denominada Inconfidência, sinôni
mo de Deslealdade.

Teria havido, de fato, uma Inconfidência Mi
neira, ao tempo do Vice ReinadO?

T,eriam sido, em verdade, Inconfidentes, con
doante o verdadeiro sentido da palavra, os patrió
tas que em conjuração, procuraram promover em

1788, o malogrado movimento revolucionário, cu

jo elevado ,objetivo era a ,emancipação política
do Brasil, movimento integrado por homens de

visando um reagrupamentos das

fôrças politicas do
.

Estado do

paraná, não Só para a, sucessgo
presídencíal -eomo também, a es

tadual, dirigiu convite ao depu
tado Oliveira Franco para assu

mir a Secretaria do Interior e

Segurança do Estado. O repre ,

sentante 'do PSD na Câmara
Fed.eral ainda nã-o se definiu a.

respeito, em face de um outro

convite que lhe fizeram para

mo mês.

, TELHAS. TIJOLOS �k

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ • FONf l80'

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

Comunismo
eastro, o novo chefe das Fôrças
Armadas d'e Cuba.

CRISE NO GABINETE
Havana, 18 (UPI) - O mí.,

nistro da Fazenda, Rufo López

Fresquet, um dos poucos ele.,

mentes conservadores do govgruo

cubano, renunciou hoje por mo

tivos de saúde, segundo II1IIIiln
cíou o paláCio presidenCial.
Circulavam rumores sôbre a re

nuncia de López Fresquet desde

há vários
confirmada

meses e a versão foi

hoje, depois que o

presidente Osvaldo DorticóB. A
rádio Voz, que deu a 'noticia na
renuncia de Fl'esquet, revelou

que Regi1lo Botti, o atua! mi;
nístro da Economia" 'será o subs.,
ntuto do demissionário. Fala�se
também 110 nome de Ernesto

(Che) Guevara.
NOMEADO ROLANDO DlAZ
Havann" 18 (UP!) - O capí.,

tão Rolando.Diaz, 'ministro de

R'ecupera�ão dos Bens ROUbados
foi nomeado ministro da Fazen_

da, em substituição a Rufo LO
pez Fresquet, 'que renunciou ao

cargo.

TRINTA M'ILHÕES PARA 'SOCO'R'ROS
ÀS VITIMAS DAS 'ENC'HENTES

RIO I 18 (V. A.) - Sob a presidência
do ministro Mário Pínottí e com a presen
ça dos conselheiros Adelmo de Mendonça,
Charles Morífz, Itabassú Rocha; Eugênio
Gomes de Carvalho e padre Joaquim Hor
ta, reuniu-se o Conselho Central da Legião
Brasileira de Assistência.

Entre as deliberações tomadas,
facou-se a abertura do crédito
lhões de cruzeíros. para ampliação dos so

corros que estão sendo prestados às vítí
mas das enchentes nos vários Estados do
país. Desde os primeiros momentos, em

ação conjugada com o Ministério da Saúde,
a L.B.A. vem enviando viveres, medica
mentos, e agasalhos às vítimas das inunda
ções. Esses auxilias sequueo, agora, em

maior amplitude, por determinação do go
vêrno e ordens imediatas do ministro Má�
rio Pínottí. presidente da L.B.Â.

(Continua na últim.a página)

Bancários reonem·se dia 23 no Rio
para debate sôbre salário mínimo
pr_s'sl·onal ..�-e 'aam-ealo--'- �:�:�:._n,s. Seg�linlies retvtndtca.,

_
1. Sn,lârio_mínimo-pnoflsslo-

nal;
Concretização
Iidade aos dOIS
dlda em 1948;

RIO, 18 (V. A.) Cento e cinquenta mil bancários
filiados a 120' sindicatos de todo o país, seis federações e

urna Confederação Nacional (fundada recentemente) _

vão se reunir no Distrito Federal no próximo dia 23, quan
do serão traçados os primeiros planos da campanha que
visa a conquista do "salárío-pretissicnat",

A primeira manifestação dos bancarias, a [aoor da
instituição do salário-profissional ocorreu em 1945, quan
do houve uma greve de dezenove dias, logo após a queda
da ditadura. Antes, um. grupo de São Paulo, em 1935, ti
nha pensado no assunto, abandonando-o por pressão dos
banqueiros.

HISTóRIA
Em 1945 os bancários apre ,

sentaram uma proposta de au.,

ment? salarial de mil e quinhen
tos cruzeiros e a fixação de Um

sal{tl'io mínimo profissional.
ApóS os 19 dias de greve, aceí ;

taram os banqueiros II reívrndí.,

cação do aumento, concordando

em estudar a proposta do sa.,

lário profissional tão logo os

Mesmo. em �sta�o �e Guerra
lrlentinos rumarão às,�rnas
BUENOS AIRES, 18 (U. P.) - As elei

ções legislativas marcadas para 27 do
corrente serão realizadas conforme esta
vaprevísto e não serão adiadas por cau
sa da greve onda de terrorismo e da ten
são política que provocou, opinam os

círculos políticos da capital argentina.
O comando-Chefe do Exercito publi

cou um comunicado precisando o alean
ce das medidas de exceção açlotadas e

sublinhando que serão garantidas todas
as atividades relacionadas com o ato

eleitOJ;al.

'COM

trabalhos voltassem à sua 'mais

ministro se entrevistou com o

diorio
�,

�S.PAUIO
.0 RIO

completa normalização.
Fortalecidos agora com _a, fun

dação da CONTEC, que, rmat;

mente, reuniu num único orga
nismo tôdas as federações ban.,

cárias do, 'País, voltam todos os

funcionários de bancos do país a

lutar por suas aspirações prorts;
sionais. Os bancários de Minas
Gerais e São Paulo, que hnvtam
se afastado, retornaram às suas

federa.ções, e muttos dos seus di-v
rtgsntes estão
nova campanha.

comandando {I

REIVINDICAÇõES
Os represen tantes dos 150 mil

permanecerão no 'Rio, vão apre

banCários, que durante seis dias

BANCADA DO PSP JÔDA ('OM PINO"I

des-.
de 30 mi-

2. ua estabi-

TAC·,:·:- I

CRUZE,IIOdeSDI
I

° deputado Milton Brandão informou que o Partido
Social Progressista se prepara para lançar, a seu ver por
unanimidade, a candidatura do ministro Mário Pinotti à
Vice-Presidência da República, acrescentándo que o sr.
Adhemar de Barros e tôda a bancada federal do partido
estão unânimes em apoiar o nome do titular da Saúde.

Disse ainda o representante do Piauí ser conveniente
ó lançamento imediato da candidatura do sr. Mário Pi
notti, conclusão a que chegou após ouvir e observar a

reação de elementos de tôdas as correntes políticas diante
do nome do ministro.
- Uma vez candidato, o mL

nistro Mário pinotti receberá
votação consagradora no piauí
e nos demais Estados do Nor_
deste, aos qua.is tem servido n�

luta contra as endemias rurais
- prosseguiu o deputado.

L�mbrou também o deputado
que a ação do ministro, como

médico sanitarista, se tem feito
sentir em tôdas as· negiões do

País, o que lhe poderá assegurai'
a eleição pa.ra o cargo d,e vice_

presidente da R!epública.
O sr. Miltón Brandão acredita

n,inda que, dadas as divergências
existentes em tôdas as correntes

ILDEFONSO JUVENAL

Vultos e Fatos da Hisfóri'a Nàcional

T�ml Dnm� �Mj IN��NfmEN�1l MII�mI1

políticas do país, a candidatura
pinotti seria um denomllad,or
comum e deixaria de ser até
mesmo uma candidatura de' hos
tilldade IIOS ca.ndidatos já lan_

çados.
- O próprio vice_pr,esidente

da República finalizou �

aceitou. a indicação de seu nome

mn's por imposiçõ,es partidárias
do <;ue por vontade própria.
Tanto assim que fizera um con..:

vite ao saudoso embaixa!13r Os
valno Aranha, em quem todos
reconheciam as mesmas quali_
dades qu� possui o atual min.ls..
tI'O da Saúde.

anos, per;

3.
4.

Aumento salartal anual;
Horário de trabalho de
seis horas;

5. Regulamentaçã'3 do dtretto
de greve;
Inclusão dos securitários
como 'segurados do IAPE.

6.

ISENCÃO
•

RIO, 18 (V.A.) - Logo após
a eleição dos, seus dírtgentes, a

./

Comissã'o de Ec,onomia aprovou
ontem, substitutivo ao profet�,
do sr. Floricmo paixão (PTB _

Rio Grande do Sul), que rtsente
do impôsto do sêlo os contratos
de financiamento com o Banco
do Brasil, quando são mutuária,
Soc.euades Cooperatrvas de pro
dução Agrícola.

Foi relator da matéria o de_

putado Carneiro de Loyola quP
opinou por um substitutivo que
extenda aquele favor tam)lém a

todos proautores agrícolas.em
geral ,e nos fi,nanciamentos ..eom
Banco do Brasil ou outm qual
quer :estabelecimento de crédito
Houve vivo debate ,e, no final
do, mesmo, a Comissã;o. por uná,_
nimidade recusou estender o be
nefício a.Jém das coop:eJ:ativas
muito embora ,aceitasse sua am:
pljcação quanto aos estabeleci_
mentos

.

financiadores.

O substitutivo aprovado ficou
assim redigido: "São Isentos do

Impôsto de Sêlo os contratos de

lempréstimos concedidos por es

tabeleciffi<lntos de crédito às So�
ciedades Cooperativas pal'a' 'flnan'
ciamento da' produção agro_pe_
cuária, inclusive beneficiamento
dessa. produção".

padres Carlos Toledo de Correia e Mlelo, José da
Silva Oliveira RolilÍ e Luis Vieira da Silva, o Al
feres José da Silva Xaviér e tantos outros?

Terá a palavra Inconfidência, em o nosso

vel;náculo, apenas a significação de desl�aídade
traição, infidelidade, perfidia?

.

.
'

Nã0. Sua sinonimia é mais vasta. Desde prin
cipias do século 18, em o qual se desenrolou o im
portante acontecimento de nossa histórm pátria,
a palavra Inconfidência era tambem expressiva
de falta de fidelidade ao soberano e ao Estado.

Antonio Morais e Silva, o renomado lexicógra
fo, a registou na la. edição de seu importante di
cionário, como "falta de fé ou fidelidade devída
ao Príncipe", e tambem '�Tribuna1 da Inconfidên
cia, onde preside um Juiz para conhecer desse
crime".

grande prestígio, elevação moral e 'ClVlca, reco

nhecido sentimento religioso e comprovada cul
tura, como o poeta Inácio de Alvarenga Peixoto. o
desémbargador e poeta Tomás Gonzaga, cuja líra

.

produzira os lindos, suaves e comovidos versos à
sua, Marília amada, - páginas imperecíveis da
poesia nacional, - o não menos inspirado poéta
Claudio Manoel da Costa, o Dr. José Antunes Ma
ciel, o médico Dr. Domingos vitàl Barbosa, o Ten.
Cél. Ji'rancisco de Paula Freire de Andrade, ,os

SINAL VERDE
Somente a dez dias das eleições, a on

da de terrorismo, a indignação que pro
duziu, a pOlemica sobre as causas e os

remedios e a adoção de medidas de exce

ção ameaçaram criar um clima de in

tranquilidade efetivamente pouco pro
picio para uma jornada eleitoral. Mas'
essas inquietações expressadas por nu

merosos observadores foram afastadas.
Desde o principio, o ministro do Interior,
Alfredo Vitolo, afirmou que não era pas
siveI adiar o pleito. O proprio presidente
da Republica na sua mensage� do do

mingo afirmou que
. �s terrorIstas que

riam impedir os comlClOS.

FRONDIZI INCISIVO
Contudo, o primeiro mandatario ar

gentino recebeu os senadores AUr�do
Garcia e J. Milani. Segundo declaraçoes
por eles formuladas ao sairem do gab�
nete presidencial, Frondizi foi categorI-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÕPOLIS, SÁBADO, 19 de Março de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA
-------------------------- * WM__

"Paixão e Morte �e Jesus �risto"�'stê�:]
,�:%%S%S%%S�\%$SSSSS��
Fui na lábia do Irineu,
Eu bem sei que fui errado.
Não quero Estado p'ra o BANCO
Mas .0 13A:-JCO para o Estado.

ENGANO DE CANTO

•

O mais engraçado é que UM está pensando que
e o OUTRO quem escreve, mas o OUTRO está pen
sando que não é o UM que rcs:oonde.

AZARES. .. MAIS AZARES ...
. .: Vassoureiro! Tô por conta!
- <iual o bicho que te mordeu?
,- Esse monstro que, nós criamos. Essa famige

rada, azarada, errada Elffa!
- Ei! Que história é essa! ,Já desertastes tam

bém? Não és mais Udenista? Lanterneiro, isso é lin
guagem de' gente do contra!

:.__ Que importa! Eu também vou escrever ao Jú
para que aCl:e�cente ao kwh -1- adic.io�al -1- taxa de
demanda mimma -1- cota de prevídêncía as velas
também! As velas ouviu? Mais cem cruzeiros de ve

las!
--'Até você .. , Lanterneiro ... Só falta afirma

res que z:�nc� fôste udenista, nem político, nem na

da ... esses sao os azares da Udenilda. .. ,

AGRADECIMENTO \

Sumamente honrados. Ocupamos bastante es

paço na A Gazeta de s.a-teira.
O Capitão, surpreendido em flagrante de peral

tice, como foi, tentou fazer blague conosco e, deses

peradamente, convencer os leitores de que a linha
reta não é o caminho mais curto de um ponto a

outro.
Mestre Jaime, irritado, azêâo, nervoso, esqueci

do da sua pregação de jogo alto, desancou rijo e gas
tou, com muita honra para nós o seu precioso por
tuguês, lançando-o contra méros escrevinhadores de

improviso. .

Satisfeitos! Satisteitissimos! Alvos que fomos de
tantas preocupações .

"TANTO SE INCOMODAM COMIGO, QUE ATE'
PARECE QUE SOU EU QUEM ESTA' DISPUTANDO
UM CARGO".

(O pensamento não é nossa, é plágio. Nosso mes

mo é só o mau português. O pensamento claro, ver
dadeiro, conciso e preciso foi do Mestre Jaime).

ADMINISTRADOR FEDERAL DA E. F. SANTA
CATARINA
Tomou posse ontem do elevado cargo de Admi

nistrador da E. F. S. Catarina, o Engenheiro Antô
nio Vitorino Avila Filho. Nossos efusivos cumprimen-
'tos e votos de feliz gestão. '

As notícias falam em ocupação temporária. Al
go errado?

Para os pessedistas constitue motivo de regozijo
a volta do competente administrador e distinto cor

religionário.

SSSiSSSSSSSSSSSSSSSSS%%SSSSSSS,.·O �:s:ia:::I:I�a�
� Para almoçar e jantar bem, depois de sua

casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

A GUARUJÁ LANÇARÁ PROGRAMA ESPECIAL

prese-ntações radíocteatraís, brtn., berto C�ll'doso - "PA'lXÃO E que Jesus Cristo viveu e se sen ,

dará o seu numeroso Público ou.,
MORTE DE JESUS CRISTO", tirá um expectadol' dos últimos

vinte, com um trabalho digno de
que será apresentada naqueíe dia, do Mártir do Calvário.

nota, no próximo dia 14 'de a-I
no horário das 20 horas. Os efeitos do sonoplasta esta,ão

bril. Os efeitos de sonoplastia estarão
a cargo de Osmar Vieira Filho e

Onéllo d� Souza, bem

NAVE DO FUTURO - Imponente como um roguete, o

casco do cruzador "Long Beach", primeiro navio de su

perfície à energia atômíca da Marinha norte-americana,
eleva-se no estaleiro da Bethlehem Steel Company, em

Quincy, Massachusetts. O navio, d� 14 mil toneladas, terá
dois reatares de água pressurizada semelhantes aos qUQ

foram instalados nos primeiros submrainos atômicos. O

"'Long Beach" deverá estar pronto em fins de 1960 e será

incorporado à Marinha um ano depois. Medindo 220 me

tros de largura máxima, será equipado com ,teleguiadas
Terrier e Talos. A Marinha dos Estados Unidos conta atual

mente com dos outros navios atômicos de superfície em

construção, o porta-aviões "Enterprise" e o destróier

Até agora, já foram construídos, estão em construção ou

já tiveram construção autorizada 36 submarinos atômicos.
QUILO OU CENTO? _ Pergunta meio bôba, se não

O Govêrno Brasileiro adquírtu

atendermos a razão que nos leva a fazê-la.
_

oito aviões a jato do tipo "Paris",

ao '�i;;�::�O::�;�;;;i:::, :: :�::::�l:õ::,�::n::: II_�: f:����:�ª��I��� ;���
dem O produto á razão de quilos e sim ao cento.

