
a FLORIANÓPOLIS SEXTA- FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1960 "O ESTA:JO\ O MAIS ANTIGO DIARIO lilE S. CATARINA
..------------------------------------�------------------------------------------------------------�----------------------------------------- ----------�------".---

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

- sra. Olindina Elpo Li

nhares
MENINA ELEONORA

CRISTINA- sr. Jornalista Waldir de

Oliveira Santos

1° Sargento

Aniversariou na data de
de ontem a elegante menina

ELEONORA CRISTINA, fi-

- sr. Victor Silveira
Souza

- sr. Léo Caldas lha do casal
- sr. Germano Luiz Amo- I Francisco de Melo e de sua

rim
- ! exma. esposa D. Bazelina

- sra. Verônica Back

pon-1AzevedO
de Melo, residentes

tes no Rio de Janeiro. '

- srta. Eloisa Meyer À Eleonora Cristina as fe-
- sra, Ruth Franzoni Klug licitações de seus avós e de
- sra. Beatriz Sucupira O ESTADO.

TEATRO ÁLVARO DE CA'RVALHO'
ESTREIA ESTREIA

DIA 12 ÀS 20,30 HORAS
COMPANHIA DE TEATRO COMICO

DERCY GONÇALVES
DERCÍ MAIS DERCÍ DO QUE NUNCA
EXPLOSIVA DE COMICIDADE EM:

"LA MAMMA"
2 atos e 5 quadros de And,e Roussin

Tradução de H. Pongetti.
-------X-------

EM DUAS HORAS VOCE VAI RIR POR
UMA SEMANA INTEIRA

-------X-------

NEGÓCIOS :EM GERAL
:ASAS .

nR,RENOS E 1P1RT4MENTQS'Rua 6erôriimo Coelho 1�B - ·Sala � 1 .

Edifício .João Alfredo
V. S. Deseja Comprar ou Vender Casa,

Terreno ou Apartamento'
10 LOTES DE TERRENO

TEMOS PARA VENDA, LOCALISADOS NA COMARCA
DO PEIXE - SATELITE DA NOVA CAPITAL.

TOTAL Cr$ 200.000,09.

MERCURY 47
VENDE-SE COR PRETA, BOM ESTADO, PNEUS

NOVOS C/8.078 K. - 4 PORTAS.
SUBMETE-SE A QUALQUER PROVA

COMINHONETE INTERNACIONAL EM PERFEITO
ESTADO. I'

NO AEROPORTO E BARREIROS
'MAGNIFICOS LOTES A VENDA

fARROS
COMPRA-SE, E VENDE�SE CARROS USADOS

LOJA DE TECI'DOS e
ATELIER DE COSTURAS NO CENTRO

VENDE-SE OU SE TROCA POR CARRO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE FLORIANÓPOLIS SãO

JOSÉ E BIGUAÇU
'

EDITAL
Pelo presente EDITAL, ficam convocados os associa

dos dêste Sindicato, em pleno gôzo de seus direitos sindi
cais para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, em
sua séde social, na Rua .vítor Meirelles, 18, no dia 10 de
abril de 1960, às 8 horas da manhã, em primeira convoca
ção, e às 9 horas em segunda, para tomarem �onhecimen
to e deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1°) Escolha de delegados para representar o Sindicato

na Convenção Municipal, e no III Congresso. Sindical dos
Trabalhadores de Santa Catarina, a se realizar no dia 28
de abril;

_

2°) Assuntos Gerais.
Florianópolis, 7 de abril de 1960.

Erlnil Gomes Fe1'1'ão
'').1- -;

Presidente

"

comecsnevos
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Ouve, oh! triste professam!
Breve virá a alegria;
Quando com CELSO mudarmos,
Como da noite p'ra o dia.

CELSO E O PROFESSOR
"

Os professores ostentam lute. Motivo? O veto go

vernamental, mantido pela bancada governista com o

contrapeso dos vendidos que trairam ou comprome
teram os seus respectivos Partidos e alguns até a pró
pria classe a qual pertenciam ou pertencem. Tenham
paciência os dignos representantes do nosso magis
tério; Celso não só delineou no seu programa a re

cuperação do ensino como, além disso, num documen
to firmado, comprometeu-se a dar solução ao angus
tioso caso que tanto aflige os nossos professores.
NA CÉRCA OS FISCAIS DE FAZENDA?

Este mundo e�tá cheio de vivos. N60 sei se isso é

bossa' nova, mas até o Govêrno. Alí na Felipe Scli

midt, altos âacasa Pôrto, há uma repartição, filial ou
matriz dias muitas que existem aos montões pelo Es

tado. u: metade da população de Florianópolis e das.
cidades circunvizinhas, transformaram-se, do dia pa

ra a noite, em FISCAIS de Fazenda çratúitos ... E

sabem como? SEU TALÃO VALE UM MILHÃO ou ...

UMA ILUSAO. O Govêrno, que é bem vivo; imitou os

que já isto adotaram por outros pagos dêstes Brasis.

O d�lema, porém, está em que com os numerosíssimos

Fiscais de Fazenda efetivos (de concurso) e políticos
(os que não passaram no concurso) Têm de ficar na

-
\

cerca.

hs., uma senhora bem ves

tida, atravessou o jardim
da Praça 15 e foi direto
onde se encontravam seis
motoristas de praça. Ela
com a sua bonita sombri

nha, deu uma violenta

pancada com a mesma, na

"VIDRAÇA" de um dêstes.
Resultado: O camarada
ficou com a pancada e ela
foi embora calmamente.

BODAS DE OURO
Na cidade de Brusque o

distinto casal Ida-Otto Re

naux, festejaram as BO
DAS de OURO. Embora

Hoje, às 17 hs., haverá
uma reunião do departa
mento feminino do Lira

T.C., na residência da
Srta. Sônia Maria de Car
valho, a rua Felipe Sch
midt 133.

Vende-se, por preço de ocasião, o apar
tamento 309 - Edifício Eduardo, Visconde de
Ouro Preto, ,93'.

Tratar no local.

<ocos

o jovem jornalista Paulo * * * valho dois atores catarinen-

Costa Ramos ,é o jovem sr. EXPOSIÇãO: ses, estão apresentando a

Ubiratan Brandão, tambem Com destacadas figuras do peça "Os Inimigos Não Man-

vão acontecer no baile do mundo social e cultural, dam Flores".

Palacío Guanabara dia 18 Rodrigo De Haro inaugurou Este colunista a�radece ao

próximo. no último sábado uma expo-I s�·. Costa a gentileza do con-

" " '" sição de seus belíssimos qua- víte.

Os irriquietos cabeleiras dros. A crítica foi bastante " " "

depoís de tantas imagina- favorável aos trabalhos do A bonita Leda Cotrin, can-

ções, voltam a apresentar consagrado pintor. tinua passando os Week

d " " * end's com as visitas do Dr.nova mo a com os pentea-
dos altos - Aliás é aconse- Cumprimentamos o casal Victor Konder Reis.

íhavel as mulheres de pes- sr. e sra, Dr. João Assis Fi- ,;, ,;, "

coço não muito longo � tam- lho, pelo nascimento de seu A srat. Ivone Ferreira, da

bem de rosto bonito. filhinho João Assis Neto. cida�e de Canoinhas é a

,;, '" ,;, " " ,;, responsavel pelo desfile Ban-

Castelan continua deli- Agrahecemos as pessoas de gú naquela Cidade. Pedimos

dando com suas bonitas mu- bôa vontade que tem reme- a srta. Ivone a gentileza d,e
sicas no piano do Querên- tido donativos aos jJagelados selecionar 15 srtas do "Sa-

cia Palace, os frequentado- do Nordeste. ciety" de Canoinhas e reme-

res daquele símpátíco am- � "''''' ter ao colunista os nomes e

biente. No ITe�tro Alvaro de Oar- endereços.
* * *

------ ,
*
,

Uma Unica Semana Com As Seguintes Peças:
DIA 12 e 13 "LA' MAMMA".

DIA 14 e 15 "MISS CARADA"...
DIA 16 e 17 "A

SEMPRE-VIVA"'j,

x---

Ingressos a venda a partir de segunda-feira ..---- -BONITO GESTO
--- ... -

,

durante. todo o dia

n.
a Biblioteca do teatro! \'. A tradicional firma PEDRO XAVIER e CIA., situa-'

.

X
. da a rua Felipe Schmidt nesta Capital, com negOCio'

•. • • ,. • d,e livr.aria e tipografia, ao. receber uma enconmenda.Pela Primeira Vez Em Florianópolis a • sobre a confecção dos cartões para o GRANDE BINGO

Fabulosa Dercí Gonçalves, Estreia dia 12
•
POPULAR, que será realizado no/dia 20, no Lira T.C.,'

,

em beneficio aos flagelados caiarinenses � 1wrdesti-'
• nos, 1fão titubeou em oferecer gratuitamente êste tra-.
•balho, como oferta a tão importante iniciativa. Os nos-

sos parabens, . .

. •..... ,:,.

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

. ,.,APA�H(W F;E�O. I
• k

. 'Qua'rfa-feira, 'às 14,50

te, quando sugerimos em tarde, enviamos as nossas

fazer-mos um bingo em felicitações.
pról dos flagelados Cata- QUANDO A FAMILIA E

gl'inenses e Nordestinos. As- ESPELHO DA HONESTI-
sim, ela se expressou: Is- DADE, DA BONDADE E
to mesmo, vamos fazer, eu DO TRABALHO, NÃO só
sou nordestina e estou COM ÊSSE EXEMPLO

pensativa com os meus EDUCA OS SEUS COMO
conterrâneos. OS ESTRANHOS.
----- ._---,
.. PROGRAMA DO LIRA T. C. •

H I P O T IE ( A • Dia 17 às 15 horas festa infantil de Pascoa às 22
.

I

horas. Soirée de Pascoa; Dia 20 Grande Bingo Popular •
EMPRESTAM-SE GRANDES PARCELAS SOB HIPO- I' às 20 horas; Dia 30 Soirée em homenagem ao Gover-'

rECA SUBMETENDO-SE A PROPOSTA A APROVA?ãO '! nadar do Estado, pela da*���, n*.atalícia.
I

�DOS DIRETORES.
• _

�---� -----
ALMIRANTE PINTO DA REUNlãO ...

LUZ

BB X�B
A estrela de Milão, Vi

tória Pedra, desafiou Bri

gítte, Bardot, para I' um

'''duelo de cinturas e figu
ras" Vitória, é chamada
BB de Milão, convidou a

BB francesa, para enfren
tar um juri internacional.
Elas querem é movimen

to, ..

RAINHA COMOVIDA
A Srta. Maria Clotilde

Araujo, Rainha do Lira

T.C.. ficou comovida, na

reunião do Departamento
feminino do qual fez par-

Possivelmente teremos a

visita do Almirante Luiz

Felipe Pinto da Luz. Esta
mos aguardando a confir

mação do ilustre visitante,
filho de tradicional família
catarinense. I

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

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 3:15.

Fone 2391. '

APARTAM,ENTO
VENDE-SE - OTlMA OPORTUNIDADE

Luiz Henrique, o cantor

do '''Society'', em elegante
reunião nos salões 'do .Brasil

Estados Unidos, foi viva

mente aplaudido pelos ínu

meros espectadores' que lá

compareceram.

Acreditamos que'depois do

dia 20 a credenciada revista

"Litoral" vai circular

reportagem social.
::: ::: *

A exma. sra. Kirana La

cerda promoveu nos salões

do Lira Tenis Clube, um bin

go, em benefício da Igreja
São Nicolau.

Um terreno. 310 mil me

tros quadrados, com 'grande
Tratar com o sr. Guilher

me �teinmetz em Palhoça
pastagem e muita lenha.

ALUGA-S'E
Casa em Coqueiros.
Preço: 3.500,00.
Pede-se fiador. Tratar na

Casa Brusque.

VENDE-SE
Um terreno de 144m. quadra.,

dos, com frente para a rua Duarte

Schuttel, preço de oca,lão.
Tratar a rua padre Roma, 62.

CONfECClONA·!f QUAlQUE� nPII
O( CHAVE

Rua; rrandsu lolenllno, n.' 2'

ALUGA-SE OU
VENDE-SE

Confortável residência sita
à Av. Hercílio Luz, com dez
comodos. TRATAR PELO
TELENONE 2236.

'

Um prédio sãto à rua Te
nente Silveira, 76 - Infor
mações Jerônimo Coelho,
273.'
---- -!_. -----

com

P'ra demolir essa máquina,
Nosso voto é ferramenta;
Pois o povo só aguenta,
Até outubro de 60.

:ss....

ssssSnSS$Ss"ll fI'II""":" IJ
..

. ue J.(i;r,.".
;SSS%%SSSSSSSSSSSSS$SSSS

PRE.cISA-SE
AUXILIAR DE ESC'RITÓRIO

com prática.
ESCRITóRIO CENTRAL DE A MODELAR

- TRAJANO, 7 -

PARTICIPAÇÃO
Cristiane Assis tem o prazer de participa)." às pessoas

das relacões de seus pais, João Assis Filho e Sônia Marlei

Matos de Assis o nascimento de seu irmãozinho JOÃO

ASSIS NETO, �corrido a 3' do corrente, na Maternidade

Dr. Cârlos Corrêa .