,sa em adquirir mais vinte li dois.

Que diferença faz isto?
- Na maioria das capitais, - Que vemos, agora, que esta; 'Os "chapas--brancas do ar", corno

Quer saber?
onde quer que haja centros uní ,

mos em março de 60? A mesma já estão sendo .conhecidos, foram

Pois então compre um cento de camarão e depois leve versitários, os há, Igualmente, e coisa de antes. A construção pa., trocados por café brasileiro.
.

O bichinho à balança.
muito bem aparelhados, servindo rallsada, a biblioteca da. União --000--

IPerto de 350 gramas é a diferença ... Bobagem, não é?
aós estudantes menos favorecídos Catarinense de Estudantes vendo Os Estados Unidos estão Insta.,

- Robert Hill é visto na foto quando entregava um pacote,

Tudo é lucro, graças á tapeação, coisa que não é e nun-
da sorte, sem maiores recursos seus livros deterioralrem_se, tudo lando em Pôrto Rico, como parte

simbolizando 400 mil dólares de suprimento médicos, ao
'\

�a foi tabelada...
materiais, ao preço de banana, aband<mado. Ningnem mais fala de seu programa de defesa contra i Dr. Albert Schweitzer, em Lambarene, na África Equa-

E q'l1ande o tal é miudinho, como está acontecendo refeições sadias e abundantes, res_ do Restnrante da UCE. lOS
balísticos intercontinentais, um I torial Francês:. Robe.rt, de, 13 anos. �e idade, filho de um

agora, então, a diferença ainda é muito maior, pois, um I taurantes universitários. - Que fazen:_ o presidente da sistema de radar potentissUno, sargento da Força Aerea norte-amerIcana lotado no quar-

cento de ptavinhas chamadas também de cam'arões, pesa
- Estas ca,sas populares, suas UOE, do Centro Acadêmico Xl cUJo custo está orçado em dois e tel-general da OTA� em Nápoles, escreveu recentemente

somente 500 gramas...,
ex�stências são exigências da de Fevereiw da Faculdade de Di- meio milhões d� dólares. Esse sls_ áo comandante de- seu pai solicitando auxílio para a en-

Afinal, a venda deve ser feita por quilo ou ao cento? época atual, em a qual o estu. reito, da Faculdade d� Odonto_ tema deverá estar em funciona- trega de um pequeno volume de medicamentaS que êle

Respondam as fiscalizações. dante, na quase, sua totalidade logia, d� Farmácia, de Filosofia, mento del-ntro de dois anos e será desejava fazer ao hospital do dr. Schweitzer. A carta pro-

TUDO. .. MENOS O PEIXE _ Um fenômeno de es.
hita a braços, numa porfia desi_ de Ciências Econômicas? capaL d� localizar um pequeno ob- vocou um apêlo geral feito através da rádio italiana, tendo

,pel'tesa no Mercado Público. Muitos fiscais, muit03 poli- gual, com uma série interminável - prOblemas financeiros? Cla. Jeto a mais de cinco mil qullôme- centenas de firmas farmacêuticas e cidadãos enVIado con-

ciais e alguns agentes.,.
de problemas. roo Os há e semente eles os res. tros de distância. O equipamento tribuições, que foram entregues, por dois aviões-trans-

Tudo ali postado a!) re�or das banc8s 11:1 Merca.lo. Ressalte-se, como resta ponsáveis. por que, e!D.tã,o, não poderá ser também utilizado como portes da OTAN.

Tudo e todos para evit9,,' abuso:, e venda de peixe e evidente, que a existência de promovem, como no início da radio_teleSCóPio.

(;[,n,EI'ÕeS pôdres OU além da tabela.
tais casas, ou similares, por nu_ construção, campanhas, f,estas, ou

Só faltava o peixe que desapareceu.
merosas que sejam, não solucio_ quaisquer outros meios de anga_

Não é boasinha essa?
na o problema, mas, constitui-se riar fund,os para o término da

NÃO ADIANTA CHORAR _ Mais um ,:mnento e ,!:';í'nn- num paliativo, que, de resto, já é obra?

de no prêço da luz e fôrça. E ainda tem maIS, disse-nos um alguma coisa. - Nã,o há dinheiro? EntãO,

"pagante". Sei de fonte segura que o aumep.t<J não vai fi- - Nesta Capital, meio univer_ por isso abandona_se a obra?

(',u somente nisso... sitário já bastante evoluido, as Onde ficou o entusiasmo inicial, o

Bem. A cidade já vive ás escuras por causa do raio diflculdades que os estudantes ideal de certos jovens? Capitula_

que faiscou no transformador. Com êsses aumentos sf.gui- enfrentam não são menores que s�, pura e simplesmente porqu�

dos e exageradOS, ao invés do racionamento atual Flori.a- as de outros EStados. nã� há dinheiro? Há que lutar,

nópolis vai mesmo ficar nas, trévas por falta de consumi- - Conjeturou_se, assim, da há que tranpor os obstáculos. O

dores que NÃO AGUENTARÃO mais com os PRECINHOS construção de um Restaurante m'e ai está é que não pode 1 aparelho com 2 auto falante

DA ELFFA. Aluguéis de casas e prêço de luz m3.tarão a Universitário, onde seria forne_ ccntinuar.

Capital.
cida cJmida barata, e sadia. A - O, estudan1;eI pobre clama. pe�

Que os que possuem estoques de velas, que esfreguem idéia E\mpolgou a todos e cam_ lo 'tér1nin.o das obras. Urge uma

as mãos de contentamento, porque o sêbo fedorento vai panhas foram encet9.Clas. Isto 'Cm solução imediaota.

sair a rôdo, quando a freguesia da Elffa preferIr a vela à 1957, mais ou menos. Surgiram, - Avistam_se, senhores dlri-

luz elétrica.

I
céleres, os pilares e a forma foi gentes, com o Governador, com o

Ou então, o querosene Jacaré às lâmpadas. aparecendo. M,oderno, funcional, pref,eito, com' ,o;: preSidente da

lEstamos caminhando fatalmente para essa única w- amplo, uma vez concluído séria República com quem quer que AGORA COIY[ HOVJ<.

lução. I orgulho nosso, do estudante, <lo seja, mas façam alguma coisa. E.',1fU'L�G: ·f'!1.

Ou velas ou querosene. povo da Capital. pensando no estudante pobre. l.-.��_,__. .-�

Florianópolis, Trata_se da radíoronízaçgo ortgt.,A Guarujá de

conttnuano o na liderança das a., nal do produtor catarnense Hum_

ANIVERSA\RIOS .r

,-TADO,
com votos de perenes re.,

menina LUCILA L. POLLI IIcidades.

'Dia 17 último, viu passar �UB - sra. G�oçonda Cardoso Vklrtl
sra vva. Adélia Ca,rdoso M�

deiros

-� ---------_..:..._-------

........ _-- .._---' -------.
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Mauricio dos Reis - advogado ..
p Norberto Brand - advogado •
� Correspondentes: Rio de Janeiro �p São Paulo ..

• Buenos Aíres �

• Londres;
• Man spricht Deutsch •
... English spoken

On parle trançais •

Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 �
- ..�...�._....,.'\R"'''''_'''' ''

data natalícia, a mtettgente e

galante menina LucUa, encanto

do lar do senhor Luiz Gonzaga

pOIli. srta. Eladir Gonçalves

Na oportunidade, a amversart., - sra. Osmarlna Gonçalves

ante orereceu às suas inúmeras
I
- sr. José Ferreira Cunha

amrguínhas, uma mêsa de dôces' - sr. Glauco Côrtes

e guaranás. 1- srta, Corlna S Glavan

Aos progenitores e à aníversa., - srta, Cirene Maria Fontes

riante .as felicitações de "O - srta. Nezlr Schroed'er

ESTADO". I, _- sr] José Renato de SOuza

SRTA. .JOSEFA NUNES sr, dr. José da Luz Fontes

Aniversaria na efeméride de' - sr. J,oão Batista Rosa

hoje, a srta. Josefa Nunes, des_!- sra. Maria Llnhares Machado

icnor nte de, tradicional famflia - sra vva, Elizabeth Ayres da

�Hl·a"hense.

I
Luz

Às muitas homenagens de 'lU - sr. Miguel Savas

fôr alvo juntamos as de O ES- - sr. JOsé de Dinz

•

APEDITIVOS
�USIC"ADos CHARLES

DAs /9As2!JHS, HE.vALlEP

DR. BIASE FARAfO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truaís, varizes,. exame pre-nupcial, tratamento pré-natal.
Alergia. Afecções âa. pele.

Raios, infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46,
Díáríamente, exceto aos sábados, das 14

Sobrado.
às 18 1101'US.

r
.. ··,../�·t· .... ·.--f • '.'",' :" ... ,rI. ... ,

OSVALDO MELO

Na qualidade de Presidente do Sindicato dos Empre

gados em Estabelecimentos Bancários, no Estado de San

Ut Catarina, convou) ,'S Srs. AssocÍ".c'), para partieiparem
da Assembléia Geral que se realizará no dia 22 jo corren-

te, terça-feira, �a Séde da entidade, à l'U�t dos Ihéus, '13 -

SOblf:tdo, em primeira convocação às 19,3(1 hs. e em segun-'

da
da e última convocação às 20,00 horas e, com 8. seguinte
ORDEM DO DIA:

presen tação do
.J

da "Mais"cast"

popular" será levado à época em

como os

de corrtra..regra a cargo de Maur,o

José de Mello.

O elenco, Integrado por nume.,

rosos e altos valores, viverá a

peça radiofônica, durante no.,

A U.D.N. dá azar,
Onde ela 1JOUSa arrebenta.
Mas o 1JOVO só aguenta,
Até Outubro de 60.

: '%�:cr:::,,'��.�_:c�'!:::;.:�"l':'!�;;:$':r--:!i"�"'�"�!'�";::.�":"'�. �

Ile :J;Úe...
____!����%�s�·�%�S�s�:;�s�S�%�S�s�s�,.�s�s�,.�>-�S�jé�,..�s�

----

venta minutos.

A Semana na

Aviacão
•

Gustavo Fernandes
do Western News.

Realizou seu primeiro ",o o

AVrJ 748, pequeno avião de trans;

porte construído na Inglaterra co.,

mo o substituto ideal para o DC-3,
O Avro 748, equipado com dois

motores turbO-hélice, pode trans.,

J
portar de� 36 a 44 passageiros �

operar nos píores aeroportos, mes-

•
mo os com pista de grama. Esse

avião, cujas entregas para as com.,

panhias serão Iniciadas no ano

vindouro, será também produzido
na Tndía. O Hawker Group está
em entendimento com o Govêrno
Indiano no sentido de ínstatan

uma linha de montagem em Kam-

(Jur.
-'-000--

A General Electric submeteu os

motores CJ-805-3 aos mais varía.,

dos testes, desde verdadeiras du,
chas d'água a temperaturas muitos

gráus abaixo de zero. Os testes no

CJ-805-3. que .tmputsionu o Con_
vair 880, levaram vários meses,

no decorrer dos quais o mot or foi

pôsto a funcionar sob as mais di

versas e absurdas condições, tendo

saído bem em tôdas essas Pl'OV%

O motor da General Electric ó
uma. versgo do J79, que ímpulsío.,
na o mais rápido bombardeiro do

mundo, o B-58 "Hustler".

-�000-�

Deverá vir ao Brasil, no segurid.o
semestre dese ano, um avião do

tipo "Argosyh, transporte quadrí.,
motor que está sendo construido

para a Real Fôrça Aérea (Grã
Bretanha) e para' operadores civis.

O "Argosy", um produto da Haw_
ker Siddeley Avíatton, é um avião
de altas performances e baixá

custo operacional e pode trans.,

portar uma grande tonelagem de

carga ou 83 passageiros. O aero ,

plano deverá vir ao nosso país
para realizar vôos de demonstração
para a FAB e as companhias de

transporte aél'eo,

UMA CARTA PROVOCA DOAÇÃO DE 400 MIL DõLARES

Sindicato dos Empregados em Estalebecimen
tos, Bancários, no Estado de Santa Catarina

--000--

E D I T A L
ASSEMBLÉIA GERAL

,
.,

1.0 - Aprovação do Balãnço Financeiro de 1959

2. - Relatório da Diretoria, Parecer do Conselho

Fiscal
3.0 - Aprovação do Orçamento para 1960.

Florianópolis, 17 de março de 1960.

•. Aldo Hermelino Ribeiro Presidente

COHFECCIONA·Sf OUAIQUEI1 npo
Df CHAVE

Ru,; fr.nclKo Tolenllno. n.' 10

VENDJE-SE
microfone, toca disco e ampll_
fcador.

Tra.tar o motoristacom

A Modelar -. Ary.

CAFEZITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÃRIO DE S. CATARIN..1 FLORIANóPOLIS, SÁBADO, 19 de Março de 1960
---.;;:......._- -- • � .. .a_,...

U%..

M·�ii'fsiê;iõ
...

dãsssãi1"aê
...

ãüsii"iiãuã·snsvj"ij"mãs
..

êiãs
..

êiiêiiêiltti"s*"I'.11

Graças à cooperação da F.AB EM TODO O BRASIL manos e poluição das águas P,o- nS,.,S%SSSSSSS<S=SSSSSSsSSS, c.ss:sSSSSSSSSSSSSS$$SiSSSSSSSSSSSSSSSSS+mSSS%SSSSSSSS%%SSS%S%'
t,:>i possível ao Ministério da Nas últimas três semanas fo_. távels.
Saúde acorrer prontamente em ram atingdos por enchentes 4 PINOTTI EM AÇÃO
auxílio das populações flageladas municípios do paraná, 5 de Usando todos iOS meios de
pelas Inundações, que, nos últl_ Santa Catarina, 6 de Minas Ge- transporte - aviões, trens, camí.,
mos 20 dias, atingiram cêrca de rais, 6 do Estado do RLo, 12 nhões, jipes .etc. - o Ministério
60 municípios de 11 Estados, do Espirita Santo, 1 (Cuiabá) da Saúde e a LBA (da qual o

principalmente no ESPírito San- de Mato Grosso, 17 da'I!ahla sr. Mário pinottl é presídentej
to e Bahia, onde tiveram. dímen.. (zonas dos rios Paraguaçu, das enviaram a todos os munteípíos
sõ,es de catástr,ofe. (jorrtas e São Francisco), 3 do at íngídos, imunizantes, medíca.,
A mobilização de recursos pe- Maranhão, 4 de Alagoas, 6 do .mentos, vestuários e viveres.

lo sr, Mário pinottl foi de tal piauí e 5 de pernambuco.
ordem - e assim mesmo exígua Médicos, engenheiros saníta.,

I
em 'vista da gigantesca tarefa a De um modo geral, em tôdas ristas, enrermeíros, 'guardas sa.,

.

realizar - que foi solicitada ao essas localidad�s, as ínunãaçaes nitários, assistentes sociais e va.;'
presidente da República a aber., destruiram casas e pontes, obs., clnadores roram também mobí ;
tura de um crédito extraordtnj., truiram estradas, causaram víti- Iízados para o socorro às popu.,

•
1'10 para que o Mluistérlo da mas e desorganzaram ínteíra., laçõ,es, Até sôro antiofídico teve

t Saúde possa, em cooperação com mente a vida das populações, de ser enviado, poís com a ínun.,
a Legião Brasileira de Assistên_ criando condições prcpícías ao dação, as cobras fogem de seus

I cta, promover um efetivo socor,

surglme.nto
de epidemias pelo abrigos no campo e invadem

aS111'0 àS' vítimas. extravnsamento de resíduos hu., cidades.

$S'$$SSS"SSS$S$%SS**$$Si%SSS><SSSSSSSSSSSS$$SSS'SSS%S:S;�'�

VEN'DE ..SE

Marca RICOMELLI, novo,
80 baixos. 2 Registros. Vêr e

tratar nesta Redac{w com
Ivo Ventura.

.

ACORDEON
VENDE-SE1 aparelho com 2 auto falante

1 microfone, toca disco e smpn;
roador.

Tratar .

com o motorista da.

A Modelar - Al'y.

(ONfECCIONA·l( OUAlOUE� npo
Df CHAVE

Rui: frinc:lseo Tolenllno, n,' I'

CARLOS HOEPCKE S. A. • Comércio e
Rua Conselheiro Mafra, 30 - Florianópolis - Santa Catarina

I �@iWfORENSilJurispruden(ia
. ...

.

_ .' .

. I Um e' outro não negam o recorridos lançados no rol

1ltreçao de: MILTON LEITE DA COSTA e RUBENS COSTA I "negócio" que fizeram (têr- dos culpados, expedíndo-se,
Apelação criminal n. ,:�ld�'l�" núblíca de São Fran- foram vendidos a Júlio Rad- mos de declarações de fls. 20 outrossim, mandado de prí-

8.988, da comarca de São ISCfJ do Sul a nena detent í- wanski (fls. 16). I e 21), e o já referido auto de são contra Júlio Radwanski.
Francisco do Sul. va de N}erdade. ordenou a Sebastião Dias de Oliveira, fls. 14, bem como o documen- Com fundamento no art.
Relator: Des. Ferreira autorídade [udíciá .. i::1. �lue em vulgo "Balancínha", confir-; to de fls.·25, comprovam a 696 e seu § 2.0 do Código de

Bastos. favor de mesmo se expedis- ma o depoímento de Indío
'

materialidade das infracões. ' Processo Penal, e atendendo
\

-

Provê-se o recurso se o competente oloar« de Afonso Gomes (fls. 18 e 451 Conforme acentuou o dr. a que os réus .ranu» Patruni
para reformar-se a de- soltura, v.) ,_e o auto de bu�ca e apre-l Promotor, Pú�lico, "normal- e Floriano Martinho âe, Oli-
cisão absolutória, eís ensao de fls. 14 da como en-j mente ninguém. adquire as veira são portadores de bons

que, na espécie, ficou Júlio �adwal1s'l(L Fanus contrados "em poder do Sr. mercadorias (trigo 10 sacas antecedentes judiciais, nada
s u f i c i e ntemente de- l'at: un i ,; Floriail Martinho Júlio Radwanski um pneu: máquinas .de cortar cabelo, autorizando a presumir-se
monstrada a prática �:e Oliveh a, índíci-, : na de- com aro para caminhão, ven- j navalha e rádio), pelos prê- que êíes retornem a delín
dos crimes de recepta- ·r.llnci�, c primeiro como in- dido por Indio pela impor-, ços pelos quais foram otere- quír, suspende a Oâmara pe
ção dolosa por um dos curso no art. 130 ;.� 'com o art. tância de Cr$ 500,00; uma

I
cidos e comprados pelos R. 10 prazo de dois .anos, a exe-

apelados, e de recepta- 51 § 2.0, tO os doís últímos no máquina de escrever marca
I
R .. Ademais" "Balan�i:nha" já cução da pena. A polícia anunciou que

ção culposa pelos ou- art. 180, todos os dísposttivoa Remington n.o Zj132038 e era bem conhecido pelas súas roram encontrados explosí-
tros dois. do Código Penal, fd;·[tl\', afi- três encerados novos de côr I' facanhas" (fls. 92-92 v.) . São condições para o bene- vos, detonadores, alguns

Concede-se a êstes nal, absolvidos
.

por falt'-t de verde marca Locomotiva, ta-. Fanus Patruni e Floriano tícío,' condições que -devem revólveres, pistolas e gran-
des quantidades de balas

provas (fls. 124). manho 5x6, vendidos pelo j Martinho de Oliveira, tam- ser rigorosarnente'óbservadas de rifles e de revólveres.
Não se conformando, nes- valor de Cr $1.050,00, compra-j bém Júlio .Raâuxuiski mal- no decurso daquele prazo: a) A polícia acrescentou

sa parte, com;i, sentença, dos dos indivíduos

Balanci-l, grado -o esfôrço dos seus pa.-I exercerem sempre 1?rOfis.s.ãO. que, ao começar a batida,
os residentes dos setores Segundo informações au-

1
' .

ti ente f) nha, Indio e Doríval, e um tronos, na-o conseguiram de- lícita,' b) terem bôa conduta'; -

ape ou. tempes ivam , "

invadidos começaram a torízadas, entre os detidos
Dr. Promotor Púoltco. rádio marca Invic�us, �Odê- j monstr,l!t· a :�ua inocênçia. I c) não frequentareJ7l.lugares lançar apressadamente mu- figuram Ildefonso Cavagna

Vistos;. J:e�atados cC .qis:;- , lo. Gló�'ia 47, chaSSIS n.o , ... I Dêsse:.'�lt�, não' há �9!PR. duvid_C!sos" ..evitando aempa- nições, explos�vos. e armas Martinez! ex-chanceler, e
cutidos êstes autos de .:_. -Arrazoadõ' e contrarra-

10375, vendido p:elo indivíduo., mant'er-sê"'-íl'lteg'r�-'-a...;..c;l.écisãü..nhia.§ �-ªp'eltas' d) pagar no às ruas ou ]ardms, pelo ex-�mbaIxador no Para-

I
- ..

I zoado c recurso os 'Ll.>tos su- . ., . I
.

' "'. "": H,J,_. '>, "r-' . ...;.,�"" . ,) qu se· tornou difícj,l iden- guaI e Rau Hectar Lago-· ape açao cnmma n.o , G., Balancmha pe"la ImportancIa rec,orn.da.. prazo de dOIS meses, as cus- tI'fe"'l'c'ar os que .tl·nham· e"'s':'s'es
'
.. " mühnt'f,"7d'irtO'errte- dar.cna-<'8988 d de biram a esta Instâ.r;cia $ I

- '0
·

.' " a comarca de Cr 700,00. A VIsta do exposto: tas do processo e a taxa pe- materiais em seu poder, mada Juventude Peromsta.
São Fr.ancisco do Sul, Com vista dos. mesmos, o

Júlio Radwanski, ao ser ACORDAM em Câmara. nitenciária; e e) não se au-
· apelante a Justiça, por Dr. 1.0 Sub-Procurador Geral interrogado, procura con- Criminal po� unanimidade sentarem de suas residências
seu Promotor e apelado$ do Estado observa "qU'3 o/e- testar a "transação", ale-I de votos' e consoante opinou sem comunicação p,revla ao
Júlio Radwanski, Fanu� c�rso, em face do q:�: del:p�'-I gando que não adquirira as I a fls. 143-143 v. o Sr. Dr. 1.0 Dr. Juiz de Direito, autorida-

· Patruni e Floriano Mar- mma expressamen",. o ,u t, mercadorias, mas sim que Sub-Procurador Geral do Es- de que deverá designar e pre-
tinho de Oliveira: 601, § 1.0" do C_ódigo d� Pro- elas lhe foram entregues em tado, conhecer da apelação e sidir a audiência a que se re-

O Dr. Promotor Público da cesso ,Penal, nao po.ct;r." de garantia, como penhor. provê-la, para condenar Jú- fere, no seu art. 703, a citada
comarca de São Francisco modD ,algum, ter suolclo n08 Não logrou êxito, no entan- lio Rad:wanski como incurso lei processual. Custas na far-
do Sul ofereceu denúncia autos ,originais: - "3e_ houver to, o seu intento, eis que o no art. 180 c com o art. 51, ma da lei.
contra Dorival Marcelino de mais de um r.éu, e nao nou- dolo está demonstrado com § 2.0 (receptacão dolosa con- _ Observam ao Dr. Juíz a

Deus, Indio Afonso Gomes e verem todos sido julgado�, �u abundância de pormenores. tinuada), à 1" ano e 4 mêses quo que as custas na primei
Sebastião Dias de Oliveira, não ti.verem todos apeja c, Aliás é êle mesmo quem de reclusão, multa de Cr$,. ra instância devem ser pa
vulgo "Balatlcitlha", os três caberá ao apelante' ;;:l1:omcver confessa a prática de outra 2.000,00 e na taxa 'peniten- gas, em proporção, pelos con
como incursos nas penas do extração do traslado do., au-

grave infração ao depor "que ci�ria de Cr$ 40,00; e Fanus denados.
art. 155, § 4.0 - IV, em com- tos, o .qual deverá .,e': r�me- foi prêso e processado na co- Patruni e Flo1'iano Martinho Florianópolis, 11 de dezem-
binaçúo com os arts. 25 e 51 tido à Instância SuperIor no

marca de Pôrto União, tendo de Oliveira, incursos no art, bro de 1959.
§ 2.0, e aind.a contra JúliO prazo de trinta dias, conta- cumprido a pena de pl'lsao 180

� § 1.0, (receptação culpo- Ferreira Bastos, Presidente
Radwanski, Fanus Patruni e do da data da antrega das de três anos e três mêses; asa), cada um a 6 mêses de e Relator,
F'JOt'ianc, Martinho de Olivei- últimas razões de apelação procesllo referiu-se a trans- detenção e no sêlo peniten- Hercílio Medeiros.
ra, aquele pela prática do de- ou do vencimento do prazo porte de dinheiro falso" (fls. ciário de Cr$ 20,00, É. Costa.
mo previsto no art. 180 com- para a apresentação das do 47 v.). Assim decidindo, determi- Estive presente: João Car-
binado (oU) o art. 51 § 2.0, e apelado". E 'continua: '"Na A indivíduo assim, com an- nam sejam os nomes dos ora los Ramos.
éstes ne êll't.. 180, caput, todos .espécie, e essa circunstância tecedentes assim, não há co

as ditilJositivos do Código Pe- não pode passar sem reparo, mo se possa exculpá-lo, tan
nal. não há prova de que Indio to mais que os autos conven-

Afonso Gomes, que foi sôlto; cem da existência de elemen
A denúncia foi recebi.da e Dorival Marcelino de Deus, tos que bastam para a sua

feita a. instrução criminal. que se encontra foragido, e condenação como receptador
O Dr. Promotor Público, Sebastião Dias de Oliveira, doloso, eis que ciente da ori

nas r:tlegaçó.es (art. 500 do

I
que se acha cumprindo pena gem criminosa das mercado

C.P.P.), disse que por falta de na comarca de Paranaguá; rias adquiridas.
elementos .s�iicientes era de hajam sido regUla!mente in- Quanto a Fanus Patruni e I
se de3, !asslfIcar par� o � 1.0 timados da decisao que os FlO1'iano Martinho de Olivei
do art. �80 os deEtos.atnbui-I condenou". , ra não há dúvida terem êles
dos a Fanus Pa·.;rum e Flo- Conclui o parecer adotan- praticado o crime de recepta
l'iam Mr·.rtinho de Oliveil';;;.. do as bem lançadas razões ção cu�posa que se caracteri-
COTIcluido o processo p:,'..�s do Dr. Promotor Público, e za pelo fato de se "adquirir

a ,<.('ntpnça, o D�'. Juiz a '..j1.['o, assim opinaJpelo provimento ou receber coisa que por sua
ao proferi-la, entendeu pr.:.. do recurso e consequente re- natureza ou pela despropor
Jada a primeira parte da de- forma da sentença na sua ção entre o valor' e o prêço,
nünL'ia, isto é, o delito ciipl· parte absolutória.

'

ou pela condição de quem a

tuladü r,ú art. 1!l5. § 4.0, IV, _ A razão está com a Jus- oferece,. deve pressumir,-se
do CÓdigo Penal, e atribuido tiça pública, eis que a prova obtida por meio criminoso"
a DorÍ\ :::.1 'Marcelino de n,�;!.;, decorrente do inquérito e da (art. 180 § 1.0, do Código Pe-
Indic Monso Gemes e .-;E.- instrução demonstra, de for- nal).

'

bastião Dias de Oliveira, tn- ,ma cabal, a responsabilidade
pondo a cada um dos dc" dos ora apelados nos fatos

P ::W'I: 'J: réus a . ',·m� cte dois delituosos de que nos dá Iio

n.n �s de reclusão, Ll uH,:", d tícia o processo.
CrS . :")0,00 .e se.0 p,�niten-

últimos, porque preen
chidos os requisitos le

gais, o benefício do
. sursis.

.,. es i I rvesse cu:n}Jr�ao ne.

ciá;.'h d; Cr$' 50,0.\ �, ao úl

timo a t:.ena de b·e.:. anos de

rec:l1sií.C. multa �e Cr$ ....

;).Oi;'�,OO b sêlo l'""ttenciario
i, Cr$ �l;) 00.
Condl nou-os, ai.;da, ao pa

gamento das cus�..._ ,c.,; pro

r 'l'ção.
E PM' U( Indio A:'r,mso Go-

Em verdade, trata-se de

receptação dolosa quanto a

Júlio Radwanski, e culposa
de referência aos demais.

As declarações, de Indio

Afonso Gomes deixam claro

que vários objetos por êle

furtados, com a cooperação d

Doríval Marcelino de Deus e

Sebastião Dias de Oliveira

. � ..

�

FEDERA(ÃO DOS EMPREGA·DOS 'NO
•

COM'E'RC!O DE SANTA CATARINA
Edital de Convocacão Extraordinária

�

do Conselho de Re.presentantes
O Presidente da Federação dos Empregados no Co

mércio de Santa Catarina, com fundamento nos Estatutos,
convoca para o dia 19 d,e março próximo vindouro, às 17

hs., em sua séde social à rua Tenente Silveira n.O 29, nesta
Capital, o Conselho de Representantes desta entidade pa··
ra deliberar sôbre a seguinte ordem do pia:

a) Leitura, discussão e votação do projéto de reforma

dos Estatutos sociais;
'b) Assuntos de interêsses gerais.
Não se realizando a reunião em primeira convocação

por falta de '"quorum", será a mesma instalada em se

gunda .e última convocação, às 18 hs. do dia acima citado"

I'Florianópolis, 11 de março de 1960. '

(ass.) Huberto Moritz - Presidente,

Mar'ia Helena Bans'la Ferraro
No concurso de habiiltação ao 7�o ano (Piano) no

Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul entre oito

candidatos obteve o 1.0 lugar a srta. Maria Helena Batista

Ferrara, a única aprovada em todas as materias do con

curso.

Filha do Dr. Silvio Ferrara e

D. Maria Ba�ista FerrarO.

Mais uma catarinense que se distingue nos

culturais do País.

meios

AGITA'ÇÕES EM BUENOS AI'RES
Grande batida policial varejou

1.600 casas
BUENOS AIRES, 17 tu. P.)/ Uma das maiores batidas

, policiais, na história argentina, foi desencadeada a urna

hora da miuiruqaâa de hoje, quando uma tõrça de, 1.200

agentes da polícia federal e soldados da Gendarmerici

nacional varejaram, segundo um comunic-ado oficial ex-

. pedido ao meio-dia, urn total de 1.600 casas pttrticularee,
em busca dos responsáveis pelos recentes atentados ter-

roristas.
As brigadas contra o terrorismo invadiram o subúrbio

de Los Parales, onde residem numerosos perctiistas e a

localidade de General Belgmno, próxima ao ae1'Opârl,ú
internacional de Ezeiza. Pelo menos 45 pessoas toram âe-

.r
:

tidas.
ARMAMENTO APREENDIDO I,

porém "fOl�am dettdos três
homens, em cujas casas' se
encontraram armas.
Ontem à noite, houve

ainda umas quarenta bati
das domiciliares na zona

central de Buenos Aíres.,

A família de João Onofre da Cunha, agrad�ce à DirE)to
ria do Clube Doze de Agôsto, aos Músicos do Clube Doze

de Ágôsto, ao Cmte. da Polícia Militar, à Banda da Polí
cia Militar, à Banda e Praças do 140 Batalhão de Caçado'�
res, às Irmãs, Enfermeiras e EnfermeÍros do Hospital de

Caridade, às Famílias da Rl).a Duarte Schutel e aos Ami

gos e Familiares, que prestaram auxílio durante sua en-.

fermidade e manifestaram pezar pelo seu falecimento, bem
como convida' a todos, para a Missa de 70 dia, a realizar

se têrça feira, dia 22, às 7 horas, na Catedral Metropoli
tana.

MINISTi�IO DA AER-ON,ÁUTlCA
QUINTA ZONA AÉREA

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANóPOLIS

"SEOÇÃO DE RELAçóES PÚBLICAS"

A V I S O
RADIOTELEGRAFISTAS, CONTROLADORES DE VôO E

METEOROLOGISTAS
No período de 1.0 a 20 de abril de 1960, estarão abertas

no DESTACÁMENTO DE BASE 'AÉREA DE LORIANÓPO

LIS e nas demais Unidades da FôRÇA AÉREA BRASILEI

RA, as inscrições para os exames de habilitação à VOLUN

TÁRIOS ESPECIAIS, para RADIOTELEGRAFISTAS, CON

TROLADORES DE VôO E METEREOLOGISTAS.
SÃO AS SEGUINTES, AS CONDIÇÕES BÁSICAS PA

-RA A INSCRIÇAO:
1 - Ser reservista de La ou 2.a Categoria de uma das

Fôrças Armadas;
2 - Ter bôa conduta civil, conforme fôlha corrida

passada pela autoridade policial;
3 - Ter no máximo 28 anos de idade na ocasião da

incorporação;
4 - Apresentar comprovante de que foi licenciado no

.