Floriaaópolis, 4 de abril de 1960

ISTO' EN )UM \F1TO
ESTA E' UMA DAS PERGUNTAS QUE MAIS

SE FAZEM SOBRE OS ESTADOS UNIDOS.

PERGUNTA: Quantas orquestras sinfônicas existem nos

EUA?

RESPOSTA: EXISTEM 1142, sendo que há uma ou mais

de uma síntôníca em virtualmente tôdas as

50 principais cidades dos EUA. As 1100 or

questras testantes se localizam em cidades

menores 'e em colégios e universidades por
tono o país.

Cada ano gasta-se 400 milhões de dólares nos EUA
em entradas para concêrtos, discos e fonógrafos - ou

tros 60 milhões de dólares são gastos em entradas para
I

espetáculos esportivos.
Há 728 companhias de ópera nos EUA, oferecendo

as 3800 estações de rádio dos EUA semanalmente 9 mil
horas 'de música de concêrto.

IRMANDADE NOSSA SENHORA
DA CONCEICAO

,

CONVITE
Domingo de Ramos

! Em nome do Sr. Provedor tenho a honra de convida!
aos Irmãos Irmãs desta Irmandade e os fiéis em geral,

,
. '

,

para tomarem parte na MISSA DE RAMOS, que sera ce-

lebrada no próximo domingo dia 10 às 7 horas na Capela
da referida Irmandade,

Consistório da Irmandade, em Florianópolis, 7 de

abril de 1960.
Américo OZivei.rd

!'

2° Secretârio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Senhoras? Senhoritas?

Plano·de ·Classilicacão:.SENADO' CONCLUIU, ,

·,·S-e�mH-I�n�a7r�l�o-�I�C-I�O�-�E�c·Ho-n�o�m�-I··c�o--d�e�-S�a�n�t·a-�:.i��==����=����funcionalismo público civil da União.
Entre as emendas aprovadas figuram a que estende

Calarl·na reall·ZaraF se-Ie enconlros· ale' "I·unho :i �i::�n:!;�i��_::m��:n:ma��os:;:���;:: P:;�����d:n�.e.�ue
Foi rejeitada a emenda que estabelecia um aumento

"

• de 20 por cento para as classes funcionais que não venhamSete encontros regionais. representativos da segunda mineralógicos; ç) proble- Estado; g) turismo (im- Ionização. fixação do ho-.
fase do Seminário Sócio-Econômico de Santa Catarina mas sociais do trabalha- portante assunto, pela ri- mem à terra; i) transpor-ji

a ser beneficiadas na reclassificação .

•
_. ..' A, A

-' dor; d) indústria da ma- queza de elementos natu- _ tes; j) energia; k) educa-: RENÚNCIA DO LÍDER Falando a seguir o sr.sei ao reahzad_5ls no proxrmo rnes de Junho, de acordo neira; e) indústria do 'ma- rais que Santa Catarina ção para o desenvolvlmen-js Ao final dos trabalhos, o Rui Carneiro elogiou'o tra-
c�m a resoluçao to.�ada pelos, encarregados desta promo- deira; f) integração do Oeste oferece); h) valorizàção e to.

_ : senador Moura Andrade, Ii- balho do sr. Moura Andra-
çao no Estado, sulino. tendo a frente o Sr. Celso Ra_mos.!

no processo econômico do recuperação das terras, co- EDUCAÇAO, • der da Maioria. depois de de, declarando que a Maio-
'Presidente da Federação das Indústrias desta unídade . Ressalto� o sr

.. Celso Ra-: congratular-se com os seus ria não se conformava com
.

SERViÇO MILITAR
mos, ter SIdo muito ,grande. pares, com o funcionalismo a r.enúncia do seu líder. Osrederatíva.
a repercussão dos educa-. e com o senador Jarbas Ma- senadores Jarbas Maranhão

As cidades indicadas são as seguintes: Criciúma, Flo- dores que tomam parte: ranhão, jiela aprovação do e Jefferson Aguiar também
rianópolís, Concórdia, Blumenau, Chapecó, JoinvilIe e "JOVEM, VOCÊ JA' SE ALISTOU PARA O nos trabalhos. todos

. vol-: Plano, confirmou o seu pro-- teceram considerações sô-
Lajes. O calendário previsto indica que os trabalhos co- SERVIÇO MILITAR?" tados para o equaciona-g pósito de deixar a lideran- bre o Plano aprovado e ma-

_
. _ . menta dos problemas, a-I ça. A decisão fôra anuncia- nifestaram-se,_ igualmentemeçarao a 11 e terminarão a 20 de Junho. E você sabia?

través de novos tipos de da durante a votação da contra a. renúneía do sr.
a) que em cada Município do Estado de Santa Cata- cursos elementares, � se: emenda que ríxou o salá- Moura Andra€1e.

rina existe uma JUNTA DE ALISTAMENTO MILI- dirijam para uma prepara·. rio-família.
TAR ( J A M ), cujo Presidente é o Prefeito Mu- cão dos moços pobres para- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o trabalho técnico e índus- ...

trial. Contando com coo-

i1peração de competentes
técnicos e economistas da
Confederação Nacional da
Indústria, concluiu o sr.
Celso Ramos, esperamos
poder dar a segunda fase
0.0 conclave maior vivaci
dade e meios de conclusões
seguras sôbre os rumos quc
teremos de seguir para a

'melhoria da lSãtuaçãa- so

cial e econômica de nossa
brava gente.
(do "Jornal do Brasil").

I

E S ( O L H A M S U:A
r
.

Pagando em' 9 meses, SEM ENTRADA e pelo preço de venda à vista.

I
,

,

\

Os resultados dos deba
tes informais feitos em [a
neiro e fevereiro passados
estão sendo objeto de es
tudos pormenorizados. re-
gistrando-se e I e m e n tos
colhidos em cento e qua
renta horas de debates,
que estão em sua grande
maioria. gravados. Falan-,
do à reportagem, o Sr. Cel
so .Ramos disse que é da

rio será um campo de ação Isôbre êstes três setores, .

pois os industriais catari-
nenses querem caber tudo
acêrca dos elementos que
constituem os componen
tes de sua gênese econô
mica.
TEMAS PREFERENCIAIS
- Dezoito temas serão

novamente estudados pelos
"participantes do Se;ninário
Sócio-Econômico de Santa
Catarina, explicou o sr.

Celso Ramos. Entre êles
avultam alguns de alto in-
-

terêsse para o nosso desen-
volvimento como: a) in-
dústria pesqueira: b) ,CQ- I

nhecímentos dos recursos

técnica dizer-se que o fa
to econômico comporta
três setôres, o primário,
com a agricultura e a in
dústria; Q secundário com
a indústria de transfor
mação; e o terciário com
Os servíços., Nosso Seminá-

A,NTICO Df""�-;IT(,) OA .... 'A...,'
-

I

nicipal?
b) - Que as JAM são ligadas à 16.a C.' R. e com obriga

ções e atribuições definidas pela Lei do Serviço
Militar?

, c) - que nos Munícíplos em cujas sedes existem Corpos
de Tropa do Exército, funciona a REPARTIÇãO
ALISTADORA ou ORGãO ALISTADOR (OA) com

as mesmas finalidades?

Apartamento no Centro
ALUGA:"SE A 'l'RATAR NA

CASA VENEZA
_' MADEIRAS PARA

CONSTRUCÃO
IRMAos BITEN(OURT

são PIIUlO E RIO Conte sempre com a Real para a

sua viagem ao Rio ou a São Paulo,
Novíssimos e confortáveis Super
Convair estão à sua disposição,
<, •

para urna boa viagem.

Viagens diárigs pelos
Super-Convair da Real

���-��:;:;::o

, M4NTENHA-SE
BEM INFORMADO
Guarujá-Noficias

DE SEGUNDA A SABADO
- Em 1420 kcls., e 5.97:5 kcls.
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
"'0 mundo em sua casa". '

Vá e volte
pela "Frota
da boa viagem"

.' ._.,_1d-�.0

Rua Felipe Schmjdt.-<H ; te!. 2370
H

I

,.f_
'"

NAILOTEX
VALISERE
E T A M

I

..

CLUBE RECREA TIVO

...

I

6 DE ·JANEIRO
ESTREITO

I
DIA 17 - DOMINGO

Grande Bingo Dançante
da Pascoa (20 às 24 horas)

PROGRAMA M�S DE ABRIL

DIA 24 - SOIRÉE DANÇANTE

DIA 30 - "Festa do Coelho" Soirée patro
cinada pelos Contadorandos de'

1960, da Escola do Comércio
Sena Pereira.

NOTA - Será necessária apresentação
da carteira social e o talão
do mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DIRETOR
I{ u bens de Arruda Ramos

G E R E-N TE
Dormngos Fernan:des de Aquino

REDA'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machaa.o - Zury Machà
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lang€ - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

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

. Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIDAO.
Osmar A. SchIindweim - Aldo Fernandes - Virgílio Dias
- Ivo FrutUOSo.

R.PR.S.NTANT.
RepreaentaÇ6ea A. S. L&ra Lida.
RI():- Rua Sena4lor D••t.. " - I.. &Mar

TeL D6.1&
�. Paul. Roa Vitória 167 - eeoaJ II -

Tel. S4-8941

�rvtço TelelTátieo da UNIT.D PR.SS tU-PI

AqE.NTES E cOI«dSPO!lD.NTE
". Tcodoe 011 .untel,loe (

•.. �ANTA CATARINA
"NUNC�J8 \

.�.,_,. ce.'ra'.. de acordo coa • tabela e. vi...r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
conceitos emitidos DOS artizos assinados.

I

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

VIAJE

PARA ITAlAi JOINVILLE . CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TlP O

SUPER
..

. ....

PULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2& - 4& E 6&
POLTRONAS RECLINAVEIS - JANELAS PANORAMICAS
VIAGENS o I R E T A 8

PARTIDA
CHEGADA

I'LO�OPOLIS
CURITIBA

o,to
12,t5

RAPIBG SUL· BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS (.,'()M ESCALA - PARTIDAS AS '1 e 13 E:ORAS

. AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
EBQUIN� TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172
Agora com a nova agênéia na Rodoviária, na
Av. Hercilio Luz.
Com a partida d� seus carros de lá. I

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFLORIANÓPOLIS SEXTA-FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1960
---------------------------------------

CLINICA DE CRIANÇAS
Con.uJtÓl1o • a......... CORluJtu

CIRURGIA 'l'ltAUMATO'LOGIA 1"9ORTOPEDIA
Consultórlo: João pln�o 14 -

Consulta: dai 1(. à. I'; hO;81. dl'_
rlamente. Menoa &o� .ábados. Re
sidência: BoCal\lva. 135. Fone �714

Rua Gal. Bittencourt D, 121.
Telefone: 2661.
Consultório:

Rua Felipe Schtnldt a. 37.
Esq. Alvaro de Carvalho.

IHorário:
Das 16,00 às 18,00, diaria- Imente exceto aos sábados

����������
Para

'Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira °

"Sabão de Joinville"

ME'DlCO

Curso de Especialização no l!oap.l
tal dos Servldore. <lo Estado.

}(.Servlço do pvot. Mariano de An�
dradej , Consultall: pela manhã n?
Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 horas em diante no eoasut,

tório. à Rua Nune. Machado, 17.
esquina ,da Tlradente. - Tellt.
2766. Re�ldêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o UI - Tel.
3120.
.'

DR. AYRTON DE OU
, VEIllA

- DOENÇAS DO PULliU.O -

- 'ruBEltCULOS1I -

Consultório - Rua Fellp.
Schmldt. 3H - Tel. 1801.

Horário: d""'14 18 16 hor...

Re,ldêncla _. Fellpe SchmllU.
n.o 127.

IDlTOh "O aTADO" Lma.. �---- t -----------.

o &4ttula ilndicadur Prolissional�
Kua Conselheiro ltJ1dra, 160. á"" ... ""'" "",._ ..� ... .. .-

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO . DR. HOLDEMAR MENEZES A_AngUstia _ Complexos � Ataques - Manias - i
Enderêço TeleKráf.ico ESTADO I Problemático Afetiva e sexual

,
I. PARAISO

.

DR. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇAS DE : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _ :
SENHORAS' - PARTOS - • Insulinaterapia _ Cardiozolorapia - Sonoterapia e •

CIRURGIA .1 Psicoterapia. !Formado pela Escola de Medlcl_ Direção dos PSiquiátras _ •
Operaç(je., - Doença. de SeDllo_ Doenças de St''!lb.or81 - procto_ na do Rio de Janeiro Ex-Interno .1 DR. PERCY JOÃO DE BORBA •••Cl! I I logla - Eletricidade Médicario. - n ca de Adu to. da Maternidade Clara Basbaum, OS' TAVARES IRACEMAConsultório: Rua Victor Mel_ •• DR, J E ._reUes n.o 28 -_ Telefone 3307

do Maternidade Prd-Maere, do
• ·DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

Consultas: Dali 15 horas em diante. Hospital da Gambôa e do Hospital. CONSULTAS: :qas 15 às 18 horas :Residência: Fone. 8.423. Rua Blu- do IAPETC. Atende provisória_ I! Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :menau. D. 71· mente no Hospital de Caridade - : (Praça Etelvina Luz) !
parte da manhã. I _••m ..