"BOM COMPORTAMENTO;
5 _.- Possuir licença de Circunscrição ou Capitania h

que estiver subordinado, quando não for reser

vista da FAB;
6 - Ser sOlteil\.9, ou viúvo sem filhos;
7 - Possuir curso ginasial ou equivalente para os

candidatos a CONTROLADORES DE Vô,O ou ME

TEREOLOGISTAS.
8 - O candidato no ato da inscrição deverá entregar

a Comissão de Inscrição uma fotografia 3x4 a

fim de ser anexada no cartão de _inscrição.
. PARA MELHORES INFORMA:ÇõES, INSCRIÇõES E FOR

MULÁRIOS NO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE

FLORIANóPOLIS OU NAS DEMAIS UNIDADES DA FôR

CA AÉREA BRASILEIRA.
-

AMARO BARBETAS FERREIRA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINAFLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 19 de Março de. 1960
____________________________________________ -_.------------------ ---- __----------�---------------------- � .. _n .w.�

Amanhã, lerá conlinuidade o. cerlame esladual com a realiza.ção de mais uma rodada constanle de quatro jog os: Em Florianópolis, o.
Paula Ramos lerá um sério compromisso ao enfrentar o América. Em Joinville, o (axias enfrentara o (omecial, aparecendo como

vencedor i Em Brusque, o Carlos RenauI recepcionará o HercíUo Luz e emCriciuma, o Operário dará combale ao In�ependenler na
,

'

qualidade de ,favorilo.

f---�gõrureisê-iersõi-F�ni�à-�e-Ões&õmrs:lõmmõõ-�eià-mãiii---!
..._ .. ....__ , '1iIIIit.'i!" .. .._ ......�__• ... " Domingo pela manhã estarão se defrontando,

• no Estádio da F.C.F. as equipes principais do Fi- •
que se constituirá em ótimo adversário para o "Fu- JII

• rínha de Guerra que estarão visitando a nossa oa- •
• pital nêste fim de semana. Cinc o destróiers da Ar- •
lfI mada estarão atracados no cais' da Florestal e da
II' Rita Maria, chegando sábado pela manhã e delxan- •

, • do Florianópolis na segunda-feira pela manhã. •
• Aproveitando a estadia dêsses navios em nosso pôr-

to, as autoridades navais sediadas em F'lorianópo!is •
_ convidaram o Figueirense F. C. para uma partida •
• amistosa na manhã do próximo domingo, tendo por ti
di loc�l o gramado do Estádio Dr. Adolfo Konder, íní- III
, cíando-se o prélio às 9 horas da manhã, com portões •� abertos ao público. A equípe=do Figueirense deverá

� atuar com todos os seus' titulares, enquanto que, em- •
bora nunca tenhamos assistido em Santa Catarina, •• atuar 'a equipe dos marujos dos destróíers, sabe-se

II1II

• que a mesma é composta de muitos bons valôres e JII

• gueirense e da Flotilha de Destróiers da nossa Ma- .•
racão Negro" de Florianópolis, fi

" _ .... 1!'& '& 'Ih. � w,,"i. 'eI. ....... ,.. ,. .... WL •

endereçada ao meia da área. atirou para o canto esquerdo
Acácio falhou, entrou Rato' da meta de Dilson sem qual-

da segunda divisão e domingo no

que atirou violentame itc. A quer apelação. Estava empa-
mesmo local, a regata da prímeí.,

bóla bateu no travessão e ga- tada a partida. Daí em dian-
ra dívísão, ambas pasa "sharpie".

nhou O fundo das rêdes, en- te o Atlético passou a pres-
por seu turno, pela manhã de Escola de Aprendizes Marinb'Ci_

quanto o arqueiro Dino, saía I síonar fortemente, tentando domingo, na baía Norte. prosse., ros, em

mal da meta, tentando dis- o tento que lhe seria o da vi- guirá o certame estadual pará l'lrolização do certame, na mesma

putar O ,'côro com o avante I tória. Mas, numa jogada o "Lightining". data marcada

vermelhinho. Estava aberta a. médio Ciro desentendeu-se
x x x x

contagem. Mas, o Tamanda-: com o avante Rato, sendo O Torneelo de Futebol de Sa-
'

A Federção Catarinense de Fu ,

ré não recuou com,) h.tbí- incontinentes expulsos do Ião denomnado Fernand,o Car_ tebol recebeu de Juiz de Fôru,

tualmente costumava fazer e campo. Os ânimos esquenta- valho, terá sequência na tarde de um despacho telegráfico, no qual

procurou dilatar a contagem, ram e noutra jogada, dois sábado, na quadra do oBcaiuva é feita a comunicação de que o

O INTERIOR EM REVISTA
forçando a retaguarda con- mínutos-apés, Miguel e,ra ex-

. Esporte Clube com a realização dr. Raimundo Nona,to vem de as.,

,

",

tráría. Várias vêzes a meta pulso
"quando" tentav.a,� agre- de uma rodada dupla, Jógarã{) sumir &, presJdênciRo- dl't '-Ltg'a �

A Liga Atlética Bíumenauense oportunidade a decisão do títu_ de Dino correu perigo. Acre- dír Góía. Reduzido á nove
'na prelminar as equipes do, Bo- JUizdeforana.

, . ditamos que se, o Tamandaré homens, o Tamandaré caiu caiuva e do Clubze Doze 'de A- Recorde_se que o dr. Ralmundn
do Bocaiuva e Eneu do Taubaté deverá resolver brevemente a or., lo de Vice_campeão do torneio.

com 4 tentos, seguidos de AlJn�to ganização do Torfneio de Futebol O palmeiras encontraLse com
tivesse explorado mais o na defesa e deixou os mínu- gosto enquanto que na principal Nonato esteve em Floranópol1�

e Manéca do Clube Doze de Agos_ de Salão, que está marcado para 6 p.p. e o Vasto Verde com 5.
"miolo" teria conseguido um tos se esgotarem mantendo estarão lutando Taubaté e Atlê-. chefiando a delegação mlneil'R

-X'Xx-
resultado melhor. Todavia, o ,empate de 1x1.' No Atle'tl'- tico. Na primeira r.odada sairam_ por ocasião do Brasileiro de Fu-

to com 2 tentos e ainda Luiz e o fim do mês corrente, deven_ .'

Acir do Atlético, Adalberto c do participar diversos clubes. Os Ingressos para o cotej.o in-I natur�lmente ordenado pelo co gostamos do trabalho de se vitorisoso os quadros do Doze teboI.

DUma do Taubaté e. Láza. do _ x X x _ terestadual entre Internacional e treinador, passou a procurar Dino, Roberto, Ciro, Hamil- e Taubaté.

Bocaluva todos com 1 tento. •

va,sto Verdoe e palmeiras será paisandú que' será realizado hojo I jogar pelos flancos, o que em ton e GÓia. No Tamandaré x x x

nada resultou D ... ver' a A equipe do Guaraní, estará se temporada pas!(da defendleu
Nos �uardiões. p,edrlnho é o) o cartaz de domingo, em Blume_ em Brusque .estão sendo vendidos

. ., • • ,

menos vasado com dois tentos em nau, pelo Torneio Carlos de pau_ também em' Blumenau. isto sim, ter o Daré explorado Dilson, Tuca, (a maior figu- movimentando na tarde de sába_ Carlos l{enaux de Brusque, re.

1.0 lugar. la Seára. agora na sua última ro_
O zagueiro Acácio que 'se ra da cancha), Valmir, Rato do, com suas esquadras de titu_ novou seu compromisso dQm o

2,0 lugar _ .João do Atlético dada. embora faltando ser ter_ São os seguintes ,os preços: apresentava numa jornada e Dalmir. Quadros: Atlético: lares ,e suplentes, °Ilortundado tricolor da cidade dos tecidos.

com 4 tentos. mlnad:> o du�lo entr.e Marcílio Cadeira cr$ 100,00 _ Geral cr$
infeliz. Mas, o Atlético, de- Dino; Roberto, Acácio e Ci- em que Newton José Garcez, es_ O contrll;to de Alcino com o

- POI'S dos 20 m' l··nutos passo'u aro' Haml'lton e Vadl'nho' TI' tará comandoando o ensao cole_ Atle'tico Renaux tera' a c1ura'ç-ao
3.0 lugar - Bernadino do Tau_ Dias e palmeiras que foi suspen_ 80.00 e Meia Geral cr$ 50,00,

" ,
-

, coordenar melhor suas linhas to Góia Pitóla Alair e J tivo d:> Bugre. rodos os jogadores de um ano, cujo término previs_
baté com 5 tentos. 30 pelo árbitro, depois de jogado - x X x -

, " .

4.0 lugar _ Antônio do Bo_ 15 minutos. Bom público deverá Tupy de Gaspar .� Amazonas de
,e tentando atingir a rêde ad- Antônio. Tamandaré: Dilson; ideverão estar presentes, Trena to vara 6 de março de 61.

caluva com 6 tentos. ocorrer ao estádio Kurt Héring, Blumenau, será o cotejo marcado versária, saindo assim da- Tuca e Soares; Miguel, Val- assim o Guaraní. com vistas 1W x x X

. quele golpe inicial. Mas, a re- mil' e Hélinho', Dalmir Ale- "eu comprimisso de extréla, fren_ O centro médio Bolonini, quo
Os dois árbitros que estlve�am pois poderá ficar decidido nesta IJar.. domingo. na cidade de Blu_

taguarda do alvirubro esta- mão, Rato, Donatilio � Ney. te ao Avaí, marcado para a noité já defendeu a equipe do Cm'Los
treinador

va firme e nada possibilitou Oárbitro foi o senhor José de quinta_feira Renaux de Brusque e que mais
Pêra, dep:>is de um longo período

aos avantes contrários. Nesta Silva com uma atuação irri- x x x tarde se transferiu para o Ope,
de inatividade volta a jogar ante

fase, o Tamandaré teve uma tante. Apita demasiadamente Os dois jogad:>res Leio ,e Beti_ rário de Criciuma, vem de r"

bóIa na trave, atirada com e faz gestos exagerados para nho que estão com seus contratos novar seu compromisso com o ti_

violência pelo avante Dal- advertir os jogadores. Errou If
terminados com.o AvaL provavel_ me dll; ciaade do carVão, pelo pra_

mil', ao cobrar uma falta de em alguns lances que feliz- mente terão seus passes colocados 7.,0 de um ano, ni1. categoria de
A diretoria do Paisandú vem

fóra da área. Na segunda mente não influiram no mar- . à venda, pois as propsta,s feitas profissional.
tro não apitaria mais jogos pelo de entrar em negOCiações com a

etapa o Atlético surgiu com cador. Gráu 6. A renda so- dos craques para renovação de x x x
Rio - Sã·3 Paulo, novo caso vem diretoria do Olímpico tentando o

outra disposição, tudo fazen- mou Cr$ 1.130,00 e a prelimi_ contrato foram consideradas ele_ A última nota oficial da Fede_
Hoje, enfrentará.e equipe do de suceder. O Vasco vencendo empréstimo do médio Brandão,

Ipaisandú. qu� r.ecentemente se ao São paUlo por 2X1, o árbitro para reforçar a equi!le alvi_verde
do crer que venCeria a pele- nar apresentou a vitória do vadas. ração Catarinense de futebol pu�

d
.

C ja. Mas tal não sucedeu, pois Tamandaré por 4x2. x x x blica a· ren3vação do contrato do
sagrou Campeã o TornelO ar_ Anacléto pietrob3n, foi duramen_ na partida frente I

&0 Internacio_
lo�· de paula Seára e amanhã. te ofendido apôs o cotejo pelos nal. O Olímpico lamentou mas

dará comb.ate ao Marcílio iDas, Jogadores De Sordi e Dino, pre,,_ não po'ctel'á emprestar o seu cra_

na cidade praiana. de ItajRí, Dois tandotRndo ciecuarações à im_ que.

Surpreendido o Atlético pela boa atuação do
Tamandaré, não foi além de um empate

RATO, CONSEGUIU DE FORMA 'MAGISTRAL A ABERTURA D ACONTAGEM - ALAIR EMPAlOU,
COM CATEGORAIA,NA 'ETAPA FINAL DO JOGO - JOGO MUITO (O'RRIDO' MAS SEM IE(NICA
- Impressionau o' "DA'R'É". que o Atlético seria o favori

to do encontro, Todavia pa
ra o crítico que esteve'pre
sente, o ixt, desta jornada
·em que tricolores e alví-ru

bros, estiveram em ação, re
fletiu com justiça o desempe
nho das <luas esquadras. Se

mente embaraços para os a defensiva dos Vermelhi

seus companheiros. Com isso,' nhos, portou-se bravamente,

também os números na artílha.,

o zagueiro central Tuca, com
uma atuação notável, ímpe
dindo destarte, que sua re

taguarda fôsse zada, O Da
ré iniciou a contenda com

té x A:tlétlco O torneio terá dois grande disposição, criando
turnos. sendo que '0 campeão do sérias dificuldades para· os

primeiro turno disputará com o atleticanos onde Acácio apa
campeão do turno final a posse

I
recia mal, sendo batido cons

do título máximo. do troneio a., tantemente pelo avante Ra
berto Fernando Luiz de Carvalho. to, causançlo consequente-

os demàis setôres do não dando chance a que os

dianteiros contrários, pudes
sem atingir os seus objetivos.
E com o panorama de jôgo,
apresentando alternativas
interessantes o cotêjo atingia
o seu final quando Alair,
aproveitando uma bóla lan

çada em profundidade, en

trou célere e calmamente

clubeCausou certamente surprê
sa,. pari 'quem não esteve no

estádió da Federação Cata
rínense de Futebol, o empa-

te eonquistado pelo Atlético,
frente ao Tamandaré. Disse
mos surprêsa porque todos
eram unânimes em afirmar

foram afetados, pois os za

gueiros Ciro e Rober�o, tive
ram que se desdobrar na

cobertura, para salvarem sua

méta. Mas, aos 7 minutos, já
o Taamndaré pontilhava no

placar, com um tento consig
nado de fórma magistral pe
lo avante Rato, A bóla fo1

o Torneio De Futebol de Salão
;Em Números

o Atlético teve maíor domí-
nio de jôgo, o Daré, apresen
tou-se firme na defensiva,

jogandr, a base -de um entu
siasmo incomum, aparecendo

No último sábado fo realizada em ação foram, .João Batista Ro-

prtmeíra rodada do torneio aber , drígues Junior e

to de futebol de salão. intitulado çalves,
T<.tnti(; "Fernando Luiz de Car_ A. próxima rodada marca para

valho". apresentando o seguinte lwje, o encontro entre os con.,

Eliézer Gon_

balanço

ticação

em números, na classt ,

por pontos perdidos e

juntos representativos do Bocrti_
uva x Doze d� Agôsto e Tauba_

·'la. ,! goleiro vasados,

1.0 lugar - Clube Doze de A-

gôsto e Taubaté com O p.p.

2.0 lugar - Boca.iuva e Club�

Atlético Catarinense 2 p.p.

Na tábua de goleadores vaDllO"

encontrar dois atletas em ígual.,

dade de condições: paulo Sabino

menau. A ,equipe do

TÓPICOS 'DO 'O'IA
o olhar curioso do públicO da ci_

cotejr····fii':�i':i:n_;;-2·;··C�1:jn.._ dade industrial.
..,.... _-_- ................ ---_. - ...�

A equipe do Internacional, es�

tará se exibindo para o público
crutarlnense e mui espeCialmente

tians ,1, em que o sr. Mendonça

Falcão afirmou que aquele árbi_

---x X x-

pal'l1 os desportistas do Vale do

Itajaí. na tarde de hoje e amanhã

NO SETOR VA'RZEANO
duelos, duas apresentações prensa disse o categorizado árbL -xXx-

O Campeonato da Terceira DI

visão de Blumenau terá inicio na

E. C. R, Fluminense x G,

p. O, E.

,A. equipe do Fluminense voltou

E. e Valter (Miro); Ioni (Adernar),
Gerty, Valmir (Valter), Dllmar
e Mario Cesar. Marcaram pela
ordem: Gerty. Ana,stáci{), Dllmar,
Gerty, Gerty ,e Mário César,

Na partida preliminar entre os

dev,eremos sair bem, po!s tro: "Espero não apitar' mais ].0_

Marcillo gos do São paulo e confio no

que

tanto Palsandú como

Dias, sabedores da l1esponsabili�
.lade de representar .o Estado Ca

t(l,rlnense, aprontaram conveni_

entemente para a grande luta.

-xXx-

pOSSivelmente a equipe do In_

ternacional também se exibirá em

Blumenau, na noite de segunda

feira, Isto poque o Paula aRmas

T.JD na punição doas jogadores tarde de domingo, c:>m a reali_

que irei citar em súmula". zação do tradicional Torneio Iní_

�io. No setor ligado &:> futebol da

terceira dvisão, pr�n�alm�nte
P9r parte dos clupes, o entusias_

ao gramado na tarde de domingo,
para disputar uma partida amis_

tosa, frente ao POE. Dada a

-xXx- maior categoria dos tricolores, a mesmos conjuntos venceu tam_

�itôria veio lhes sorrir pela bém o Fluminense por 1xO, com
Depois de várias versões, de

médio Brandão se tra,ns_ mo é gra,nde.

-xXx-

A Liga Blumenauense de Fu_
tebol resolveu c::mceder o pedido

que o

feriria
larga margem de 6xO, numa de_

monstração eloquente de seu

tento de Ademar. Eis como 4;01'_

mau o onze: Osni (Mário César);
futebol paulista,p&ra o

Cendo os jornais especi.allz·àdos, maior poderi,o técnico. O Flumi_ Daico, Miro e Saulo;
nense a.tuou com: Ricardo; Ro-I Lourinho; Rafael, Ivan,
berto, Manga e Osmar; AnRstácio I Ademar e Balisa.

Bóga

H1ol'ávioj
dedicado algulI:as notas a respeito

deslnteressando_� por uma apfe- lcabou mesmo fcando em !I1u- de majoração das taxas de arbi_

sentação do clube Colorado, na menau, Agora, entretanto, o no_ tragens, requeridas no ano pas_

capital, os responsáveis pela vinda tável médio deverá mesmo se \sado. Também, nesta oportuni_
do famoso club� d,os Pampas, en_ transferl}'i para o futebol, para_ dade a L'iga, v�m de comunicar

traram em ntendimentos com os naense defendoendo a equipe da; aos clubes qu� ,o pr,eço dos in_

d!.retol'es do Qlímpico, ttentaIlído Ferroviário.
'

gressos pOderão ser majorados de_

uma apresentação. naquela Cidade. O jogador, v'iajará hoje com I, vendo então passarem a ser

O clube blumenauense, aceitaIS a destino à CUl'itiba devendo fir_ cobrados os segUintes preçJs: Ar_
principio o convite. mal' compromisso pel,o espaço de

I
qUibancada: cr$ 50,00 - Geral:

- x X x - seis meses. para resolverem o ca_ ,cr$ 30,00.
Ma.is uma vez ficou confirmado 80, deverá chegar em Blumenau I

- x X x-
o que dissemos aqui recentemen_ um emissário do clube parana_ O arqueiro Nlson. reserva tia
te. Um clube carioca não pod,e ense, com .. finalidade de ulti_ Galnete, deverá acompanbar a e_

vencer em Sã,C) paulo sem que um mar os detalhes do empréstimo do I quipe do Internacional à Santa
:fato haja paar ilustrar a derrota. consagrado médio do Olfmpico

,.
Catarina, devendo ser lançado na9

Depois do que. houve com Eu� para o FerOViârlo. diversas partidas. Se agrada.r de_

nápio de Queiroz na direção do INTERINO verá ser contratado.

. I

(onselho Deliberativo do Figueirense I

Futebol Clube

Sábado e' domingo. serão retní., patrocínio do Campeonato Esta_

dados os campeonatos catarínen., dual de Natação. alegando que a

sua píscína encontracseses de vela, classes "llghtining" atuar.,

mentee "shRrpie". Sábado à tarde, na

baía sul, sel'á disputada a regata

em reformas prejudícan.,
do o treinamento dos seus atlé_

tas. Em vista desta atitude, o

conselho técnico de natação da

FASC. deverá indicar fi, piscina dn

Florianópolis, para

:x x

x x x

O atacante Alcino, que

o

Continua ancorado no porto de zagueiro IVO com 'o Caxtas de

Floranópolis. o iate argentino Joinville.

GAUCHO, que chegQ.u quinta_ Con110rmlei já noticiamos IVO
fera última à nossa Capital. Os também assinou contrato comQ .o

velej adores argentinos estão an_ Cruzeiró de pôrto Alegre e· o seu

cantados com as beleza,s natuarais

da Ilha, devendo permaIl)e.cerem
,

maIs uma semana na captai ca_

tarinense. O comandante do Iate soo

presidente está no frime propô,
sito de manter esse cOmpl'oomlsso,
não ábrindo mão do seu concur_

� senhor Ernesto C. Entretanto,Uribúru, a nossa reporta_
pretende l1ealiz&l' vários estudos

nas nosas praias. a exemplo do

gem conseguiu apurar que até a

momento a entidade barriga_
que já realizou com as jangadas verde nada recebeu do Rio Gran_
do nordeste do Brasil. de do Sul Cam respeto ao aSSUll_

x x to, já que a entidade sulina de_x

O Tenis Clube Bôa Vista, de

desistir do

veria ter encaminhado

de tral}sferência.

o peclic:l,
Joinville,

AILANTA FUTEBOL CLUBE
Festival esportivo patroci- Tamoio x P. Preta - Às 11

nado pelo Atlanta F. C. a PARTE DA TARDE:
realizar-se no dia 20 de Mar- Botafogo x Capoeirinha

De ordem do Sr. Presidente estão convidados os srs. ! ço de 1960, Às 13,30 horas.
associados, para a reunião de Assembléia Geral, à realizar- Eis as partidas que serão Botafogo x Saudades _ Às 14
se no dia 19 de Março, às 15 horas, à rua Emilio Blum n.o realizadas: horas.
23. PELA �ANHÃ: Estiva x Gazeta - Às 14,30

Florianópolis, 15 de Março de 1960. Olavo Biiac x FlorianópOliS horas.
IRACY B. SILVEIRA - Secretária, - Às 9 horas. Gazeta x Capoeirinha _ Às

Barbeiros x Floriano - Às 15 horas,

9,30 horas, I Fiambreria Kerich x Expres-
Dotafogo x Tamaio Às 10 . .:linho _ Às 15,30 horas.
Botafogo x Celeto·- As 10,30 I Fiambreria Kerich x,P. Preta

Mais esportes na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADQ" o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARIN� FLORIANóPOLIS, SÁBADO, 19 de Março de 1960

O Presidente da Federação dos Empregados no Co
mércio de Santa Catarina, com fundamento nos Estatu
tos, convoca para o dia 19 de março próximo vindouro, às
li! hs., em sua séde social, à rua Tenente Silveira, 29, nesta
Capital, o Conselho de Representantes desta entidade pa
ra deliberar sôbre a seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e deliberação sôbre o Relatorío
da Diretoria referente ao eexrcício anterior de 1959, assim
como sôbre o Balanço do mesmo exercício;

b) Leitura, discussão e deliberação sôbre a Proposta
ele Previsão Orçamentária para o exercício de 1961;

c) Assuntos de interêsses gerais.
Não se realizando a reunião em primeira convocacão

por falta de "Quorum", será a mesma instalada em se
gunda e última convocação, às 15 hs. do dia acima citado,

'Florianópolis, 11 de março de 1960.
(ass.) Huberto Moritz - Presidente

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

.li
J
Q.

...paqando pelO

poderá agora gozar

as suas férias

pagando as passagens

apõs II. viagem em suaves

prestações mensats

{t}"�

"._ (1:.'17""" dnS,"
�

- em qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

�otl(ias da �uarujâ ���';._�.�-��.�-��;��-�
E O sucesso continua! Ho- nho", com seus oito progra- Lojas A Macedônia contí- rujá lançou: "A cidade se di- �� Na próximaje, das 15,05 às 17,00 horas, a mas e suas outras atrações! I nuam prestigiando as '''se-I verte" (cartaz da Rádio May- � viagem:e��:n�u:�: :�:r:u�i::� m::�IOn�r::��� e:t�:�u��:�� I ��:���s Cesar Sobrinho", lrink Veiga, do Rio), "Um

� leve tambémde Sequências Cesar Sobri- em aprêço, com suas bôas pelo qual o produtor agrade-I ca que você pediu", "O Trio
qualidades de bom narrador, ce a preferência e ressalta o Cruz de Malta", "'Revista O seu garotoconforme demonstrou na es- apôio dado, para que seu no- Matinal"; passou os progra
tréia do maior programa da me possa voltar ao sem fio mas políticos para um me

J-7 e T-44; Eugênio Luiz es- catarinense; desta vêz, na lhor horário, ou seja no díur
tará se apresentando desta I comandada de Acy Cabral no; e outros programas tam
feita como locutor comercial; Teive - Rádio Guarujá. Sem bém foram para o ar, para o

Cileide Costa e Maria Inês, 10 apôio dessas quatro firmas público ouvinte da J-7 e T-
como antes, serão as

rádio-, e sem o da direção da J-7 e 44. I
atrizes; Nilson Mello, como da T-44 o público ouvinte da

. I
rádio-ator; Onélio Souza, so- , PIONEIRA não teria 115 mi- Oscar Beren�! estt �ozan-
noplasta; Mário Inácio Coe- nutos de bons programas, co- d? s�asdme;e� a� e�a�. n�lho, selecionador musical k mo tem agora aos sábados, cída e e u arao, o IVO.

Cesar Sobrinho, produtor e das 15,05 às 17 horas. (?) Geralmente êle gozava
em Ribeirão da Ilha. , .direção geral. IEm sua nova linha de pro- , M:aria de Lara ausente doLaporta Hotel, Restaurante bgramaçào, além dos ons

I microfone por estar em suaEstrêla, Relojoaria Líder e
programas musicais, a Gua-, cidade natal a bem de saúde.

Géo Marques já está pre
parado para lançar seu pro

grama "Se você fôsse Pre

feito", que será apresentado
a partir do dia 18, às 20,05 hs.
Dois grandes valores do in

terior vão ser contratados pe
la Guarujá. Aguardem.
Lázaro Bartolomeu lançará

terça-feira próxima mais um

grande programa, ou seja
"Fala o convidado"!
E assim marcha a Guarujá

para um rádio melhor!

Militares lerão
vanlagens em

Brasília

informações: Agência TAC· CRUZEIRO DO SUL
Fones 21-11 37·00 31-74 Rua Felipe Schmidt. 24

----------------------------------------'_ ----

Instantâneos da Cidade
Vendo uma, perto do Grupo O MÉDIO lU, INTERESSA, RONALDO DEVERÁ TER SUA co, por uma temporada. O con.,

AO AVAl SITUkÇÁO RESOLVIDA trato de Ramirez, com o clube

O médio "colored", Ká que já O ponteiro Ronaldo, revelado tricolor de Llbórlo Silva, terá a

(asa
Escolar no Saco dos Limões, toda

nova,

vés desta Págin�. O zagueiro �_

teral, Laudares, depois, de estu.,

dar a proposta � o convite feito

peja diretoria do Figueirense F. C.
acaba de se decidir flWOl'ável,
voltando assim nos tremes do

,Furacão, preparandocse para ca

ruturcs compromissos do Clube,

Segundo decreto assína
do pelo presidente da Re
pública e referendado pe
los ministros da Guerra
Marinha e Aeronáutica'
"aos militares mandado�
servir em Brasília ficam
asseguradas as vantagens

dos artigos 192 e 201 (aju
da de custo e diárias) ob
servado, o art. 104, tucio da
lei 1.316, de janeiro de
1951, sendo pagas, ainda
60 diárias, a título de au�
xílío, O decreto terá vigên-

cia limitada, ao ano corren
te.

VOE PE.LA

;:tE�
------------------

FEDERAÇÃO DOl EMPREGADOS NO
COMERCIO DE SANTA CATARINA

Edital de Convocacão Ordinária do,

Conselho de Representanles

Vende ..se

de alvenaria, construção
com varanda, 3 quartos
copa, cozinha 'e banheiro:

sala, andou na equipe do Figueirense na equipe do postal Telegráfico
e ml1!tou no futebol do Interior, e que presentemente encontra. se

pstá treinando com agrado nas fi_ vinculado no Grêmio 'Esportivo

duraçao de um ano, tendo dada
entrada na F.ederação Catarlnen_
se de Futebol, na tarde de qum,
ta_feira..jnrormaçzes à ma João Motta letras do clube azurra, sendo' mes.,

Espezlm N.o �lO, Saco dos L!� mo provável que venha a assinar

mões, com o sr. Victor Ma.rtlns compromiso com o Avaí. Faland,o

,Jnr.

que vem

a respeito, o treinador (jsn
í

Gon.

çalves confirmou o interesse do

clube pelo [ogador já
desenvolvendo um rítmo de jogo
bastante produ tívo, agradando

ctmseqttentemente aõs dretores do

clube.
Concurso para Engenheiros do I.AIP .B.

a ser Realizado pelo D.A.S.P.
: INSCRIÇÕES DE 7 A 28 DE MARÇO - VAGAS 12 •

: VENCIMENTOS: CLASSE ,K MAIS 30% :

,_I ��;:�A�S SERÃO REALIZADAS NO DISTRITO

�:.OUTRAS INFORMAÇõES PODERÃO SER PRES- ..

TADAS PELO POSTO DE INSCRIÇõES DO D. A.
: S. P., À .RUA ALMIRANTE ALVIM N. 19 I: (ESCOLA INDUSTRIAL) J DAS 9 ÀS 12 HORAS. ,
........� _ o...

Olímpico, dev,erá 'ter sua situação

regularizada, pois o Aveí, clube

que deu oportuntdade a. que Ro

naldo treinasse, mostra.se Iníte.,

ressado na. sua. contratação. Desta

forma, a. situação de Ronaldo de':'
verá ficar definitivamente escla.,

LAUDARES RETORNA

FUTEBOL

Confirma_se mais uma notícia

AO

Foi mais uma bôa peça que o

clube alvl_negro consegue, para

formal' a. sua. defensiva.

Várias �1odelos desde

7
,

peso

cídade.: estará es exercitando, na pelo Departamento Esportivo da Depal·tamen�o Esportiv,o da Mtú.
APRENDA INGLÊS RAPI- tarde de hoje, no estádo da Fe_ Rádo Guarujá, senhor José Na_ popular, cOI.tará com a vaJ\(Ha

DAMENTE NUMA TURMA deração Ca,tarlnense de Futebol, zareno Goelho, a Fede:ração A.' COlaboração dtt FAC que, em+sau

PEQUENA COM O PROFES- com vistas ao compromisso que rcspecttvo d�rartamento de ,�'_
SOR MR. EDWARD GREEN saldará, contra o Avaí, na noíte tlética Catarinense, será especial. clismo, conba com uma figura, c e
À RUA TIRADENT�S, 36. -

de quinta feira. mente convidada para participar prôa como Ros" Netto, velho e
ATENDE DAS 9,00 ÀS 11,30 i O treinador Newton José Gar_ da Comissão Organizadora da 2." ncansgvet "Jatl'lhador do ciclismo
DIARIAMENTE E NAS 2.a. E

I cez, estará' comandando este en., prova ciclística "VOLTA AO em nosso listado, principal_nte5.a FEIRAS DAS 18,00 ÀS
saio dos trtcotores, oportunidade �IORRO", a ser realizada nesta em nossa Cap'taJ e ·no vizinho

19,30 HORAS.
que procurará sanar os pontos Capital, no próximo dia 26 de sub_distrito do Eetreito.
débeis do conjunto, Tudo é es; junho. ---�.--,-----

Aulas de InglêS

que divulgamos dias attás, atra.,

recír a. A FAC Será Especialmente Convidada
Para A Segunda "Volta Ao M�)t'rorr

.,.

Ultimo tipo rehílneo

CR$ 47.950,00

(:;LO

TREINA HOJE O
,

GUARANI
A esquadra.'do Guaraní que m;

tervirá no certame regíonal da Conforme declarações prestadas ganízaçüo, s.lém dos membros ':'0

HA ELETROlAHDIA
I EDIFICIO IPASE _- ANDAR TERREO - FONE 3316
�S·UX�$ifimsxnmJOn�-�,-..�"""'-�

perança nas hostes do tricolor da

caprtal.
A mencionada prova, que foi

realizada pela primeira vez no TERRENO
RAMIREZ, DEIXA O FIGUEI

RENSE' E INGRESSA NÔ
ATLÉTICO'

O ex_defensor do F�g'u.elrerise,
Ramirez, um dos bons valores,
mal aproveitado na. equipe do Fi

gueirense vem de firmar eon.,

trato com a esquadra lia Atléti-

ano passado, e que tanto sucesso
'

Vendem_se lotes, em loteamento

alcançou, está fadada a obter, na recentemente aprovado, a rua Ue.

presente temporada, uma consa- sembargador pedro Silva, pl'óXllll:l

gradora vitóTia, não Só em orga., ao prédio n. 860, na praia do

llização, como também :em ín.

dices e número de participantes.
para o "tH'cSSC absoluto em 1)".