DR. ANTON 10 MUNIZ DE
ARAGÃO

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlplomalio pela· Faculliade Nacio_
nal de Medicina da Unlv�.ldade

do Br8lll

Ex-Interno por concurao da .ater_
nldade_Escola. (Serviço do prot.
Octávio Rodrigues Lima). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P E.T.C. <lo Rio <le
janeiro. Médlc� do Ho.pltal lie
Caridade e da Maternidade :Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo método
pslco-protllatlco

Consultório: Rua J-oio pinto n. 10.
das 16.00 às 18.00 horaa. Atende
com horal marcada.. Teletone
3035 - Residência: RUI GenerIJ
Blttencourt n, 101.

.'

\
DR. LAURO DAURA

CLINICA GBRAL

1Especialista em molé.tla. de S...
nhoraa I � vlal urlnárl8l. Cura ra_
dícal daI Infecçõe. agudu e crô

.
ntcas, do aparêlho genlto_urlntrlo
em ambos OI MlXOI. Doença. do
aparêlho Dlgelltlvo e do .lltema
nervoso. Horário: 10Y., àl 12 e

2'1. às 6 horal - Consult6rio:
Rua Tlradente•. 12 - 10 andar
- Fone 3246. Rellldên�la: Rua
Lacerda Cou,tlnho. 111 (Chácara do
Espanha - Fon. 12148.

DR. RUBI GOMES

MEIDORÇA
MeDICO

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

.

Rc!sidênc1a.

BEPARTA.ER,TO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A

9 - Sábado. (tarde)
10 - Domingo
]5 - Sexta-feira (dia santo)
16 - Sábado (tarde)
17 - Domingo
21 - Quinta feira (feriado)
23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo

M1!:S .DE. ABRIL
Fal'lmácia NoturD!,L
Fal'llllácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia St(}. Antônio
Farmácia Catal'inense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano.
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

o serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anto nio, Noturna e' Vitória.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 horas será efetuado pela iarm. Vitória.
-_._----_.__ .__.. ----------�- ------

ESTREITO
10 - Do.mingo Farmácia Indian::.
15 - Sexta-feira (dia santo) Farmácia Catarlnense
17 - Domingo. Farmácia do 'Canto
21 - Quinta feira (feriado) Farmácia Indiana
24 - Domingo Farmácia Cat�rinense

Rua 24 de �aio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio.
Rua Pe.dro Demoro

O serViço noturno será efet� ado pelas famá:�i�s do úanto� ,

In,diruna 'l') Catar1rrens��A prese.nte tabela não. po.derá ser alterada semprévla auto rlzaçã,o. c:1.e'Ste ,'Departamerrto.,

1
O DR. ALVARO DE CARVALHO comuníca-aos clientes

o seu novo horário de consultas pela manhã, diariamente,
das 10,30 às 12 horas. .

:------________________ A tarde das 15 hs. em diante exeto aos sábados.

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER Rua Felipe Schmidt, 39-A - TeL 2998.

CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS Dr. C I R O (O R D E I R O
Especialista em moléstias' de aDus e recto.' C 1 R U R G I Ã O D E N T I·S T ATratamento de hemorroidas, fistula•. etc.

Cliruraia anaJ
CONSULTORIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553 _

Estreito

CIRURGIA GERAL

DR. GUA,RACY A.
SANTOS FORRO·

IRMÃOS BITENCOURT
'(AIS 8AOA'O lONf 1507

OfP''JSITO OAMIANICirurgião Dentista
Especlal1sta em dentaduras ana,

tômícas, Horário: Das 8 às 12 lls

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta cl1entela que
mudou seu consultório para a rua

IFel1pe Schmldt. n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DRA. EBE B. BA'RROS

SepnOa • 6.a-feUa

da. 16 •• 17 Iloru

FLORlANOPOLI8 Tel. - 1.14

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO 'PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR.. MOORRIS lCHWEIDSON
CIRU�GIAtJ DENTISTA

'DIPLOMADO PELA UNIVERSrI:>ADE DO PARANÁ

RAIOS X - PONTES - PIVôS.
TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

RuA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

xxx

I

RAUL PEReiRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalbi1las"
Escrttórlo: Rua Joio PInto n, II lObO

t ..íerone n. 2.48'1 - Caixa Postal D. U

EiORARIO: 0&8 15 às 1'1 horu.
/

xxx

ESCRITO'R,IO DE ADVOCACIA E
p-��

PROCURADORIA
Assist'ência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MÁRCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Cóelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

,

EM PÓ
LAVA' MELHOR

CUNICA' SANTA CATARINA
'Doencas Nervosas e Mentais -

, '

Clinica Geral

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas civeis, comerciais, crrmi

nais e fiscais - Adminlstraçâo de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - oobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

DR. ÁLVARO DE- CARVALHO
Médico Pediatra
FLORIANIÓPOllS

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLÍNICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 10 andar - Sala 4

ARTIGOS 'DE SANTA CATARINA
TECIDOS RENAUX

t%%%%%%%%��� �%�S$%%%%%%%$%�'
NA CASA BRUSQUE

lRua .Trajano, ll-A,
que, s�m.analment�, recebe as

últimas novidades, -

.

-----�--------------------------.-----

�- DUIIAIfTE TODO Da .

1'" -< nos \lAPCJOS �

'.ftt,
.......

- -..0;--- .�
"A SOBERANA" PRAÇ" li DE NOVEMBRO - ESQUINA

IU�A FELIPE SCHMIDT

FiLiAL "A SABERANA" DISTRITO 00 IlSTltlClTO CANTO

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPE(IAlIZÀ�
DO EM CON'SÊRTO DE PERSIANAS

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

• l\RQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA
e PERSPECTIVAS
• TIMBRES, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tribunali de Justi�a
..

nó 105 da comarca de Ja- de Oliveira 'Neto e sua mu- 'Jante o Dr. JUIz de DIreito e
---x---

raguá 'do Sul, em que são reito e apelado José Antônio apelados Mariano Kasmirski 18). Apelação de desquite
agravantes Guilherme Gus- lher. Relator o Sr. Des. ADÃO e sua mulher, Relator o Sr. nO 1.611, da comarca de São
tavo e sua mulher e agrava- BERNADES, decícândo a Câ- Des. VITOR LIMA, decidindo Francisco do Sul, em que é
dos o Juízo de Direito, Rai- mara, preliminarmente, con- a Câmara, por votação unâ- apelante o Dr. Juiz de Díreí
mundo e Adolfo Antônio verter o Iulgamento em di- níme, conhecer do recurso e to e apelados Demetrius
Emmendoerfer. Relator o Sr. Ugência, para, na comarca negar-lhe provimento, para �yd.yszyn e sua mulher. Re
Des, ADÃO BERNARDES, de origem, completarem os confirmar a sentença apela- lator o Sr. Dr. Des. TROM
decidindo a Câmara, por apelados o pagamento da da. Custas pelos apelados., POWSKY TAULOIS, �ecivotação unânime,. conhecer taxa judiciaria, recolherem 12) Apelação de desquite dindo a Câmara, unânime
do recurso

I
e negar-lhe pro- o imposto de transmissão nO 1.630, da comarca de Flo- mente, conhecer do recurso

vímento, para confirmar a "inter-vivos" e a selagem da, rianópolis, em que é ape- e negar-lhe provimento, pa-
decisão agravada. Custas inicial, com a devida reva- Jante o Dr. Juiz de Direito ra confirmar a sentença Ipelos agravantes. lidação, na forma do pare- da la. Vara e apelados Pau- apelada. Custas pelos ape-

---x--- cer da Procuradoria Geral do 10 Edson Rosa e sua mulher. lados.
2) Agravo de instru- Estado. Custas a final. Relator o, Sr. Des. VITOR ---x---

mento n. 99, da comarca de ---x--- LIMA, decidindo a Câmara, 19) Apelação de desquiteCuritibanos, em que 'é agra- 7) Apelação de desquite por unanimidade de votos,...,
n.o 1.612, da comarca de Sãovante José Walmor Tortato nO 1.628, da comarca de Rio conhecer do recurso e ne-

Franctsco do Sul, em que ée agravado Plínio Rosa. Re- do Sul, em que é apelante o gar-Ihe provimento, para
apelante o Dr. Juiz de DireiIator o Sr. Des. VITOR LI- Dr. Juiz de Direito e apela- confirmar a sentença apela-
to e apelados Ney Pereira doMA, decidindo a Câmara, dos Domingos Marconcini e �a. Custas pelos apelados.
Nascimento e sua mulher.unânimente, após a retifica- sua mulher. Relator o Sr. ---x---
Relator o Sr. Des. TROMPO-ção da autuação, conhecer Des. ADÃO BERNARDES, de- 13) Apelação de desquite WSKY TAULOIS, decídindodo recurso e negar-lhe pro- cidindo a Câmara, unânime- nO 1.637, da comarca de Blu- a Câmara, por votação unã-vimento, para confirmar a mente, conhecer do recurso menau em que é apelante O· h dmme, con ecer o recurso edecisão agravada. Custas e negar-lhe provimento, pa- Dr. Juiz de Direito e apela- negar-lhe provimento, parapelo agravante. ra confirmar a sentença dos Bruno Augustínho Sch- confirmar a sentença apela----x--- apelada. Custas pelos ape- mídt e sua mulher. Relator o da. Custas pelos apelados.3) Agravo de petição n. lados.

Sr. Des. VITOR LIMA, decí- ---x---345 da comarca de Tubarão, ---x--- díndo a Câmara, unamme- 20) Apelação de desquiteem que são agravantes Jo-I 8) Apelação de desquite' mente, conhecer do recurso e 11.0 1.619, da comarca de Sãosé Avelino Sobrinho e Ge- I nO 1.642, da comarca de negar-lhe provimento, para Francisco do Cul, em que étúlío Cerino Aguiar e agra- Joinville, em que é apelante confirmar a sentença apela- apelante o Dr. Juiz de Direi-vado José Martins Netto. Re- o Dr. Juiz de Direito da la. da. Custas pelos apelados. to e apelados Alfredo Prós- SoUdarizar-se com o Diretório Regional. e, parti-lator o Sr. Des. ADÃO BER- Vara e apelados João José ---x--- pero de Aguiar e sua mulher. cularmente, com o companheiro Presidente _J E'ricoNARDES, decídíndo a

Câ-I
Schneider e sua mu�her. Re- 14) Apelação de desquí- Relator o Sr. Des. TROMPO- Muller - bem corno manifestar-lhe 'os aplausos dos in----x---

mara por unanimidade de lator o Sr. Des. ADAO BER- te nO 1.639, da comarca de WSKY TAULOIS, decidindo tegralístas catarínenses, Ipela maneira dígna.' correta e3) Apelação criminal n. , '

Sa-o votos, conhecer do recurso NARDES, decidindo a Câma- Florianópolis, em que é ape- a Câmara, preliminarmente, honrada, com que vem conduzíndo o Partido, em9.237, da comarca de
- como de apelação e determi- ra, preliminarmente, conver- lante o' Dr. Juiz �e Direito devolver o processo a' Comar- consonância com a orientação esclarecida do Chefe NaFrancisco do Sul, em que sao

nar a baixa do processo a ter o julgamento em delígên- da la. Vara e apelados Má- ca NJe origem para os fins e cional Plínio ,Salgado. Emprestam, igualmente, um votoapelantes, a Justiça, por seu
'-"I

Promotor e o Assistente do Secretaria, para nova distri- cia, a fim de que, na própria rio Martimiano Machado e nos têrmos do parecer da de inteira confiança ao Diretório Regional, para que,'

I d buição. Custa a final. Secretaria do Tribunal, se- sua mulher. Relator o Sr. Procuradoria Geral do Esta- reconfortado e reanimado, continue a dirigir para a vi-Ministério Público e ape a o

João dos Passos Costa e ---x --'_ ja providenciado o recolhi- Des. VITOR LIMA, decidindo, do. Custas a final. tória o Partido de Representação Popular.
Adhemar de Jesus. Relator 4) Agravo de petição n. mento da taxa judiciária. a Câmara, preliminarmente, ---x--- Votaram a favor da Moção supra Os seguintes Con-
o Sr. Des. MAURILIO CO- 317, da comarca de, Rio do Custas a final. I converter o julgamento em 21) Apelação de desquite vencionais:
IMBRA, decidindo a Cama- Sul, em que é agravante o ---x--- diligência, nos têrmos do n.o 1.626, da comarca de Dr. Jade' Magalhães _ 1.0 Vice-Presidente do, Diretório
ra, por unanimidade de vo- Instituto dE Áposentadoria e 9) Apelação de desquite I

parecer da Procuradoria Ge- Joinville, em que é apelante Regional
·tos, preliminarmente, não Pensões dos Industriários nO t575, da comarca de La- ral do Estado. Custas a fi- o Dr .. Juiz de Direito da La Helvídio de Castro Velloso Filho _ 2,0 Více-Presídenteconhecer do recurso inter- e agravado Armandus No- [es, em que é apelante o Dr. nal. Vara e apelados Waldemar do Diretório Regional
posto pelo Assistente do Mi- vatní, Relator o Sr. Des. VI- Juiz ele Direito da la. Vara e ---x--- Harchow e sua mulher. Re- Querino Alfredo Flach _ 1.0 Secretário Ido Diretório Re-
nistério Público e, conhe- TOR LIMA, decidindo a Câ- apelodos Antônio Carlos Coe- 15) Apelação de desquite lator o SI'-. Des. TROMPO- gional e Dep. Estadual
cendo do interposto pelo mara, unanimente, despre- lho da Rosa e sua mulher. nv 1.354, da comarca de São WSKY TAULOIS, decidindo Ari de Melo Mosimann _ 2.0 Secretário do Diretório Re-d a preliminar de con Relator o Sr. Des. VITOR LI- B t di SI' gíonalMinistério Público, dar-lhe za a -

en o ou, em que e ape- a Câmara, por unanimidad.e
,provimento, para, prelímí- versão em deligência, co- MA, decidindo a Câmara, lante o Dr. Juiz de Direito e de votos, conhecer do recur- Dr. Jucélio Costa _, Consultor Jurídico
narmente, anular o julga- nhecer do recurso e negar- preliminarmente, converter apelados André Biaobock e so e negar-lhe provimento, CeI Mauricio S. de Souza _ Preso da C.E,R. e Membro do
mente do reu João dos Pas- lhe provimento, para con-I no�a:ne�te o, julga.mento em sua mulher. Eelator o Sr. para confirmar a sentença Diretório Regionalsos Costa por contradição firmar a decisão agravada. delígêncía, nos termos do Des. TROMPOWSKY TAU- apelada. Custas pelos apela- João Leopoldino de Souza _ Membro do Diretório Re..:
das respostas' aos quesitos e Custas pela agravante. parecer da Procuradoria Ge- ,LOIS, decídíndo a Câmara, dos. gional
determínar que a novo se1a. -.--){--- ral do Estado. Custas a final. por votação unânime, negar ---x--- Salomão Matos _ Membro do Diretório Regionalsubmetido, com observancía Agravo de petição n: 332, ---x--- provimento ao recurso, pa- 22) Apelação de desquite oioernar Veiga '"Magalhã�s ___, 'Membro do Diretório Re-das formalidades legais, no da comarca de Rio do Sul, 10) Apelação de desquite ra confirmar a sentença ape- n.o 1.629, da comarca de São gional
tocante a Adhemar de Jesus, em que é agravante o lins- nv 1.616, da comarca de !ta- lada. Custas pelos apelados. Francisco do Sul, em que 0 Hélio ,f.e Melo Mosimann _ Membro do Diretório Re-anular o julgamento por- tituto de Aposentadoria e jaí, em que é apelante o Dr.

---x--- apelante o Dr. Juiz de Direi- gional
que manifestamente contra- Pensões dos Indnstrtarlos e Juiz de Direito da la. Vara e

to e apelados Celso Amorim João da Matta Pereira Gomes _ Membro do Diretóriorio a prova dos autos, de- agravado Emiliano Alves. apelados Júlio Samuel Ana- 16) Apelação de desqui- Salazar Pessoa e sua mulher. Regional
terminando que, anovo se- Relator o Sr. Des. TROM- cleto e sua mulher. Relator i te nO 1.456" da comarca de Relator o Sr. Des. TROMPO- Olavo Venâncio da Siilva ....l Membro do Diretório Re-ja submetido. Custas a fj- POWSKY TAULOIS, decí- o Sr. Des. VITOR LIMA, de- São' Francisco do Sul, em WSKY TAULOIS, decidindo gional

,
f

dindo a Câmara, por votação, cídíndo a Câmara, unãníme-] que é apelante o Dr. Juiz de a Câmara, unânimemente, Abelardo Máximo Pereira _ Membra do DiretórIo Re-
- nal.

---x--- unânime, conhecer do re- mente, conhecer do recurso Direito ,e apelados João Ze- conhecer do recurso e ne- gional
curso e negar-lhe provímen- e negar-lhe provimento, pa- ferino de Oliveira e sua mu- gar-Ihe provimento, para Adolfo Reis _ Membro do Dir.etório Regionalto, para confirmar a decí .. ra confirmar a sentença lher. Relator o Sr., Des. confirmar a sentença apela- Livadário Nóbrega _ Membro do Diretório Regionalsão agravada. Custas pelo apelada. Custas pelos ape- TROMPOWSKY TAULOIS, da. Custas pelos apelados. Oscar Kolhn _ Vereador em Maravilhaagravante. ,

lada. Custas pelos apela- decidindo a Câmara, por ---x--- Marcolino Pasta _ Verador em Camboriú e Preso do Di-'---x--- dos. , unanimidade de votos, co- 23) Apelação de desquite retório Municipal6) Apelação de desquite ---x--- nhecer do recurso e negar- n.o 1.643, da comarca de Rudy Goerck - Vereador em !tapiranga, Membro don. 1.623, da comarca de S_ão .11) Apelação de desquite lhe provimento, para con- Blumenau, em que é apelan- Diretório Regional e CoordenadorFrancisco do Sul, 'em que nO 1.622, da comarca de Ja- firmar a sentença apelada. te o Dr. Juiz de Direito da Domingos Fonseca _ Vereador em Ca�boriú1) Agravo de Instrumente é apelante o Dr. Juiz de Di- raguá do Sul, ,em que é ape- Custas pelos apelados. 1.a Vara e apelados Manoel A.nildo Heusler _ Vereador em Mondai
---x--- Dias e sua mulher. Relator o Além desses. a Moção .está assinada por:

'

17) Apelação de desquite Sr. De s, TROMPOWSKY José Silva -, Secretário do D. "fII. de ""Tubarão
nO 1.602, da comarca de Tim- TAULOIS, decidindo a Câ- Wili Zumblick - Membro do D. M. de Tubarão
bÓ, em que é apelante o Dr. mara, por votação unânime, Dr. Waiter Francisco da Silva � Membto .do 'D. M. de
Juiz die, Direito ,e apelados conhecer do re.::urso e ne- Laguna, Suplente de Deputado e Coordenador
Ingo Milbratz e sua mulher. gar-Ihe provimento, para Dr. Constantino Simon - Vice-Preso do D. M. de Tubarão
Relator o Sr. Des. TROM- confirmar a sentença apela- Lauro Trichês - Coordenador _ Turvo
POWSKY, decidindo a Câ- da. Custas pelos apelados. João Heleodoro 'Barreto - ImaruÍ

Dr. Ivo Mosimann -' Blumenau

,elefone
.

e 'no's· Afenderem'os WilYbaldo Wilmann - Vice-Preso do, D.J.I4. de Mafra
" Jacinto Rqdrigues ·de Lima - Preso do D.M. de Rio doVai mudar-se ou construir? Sul e Coordenador

O Sindicato dos Condutores Autônomos, de Veículos Lino Franzoni _ Vice-Preso do D.M. de TaióROdoviários de Florianópolis, dispõe de caminhões para Antôriio Meurer _ Secretário do D.M. de Taióêste transporte dentro e fora da cidade, com preços ra- Aleixo Tomelin _ Rodeio
zoaveis.

. Augusto J. Lenzi - Secretário do' D.M. de TimbóDisque para 3729, cha:nando ou deixando recado, para Éttori Berri _ Rodeio
o Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos. Eduardo Tomelin _ Secretario do D.M. Ide Rodeio

NA SESSÃO DA CAMARA

CRIMINAL REALIZADA NO

DIA 25 DÊ MARÇO DO

CORRENTE, FORAM JUL-

GADOS OS SEGUINTES

FEITOS

1) Apelação criminal n.

9.256, da comarca de Joaça
ba, em que é apelante Ale

xandre Piassa e apelado
João Basso. Relator o Sr.

Des. FERREIRA BASTOSb
decidindo aCamara, unâ

nimente, converter o julga
mento em diligência que se

proceda a intimação do réu,
e pelos meios regulares de

direito, da sentença con

�enatória. Custas a final.

---x---

2) Apelação criminal n.

9.236, da comarca de Videi

ra, em que é apelante a

Justiça, por seu Promotor e

apelados Felice Primon e

Ricieri Primon. Relator o Sr.

Des. HERCILIO MEDJi!IROS
decidindo a Câmara, por
conformidade de .votos e

consoante o parecer do

Exmo. Sr. Dr. 1° Sub-Pro-

curador Geral do Estado,
conhecer do recurso e dar

lhe provimento a fim de,
anulando e julgando a que
foram os apelados sujeitos,
mandar que a nova sejam
submetidos, com observância
das formalidades legais.
Custas a final.

NA SESSÃO DA SEGUNDA

CÂMARA CIVIL, REALIZA

DA NO DIA 28 DE MARÇO
DO CORRENTE, FORAM

JULGADOS OS SEGUlNTES
FEITOS

�'Na próxima
} viagem
leY� também

o seu garoto

...paqando pelO

,
pagando a8 passagen8

poderá agora gozar

as suas férias

apôs a viagém em suave.

prestações mensais

.� 'i" qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

l� [t",rirn•Sf"·
�� informações: Agência TAC· CRUZEIRO DO SUL

Fones 21-11 37-00 31-74 Rua Felipe Schmiclt. 24

I'

•

j
c
:i

MOCÃO DE SOLl'DARIE'DADE AO
7

DIRET1ÓRIO REGIONAt

mara, unânimemente, co

nhecer do recurso, e negar
lhe provimento, para con

firmar a sentença apelada.
Custas pelos apelados, Os abaixo assinados. filiados ao Partido Ide Repre

sentação Popular. Secção de Santa Catarina,
1.0 "":"'Considerando que o Diretório Regional, legal

mente eleito em Convenção, é a autoridade máxima do
Partido no Estado e; como tal, deve ser respeítado:"

2.° - Considerando que o respeito à autoridade é

condição básica da nossa doutrina;
3.° - Considerando que a orientação política esta

dual é da competência do Diretório Regional, com apro

vação do Diretório Nacional;
4.° - Constderando que o Presidente do .Diretório

Nacional, em contato permanente com o Diretório Re

gional, vem, reiteradamente. manifestando a sua apro

vação à orientação política .regtonaí comandada
-

pelo
Presidente E'rico Muller;

5.° - Considerando que só à Convenção Regional e

aos orgãos nacionais compete deliberar sôbre questões
políticas de interesse partidário que lhes forem propos
tas pelo Diretório Regional;

6.° � Considerando que Q Diretório Regional deli
berou que nenhum membro do mesmo Diretório e dos
Diretórios Municipais poderiam se manifestar, Isolada
mente. sôbre a posição do Partido face ao próximo plei-
to, numa demonstração de equilíbrio e independência;

7.° - Considerando que o Diretório Regional reser

va à Convencâo a posição a ser tomada, pelo Partido,
pois não m�ntém acôrdo com qualquer agremíaçâo;

8.° - Considerando ser matéria básica em nosso

movimento a "Centralização Política e a Descentraliza
ção Admínístratíva", que vem sendo adotada;

9.° - Considerando, finalmente, que a unidade e a

disciplina partídárâas devem ser asseguradas para sal
vaguarda dos princípios que norteiam a doutrina e ori
entam as atividades partidárias,

RESO LVEM:

Consulte-nos sem compromisso!' Alvim Graupner � Pomerode
Waldemar Selk - Pomerode

VENDE-SIE Fortunato Gabriel Melatto - Ex-Presidente do D.J\."- de
Gaspar
Pedro Francisco Benedeck Bárdio - Florianópolis
Augusto Alvim de Gaspar - Luiz Alves
Gaspar Assis de Gasp9.r - Secretário .do D.M. de
Alves

-

Luiz Bragnolli - Membro do D.M. de Rio do Oeste
Hilberto Speck - Me'llbro do D.M. de Florianópolis

Uma ótima casa residencial, sib. à Rua Almirante
Lamego, fundos para o mar" com 3 salas, jardim de in
verno, 3 quartos. copa e demais depend-ências.

Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0 andar _ sa.

la 501. Fones: 2198 e 2681.

Lui�

Maquinário Para Fabricação
Caramelos VENDE-SE

de C

AULAS PARTICULAR,ES
Rua Feliciano Nunes Pires - 12Um conjunto completo ou em parte, composto

do seguinte:
3 máqu�nas nar.a, balas duras '

1 máqUina para balas moles
1 máquima para tornear balas
1 pi ensa para caramelos recheados
1 m.\quina para pastilhas
1 mê!la de ferro (a quente e frio)
Demais pertences, como tachos, fôrmas de rapaduras,

mêsas, etc, - Vêr e tratar à rua Almirante Lamego, 25.
Fone 3330.