Melo em CoqueIros. Tratar pela

telefone 3447 oa 11 rua SFl'ltos
Dumont n. 12 ap. 3.

FORCA E lUZ UE CRICIUMA S/A•

Edital de Convocacão
t

Sociedade Carbo'nílera Próspera
-AVISO-

S/A

Pelo presente, ficam convidados os Senhores Acíonís
tas desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral

Ordinária, a realizar-se no dia 19 de Abril do corrente ano,

'is 14 horas, na séde social, a fim de deliberarem a seguin
te ordem do dia:

a) leitura, exame, díscussão e aprovação do r,elatório
da Diretoria, balanço geral, demonstração da con

ta Lucros e Perdas, parecer do Conselho Fiscal e

documentos que acompanharam o balanço geral,
realizado em 31 de Dezembro de 1959;

b) eleicão da Diretoria e dos membros do Conselho
Fisc�l para o exercício de 1960, cabendo a Assem

bléia fixar-lhes os honorários;
c) outros assuntos de interêsse social.

Criciúma, 7 de Março de 1960.

Eng.o Mário Balsini - Diretor Gerente

, Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sé
.

de social, os documentos a que se refere o artigo 99, do de

creto-lei N.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Criciúma 8 de março de 1960.
,

Eng:v Mário Balsini - Diretor Técnico

FORCA 'E LUZ DE C,RICIUMA S/A
,

-AVISO-
Acham-se à disposição dos senhor,es acionistas, na sé

de social, os documentos a que se refere o artigo 99, do de

cretolei N.o 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Criciúma, 7 de março de 1960.

Eng.o Mario Balsini - Diretor Gerente

Centro dos Carteiros da D. R. de
Santa Catarina Florianópolis
De acôrdo com o artigo 95 dos Estatutos, convoco OP.

Membros do Conselho Deliberativo do Figueirense Futebol

Clube, para comparecerem a reunião qu� se rea�iz�rá �o
dia 19 do corrente, às 20 horas, em sua sede adm1l1lstratl
va à rua Trajano 33 sob.; com a seguinte ordem do dia:

.

'1.0) _ julgar as contas do Conselho Diretor e o p:1.-

recer do Conselho Fiscal.

bl _ apreciar o relatório geral do Presidente;

c) - assuntos diversos.

Florianópolis, 15 de março de 1960.

Humberto Machado - Presidentl' em Exercício.

Diretório Acadêmico 'XXII de Janeiro'
A V I S O

o diretório acadêmico "XII DEr JANEIRO DA FACUL·

DADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE SANTA CA·

TARINA", tem a grata satisfação de tornar públiCO à todos

os interessados que a partir do dia 16 do mês corrente abri

rá a clínica odontológica, cita à rua ESTÊVES JUNIOR, �3.
Funcionará todos os dias úteis da semana no seguinte

horário: das 7 às 12 horas.

Florianópolis, 12 de março de 1960

ELYSEU PELLENZ _..:.. 1.0 Secretário
GENOV:G:NCIO MATTOS NETTO - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• tJ U _ D�" Ev>l.,m Nery oaon
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"""" .. _ � __ lia .... ... ........_ .. _ .....Questoes TrabalhIstas - Causas CIVelS, comerciais, crrrm-

"DR. 'HENRIQUE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven-
.

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran-
PARAISO DR. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇAS DE

ças _ Oontabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
Assistência dos AdvogadOS:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS e Hospital de Caridade
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jel'ôl'limo··Cc;H�lho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10 RECEBIMENTO DE ANUIDADES"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

I-:-__.-;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Previno aos Irmãos que do dia. 7 a 31 do corren te mês e

I p.
.

ano estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria desta
ara

, . . Irmandade e no dia 3 de abril na Sacristia da Catedral das
. Lavagem de roupas, n� maquma e no tanque, 9 às 12 ho�as para o recebimento dé anuidades. .,

.

Consistório, 7 de março de 1960.
,

José Tolentino de Souza _ Secretário.

ME'DICO

Operaçõc:, - Doençal de seJlllo.,
rai _ CHnlca de Adulto.

curso de Especlal1zação no roapl
tal dOI Servidores do Elta4o.

(Serviço do prot. Mariano de 4n,

drade). Consultai: pela manbã no

.Hospltal de carIdade. 'A tarde dai

16,30 horas êm diante no eonsut

tório, ii Rua Nunel Maebado. 17,

esquIna da Tlradentel - -rllet,

2766. Itesldêncla - Rua Mlln

chal Gama D'Eça. 0,0 ln. - 'rei.

8120.

DR. A \'RTON DE OLI
VEIRA

_ DO,ENÇAS no PULK.10 -

_ TUBEltCULOSJi -

consultóriO .- Rua Ftl1p.

Schmldt, 8� - Tel. 1801.

ROfárlo: dai 14 àl 16 bOTILI.

Relldêncla _. Fel1p. SCllmlál,
0.0 127.

Kua Conselheiro lWlfra, 160

Pelefcne 3022 - Cxa. postal 139

Enderêço Telel(ráfico ESTADO

UIRETOH
I{lJlJeus de A�ruda Ramos

G E R E-N T E

Uomln!rl)!! Fernandes de AQuino

R E D A 'f O R E S
.

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Macbao.o - Zury M.acha
do - Paulo da Oosta Ramos _ Carlos A. Silveira Lénzi

'c O L A 8 O R A O OR li: S
Prot.' Barrei,,"os Filho - Dr. Oswaldo R011rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu r=. Prof. Carlos da Costa pereira -

Prof ..Othon d'Eça - l\tajor Ildefonso Juvenaj - Prof.

Manoelíto de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto' - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive, -
Dnraléelo Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendó V. Lima
- Maury Borges _:_ Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIJl,AIlI
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Vlrgilio Dias
= Ivo. Frutuoso.

KIPRIS.NTANTI

·tllepr..ea,aç6.. A. S. Lar. LWla.
KIO:- Rua 8eDa4or na.tu ti - I......,

T.L 111.14
K. ".ul. Ru. Vitória 161 - e.àS II -.

Tel. 1(-8'41

�rv1ço TeJe�'f�co ct. UNIT.V PRSSS I U - t' I

·i\GENTES E COBR.SPOllD.NT.�
II .. Tc;do. oe .unjclplo. {. "IANTA CATARINA.

ANUNe_JS
......... ,. ceDIr.'•. de acorde c.a • 'aMI••• v1,••

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabiliza pelos
('(1111 elt(J� eiaitidos nos artíaas assinado».

VIAJE MELBOI

PARA ITAlAÍ JOINVILLE· CURITIBA

Ô N I BUS ULTIMO TlP O

SUPER-PULLMAN
NOVO HORARIO PARrA ·mlRI11ffiA

DIRETOS ÀS 12,30 - ÀS 2a - 4a E 6a
POLTRON.\S RECLINAVF1S - JANELAS 'PAlNORI&HCAS
VIAGENS o I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

BAPIDG S.UL· BRASILEIRO L'DA.
VIAGENS l,-().M ESCALA .:._. P�RTlDAS AS 7·� 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUIN.t\ TENENTE SILVEIRA - TEL.: 21'72

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se. Tratar à
rua Bulcão Viana 49

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: Joãc. PintO, 14 -

Consulta: dai !l, às 17 boral. dlá

nsmenee. Menoll 11.01 lIábadol. Re

sidência: Bocaluva. 135. Fone 2714

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

DR. WAL�OR ZOMER
GARCIA

Dlplomac;1o pela Fa.éuldad. NaciO
nal de Medlc1l1a dá unlv"1'ltdade

do BraaU

Ex_Interno por ccnourso da Mater

nidade_Escola. (Serviço co prot.

Octávio Rodrlguel Lima). Ex

Interno do ServIço de Cirurgia do

Hospital '.A.P.B.T.C. do RIO de

janeIro. MédicO do HOlpltal de

Caridade e dI' M·aternldad. Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERA.ÇOES -

PARTO SEM DOR pela métOdO

pSlco_profllatlco

COBsültõrlo: Rua JoãO- pinto n. 10.

das �6100 àll 18.00 horal. Atende
com horal marcada.. Telefone

3035 - Residência: Rua General

Blttencourt D. 101,

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Espec\al1sta em moléltlal. CSe Se

nnores e vl�1 urtná;rlaa. Cura ra_

dl�.aJ di»> �n!ecçõel agadlll • crô

�lcBll. d.o &parilho. genlto_urlnárlo
: ::(�_. ambos o. &!eXOI. Doençal do

�. ,. <ir';) '.

"i(iti.�lbp DIgeatl,vo. do Il,tema

·Ih·érvdo. Horário: 10th l' 12 •

2 '12 às 1\ bOTai ._- Conaultól'lO:

Rua Ttfadentel. 12 - 1.0- andar

_ F,me 3246. Realdêncla: Rua

Lacerda coutinho, 13 (Chácara da

Espanha - Fone 1!48.

DR. RUBI GOMES

MEIfDOIÇA
MeDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nlw7'as - Clínica Geral
RC1Sidêncl. :

Rua Gal. Bittencourt D. 121.
'relero·ne: 2651.
Consultório:

Rua FeUpe 8ehmldt li. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

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

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PúBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

5 - Sábado (tarde)
6 - Domingo
12 - Sábado (tarde)
13 - Domingo
19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo
26 - Sabado (tarde)
27 - Domingo

Farmá Noturna
Farmá Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antonio
Farmácia sto. Antonio

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias Sto. Anta nio, Noturna e Vitória.

O plantão dlúrno compreendi do entre 12 e 12,aO horas será efetuado pela farm. Vitória.
_.-_._--_.__._--- ....-._-------

ESTREITO
6 - Domingo
13 - Domingo
20 - Domingo
27 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.
a presente tabela não poderá ser alterada semprévla auto rlzação deste Departamento.'

Vende-se uma propriedade com 2 casas

É MAIS ECONÔMICO Medindo 140 m. de frente por 600 de fundos, na Praia

iiiiiiiiiõiiiiõiI_,iiiIMiõiiiiõiP_A......_C_O;;;;;;;;;;;;M__MiiiA__IiiiS_FiliiiA...C ILõliõiiiõIDõõiiiiiiiiA_D_E ........., �e Fóra "Canasvieiras". Tratar com Joaquim Maria da

Rua Trajano
Rua Trajano
Praca 15 de Novembro
Praca 15 de Novembro
Rua' João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

C li tU RG IA GERAL

SENHORAS - PARTOS -

CIRURGIA

Formado pela Escola de Medici_
Doenças de Senhoral - procto- na cio Rio cle Janei1'o E'x-Intel'l1o
logla - Eletricidade Médica cla M:ltemidade Clara Basbaum,

Consultól'to: Rua VIctor Mel_
do Matemidade P' M t

reUes D.O 28 __ Telefone 3307
1'0- a re, da

Consultas: Dal J 5 horas. em diante. Hospital da Gambôa e do Hospital

Residência: Fone. 8.423. Rua Blu- do TAPETC. Atende provtsyna;
menau. n. 71. mente no Hospital de Caridade _

parte da manhã.

DR. GUAIACY A.
SANTOS

'5 FORRO
IRMÃOS BITH'KOURT
'(AI16AOAR6 lONf HQ2

ANtIGO Oll'0S.TO OAJ.tl.<.N'Cirurgião Dentista
}<�specialísta em dentaduras ana;

tõmicas. Horário: Das 8 as 12 bs

Atende com hora marcada

Avisa sua cUst1.nta clientela que

mudou seu constJltórlo para a rua

Felll,le Scbmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DRA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

Con.llI'ón. I a......... COR.llIt»
•• HeralUo Lili U'" a,'o. • Serunde • ·'.&-Ielra

.a. 1'5 II 17 bora,

FLOlllk�OPOLI! Tel. - 1114

DRAe EVA B. SCHWEIDSON BI(HLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anua e recto.
Tzatamento de hemorroidas, fistulae. etc.

ctrurl'ia anal
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, ·1553 -

Estreito

DENTADURAS IHFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

. DR. MOORRIS SCHWEIDSON
� CIRURGIÃO DENTISTA.

DIPLOMADO PELA' UNIVERSIDADE DO PARANÁ

RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS· DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

�ORAS MARCADAS :_ das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

xxx

RAUL PERE'IRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Iraba,lhislas"
··Escrttório: Rua João Pinto D_ li .oba

iJ'
t ::"lelone D.· 1.487 - Cal%a Postal D. ti

f.10R.ARIO: Das l� às 17 hora•.

xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCAC'IA E

PROCURADORIA

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os dema.is mistéres domésticos,

prefira o

"Sabão de Joinville"
-

EM PÓ
LAVA MELHOR

João Moritz S. ,a.
--� ��-

*- 0IIIIAIfTF TODo llI4
/

I '" .

-� nos VAPCJOS \

�. DJ.··�/.�"'" ,.t� � - "� ��
� � � .

"
.. ... . .

, . ..,..... -:J

IlCA �·�:LIl·E SCHMII)'I'

t'ILIA1, "'A HAHl!:I{ANA" DISTHITO 00 UTFnGITO - CANTO

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepío 3.0 andar - Sala 305.

Fone 2391.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA

DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS
Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

TOUROS HOLANDESES COM
"P E D I G 'R E !E" - T R O ( A - S E
ou se vende. Otimos Reprodutores ..Tratar com
o senhor Antonio J.G. BOVERE, em Tijuqui
nhas _. Municipio Biguaçú.
MANTENHA-SE

BEM INFORMADO

Guarujá-Noíícias
DE SEGUNDA A SABADO

7,55 - A Vemag Informa

8,55 - Repórter Alfred

11,55 - Repórter Alfred

12,25 - A Vemag Informa

16,00 - A Vemag Informa

16,55 - Repórter Alfred

18,10 � Reesnha J-7

18,55 - A Vemag Informa

21,00 - Repórter Alfred
21,30 - A Vemag Informa

22,05 - Grande Informativo

Guarujá
- Em 1420 Iccls., e 5.975 kcls.
("o mundo em sua casa".

'rrN"SINOE __

A VENErA MAS

BANCAS DE JORNAl'
E REVISTAS

QUAD'ROS
Antonio ôrazeres, instalado· a rua

José Jaques, 11 comunica a toclos

que está apto a confeclonar qua_

dros de formatura em miniatura

Academia de Comercio de Santa
Catarina

CURSO DE ADMISSÃO
aos cursos Comercial Básico e Ginasial

MATRíCULA: Até o dia 30 de março, no horário das 17,00 .

hs., às 21,00 hs., exceto aos sábados.

INíCIO DAS AULAS: di� 2 de abril, às 8,00 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, SABADO, 19 de Março de 1960
------��----------__ , -M-- __ -------------------------------�----�--�..�----------

7

Clu"be Doze de Agosto Domi o.dia 20
Reserva de passagens na Secra faria das 8.às 12 horas e das 14 às 18 horasl

NOTA ---- Dependenles menores, não ocupando assenlo não pagará pasiagem
do Clube•

._- ._.._ -�--

svaldo Machado

Uma casa de materíal com chá_

Honestidade nas açõe.i €

honestidade de pensamentos.
Amigo da sua cidade, tem
sabido ímpulsíonar-Ihe o

progresso, jamais esqueceu-

cara ce A'rvores frutíferas acom.,

panhando um terreno com a area

de 95.2lfi metros quadrados. situa.,

do Bairro denominado Barreiros.

Tratar com o proprietário no

Estreito rUa Tereza Chrtst.ína N.o
334.

Você H'ão Sofret'á Frio Este Ano
São as mais pessimistas as previsões quanto ao inver

no do corrente ano.

Rigàroso e prolongado é o que dizem os entendidos.
Diante destas notícias nota-se certo desassossêgo nas

classes menos favorecidas e especialmente no seio de famí
lias numerosas.

E' que todos sabem a alta vertiginosa que têm sofri- •.•-.--_--. •.••-.-_.__
·

•••-111-.-.-.-_-.-.·--_-·_.·-.··-_-_--

do tdôas as utilidades e em especial o vestuário, pois a lã II MISSA D/f 1.0 ANIVERSARIOe o algodão subiram de prêço sem paralelo.
Se para se adquirir o feijão e a farinha a maíoria do I A FAMILIA DO SAl/DOSO

nosso povo tem que fazer verdadeira "ginástica", o que' DR ANTONIO DI8 MUSSInão se dirá quanto a artigos para o vestuário e pata a
..