M ISS A D E DIA
JORGE JOãO SALUM E FAMILIA convidam aos pa

rentes e pessqas de suas relações para assistirem à miSSél
de 7.° dia de seu irmão, tio e cunhado ABRÁO SALUM,
no próximo dia 8 do corrente, sexta-feira, às 7% horas,
na Capela do Divino Espírito Santo, no Asilo de Orfãos,
ficandc desde já agradecidos aos que comparecerem a

êsse ato �e pi�dade cristã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Aderbal Ramos da Silva, Gloria dos Nossos Esportes"
EM DISCURSO PRONUNCIADO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NO G. E. OLl MPICO, EM BLUMENAU, O' PRESIDE NTE DO CLUBE, os-
re::A�tO:��:�::ti��:�S. milita- NI 'KIIRSTEN, ASSIM SAUDOU O HOMENAGEADO, DR. AD E'RBAL RAMOS DA SILVA: �Oo P:::o:ua q�!Cie���a:!�:;!�

desde que se traduza em re- mente lhe compete, houve

cursos patrimoniais. por bem conferir-lhe um ti-

Entre as figuras que mais tulo que êle há de levar con

se ,;estacaram na realização I sigo toda a vída : conferiu

do alambrado, tornando, por lhe o título de Sócio-Pro

assim dizer, possível ?. sua príetárío n.? 1.

realização, situa-se, em prí- Também se distinguiram,
meiro plano, a pessoa desse de resma toda especial, na

benemérito desportista que realização dessa obra, os

é o Dr'. Aderbal Ramos da nossos associados Heinz

Silva. Groh e Carlos Heinz Buech

ler, Presidente do nosso Con-

nosso estádio, é apenas na- mais representativas da so- ,geral, e aos nossos

associa-/
tribuições em dinheiro para

Dr. Aderbal Ramos da Sil- tural que .procurassemos ciedade, dos esportes e da dos, em particular. a conclusão dessa obra, o
va. nosso distinto homena- ·festejar esse acontecimento, imprensa desta cidade.' que constitui uma demons-
geado. por todos os títulos, auspí- E' que o fato nos oferece A citação de nomes nesta tração magnifica da capací-
Autoridades esportivas. cioso para o esporte de Blu- o ensejo, que não seria lící- emergência - nós o sabe- dade de apoio do nosso cor-
Representantes da Im- menau � de Santa Catarí- to desperdiçar, de homena- mos, perfeitamente, _ cons- po social. ao mesmo tempo

prensa c do Rádio. na. gear. .de forma tão sincera tituí uma temeridade, tal o que expressa uma confian-
Meus Senhores. Mais natural ainda e quanto significativa, aque- numero de pessoas que,

.

de ça desvanecedora na açãoNa oportunidade em que igualmente lógíeo é que pro- las figuras que mais nos au- uma forma ou de outra, em- administrativa e nas díretri
procedemos, com imensa sa- curassemos reunir em tor- xiliaram na construção do Prestaram o seu apoio 2. es- zes que se traçou a atual
tísração e indisfarçavel or- no desta mesa, num congra- alambrado que hoje teremos ta iniciativa, hoje plena- Diretoria do clube. O fato
gulho, à inauguração de ím- çamento que a todos nos. a honra de entregar aos des- mente vitoriosa. Mais de 250 vem provar à sociedade queportante melhoramento em eleva e enobrece. as, figuras I 'portistas de Blumenau, em' associados recolheram con- expressa uma confiança des, selho Deliberativo, aos quais

a Diretoria, também à títu
-lo de homenfigem, conferiu

os tvtulos de Sócio-Proprie
tário nrs. 2 e 3, respectiva
mente. Aos dois bravos ba
talhadores, as homen..geris
do Grêmio Esportivo OHm

pico.
, Iuúmeros associados pres
taram idêntica cola bl�·ação.
Max Hackaender, Walter
Meyer, Benjamim Margari
rida, Ari Dieschnabel c tan-Pelo Esoott«da Caca Submarina

Da semana que passou, fessor. Estar no Iara é
_ CO-I'

tunidade de um bom bordê� Joinville, especialmente em nhã, tendo no entanto a tar
pouca coisa a relata?' Somos mo estar em çasa, Vale a jo. Assim com ótimos com- demanda dos famosos pes- de IH.1'ó acompanhado e aba-obrigados, infelizmente, a pena uma pescaria quando panheíros e uma bela ex- queiras da Barra Sul. t:!10 na Ilha do Veado, enor-
nos curvar ante a realidade se sabe de antemão, gozare-o' cursão iniciamos as lides da me tartaruga cujodos fatos. As .águas estão mos de todo o descansa ne- semana passada. Ao proles-

EM S. FRANCISCO era-
PI r scrrtteado aocsfríando. correntes geladas cessário após algumas ho - SOl' Martins, eonheeíão peso mos esperados pelo Detsão percebidas depois dos ras de mergulho. Infeliiz- cador de linha, os nossos

cinco e seis metros de pro- mente a caçada não foi agradecímçntos.fundidade. Os peixes estão provetiosa. Aguas frias e JOINVILE Erareando. Dificilmente en- impraticáveis. Mesmo assim S. FRANCISCOcontramos ájguas claras ou na ponta dos Ingleses, Arl,,-
apetitosas para a caça. tóteles conseguiu localizar

COM O IARA PELAS um méro. O beiçudo porém,
AGUAS DO NOr..TE talvez por já ter visto iriu--

A convite do professor meros companheiros desa
Martins, estivemos quarta- parecerem misteriosamente
feira última em excursão após a nossa visita, .mal nos
pelo norte da Ilha. Con�o, percebeu, tratou de dar o
Aistóteles e João Carioni. fóra sem nos oferecer opor
Acomodados com todo C�11- tunidade de tiro. Alem des
fôrto no excelente barco Ia- te, mais nenhum outro foi
ra, pudemos eonsfatnr co assinalado. 'I'rouxemos no
capricho e zêlo de seu pro- entanto, miudesa e muita
prietário. Do gurupê a Ptôa, alegria pelo passeio excelen
rla quilha ao velâme, tudo é te que 110S foi proporciona
constantemente aearícíado do. O vento um tanto quan
pelo olhar paternal do !lro- racionado não nos deu opor-

tos outros, foram
mente incansáveis
trabalho.

simples-
no seu

Aos paraninfos do alam
Homem de marcante per- brado apresentamos Igual

sor.alídarls, gloria dos nos- mente o nosso agradeci
sos esportes, patrimonío mento pela contribuição pe
moral de Santa Catarina - cuniária. Sem ela teria' sido

sem no entanto serem loca
o Dr. Aderbal Ramos da impossível a conclusão da
Silva, a quem Bumenau es- obra. Com ela, não obstante

casc,o foi

Marinho,
p.u a sua coleção. A pedra
dos Lobos foi mergulhadamann. No dia seguinte cê

do, em companhia da tri
, '

pulação e mais os compa- Ji'lauüs' os falados méros.
nheiros de linha, Marinho,
Otinho e Pé de Lancha, ru-

Dcmingo quando devia .. portíva tantos e Inestírná- marcamos um tento de' bela
Sexta-feira partimos para mos seguir de barco para a veis benefícios deve/- mais feitura, como S" diz na gi-
.. mames para o objetivo. AsS. Francíseo a nm de cum- , -

t '
Ilha dos Lobos, afim de nos uma vez veio demonstrar ria esportiva, além de con-

. . aguas nao es avam favora-
primos promessa reíta ao' .

V· ibilíd d d t
tC�I,)__il' aos mergulhadores que, independente de ínte- cluir a construção do alam-

I
vers. ISI I I a e e qua 1'0

amigo Detmanrr. Em Joinvil-.
t D t

de Joínville, fomos impossi- rêsses comerciais ou polítí- brado, ampliamos e refor-
'.

a CInco me ros, es a vee
le fomos recepcionados por na- d I

bLlt&dcs em virtude de nos- ces, acima elas mesquinhas mamas inteiramente a nos-___ . •
O· eparam.lS c(\m aque a

nosso estímado companheí-j abund .

d' .!:'a embarcação ter se aras- paixões clubístícas, em fla- sa sede, sem que fosse pire-
.,

ncia e peixes re,gls- t1'0 Ernesto, mcansavel em tr d 'It·
I

isit A
auo demais da costa pas- P..Ta.lide. menosprêzo aos ana- ciso lançar mão de um n.-a as na u Ima VISI a. s- � _

ddemoncshtrar sua hospítalida- sim mesmo foram abatidos
sar.do algumas milhas além cronicas e superados precon- quel sequer do numerário .a

e. egou mesmo a nos
cinquenta ({uilos. Lá eneon-

ela Lha dos Lobos. Acredí- ceítos sociais e de raça. _ ser levantado como a colo-
prometer, levaria aos seus t tarncs porém em bôa caca- coloca-se nas alturas!=m .cação dos títulos de socío-ramos o mergulhador Acyr �

_

pesqueiros favo:itos. Apre .. ::
que com sua tribulação mui-

da oa turma, de vez que as que' realmente Sé C:eve

pos-I
proprietário.

sentados tambem ao vete- áD'l':;'� por onde síngr.,va t h h' , to mareada não poude
� ..

� Q ornem que se ac iou a Volto a ressaltar. uma be-rano Lemann que se diga de, aproveitar o periudo da ma- (Cont. na 7.a página).
SI mesmo e na paz da sua la demonstracão de como

pa�s�gem, é o ídealízador e; própria consciência. costumam os-nossos asso-

f�e:����!:"d�:I�I::r:s ��z�� 1500 Mil, DO GOVERNO fEDERAL 'P�RA E é por conhecermos os cíados apoiar e prestifiar os

I
méritos do homem e as vir- empreendimentos sérios dausadas e, aprovadaspor nos-

OS J060S DO C
'

ful-BASQUETEBOL EM TIM'
-

BO' sos mergulhadores e tam- ENJENARIO' tueles que ornam a sua executiva. E as obras. que
..

I

tém muito admiradas por

I
gurante personalidade, que aqui estão à vIsta de todos

TIMBO',
.

7 (F.I.) - Con- pÚblido esportivo timbóense elementos de fóra. Igual- DE BRUSOIIE aqui nos achamos, dirigen- demonstram' plenamente
tínua em franca ascenção o presenciou um bom Choque mente tivemos o prazer da r !J tes e associados ,elo OlímpiCO, que a atitune ,desses cida-

esporte do bola ao cesto nes- intermunicipal amistoso, no c0mpanhia de Búb'y Baumer, I
Ao que lemos num matu- dà; De cl�'am:mto nacional.

toda Blumenau oficial, a dãos rendeu excelentes fru

ta cidade. Ainda sábado o qual foram defrontantes 9. Acys, sem falar na -Cel[nho t�no do Rio. c Conselho Na- EI i,re Oil bpúeficiados está a
imprensa e o rádio. desta tos para o clube de nossa

'equipe local do Vermelhos e que já é figurinha "cha�a". clon&l de Desportos deverá Comissãe Esportiva dos Ju- terra, para prestarmos uma predileção_
o "five" do C. E. Anchieta, 'todos aqueles companheiros P�OC('d(1" brC:'ie, a dis'Cribui- gos do Centen:írio de Brus- homena�e�. q,:_e realme�te E o que foi feito, eu

de Indaial. .o resultado de nos rodearam de mil aten- çao de subvenções consigna- que, com 500 mil cruzeiros.j
tenha slgmfIcaçao e�pe�lal vos assegu'ro, é apenas

27 x 25 fa.vorável aos' locais, ções. Em Joinville ainda.
-----

,

- _ p�ra quem tantas e tao Im- uma amostra insignlific9.nte
,diz bem do equilíbrio do en- ,programamos um mergulho O BAHIA QUER ENFRENTAR A PI'e°"rcetbanl'dto�s homenagens tevml._ do que está para ser r.eali-

contro que teve por palco a para domingo na ,decantada I
em tôda a, sua zado. O plano e o apoio in-

��::.r:g��d����Sii�t���::�� ��� ��� �����oso:�� a��::� SELEÇÃO CARIOCA da�o Dr. Aderbal Ramos da �����r,���;�le��OSn��:a �����
tE a quantos o presencia- do pzito, pois segUndo nos· RIO, 7 (V.A.) - Compa- dendo sómente do encontro

Silva. ao "Dêba" tão estima- zaçbes de caracteristicas mo-

parece o Buby é por demais receram ontem à sede da I de data. '

'

do do povo barriga�verde, as nunwr,tais. Vendidos � ti-AUSTIN, 5 (U_P.I.) O ramo Formou o quinteto

I hd I 1
.

Ad zeloso de seu pesqueiro. In- Federação Metropolitana' de '---._",--,_. -. =<n� nossas omenagens mais ca- b!8S de sócio-proprietário,americano Bill Nieder ba- vencõ or com so am, am,
L"d" C t· 1 Pt d felizmente por circunsta'n- Futebol, a fim ':e proporem

j
Tal confronto tp.ra· ,'o,.a

lorosas, fruto da nOssa gra- cUJo a cclocacão está encon-teu o recorde mundial do ". ano, os In la e a e. -_

Estes tr' 'lt· f' cias alheias a nossa von,ta- jogo entre o Selecionado Ca-I renda inteiramente re\'ert,I'- ti_dãoo sincera e ,do

noss.ol
to· no, invulgar receptividalançamento de t1êso, com, es u Imos Izeram

I
a c t d d de não puciemos realizar, es- rioca e o S. C. B'lhia. dir.i-, da em benefíclo ,das v tunas

n,81S completo reconheCl- de, r,'f!,( ederemos nos limi-
um arremêsso de 1999m, sá- s .es as o venc� ar res-

t
'

t ta caçada que acreditamos I gentes ,da Casa da BahIa, das enchentes no No '.·te (10
men o. Receba este almôço, k, de"te estádio a uma ver-bado à tarde. quandO do pec Ivan,ente com 3, 11 e 13, !

_ ,

t seria de gran�e proveito.

Fi-,
que acer,t�ra.m, em princípio, país. - humilde repasto como dhe> pj l-a revolução: o Olimpi-"Texas Relays".

' pon os.
_

,. I
_

caremos porem ,de pé na com AntonIO do Passo, a soem ser os ágapes custea- co �!), á, de qualquer forma,

Tornelilo.R·I·o- promessa e iremos ter a efetivação da peleja. depen-
. NA VARIEA dos por sociedades esporti- o r:a3rr clube social-espor- Ivas, � recebe-lo, DI': Ader- tiv() dt; Santa Catarina. A

f'a-o Paulo A. D. Cole,gial, Campeã do Primeiro AMÉRICA F. C. 2 X bal, como uma expressão Vi1st".i(,áCi do nosso patrimo-
� JORNALEIROS, 1 concreta de que os associa- ni" '; permite e exige. Nil.O

Quaita- feira prosseguiu J Campeonato Estadual I"nfanll"l Defrontaram-se, sábado dos do OlímpiCO sabem iden- Ir!. 1: or.; por menos. E quan-
Ric·SãG Paulo. No

MaraCa-j
. \ últim�. no campo do Colégio tificar na sua pessoa, o des·- do i��so acontecer, nu:n fu-

nã foram adversários Fla- d B t b I' I
CatalInense, em cotejo 1'e- portista perfeito, o homem t·.':o l-astante próximo; .será

e asque e o vanc.he soUcitad.o nelas Jor- que .soube desvencilhar-se re,)'i: tntr um privilég"'io tn-mengo e Fluminense, saindo j .,

vitorios') o rubro-negro, por

I
A equipe da i.l.ssociação Palácio· dos Esportes. logrou, n.alelros as eqUIpes do Amé- das suas. paixões para aca- tegrar-Ihe o corpo social.

2 a 1. Em São Pa�lo defron Desportiva Colegial. dispu, r.otável feito, adjudicanao-lnca. e clo� Jornaleiros. A bar venco nas atividades Repito alto e bom som: os

t 't I P b'
. I partIda fÜ'l bem movl'menta esportivas uma finalidade nossos assocl'a,dos ter'a-o tan-aram "p Palmeiras e Sãó tando em Joinville, o Pri se ao tI u o. .ara ens, pOIS i

-

Paulo. vep.cendo o líder m.:.1 meiro Campeonato' Estadual à turr,la do Colégio Catari- �a com ambas as equipes em si mesma. ta comodidade e tantos be

victo pela contagem ae '* a de Basquetebol Infantil, efe-
I
nense pela estnpenda proe- Joganoo bem. Prive êstes momentos co- neficios. que valerá real-

1. I tuado sábado e domingo no sa. Na fase inicial, aos 35 m. nosco. dê-nos a satisfação dd mente à .pena ser sócio do
- .---- Jabá dá para Mauro. êste sua convivencia e qua,ndo ti- 'glorioso Grêmio Esportivo

passa por 3 adversários e dá, ver que retorna:' a sua que- Olímpico.
para Renato que com uma I rida ilha, leve consigo � I t;"

•

"bomba" 'dentro da área, i certeza de que os seus

mm-I
- malIzando estas minhas

marca o 1.0 goal pa:-a o tos amigos de Blum3nau, à pala�ras, que não �razem
América. Na fase derradei- imensa legião dos seus ad- consIgo ll.tra pretensao se

ra, Mauro, do meio do cam- miradores, outros muitos' não a da humildade, cum

po, consegue ludribiar o go- amigos Q outros tantos ad- pre-me agradecer a honrosa

leiro 'consignando o 2.0 ten- mirft�Olef' se juntaram. 'co- presença da� aut.oridades ci

to para o América quando munganclo com a mesma es- vis, mUita" 1 '. eclesiásticas,

eram decorridos, 9 mts. Aos t1ma e o mesmo respeito que sempre prestigiaram as

25 mts. o goleiro do Améri- que a sua pessoa nos mere- nossas fes�lvidacles, das au

ca foi infeliz numa hola ce. toridades 6SpO: ti�'as, às quaiS
h t t Por I'mperatl'vo' de J'ustiça estendemos o nosso frater-
c u ando para raz e mar- _

cando o tento 0€ honra dos e por dever de gratidão, nal abraço: c. finalmente.

Jornaleiros. Aos 30 m. hou" cumpre-me Citar outros no- da impreQ,"a f'b1ada e e,,>cri

ve um penalti que os Jorna- mes, que igualmente se sa- ta, especiaJ::':)entE; da croni

leiros 'desperdiçaram atiran- lientaram como homens- ca esporti ,Ci, Ó'empre incan-

de por cima do travessão. chave na construção do sável na �u I, C'_hertura, mag- .

O América alinhou assim: alambrado. nifica na "In éficiência, ge-

Nem, Sadi Renato e Henri- Ao Dr. Jorge Conrado nerosa nQ �EU indefectivel

que; Lauro e Nazareno; Gropp, nosso 4. Vi(e Presi- apóio as ooaJ iniciativas.

Marcos" Laude, Mauro. Ja- dente e responsável direto A todos, pú:tanto, as nos

ba e Mário. O juiz da parti- pelas realizàções patrimo- sas homena�er; e o nosso

da foi o Sr. llndré Vilain, niais do clube, fica também agradecime.1tú".
cQm bóa clbaç.ão. ,aqui o 'nos.so "muito obri- (Transcrito. do jornal '.';L 1-

. ,(Qolaboràção de Mauro B gado". O OlímpiCO. reconhe- me", de 8lumenau, de 3 do

;Pirefo)·
.

f oe1'idD�lhe '1S méritos'" i'; g,ra,� corrl;lnte).

Arremessou o peso
a quase vinle. me
tros: novo recorde

mundial

O recorde homologado
pertencia ao seu comp:;l,trio-
ta Parry O'Brien, com

19.25m, ,desde 1 de novembr')

de 1956; todavia, O'Brien

19,3O.m em 1 de agôsto de

1959), Dallas Loní (19,38m
em 5 de março de 1960), Bill
Nieder (19.45m, em 19 de

março de 1960) e DaIlas

Long (19,67m. em 6 de mar

ço de 1960) realizaram fei-
tos superiores
homologado.

recordeao

e
Conselheiro Mafra, 30 - FlOrianópolis - 5.anta Catad!,\a

, !li)'
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de direçã:�:::��rte, e, certame�t:pela� -insólitas 1 Pelo ESPQrte da .. �

I

atitudes dó ex-comunista e atualmente, g:lobe-trotter, «Cont. da 6.11 página)
Carlos Lacerda, que da sua última viagem trouxe de .cC:lflm achava-se espeta-
presente para os udenistas, a inconstância' parÚdària, cu!a:rmente clara, e o mar

a balbúrdia. "passado a ferro". Navega-
Culpamos a UDN, pois se um personagem como o mos vinte e duas horas em

deputado Lacerda, consegue diblar tôda a alta cúpu- águas "denegridas".
la udenista, fazen,do-os de marionetes, esta .agremía- EM FLORIANóPOLIS
ção, insensívelmente, aborda as suas fraquezas. Já a Ifl A VERMELHINHA em de-
renúncia do Sr. Jânio Quadros, foi provocada, em j manda aos Moleques do

parte, pelas "fofocagens" do diretor da "Tribuna da Norte sofreu pane no mo-

Imprensa". toro Em consequência reve-

Somos dos que pensamos, que os partidos políti- laram-se ótimos remadores,
cos, almas das democracias, devem estar nas mãos de certos mergulhadores.
gente capaz, responsável, e que tenha um mínimo de Gabriel com esta diz sen-

espírito público. Na UDN, bem sabemos, encontram- tír-se horrivelmente deprí-
se homens de envergadura, políticos com boas inten- mido. Calma Gabí! Até o fim

ções, mas que infelizmente, deixam-se envolver pelas, da temporada ainda temos i

mil manobras engendradas pelo Sr. Carlos Lacerda.. alguns mergulhos.
E, um partido que se mostra frágil às incursões e ma- MOURA E BAIANO ínau-
nobras de um carlos lacerda (minúsculo mesmo), não gurando a "comentada em-

pode receber melhores considerações. barcação de propriedade do

Também, deixamos patente, que um homem, pela sr. Hulse parece 'também
sua má conduta política ou manifesto visionarismo, não foram felizes. Segundo

Ontem, em uma reunião, na car-a do deputado não representa tôda a programática de uma agremia- comentários, andaram rece-

Cartas Lacerda, após discussão quente, o Sr. Leandro ção, traduzida em um ideal político. Os outros parti- bendo uma bôa esfrega lá

Maciel, candidato já lançado em Convenção, com dos políticas, também estão sujeitos a estas discre- pelos Moleques <;lo Sul.

propaganda e tudo, saiu em rompante, comunicando pâncias, mas o que ocorre na UDN, já é de mais. EM PORTO BELO, Vitor e

mais tarde a sua renúncia à candidatura. Diga-se, para a completa apuração da verdade, Zuza pelos cestões da ilha
O que se poderá deduzir da atitude do ex-candí- que a candidatura cl,o Sr. Leandro Maciel, já nasceu andaram brincando de mer-

dato? Quais os motivos que levaram-no ao gesto ex- queimada. O "corvo" rondou-a desde o .seu lançamen- gulhar. Com a retirada da

j
tremo? Optaremos pelo desiquilíbrio partidário, falta to na Convenção udenista. Ilse que foi recolhida ao

1 ����������������������������������I
galpão o jeito é pescar 'a

-e ---- moda' David.

A , E N .( Ã O E nada mais houve nem
t foi anotado para este fim de

Aulas particulares para alunos da 3.asérie semana.

ginasial - Rua Czispim Mira, 43. Inté

Uma casa sita à rua Es-
teves Júnior, 57. i
'Iratar à mesma rua no

n.O 63 ou Avenida Rio'
• Branco, 145. I

,

RENE,PREY& IRM-Ã-O-S�.A-.-lidístria e comércio V'"de!E�D!:�� re'�",
2C x 40 ms., na Av. Sl'.nta. Cata_

Silveil'8 Lenzi

JlEANDRO RENUNCIA
I (Mais Um Capítulo de "0 Cor,o")

Pode-se dizer, sem mêdo de errar, que a UDN é
um partido arrebentado. Sim, estamos fazendo es

ta assertiva, pois, uma agremiação que não pode, não
consegue sustentar a posição de um seu candidato à

I
vice-presidência da República, fica desacreditada P/;!
rante a opinião pública.

I,
Concordamos que existam correntes dentro dos

próprios partidos, mas correntes, que no final, se

identifiquem, irmanadas sob a mesma bandeira, na
defesa dos mesmos ideais básicos.

Na UDN, não acontece isto.

FLORIANÓPOLIS SEXTA- FEIRA, 8 DE ABRIL DE 1960

PERDEU-SE
MANGONA

Perdeu-se um estofado de motocicleta "Monareta" d,e
côr vermelha, juntamente com duas bolsas da mesma -côr,

Quem encontrar os referidos objetos, será gratificado por

Sá, no Querência Pálace Hotel.

Senhores Acionistas:
"

,RELATÓRIO DA DIRETORIA
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COISAS

Salim Miguel mostrava-me ontem, visivelmente
emocíonado, um artigo sôbre o desaparecimento de
sua revista "Sul", qUe terminava com a seguinte fra-
se: "Sul", qual borboleta rertda, alça o seu derradeiro

vôo, e pousa placidamente sôbre o terrêno sêco e '

árido onde nada existe". Autor da "lapidar"; S. L.
:l: * *

Rodrigo de Haro continua expondo no r. Brasil
Estados Unidos. Quem conhece R.H. já foi, quem não
conhece deverá ir. O edifício (Zal1ia) tem elevador.

* * *

No caminho para a redação, um ajuntamento me

interrompe a caminhada: brigavam, ou tentavam

brigar dois garôtos, quinze anos no máximo:
- Quero vêr quem cospe aqui!
- Cala a bôca, senão é pior!
- Dá nada, tu só tem é garganta!
- Quer ver?

.