•

.

-

cama,

Entretanto, não se fecha uma porta sem que outra

seja aberta.
Para tranquilizar aqueles que tenham suas apreensões

basta lembrar que existe a Grutinha de A Modelar.

Verdadeira avalanche de confecções por prêcos das

próprias fábricas, proporcionarão os produtos desejados a

todos que deles necessitarem.

pode ficar tranquilo, você e sua .ramílía não sofre- -I _ padamente agradece.
rão frio na próxima estação. ._IIIIIII.._..._..__ -_----III�H·.-.··IIi�ÍIIIII.�-..·iII-.· _
--------------------------------------------------------------- ---------------------------

convida a todos os parentes, amigos e ad

miradores do inesquecível médico, para
assistirem à Santa Missa de aniversário de

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARÁ O mA

19 DE MARlÇO DE 1960

SÁBADO
falecimento, que será celebrada no dia 19 dêste, sá

bado, às 7,30 horas, na Catedral Metropolitana no

Altar de Nossa Senhora.

Às 6,35 -

Rancho Alegre

Às 7,05 -

Revista Matinal

ÀS '7 ;rr5' _;_.

A Vemag jnrorma

Às 8,35 -

Um Amigo Ao Seu Lado

À� 8.fi5 -

Ri>pórtel' Alfred
ÀS !J,05 -

Show Musical R.G.E.

ÀS 10,05 -

Musical Copacabana

As 10 llO -

Antarctica Nos

Às 11,35 -

\
Por mais êste ato de religião e' ainízade, anteci-

conheça os novos veículos

C EVR LET!
., .

I

! Esportes

.,'

I

para.da Musical Chantecler

� Às 11.55 -

ReIló1·ter AJ"fI'ed

I ÀS 12,10 -

Aí Vem ri Sucesso

I Às 12,20 -

,.
A yemag Informa

ÀS 12,:::0 -

I Carnet Social

ÀS 12,!l!\ -

I
Enquanto Você Almoça

ÀS 12.40 -

CELSO Conversa Com VOcê

As 1!l.3fi -

Convitl' à Música

�s 14.05 -

,'t{usical Copacabana

Às 11).05 -

Sequência César Sobrinho

ÀS 17,'lfi -

Musical Loteria Do Estado

ÀS 18,10 -

Resenha .T-7

ÀS 18.55 -

A Vemag Informa

ÀS 10,00 -

Momento Esp(Jrtivo Bra,hma

ÀS 20,35 -

Telefone. para Ouvir

Às 21.00 -

Renórter Alfred

ÀS 21,30
A Vemag Informa

À� 22.05 -

Grande Informativo G113.rlljá.

Às 22.35 -

N·oite de Gala

, ..

,.;1'':'·

!
l
;;,

J
:::.;�:.{

§�-, ,

1

---=.�.
CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

CAMIONETA CHEVROLET 3.100

,
.

, ,

-çuStOr��i':"o .';'or tónel�dalqL(ilametrol
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 mó.
xirno de eficiência já alcançado em regime
médio de operacão. De fácil manutencão re.

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

ACORDEON
VENDE-SE

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

.

e pt:onta entregavendas
, TELHAS. nIOlOS �.

'"

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ • IONE HOi

ANTIGO OtP6�ITO DAMIANf
CARLOS HOEPCKE S.I. Comércio e Indústria

Rue Cens, Mafra; 30 a Florianópolis n Stc. Catarina
ç,

Píc-Níc no Praia
do Forte

RECEPÇãO NO LIRA T. C.

Hoje, às 22,30 hs., o LIRA T. C., recepcíonará a

oficialidade da Marinha de Guerra, pretencente
aos navios de guerra, que fazem parte do GRUPO
TAREFA, tendo como CAPITÂNIA o Cruzador

"BARROSO", que foi o navio que representou o

BRASIL, na Coroação da Rainha ELIZABETH, em

1953.
Os sócios do LIRA, estão convidados, sendo ex

tensivos aos sócios do 12 de Agôsto. A orquestra elo
Clube, incentivará a recepção.

municação de que o filme
brasileiro "CIDADE

-

AMEA

ÇADA", da. companhia ci

uematográríca Inconfidên
cia, dirigido por Roberto

Faria:, foi inscrito para o

próximo Festival de Can

nes.

ESPORTES
Pelo torneio Rio-São Paulo: O Botafogo estreou

empatando com o América sem ·abertura de conta

gem. OxO. Domingo pelo Estadual Catarinense, joga
rão nesta Capital, América de Joinville e Paula Ra
mos. Este jôgo promete uma ótima arrecadação.

OS HERóIS NO PÔRTO
Chegarão, hoje,. nesta

Capital, cinco heróis da
·última. GRANDE _GUER
RA. São os Contra-Torpe
deiros da nossa Marinha,
que compõem a Fôrça Ta
refa. "Baurú", "Bracui",
"Beberibe", "'Bocaina" e

"Baependi". Estes estarão'
atracados nos trapiches da
Florestal e da Rita Maria.

--
..
--

PASSEIO DO 12 DE

AGÔSTO:
Amanhã, às sete. horas,

as conduções largarão dos
fundos da séde do Clube 12,
rumo à Praia do Forte, on
de os sócios passarão um

dia bem agradável.

ESTAREI NO LIRA
Irei hoje, à noite no LI

RA, a fim de prosseguir
com a minha cobertura 110

Simpático clube da colina.

ALMIRANTE CARLOS DA SILVEIRA CARNEIRO
No momento em que eu estava concluindo esta

coluna, tivemos a máxima satisfação de receber a

visita do Almirante Carlos da Silveira Carneiro, ex
comandante do 5,0 Distrito Naval e que atualmente
vem desenvolvendo a Enciclopédia de Santa Catari

na, sendo êle o autor desta importante obra.
Nesta colúna daremos algo, sôbre, o andamento

da nossa Enciclopédia.
Aproveitamos a ·oportunidade, para agradecer a

gentileza do ilustre Oficial-General das nossas Fôr

ças Armadas, que noshonrou com a sua visita.

Sociedade Carbonífera- Próspera SIA
Edital de ConvDcacão

•

Pelo presente ficam convidados os senho-res acionis-

tas desta Sociedade a comparecerem à Assembléia Geral

Ordinária, a realizar-se no dia 19 de abJ;il de 1960, às 9 ho

ras, na séde social, a fim de deliberarem sôbre a seguinte
ordem do dia:

a) leitura, exame, discussão e aprovação do relatório
da Diretoria, balanço geral, demonstração da conta

lucros e perdas, parecer do Conselho Fiscal e docu

mentos que acompanham o balanço geral, realiza

do em 31 de Dezembro de 1959;
b) tomar conhecímento da renúncia do Diretor Presi

dente e eleger o seu substituto;
c) eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 1960;
d) remuneração da Diretorja e dos membros do Con

selho Fisca-l;
e) exame, discussão e aprovação da proposta da Dire

toria, de doação de .áreas de terra;
f) outros assuntos de -ínterêsse da Socíedade..
Criciúma, 8 de Março de 1960.

João Kubitschek FigueiTedo - Vice-Presidente

SAlDA ..... Impreterív,elmenle às 7 horas, dos fundos

Homenagem ao ..Prefeito
O consagrado Jornalista

I
sárío natalício, a quaí. na in- do-a nas iniciativas partícu- rua Felipe Schmidt, dotando

I
Franco, sincero, honesto e I tre Governador da Cidade! J Ilha! Parabéns para. você,

O:,>_m.ar Silva, em sua crônica tegra, trancrevemos abaixo: lares, frutos de sua dínànit- a cidade de um modelar es- empreendedor, concorreu às
I

Parabéns, de Janelinha da Prefeito Osvaldo Machado!
díáría dedicou, a do dia 17 do JANELINHA DA ILHA. ca atividade como homem de tabelecimento hoteleiro, ím- eleições para Prefeito Muni- /

corrente, ao sr: Prefeito Os- Crônica de Osmar Silva grandes empreendímentna pondo-se à admiração e ao cipal· e o povo de Florianó-I 'iro

valdo Machado, por ocasiao Ele teve tôda a sua vida Construiu um belissiruc respeito de seus conterrâneos, polis o consagrou nas urnas,
da passagem do seu aniver.. pontilhada. de rudes embates prédio à Rua João Pinto OH- Foi vereador pelo Municí- elegendo-o 'Governador da

,.- pela conquista de um lugar de dirige variados ramos de pio de Florianópolis, fazendo Cidade.

LEIA EM NOSSA NOVA
ao sol. negócios. I da política uma nova escala Chama-se êle Osvaldo de

EMBALAGEM COMO Descendente de uma família Construiu o Lux Hotel à, de conquistar amigos. Passos Machado, um exem-

SE PREPARA UM BOM
de homens afeitos ao traba------------ plo de amor ao trabalho e

CAFÉZITO lho dentro da rigidez de prin- honestidade com I e t r a s

____., cípios impostos por seu ve- maiúsculas!
----�,----- lho pai, jamais se dívorcíou E hoje o Prefeito Osvaldo

V e n de,;. s e dos ensinamentos paternos e Machado festeja seu aníver-

em tôda e qualquer atlvida- sário natalício! E pelo que

de pautou seus atos com o ARQUITETONICO vem fazendo nêsses quatro
sêlo da mais dígnírícante ho- mêses à frente da Prefeitura,
nestidade. - TOPOORAFICO pelo dinamismo já demons-

_ DE PROPAGANDA trado e por tudo que dele se.

pode honestamente esperar
- PERSPECTIVAS que realize em benefício da

TIMBRES. sua terra e de sua gente, faz
jús às manif.estações de júbi
lo por parte de seus muníci

pes no dia de hoje e às con

gratulações que há de rece

ber pelo transcurso de seu

nata)ício! Com êsse registro
que é um ato de justiça, vai
a saudação do programa "Se

quências A Modelar" ao ilus-

A beleza, a graça e a

bondade, são qualidades
que mais se apreciam na

mulher.

INSCRITO "CIDADE

AMEAÇADA"
O Itamarati recebeu co-

"FALA O CONVIDADO"
NA R. GUARUJA'
A Emprêsa Florianópolis,

lançará, na próxima terça
feira; às- 26,05-, através do
microfone da mais popular
emissôra de Santa Ca.tari
na, que é a Rádio Guaruj'á,
um programa de interêsse
da coletividade. Todos os

assuntos do momento serão
divulgados, com entrevistas,
pelo programa "Fala o

Convidado". No prímeíro
programa, ouviremos a en

trevista dos Srs.: Dr. Hélio

Sacilotti, Dr. Sylvio Pirajá
e Dr. Rodolfo Fernando
Pinto da Luz, que vão fa
lar sôhre a absolvição de
Ronaldo G. de Castro.

QUATRO ôNIBUS
Quatro ônibus foram

fretados pelo 5.0 Distrito

Naval, para levar a maru

jada nas Praias do Forte e

.campeche, no domingo, às
8,30 hs.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Forca Tarefa
,

da Marinha de Ciuerra, hoje, nesta Capital
lumento agora, reclassifi·
caça"o em Jane-Ir I �:::O�m:di:t�i��i�a!ea��:��;

na base da tabela prevlstlt no

S'Ubstltutivo Jarbas Maranhão,

Aumento imediato de vencimentos e reestruturação com 'ligelras alterações, e a ín.,

clusão de um dtsposíttvo no

rrojeto determinando que a re.,

classificação entraria 'em vigor
a partir de 1.° de janeiro de 1961.
Em resposta, ainda, a índaga.,

ções do sr. Freitas Cavalcanti,
afirmou o sr, Moura Andrade
que "poderemos dar mais do que
se Imagina e mais depressa do

somente a partir de janeiro do ano vindouro - foi a fór
mula sugerida, ontem, pelo novo líder da Maioria, sena
dor Moura Andrade, para a votação do Plano de Classifi
cação do Funcionalismo.

A declaração do líder foi feita em resposta a um

apêlo do senador Freitas Cavalcanti, que pedia o apoio da

Maioria ao seu requerimento de urgência para a votação
do Plano.
Disse o sr, Moura Andrade

que, no seu e�llender deve ser

encarado com príortdade O pro-
blema de remuneração, que é

ESTOCOLMO 18 (UPI) - O

programa do, VIU F,estivai de

Música, T,eatro e Ballet de Esto
colmo (29 de maio a 12 de Ju.,

nha) contará êste ano com a

presença de solistas de fama ín.,

ternaclonal da Sué'cia e do es..

trangelro, Uma das novidades se-

rá o Real Teatro Dramático _

que esteve fechado durante dois

anos ptt,ra r,eparações e recons

trução de seu Interior - que

tomará parte ativa no festiva.!

com a apresentação de seu re ,

pertório de reabertura, ínclutn.,

do obras de Strlndberg, Eurípe
des e Shakespeare.
Outra novidade é a estréia de

peças de títeres, <escritas direta

mente para esta modalidade de

teatro por Selma La,g-erlof, ga ,

nhadora do prêmio Nobel e Já
falecida.

Como nas ocasiões annertoces,
IL Op'era de Estocolmo sera' o
centro de interesse durante o

festival. Começando e termínan.,

do com o êxito mais notável do

sno passado, a ópera "Aniara",
o grupo, fará dez representaçaes
apresentando o que há de mais

brilhante, tal como "Un Bailo
ln Maschera", "Bohême", "As
Aventuras de Hoffman", "Os
Mestres Cantores d� Nuremberg=

c;;? MADEIRAS PARA

.]CONSTRUCÃO
IRMÁOS BITENCOURT
("IS 8ADAWÓ . 'ONE .fla?

AuflC1Q OfPÓ';ITI) DAMI� .. �I

Ministro Desmente
O ministro Fernando Nóbrega

desmentiu formalmente as notí.,

cías, segundo as quais estaria

demissionário da pasta do Tra
balho por não desejar mudar::-sã

par:1 Brasília.

O desmentido do ministro do

Trabalho veio a prOPóSito d·e

rumores no sentido de que fôra
desaconselhada por seu médico
!1 sua mudança para a nova Ca

pital, em virtude de ter, recen

temente, sofrido ameaça de en_

farte de miocárdio.
Não ,obstante o desmentido do

sr. Fernando Nóbrega, porém,
continuaram circulando rumo_

res de que o sr. Juscelino Kubi

tschek pretenderia nomeá_lo pa

ra o cargo ·de mlnlstr,o do Tri
lJUDal d.� Contas, na vaga recenk
>,emente abertQ. com a aposenta

doria é.o sr. Oscar Saraiva.

e uma ópera de Wagner.

Já que o Teatro de Dorttuín
gholm - do sécúlo XVII - foi

um dos primeiros do mundo a

apresentar as óperas de Gluck

(em fins do século XVIII), êste
ano se fará representar com

"Orpheus" e "Efigênla em Tau-

ris", do referido compositor, sob

a dl�eção de Albert Wolff. En-
tre conhecidos artistas suecos de

canto que atuarão no f.estlval,
cabe mencionar Kerstln Meyer,
Margareta Hall1n, ElIzabeth So-

der'strom,
Svanholm

Kjerstin Dellert, Set
,e Slgurd BJorling.

Jussi BJorllng cantará, como de

costume, em Saknsen por ocasião
das festas do Dia da Bandeira.
Suéca, a 6 de Junho.

Haverá também três noites na

Opera, uma unicamente com o

bras sugcas, incluindo "Os RI
tos", d2 Akesson, com musica

de Lindholm.

Um dos grandes solistas con

tratados para o Festival é Igor
Oistrach, violonista russo. Além
de atual' em um dos dois con

certos sinfônicos, tocando o Con
certo de Violino, de Beethov,en,
fa.rá um co�certo solo na Sala

tocolmo.

Hoje, Recepção
no LIRA T. C.
Logo mais às 22,30 horas 'have_
rá uma recepção aos oficiais da

Marinha de Guerra, embarcados
nos navios que compõem o Gru_
po FORÇA-TAREFA, capítg..
neado pelo Cruzador "BARRO
SO".

Os sócios do Lira ,estão con ,

vídados, sendo extensivos aos

sócios do 12 de oAgôsto. o traje
será o de passeio. A Orquestra
do Lira T. C., Incentivará a

recepção.