- Vão-se embora, crianças, deixem dlsso l
- Me admiro é daquêles marmanjões, olhando

ser fazer nada!
- Olha, ·é melhor tu ir embora, senão me enfezo e

acabo te quebrando!
- Vai embora tu, o que é que há? Tenho mêdo

de tí não! Quero vêr é tu bater!
Acabaram indo embora, os dois.

* * :)

O melhor lançamento cinematográfico entre nós,
nêste comêço de 60 e talvêz até o fim do ano estêve
nas telas apenas três dias, sem a menor Publi�idade.
Roam at the Tap". Enquanto isso o inexpressivo "VOI�
ta ao Mundo em 80 Dias" rola há quase duas semanas

no Rit'l. Lixem-se os espectadores!

O pé está melhorando, muito obrigado .

17.000.000,00

REPÓRTER

Em cumprimento ás díspoeíções legais e esta tutarías, temos a satisfação de submeter á apreciação e consequente deliberação de VV.SS. o Balanco Geral' a de

monstração da conta de Lucros e Perdas bem como o Pa recer do Conselho Fiscal e o Certificado dos Auditores, relativos ao exercício encerrado em 31 d� Dezembro de
1959. Outrossim, colocamo-nos ao Inteiro dispor dos srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos ou Informações que porventura julgarem necessarios.

" Fraiburgo ex-Butiá Verde, 26 de Fevereiro de 1960.
A DIRETORIÀ

tina. esqujna com n. ma São P'.l_
di o, no Bálneário.
PI eço 400 mll cruzeiros.

Tratar: Ana Blas:r.izyk - rUa

portugal, 126 Apto. 21 --

Curitiba - PR.

A T I V O
I - IMOBILIZADO

Imoveis
Maquinismos
Veiculas
Equlpamentos
Benfeitorias
Moveis e Utensilios

III - DISPONIVEL
Caixas Geral e Auxiliares
Bancos

v - REALIZAVEL
A curto' prazo

Almoxarifado:
Existencias

Duplicatas a Receber
Menos: - Descontadas

4.689.615,00
412.115,70

Devedores Diversos
Contas a Receber

A longo prazo
Depositas Compulsoríos
Investimentos Noutras Sociedades

VII - PENDENTE
Premias de Seguros a Vencer

Imposto de Consumo
, Imposto V. e Consignações e Taxas
Cultura de Cereais

Sub-total

X - DE COMPENSACÃO
Ações Caucionadas
Apolices de Seguros
Bancos C/Caução

Total do Ativo

D.EBITO
Despezas da Administração
Imposto
Despezas Financeiras

Provisões
Fundo para Devedores Duvidosos

DISTRIBUICÁO DO SALDO
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva p/Aumento
Capital
Fundia de Reserva p/Renovo e

Ampliações
À Disposição da Assembléia Geral

Somas

Amoldo Ernesto Otto Frey
Diretor Presidente

Saul Brandalise

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1.959

PASSIVO
II - NÃO EXIGIVEL

Capital
Fundos de Reserva

Legal
P/Aumento de Capital
P/Renovo e Ampliações
Especial

, 8.664.990,40
8.666.881,20
7.7&7.486,90
1.369.656,50
1.706.188,50
539.44�,00 .

,

372.536,30
1.490.145,20
1.490.145,20
2.986.168,202M34..(j45';50

224.417,60
65.513,70

Provisões
Fundo para Depreciações .

Fundo p/Deved -Ó: Duvidosos

IV � EXIGIVEL

A 'curto prazo
Fornecedores
Bancos C/GarantIdas
credores Diversos
Contas a Pagar

A longo prazo
Bancos C/Emprestimos Agro-Pecuario
Acionistas

289.931,30 8.339.106,90
468.961,50

12.865.669,00

4.277.499,30

126.957,20
136.328,00 17.406.453,50

483.494,70
792.252,00 1.275.746,QO

VIII - PENDENTE
Lucros e Perdas

Sub-total
804.735,50
20.647,60
347.000,00. 1.203.103,80

48.909.880,80

250.000,00
17.128.000,00
3.619.308,00

VI - DE COMPENSACÃO
Caução da Diretoria
Seguros Contratados
Endossos de Titulas Caucionados

Total do Passivo
20.997.308,00

69.907.188,80

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE "LUCROS E PERDAS"

EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959
CRÉDITO

Resultado das Operações Sociais
Lucro bruto das Vendas

Rendas Diversas
Partitipaçõe« noutras Sociedades
Variações Patrimoniais
Provisões

3.681.775,50
813.512,40
920.563,50, 5.4i5.851,40

468.961,50

210.496,30
841.985,20

Reversão do fundo para Devedores
Duvidosos do exercicio anterior

841.985,20
2.315.459,30

Somas
4.209.926,00

10.094.738,90
Fraiburgo, ex-Butíá Verde, 31 de Dezembro de 1959.

R,Á'DtO GUARUJÁ

6.338.994,90

PROGRAM.A!ÇÃO PARA Q
DIA 8 DE ABRIL DE 1960

(SEXTA-FEIRA)
Às 6,35 -'RANCHO ALE

GRE
As 7,05 - REVISTA MA

TINAL

As 7,55 - A VEMAG Hj-

FORMA
'

Às 8,35 - UM AMIGO A

SEU LADO

As 9,05 - TELEFONE PE

DINDO MÚSICA
Às 10,311' - ANTARCTICA

N0S ESPORTES

Às 11,05 - MUSICAL CO
PACABANA

8.808 068,40 15.147.063,30

2.198.372,10
2.292.744,40
5.591.549,80

49.561,00 10.132.227,30

3.012.846,10
1.302.284,80 4.315.130,90

Às 11,3;' - PARA MUSI-

2.315.459,30 CAL CHANTECLER

As 11,55
<�LFRED

Às 12,10 SUCESSOS
MUSICAIS VARIG

. As 12,25 - A VEMAG IN
FORMA
As 12,30. - CARNET SO

CIAL
Às 12,35 - ENQUANTO

VOCI!: ALMOÇA
Às 12,40 - O QUE VOOI!:

PRECISA SABER
Às 13,35 - CONVITE À

MÚSICA
As 15,05 - SHOW MUSI

CAL R. G. E.

Às 16,00 - A VEMAG IN-
6'ORMA

Às 16,55 REPÓRTER
I\.LFRED
Às 17,45 _: MUSICAL LO

TEI,IA DO E�TADO
Às 18,10 - RESENHA J-7
Às 18,55 - A VEMAG IN

PORMA
Às 19,00 - MOMENTO ES

PORTIVO BRAHMA
Às 20,05 - SE VOCÊ FOS

SE O PREFEITO
As 20,35 - NAS ASAS DO

�CESSO
Às 21,00 REPÓRTER

ALFRED
Às 21.05 - RÁDIO TEA-

TRO I

As 21,30 - A VEMAG IN
FORMA
;

Às 22,05 - GRANDE IN

l"ORMATIVO GUARUJA'

.�s; 22,35 OS SUCESSOS
DO DIA

48.909.880,80

8.878.307,50
434.535,60
119.768,50
24.000,00

250.000,00
17.128.000,00 '

3.619.308,00 20.997.308,00

69.907.188,80

9.456.611,60

638.127,30

10.094.738,90

René Carlos Frey
Diretor Comercial

Hugo Waldemar Frey
,

Diretor Industrial
Willy EgOft Frey

Diretor

Ruy caiâart
Diretor

João Marques Vieira

Contador CRC.PR. 25

Eurídjes Paâüba

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os abaixo assinados membros RfetivoR do Conselho Fiscal da RENÊ FREY & IRMÃO S. A. INDúTRI A E COMÉRCIO, tendo pr��edi�� ao d�VidO e;��e d�
Balanco Oeral demonstraçã;' da'conta de Lucros e Perdas e demais contas, hem como todos os livros de escrituração �a contabilidade e respec l.VOS

d
ocumen os, t:e adlVO�e�o

exercício social encerrado em 31 de Dezembro de 1959, declaram ter encontrado tudo em perfeita ordem, pelo que sao de parecer que as menciona as peç�s eds ao1960
e p

,

blé G I d s Acionistas Fraiburgo ex-Butíá Verde 24 de Feverelro e .

acordo com a situação da sociedade, devendo, pois, pois, serem aprovados em Assem ela era os sr . .,
,

Ewaldo Ernesto Beichert

CERTIFICADO DOS AUDITORES .. d
. ,. ít d

.

f assinados CERTIFICA na qualldade de ReVlSOl'a a

A Organização .Brasileira Orlentadcra de Ne gocios S/,C, por seus p�ritos conta�ores habílí a ?�, in ra-

Estado de Santa cat�rina, que o Balanço Geral 'e a de-

contabilidade de RENÉ FREY & IRMlÃ.O S. A,. INDÚSTRIA E COMERCIO, com sede em Fralburgo, ex-Butla ve:�e, refletem a real situacão econõr.üca-financeira da Empre-

monstracão da conta de Lucros e Perdas, pertinentes ao exercício social. ence.rrado em 31 de Dezembro de 190 ,
,

za, de acordo com as contas, livros e documentos examinados. São Paulo, 25 de Fevereiro de 1960.

I ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA ORIENTADORA DE NEGOCIOS S/C
Alberto Casella

Djl'etor-Oon tador CRC,sP: 5207

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBALAGEM

... 'i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OPINIAO E NOTICIA�;
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1) Osvaldo Cabral _ médico, político, historiador,
folclorista e jornalista é entrevistado em 12 perguntas,
cujas respostas identificam Osvaldo Cabral.

2) Publicou 54 trabalhos, na maioria sôbre história
regional. Tenta agora a ficção.

3) "Acredito na vitória de Celso Ramos à governança
do Estado, para, a qual concorrerei com, �: meu voto. San
ta Catarina não há-de recusar o govêrno de austeridade
que ele, promete .

4) De{i férias a Egas Godinho. Licença prêmlo
Falta-me tempo para continuar cem minha coluna, em
bora não só a redação como numerosos Ieítores _ gen
tileza e bondade, certamente - reclamem o silêncio, do
Egas ...

Bem, diante do que o leitor já lei, nestas linhas, dis
pensâma-nos de fazer a apresentação de Osvaldo
Cabral. Então... vamos ao que interessa.

1 - Que cargos ocupou na vida pública?
R. _, Como estudante. obtive por concurso um car

go no Judiciário, no Paraná. Depois de formado,
fui médico e diretor do Hospital Municipal de Joín
ville durante 5 anos; fui fundador e diretor da As
sistência Municipal de Florianópolis durante 11
anos. e médico do IAPC, cuja Superintendência

\ ocupei por 4: anos.

2 - E cargos eletivos?
R. - Apenas constituinte e deputado estadual em
duas legislaturas, tendo entrado como suplente e

saído coma Presidente daquele Poder,
3 - É verdade que vai deixar de lado as atividades

políticas?
R. _ Claro que não. Nenhum homem deve alheiar
se aos problemas de seu país. A ausência de uma

filiação partidária não representa um desinterêsse
peja vida política da Nação.

4 _ Voltaria às atividades partidárias?
R. - É pOUM provável; mas não é Impossivel . ..

5 _ Que me diz das atividades intelectuais?
R. _ Nelas busco refúgio para os meus, pesares e

desencantos. Estou com 54 trabalhos publicanos, na
maioria livros sôbre história regional e agora 'ten
tei pela primeira vez a ficção.

6 - Qual o gênero de atividades que mais o prende?
R. -:- Qualquer deles procura exercer com critério,
honestidade e independência. Mas o que mais me

agrada é o exercício da cátedra na Faculdade de
Filosofia.

7 - E o jornalismo? Liquidou Egas Godinho?
R. _, Não. Dei-lhe férias, apenas. Melhor dizendo',
uma Iicença-prêmío . " Em verdade, as minhas ati
vidades de médico, com a responsabdlidade da dire

ção de um. serviço público, I.lS meus trabalhos corno
professor e como orientador do laboratório de re

produção de Faculdade de Filosafiame tomam tôdas
as horas do dia. Falta-me tempo para continuar
com a minha coluna nas págInas de "O ESTADO".
embora não só a redação como numerosas leitores
- gentileza e bondade, certamenteo_ reclamam o

silêncio do Egas ...
8 - Ocupou outros cargos públicos?

R. _ Numerosos, mas sem remuneração. Fui presi
dente da Cruz Vermelha Brasileira, seecão de San
ta Catarina: no tempo da guerra, chef; do- serviço
médico da Defesa Passiva Anti-Aérea, membro do
Conselho Penitenciário por vários anos, e tantos
outros que já nem me lembro.. . ;-

9 - Algum livro em perspectiva?
R. _ Espero a todo o. momento o lançamento, pela
Editora Nacional, de "O Monge", uma interpretação.
sécío-antropolôgíca da campanha do Contestado

10 - E em preparo?
R. _ Três já escritos, um dos quais' com honroso
prefácio do eminente mestre professor Osmundo

Wanderley da Nóbrega, e um didático, em prepare
- mas que ainda levará tempo a ser concluído, pois
são muito limitadas as horas de que disponho para
fazê-lo.

11 - Que nos diz sôbre a candidatura Celso Ramos à

governança do Estado?
R. _ Acredito na sua vitória, para a qual concor
rerei com o meu voto. Santa Catarina não Irá-de
recusar o govêrno de austeridade que êle lhe pro
mete. Um govêrno de trabalho planejado e dirigido,
sem a demagogia pe que todos já estão fartos ...

12 - Qual 0 ponto do programa de Celso Ramos que
mais o impressiona?
R. _ Não só impressiona como entusiasma, o de in

tegrar zs regiões mais remotas do Estado na sua vi
da política, social e econômica. Não podemos ser

apenas um têrço de nós mesmos, deixando uma par
te do Estado como subsidiária davida do Paraná e

outra da do Rio Grande do Sul. Devemos auxiliar
Celso Ramos na tarefa de tornar efetivamente ca

tarinense todo o nosso território. E isto Se fará com

a ampliação racional das nossas vias de comunica
ções, com uma eficiente distribuição de escolas, com
uma pronta distribuição de justiça e com a efeti

vação do projeto de nossa Universidade.

Na sucessão dos EE. UU.

Kenne�J enfrenta o o�stáculo �e ser católico
seu rival democrata sr. cunscricões, num total de candidatos. Conforme es-

Humphrey, ao passo que o 3.446.' tava previsto, o senador
vice-presidente Nixon, úni- Kennedy ficou em primeiro
co paladino do Partido Re- O resultado dessa prí- lugar, sem que, no entanto,
publicano, ficou em tercei- meira batalha eleitoral conseguisse o esper�do êxí-
ro lugar, com apenas..... dêste ano por si mesmo não to contundente sobre o

212.030 votos. Tais resulta- constitui contendente trí- candidato democrata rival,
dos referem-se a 2.423 cír- unfo para nenhum dos senador Humphrey.

WASHINGTON,7 (UP) - A importância que está ad

quirindo a questão religiosa, na contenda eleitoral inicia
da nos Estados Unidos, provavelmente não favorecerá o

senador Kennedy, quanto ao seu desejo 'de ser indicado
como candidato oficial democrata na convenção qus o re

'ferido partido realizará em julho vindouro.
Dia após dia, esforça-se o sr. Kennedy por diminuir a

importância da questão religiosa, conforme ainda ontem

fêz, num programa de televisão, no qual anunciou o seu

propósito de também se apresentar nas eleições primárias
da Virgínia Ocidental, Estado que apenas' tem 4% de ca

tólicos, sendo essa a menor proporção em todo o país.

Os esfôrcos e a combati
vidade do "sr. Kennedy, no

entanto, não impedem que
os observadores políticos
considerem, ao contrário,
que o problema religioso
desempenhará importantís
simo papel no desenvolvi-

menta das eleições primá
rias ontem realizadas no

Wisconsin não dissiparam
decididamente tal ínquíe
tacão. Embora sem caráter
definitivo, êsses resultados
dão 257.830 votos ao sr.

Kennedy, contra 229.253 ao

(:EREJEIRA P A·R T E S Á B A D O'
LISBOA, 7 (UPI) _ E' a seguinte a comitiva que a

companha o cardeal Manuel Gonçalves Cerejeira, que
embarcará no "Vera Cruz" para o Rio de Janeiro, sába

do, eia 9/ como Legado Pontifício à inauguração de

Brasília.
Monsenhor Antônio Ave

lino Goncalves, Protono
tário Apostólico Diretor
das Novidades e Arcedía
go do Cabido da Sé patri
arcal.
Monsenhor D. João de

Castro (Nova Goa), Prela
do Doméstico- de Sua San
tidade, Reitor do semíná
rio Maior (Olivais) e dig
nidade da Sé Patrtarcal.
Eng. José Frederico Ulri

eh, antigo ministro de �s
ta.'o, presidente da Junta
de Energia Nuclear e pre
sídente da Fundação Car-

CHARLTON HESTON

dentes de onze "Oscars". O
recorde anterior pertencia
à produção musical "Gigi",
com nove prêmios. O "Os
car" ao melhor ator coube
a Charlton Heston, de
"Ben-Hur", e o da melhor

atriz à intérprete francêsa
Simone Signoret por seu

desempenho no filme britâ
nico "Roam at the Tope".
Os prêmios aos melhores
atôres coadjuvantes foram.
dados a Shelley Winters
("Diário de Ana Frank") e

Hugh G r i f f i t h ("Ben-

LAWRENCE HARVEY, que
era 100·te candidato ao prê
mio de melhor interpreta
ção.

Hur") . "Orfeu do Carna
val" foi considerado o me
lhor filme estrangeiro.
LISTA DOS PRÊMIOS
E' a seguinte a relação

completa dos prêmios: Do
cumentário: "Sererigeti Não
Morrerá" (alemão); filme
de curta metragem: "Vi
dro" (holandês); guarda
roupa, filme em branco e

prêto; "Quanto Mais Quen-

deal Cerejeira (para casas
13 s. classes menos favore
cidas : ;

Rau' Ferreira (Ríba de
Ave). Conde Pontifício,
grã-cruz da Ordem de Be
nemerência. Da Casa par
ticular de Sua Eminência.
Secretário _ Padre Ma

nuel Franco Falcão. enge
nheiro professor do Semi",
nário Maior e diretor do
"Boletim de Inforrnacao
Pastoral".

"

Gentil-Homem Luis
Fiadeíro Cerejeira.

(aso Aída Cúri - PORTEI'RO SERÁ JU l6ADO
RIO, 7 (VA) - O anel que o porteiro Antônio João de Souza usava no de

do, na noite do assassínio de Aida Curi, vai ser a arma do promotor Maurillio Bru

no, no segundo julgamento a que o acusado será submetido, depois de amanhã,
no Primeiro Tribunal do Juri, a exemplo do que ocorreu com seu cúmplice Ronal

do Guilherme de Souza Castro, que acabou sendo absolvido por seis votos contra

um.

Está o promotor Maurilio
Bruno de posse de outros
eleemntos que julga de
grande importância, con

fiando, por esta razão, que
o veredito dos jurados não
será favorável a Antônio
João.

Em contato com a repor
tagem, o representante do
Ministério Público disse aue
vai contrariar o laudo dos
peritos e provará que o fe
rimento que Aida Curi
apresentava numa das fa-

::s ;:;t:i::�uz�:::de�o :::� liM DIA DE CALMA NA UNIÃO SULm
lhe desferiu uma bofetada.

AFRICAN &
... : FI:R1 "�.DOConforme se sabe os peri- ,.�� 1. ��tos chamados a depôr du-

rante o julgamento de Ro
naldo afirmaram que as le
sões que a vítima apresen
tava não haviam sido pro
vocadas por agressão físi
ca.

-

Aproveitou o senhor Mau-
rilio Bruno para desmentir

ORCAMENTO INGLÊS PREVÊ
t

RECEITA RECÓRD
NOVO

LONDRES 7 (UP) - O ministro britânico da Econo

mia, sr. Healthooat Amory, ao apresentar, ontem, na Câ

mara dos Comuns, o orçamento para o período de 1960-

1961 anunciou que no transcurso da ano fiscal encerrado a

31 de março último, a receita do Tesouro alcançou a cifra

recorde de 5.630 milhões de libras esterlinas. "Este, disse o

Ministro é sobretudo um reflexo da economia de expan

são". E� 1958-59, as exportações aumentaram em 14%, a

produção industrial progrediu em 10% e os preços perm�
neceram estáveis, O Sr. Amory disse ainda que a redução

dos saldos credores no plano internacional agravou a po

sição exterior das finanças britânicas, caloulando esta

agravação em cêrca de cem milhões de libras-ouro.

MAIOR TRIBUTAÇÃO
O novo orçamento prevê

ligeiro aumento de impos
tos. Contudo, o impôsto sõ
bre as. entradas de cinema
foi suprimido ,e será au

mentado o dos clubes ou

sociedades em 10 ou 12,5%.
E. há algo inteirame�lte no

vo: os lucros da Bolsa. se
rão submetidos ao regime
de ímpôsto. Por outro lado

a taxa normal sôbre as ren

das pessoais não sofrerá
nenhuma modificação. A

arrecadação prevista para

o ano em curso é de 5.958
milhões d eYbras. A partir
dês te ano, o deficit das
estradas d eferro será. ins
crito no capitulo dos gastos
ordinários. No ano passado,
êsse deficit ascendeu a 90
milhões de libras. Quanto
às medidas que pretende
tom/ar para incrementar as

rendas do Estado.
O Sr. Amory referiu-se a

um severo contrôle para re

primir as' fraudes fiscais e

anunciou uma próxima
emissão de bônus.

HOJE.

as informações que circula
ram ontem no Fôro, segun
do as quais êle não funcio
naria no julgamento do
porteiro. O promotor atri-

buiu os boatos a pessoasin
teressadas em tumultuar os

fatos, salientando que es
tará na tríbuna em defesa
da sociedade.

Deu-Hur, recordista em
"nscars": 11 prêmios

HOLLYWOOD, 7 (UP) - te' Melhor"; guarda-roupa, de película não-musical:
, "Ben-Hur" foi escolhido co- filme colorido: "Ben-Hur"; "Ben-Hur"; melhor argu-
mo o melhor filme de 1959 efeitos especiais: "Ben- menta adaptado: "Roam at
pela Academia de Artes e Hur"; melhor som: "Ben- the Top"; melhor argumen-Ciências Cinematográficas, Hur"; filme de curta me- to original: "Pillow Talk";
obtendo a cifra sem prece- tragem com tema da natu- prêmio especial "Jean Her-

.

reza: "Os Peixes Doura- holt" por humanitarismo:
dos" (francês); desenho Bob Hope, mestre de ceri-
animado: "Moonbird"; dia- mônias na entrega dos prê-
logação: "Ben-Hur"; díre- mias; e melhor direção:
ção artística em prêto e William W y I e r ("Ben-
branco: '''O Diário de Ana Hur"f .

Frank"; decoração: Walter
M. Scott and Stuart A ..
Reiss; direção artística em
côres: "Ben-Hurr"; cine
matografia em prêto e

branco: "Diário de Ana
Frank"; cinematografia em

côres: "Ben-Hur"; melhor
canção original: "High Ho

pes" (do filme "'A Hole in
the Head"; melhor música
de filme musical: "Porgy
and Bess"; melhor música

FLORIANÓPOLIS SEXTA- FEIRA, 8 DE ABRIL DFt 1960

CIDADE DO CABO, 7 A'frica do Sul (UPI) _ Um dia

de feriado legal restabeleceu hoje a calma na. União Sul

Africana mergulhada em' um torvelinho de violências
raciais há 17 dias, porém tudo parece que a trégua será

fugaz.
Sendo hoje dia de festa por motivo da passagem do

308.° aniversário do primeiro desembarque do homem
branco na A'frica do Sul, a greve dos africanos não foi

sentida, já que de tôdas as maneiras teriam que perma
necer em suas casas.

I
,i

TROPAS HOJE
A polícia, no entanto, anunciou que amanhã envia

rá novamente forçàs às P' voações africanas - incluindo
os populosos bairros negros de Nyanga e Lànga, pró
ximos da Cidade do Cabo _ a fim de "proteger" os afri

canos que queiram voltar a.o trabalho. Intervenções si

milares da polícia e do exército nos últimos dias provo
caram violências em que várias pessoas foram mortas e

muitas outras ficaram feridas, especialmente em Nyanga

Programa de Encerramento dos (ur..
�os de Bordados Mantidos Pelo SESI

Dia 9 - sábado às 19 horas: Missa Vespertina na Ca

pela de São João, rezada pelo Revmo. Pe.

Justino Corstjens, que será cantada pelo cô-
1'0 das meninas do Asilo de Orfans.

às 19,30 horas: no Salão Paroquial, Sessão
solene para entrega dos certificados às alu
nas que concluiram os Cursos, sob a Presi

dência do Senhor Celso Ramos, mui digno
Presidente da Federação das Indústrjas do

Estado de Santa Catarina e Diretor Regional
do Serviço Social da Indústria.

Logo após esta solenidade a professôra dos

Cursos, Senhora Valda Santana e alunas,
oferecerão um coquetel aos presentes.

Domingo dia 10 às 10 horas: Exposição dos trabalhos,
,

no Salão Paroquial, permanecendo fran

queada ao público até às 18 horas.

Ás festividades serão abrilhantadas pela Banda do

Abrigo de Menores.

Consórcio JAC - [ruleiro do Sul
\

AGORA!!!

Melhores Unhas e Melhores Horários
PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS:

(ONVAIR
Diáriamente às 0,9:'30 - Direto a São Paulo e Rio

às 18: 00 - para Pôrto Alegre

DOUGLAS
Diàriamente às 07: 30 - Para Curitiba, São Paulo e

Rio.

às 07:30 - Para Itajaí. Joi!J.ville, Curiti
ba, Paranaguá Santos e Rio.

MAIORES INFORMAÇÕES NA AGÊNCIA TAC/CRUZEIRO
DO SUL, À RUA; FELIPE SCHMIDT, 24 -

FONES: 2111 - 3700

I I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