.... Conforme noticiou a imprensa local, chega hoje a esta

Capital, uma Fôrça Tarefa da Marinha de Guerra do

Brasil, que se encontra em exercícios na costa sul brasi

leira, sob o Comando do Contra-Almirante Zilmar Cam-

, pos Araripe, embarcado a bordo do Cruzador "Barroso"

e o 20 Esquadrão de Ctes. composto de cinco CTtes: Bra

cui, Bauru, Bocainna, Baependi e Beberíbe. O Cruzador

"BARROSO" ficará fundeado próxímo a ilha de Anhato

mirim e os cincos CTtes. atracarão no porto de Floria
nópolis.

Estão sendo programadas as recepções, vísttações pú
blicas nos navios como também a visitação oficial, orga-.
nizada pelo Comandante do 50 Distrito NavaL

Relação dos Comandantes da Fôrça Tarefa que nos

visitará:

cias para a flscallzação em Feira

de Santana, Ilhéus, conquista e

outros pontos, a fim de evítar a

passagem de camtnhges com ca

fé destrnado ao contrabando.

Com as providências Já adota.,

das, as ocorrências tornaram-se

escassas e dentro em pouco 'Mpe
ra tornar o contrabando ímpossí.,
veí pelo território baiano.

NOVA SEDE

O Sr. Nunes Tavares aprovei
tou a oportunidade para conví.,

dar c presidente e demais mem.,

bH,é. da Diretoria do IBC para

a Inauguração das novas tnsta.,

lf'ÇÕes da Agência 'em Salvador,dt.tc puro.
CONTRABANDO

o qU<1 ocorrerá a 9 de abril pró_

Informou ainda .o chefe da xlmo. O Sr. Renato da Costa

Agência
-

ao presidente do IBC'"' Lima assegurou a sua presença.

que vai intensificar as providên-I aproveitando sua visita à Bahia

4& indiciados no Banco dos Reus:
JINIO IRI DEPOR IVulfos e
SÃO PAULO, 18 (v. A.)

Quarenta e seis indiciados
vão sentar-se no banco dos
réus' no proximo mês de
abril, no mais sensacional
de todos os julgamentos da
história criminal do Esta
do e, talvez do Brasil. O

inquérito, constituido de
dezenas de volumes, foi um
dos mais dispendiosos e

trabalhosos dos que já se

tem conhecimento. Todos
os indiciados, segundo
consta da denúncia, res

ponderão pelos crimes de
motim, facilitação de fuga,

saque e homicídio. O jul
gamento, ao que tudo indi-·
ca demorar-se-á por mais de
dois meses tendo em vis
ta o

.

desejo dos advogados
que vão funcionar na de
fesa de separar, um a um,
os casos. Por outro lado, o

criminalista Leonardo Fra

kenthal, que foi constituí-

BÕLSAS DE ESTUDO NA SUÉCIA

que se pensa" e que a 'Maioria

:;;��!Ú��:{Ê�E:�::: ��;��f���"��=€=: A Ba�ia �ro�uzirá 70°/: �e Café �es�ol�a�osPrograma· do VIII Festival 490 mil sacas a próxima safra baiana No IBC o chefe da Agência da eutar-

de Musica, ,eatro e Ballet A �Lad�!!! ��1��,dn�r;':i��a�2���oÇ�,? ?rua. �.���:��� �,�n,9 �e,,���!1. runctongrro par

de EstoCO ImO
de Concertos. O outro concerto sacas de café. Segundo o Sr. Nuno Tavares, chefe da Açên- 111t.'·I';or. Ao mesmo tempo, anun., realizar tôdas as suas tarefas, es..

sinfônico, que reune Slbelius e cia do Instituto Brasileiro do Café, em Salvador, 70 por
ciou ao Sr. Nunes Tavares que a pecialmente as ligadas à fiscal 1-

Mozart, será dirigido pelo maes., Agêllcia vai contar com adequa- zação.
zento daquela quantidade deverão ser de cafés âespolpa-tro britânico Sir Thomas Bee_

chamo O quarteto norte-ameri., Los, da melhor qualidade.
cano JUlllard atuará na Snla de O Sr. Nuno Tavares chegou a esta Capiuü e foi rece-
Concertos e na Casa' da Nobre_ bido ontem pelo Sr. Remato da Costa Lima, presidente do
za, com outras atuações no, Mu- IBC, e pelo Sr. Newton Ferreira de Paiva, diretor. Disse o
seu Moderno e Ska.nsen. representante da autarquia 'cafeeira, na Bahia que, gra-
Como no ano passado, o Fes-

ças aos esforços da atual administração do IBC, os caiei-
tlval de Estocolmo será tnaugu..

cultores da Bahia estão animados e não potrpam. energiasrado com um espetáculo aquá-
tico tem Rlddarfjarden, na parte para oferecer ao mercado produto da melhor qualidade,
central da Capital, seguído da com o qual obtem bons preços.
coroação da Ra·lnha do Malar -

UMO INTERNO
a "hostess" dos turistas de Es-

CONS
Relativamente ao consumo in-

terno, o Sr. Nuno Tavares co

municou aos dirigentes do jnsci.,
tuto quo. a campanha vem ob.,

tendo sucesso e aos poucos vai

ganhando os mercados baianos,

que são multas mas bastante

distânclados. Deu conta do lan

çamento da campanha em Ilhéus
em melo de grande tentusiasmo

dos industriais e da população.
Ar,unclou que a Agência está

também obtendo êxito na eliml

l.ação da mistura com açúcar no

tnrertor, sendo que na Capital
a.! torrefações Já utilizam o pro-

O Instituto Sueco para o In_

tercâmbio cultural com o exte

rior oferece, para o ano letivo

1960--61. Isto é, do. setembro de

1960 a.malo de 1961, uma bôlsa
de estudos a cidadão brasllelro,

médico, engenheiro ou estudioso

de administração pública, que

desejar estudar na Suécia. para
concorrer a esta bôlsa deverá o

candidato possuir capacidade
para desenvolv,er por 51 próprio
estudos em gráu ava.nçadO, den

tro do _seu campo, e demonstrar

sólidos conhecimentos de um dos

seguintes idiomas: sueco, InglêS,
Itlemã,o ou francês. Assim, é
necessário que o candidato te_

nha terminado, curso,.de univer

sidade ou possua preparo aqul
valente.

A bôlsa consiste na concessão
de 6.500 corôas suecas, das quais
2.500 se destinam a auxilio para

viagem e o restante ao pagamen

to das despesas de manutenção,
isto é, 500 corôas por mês du_

rante os 'oito meses de duração
à0S estudos. O Instituto Sueco

reserva_se, entretanto, o direito

de, sz considerar conveniente,

repartir a bôlsa entr,e dois can_

didatos.
Os pedidos de inscrição deve_

rão ser dirigidos à Campanha
Nacional de Aperfeiç,oamimto de

pessoal de Nível superior. (CA
PES), Avenida Marechal Câma_
l'a 210, 8.° andar, Rio de Ja
neiro, onde os candidatos -pOde
rão obter os :t:ormulárlos que de-

verão preencher. As Inscrições
serão aceitas até o dia 15 de

abril d'e 1960, uma vez que a

Embaixada precisa receber os

documentos processados pela
o dia 1.0 de maLaCAPES até

de 1960.

O pedido de inscrição deverá
ser acompanhado dos segUintes
dados:

a) nome do candidato, ende_

;'eço, data do nascimento, na,cio

nalidadoe, sexo e estado clvll;
b) cópia de diploma de unL

versldade ou equivalente;
ci relato das atividades atuais

� :',,1terlores e. na medida possí

uJ, descrição dos futuros planos
de trúJ:oalho do candidato.

d) explicação detalhada da

finaUdade dos estudos na Suécia,
mencionando a universidad� ou

,outra instituição onde ,o candi

dato de preferência deseja es-

tudar,
le) viagens

terlor

f) atestado de conhecimentos

de um dos idiomas sueco, in

glês, francês ou alemão, expe

dià0 por Instituição reconhecida;
g) menção dle trabalhos ou

obras Já publicadas;
h) fotografia.

anteriores ao

Os documentos acima referL

do por João Pereira Lima,
apontado como o chefe de
rebelião, contrariando o li
belo acusatório oferecido
pela Justiça Pública, ar

rolou, para ser ouvido em

plenário, entre outros o ex

governador Jânio. Quadros.

ANTECEDENTES

Conforme fôra ampla
mente divulgado, João Pe
reira Lima, foi um dos lí
deres de várias manifesta
ções populares por ocasião
de greves de trabalhadores
de várias emprêsas ,e apa
recia sempre insuflando
os grevistas a atos de vio
lência como depredacões
de coletivos e casas comer
ciais, ocasião em que êle e
os demais indiciados apro
v,eitavam-se para saquear.
Entretanto face ao gran
de número' de homens a
serem julgados, os próprios
advogados e representan
tes do Ministério Público
tencionam desdobrar o má
ximo possível o julgam.en-
to. Tôdas as providênci�s
visando manter a ordem
durante o julgamento, que
monopoliza atenções gerais,
já estão sendo adotadas
pelas autoridades policiais.

COM AMA'RAL O
SR. CELSO RAMOS,

o mlnistl' J Amaral Peixoto
recebeU ontelll, em seu galtlnete
o sr .. Celso Ramos. presidente do

psn de Santa Cat:ulna 'e can_

didato ao Govêrno do Estado nas

próximas e1elções.

Fatos da História Nacional
(Cont. da l.a pág.)

Por conseguinte, ao tem
po- em que Tiradentes e

seus abnegados compa
nheiros, conspiravam, no

sentido da libertação do

país do jugo português,
Inconfidência tanto era ex

pressão significativa de
deslealdade, traição, infi
delidade, perfídia para com

alguem, como, de modo
muito especial, de falta de
fidelidade para com o so

berano e o Estado, e In

ctmfidente, tanto o que
relatava qualquer segredo,
como o que revelava se

gredos do Estado ou era

infiel ao monásca.
Ora, sendo o Brasil, ao

tempo colonia de Portu

gal, qúe lhe ditava as leis,
nomeava autoridades, pre
ferencialmente portuguê
sas, e lhe aplicava a Justi

ça, estando a Colonia su

bordinada aos Códigos .em

vigor na. Côrte, logicamen
te, aquele audaz procedi
mento não podia deixar de

representar cOÍlsideravel
ato de inconfidência ao

Reino, a qumIl pertencia, e

de infidelidade ao sobera
no, na augusta pessôa da
Rainha Da. Maria I, - daí
a prisão dos conspiradores,
consequente da abjéta de
lação de Silverio dos Reis,
o Judas Nacional e seus as

séclas o julgamento por
um Tribunal de Alçada, a

condehação à mor�e dos
acusados e depois a trans
formação da pena de mor

te em prisão perpétua, co

mo degredados, com exces

são de Tiradentes, que era

o chefe, o qual "'pela des
comedida ousadia, com que
mostrava ter totalmente

perdido o temôr das justi
ças e o respeito e fidelida
de devidos à Rainha Da.

Maria, reputado por um

herói entre os conjurados",
não tivéra sua sentença
comutada, subindo ao ca

dafalso e mOl'1'endo glorio
samente pela Pátria e a

Liberdade.
Compulsando-se as

obras de nossos historia
dores dos séculos 18 e 19,
verifica-se que a quási to
talidade, empregara os têr
mos Inconfidência e In

confident.es, ao tratar do
memorial acontecimento, o

que não deveria ter sido
seguido pelos historiado
res de após Independência
por elevada razão de pa-

triotismo ou de naturalis
simo e justificado orgulho
cívico.

,Ê admissível que os di
cionaristas e historiadores
portuguêses e igualmente
muitos brasileiros, daquela
época em que estavamos
subordinados a Portugal;
considerassem aquela edi
ficante rebeldia patriótica
dos conjurados mineiros,
como Inconfidência, dado
o reconhecido desejo dos
mesmos de .emancipação
do país da tutéla opressora
do Reino, e constituir pe
rentória manifestação re

volucionária de súditos
brasileiros contra os inte
resses da Corôa e firmado

propósito de' insubmissão à
autoridade do monárca
impetrante, a quem deviam
lealdade; o que se não con

cebe entretanto, por ab
surdo e impatriótico, é que
os heróis que se sacrifica�
ram pelo bem da Pátria,
procurando alicerçar os

fundamentos de sua liber
<:lade e independência, ao

invés de ser considerados
aos olhos e ao .entendimen
to de brasileiros, patrioti
cos conspiradores, conju
rados, revoltosos ou cousa

semelhante continuassem
a receber à pécha algo in
famante de Inconfidentes.
A malograda r,evolução

dos conjurados de Vila Ri

ca, poderia ter sido uma

deprimente Inconfidência
para Portugal, mas, para
nós, brasileiros, que sem-

pre ansiámos por uma pá
tria livre e independênte,
dev,eria ser sempre consi
derada manifestação elo
quentissima de abnegado
sacrifício patriótico,
atitude de grande nobreza,
digna das bençans agrade
cidas da pátria e do orgu
lho de suas gerações.
Manda-nos, portanto, o

nosso acendrado patriotis
mo, que não escrevamos

nem pronunciemos jamais,
as palavra.s Inconfidência
e Inconfidentes, quando
tratarmos da malograda
conjuração surgida nas

gloriosas terras montanhe
sas de que resultou o sa

crifício daquela dezena de
heróis autênticos, entre os

quais avultára a figura im
pressionante de Tiradentes,
Cristo de nossa Liberdade
e proto-mártir de nossa

Indepedência.

Comandante do 2° Esquadrão de CTes. Capitão de
Mar e Guerra - Gastão Brasil Carmo Junior.

Comandante do Cruzador "Barroso" - Capitão de
Mar e Guerra - Armando Zenha de Figueiredo - Coman
dante do CTe Bracui - Capitão de Corveta - Paulo de
Bonoso Duarte Pinto.

dos, quando Já não redigidos em

Inglês, alemàlo ou francês, ale_

mão ou fmncêS, deverão ser

acompanhados de tradução pal'a
um dêsses Idiomas, feita ou

atestada por tradutor públ1co.

Comandante do CTe '''BAURU'' - Capitão-de-Corveta
Paulo Maurício Douat.
Comandante do CTe "BOCAINA"

Corveta - Darly Corrêa.
Comandante do CT.e "BAEPENDI"

Corveta - Dylo Modesto de Almeida.
Comandante do CTe "BEBERIPE"

Corveta - José Calvente de Aranda.

Capitão-de-

Capitão-de-

Capitão-de-

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 19 de Março de 1960

LOTiERIA DO ESTADO D1E Sta. CATARINA
7.783

,5.509
2.898
7.757

4.648

o-s
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

500.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00

Joinville

Florianópolis
Criciuma
Mafra

- Pôrto União

Almirante
CAtRLOS DA SILVIEIRA CARNEIRO

Distinguiu-nos com sua honrosa e desvenecedora vi-
'

sita o nosso eminente e digno patricia Exmo. Sr. Almiran
te Carlos da Silveira Carneiro, conceituado historiador,
membro ilustre do Instituto Histórico Braaileíro e ínratí
gavel autor da Enciclopédia Catarinense, que representa
rá um dos mais importantes monumentos documentarias
do grande valor e desenvolvimento da cultura catarinen
se.

No' seu infatigavel e proficiente trabalho, para o mais

completo êxito da importante obra da Enciclopédia, vem

o Exmo. Sr. Almirante Carneiro, de percorrer todos os

municipios do oeste do Estado, em os quais, no trato com

as mais importantes e cultas pessoas, procurou obter va
liosos e apreciaveis subsidias para a sua importante obra
de beneditino pelo engrandecimento da cultura catarí
n.ense.

Ao ilustre e digno patrício, tão extremado à nossa ter

ra, onde desfruta das mais honrosas amizades, e para o

engrandecimento da qual tanto vem contribuindo com a

sua invejavel e reconhecida cultura, os nossos sinceros
votos de feliz permanencia em a nossa Capital.

' ..

"ELFFA.É MESMO APELIDO"

Ficlel Castro
"Com perdão da má palavra",
Citação que sempre lavra
A pena de Rubens Ramos,
Embora pareça incrível

Não vemos por onde andamos,
A ELFFA, estorou seu fusível.

Círculo vicioso! É o jeito
De lhe formar o conceito,
Sem luz, sem força, sem n.ada
Com tudo pifado e escuro:

É história mal contada,
Penumbra mesmo no duro!

Pode falar, caro Bessa!

Ajuda-nos a sair dessa
Nada se vê além de bruma.
Durante à noite, luz pouca;
Não se sabe cousa alguma
É mesmo uma cousa louca.

ELFFA, em analise lógica:
É uma causa demagógica
Não tem nenhum predicado,
Não tem nome definido,
ELFFA é fenômeno ,errado
Pois ELFFA mesmo e elJalido!

x x

x

Mete mesmo!
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