
Bancada Udenista tiia te Contra�JoiDville:
REQUERIMENTO PEDINDO URG�N(IA A fAVOR DO PRO'

SÁ j.C

ETENDE POSSIBILITAR UM EMPRÉSTIMO À EDILIDADE JOINVIL-
LENSE DERRUBADO· PELA BANCADA GOVERNISTA! A PIRIMEIRA VEZ NA HISTÓRIA POUTICA DE· SANTA CATARINA! REVOLTA
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tIL' I
Econômica já determinou A seguir, damos o têxto pelo art. 101 � 4.° inciso IX e relatado neste Requeri-

.a sess.ao Qe on em c o egis ativo Estadual, os deputados Esti- 9, entrega do empréstimo do requerimento endereça- do Regimento Interno, seja monto.

valet PIres, Orlando Bértoli, Bahia Bittencourt e Ivo Silveira
solícitado pela Prefeitura do à Mesa da Assembléia concedido regime de urgên

I
' de Joinville; mas tal medi- Legislativa e cuja solicita- cia para a tramítaçao do

so icitaram regíme de urgência para o projéto do deputado Jota da precisa do aval do Go- cão foi negada pela banca- Projeto de Lei nr. 73/60, ele

G 1
. vêrno Estadual, como é de ela udenísta : autoria do Deputado Jota

onça ves que VIsa a autorizar o Estado a afiançar empréstimo praxe em todo o Brasil. Exmo. Senhor. Gonçalves, e que visa auto-

federal em favor da Prefeitura de Joinville. Por incrível que
Nunca tals medidas foram Presidente da rízar o Govêrno do Estado

negadas. Assembléia Legislativa a afiançar o empréstimo J,

pareça, a maioria ocasional governista, atenta aos interesses ex- A PRIMEIRA VEZ EM CONSIDERANDO

d d t d T B
SANTA CATARINA! que transita por esta As-

CUSOS O
.

epu a o upy arreto, derrotou a solicitação! É ii primeira vez aue isto sembléia Legislativa, Pro
acontece em Santa Catari- jeto de Lei, aue Visa Au-
na. onde políticos proríssío, torízar o Po-der Executi-
naís pretendem esconder vo Estadual a arrancar
seu despeito prejudicando empréstimo a ser contraí-
comunas florescentes como do pela Prefeitura Muni-
Joinville. De qualquer for- cipal de Joinville, para
ma, será solícítada, em bre- ser utilizado na amplia-
ve, novamente urgência cão dos servícos de abas-
para t,,-l iniciativa. Recór- ferimento de -água na sé-
da-se. a propósítc que quan de daquele Município;
do o próprio Govêrno Es- CONSIDERANDO
tadual necessitou do apôio que Projetos desta natu-
'da..; bancadas da Oposição reza revestem-se de um

para contraãr empréstimo' modêlo padrão e aue as

federal, há pouco mais de condições legais de- ccn-
2 anos, obteve apôio ínte- cessão obedecem aos re-

grai das mesmas. gularnentos dos Estabele
cimentos de Créditos fi
nanciadores;

CONSIDERANDO
ter sido norma, até a prc
sente data, do Poder Exe
cutivo Estadual conceder
aval indistintamente a

todos os Municípios do
Estado, r que buscam re

cursos fóra das rendas
próprias elo Estado, para
o maior e melhor desen
volvimento de seus servi-
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Bancada Udenista Derruba Projeto
em Favor da Fécula .'

AO MESMO TEMPO, �EGA AUXíLIO PA�lA HOSPITAL DE MAFRA MAS CONCE ..

DE ..O PARA SOCIEDADE ESPORTIVA DA MESMA CIDAD·f!
Quando, na sessão de :3

(:0 corrente, entrou em vo

tação o pro.eto do deputa
do ORLANDO BÉRTOLI
concedendo benefícios à
fécula ou sejc, mandando
fixar o limite' nara a co

brança e taxação de impos
tos que incidam sôbre as

oneracões com 11, fécula da
mandioca, todos pensavam
IJUP ::; Casa daria inteiro
apôío à reivindicacao do
! eprescn tante do Vaie do
It<�jaí. Como se sabe, a

produçãr e industrializa
ção da mandioca, é um dos
fatores (,') nosso desenvol
vimento ngricola e o erário
tem sido fartamente bene-

fidadc com as suas opera
cões. O deputado Bértoli,
com a sua costumeira ati
vidade em favor da solu
ção dos nossos problemas
ccupou mais uma vez a tri
buna, dissecando o assun

to e mostrando à Assem
bléia que grande servico
poderia se prestado à a
gricultura catarinense.

Entretanto, a bancada
udenista fez-se surda às
a.�pirações dos produtores
da férula e derrubou pro
jeto tão importante.

E" como se não bastasse
a precipitacão, a mesma

bancada, na mesma sessão.

Proibidas na Guafe'mala manifeslacões
. ,

contra a Repúb'!(ã de Fi�el (a,sfro
GUATEMALA, 4 (UP) -

O govêrno guatemalteco pe
diu ao cidadão cubano, Sér
gio Martin Vidal, para
abandonar o país, em face
das acusacões do chanceler
de Cuba, Raul Roa, de que
esteja preparando um mo

vimento contra o regime de

...
Fidel Castro. Informa-se
que Martin Vidal partirá,
hoje, com destino a EI Sal
vador. As autoridades proi
biram também aos cubanos
exilados na Guatemala que
se apresenteD1 em progra
mas radiofônicos contra
Cuba, como vinham fazen
do as emissôras locais. Des-

ta forma, deu ordens, termi
nantes às estacões de rádio
para não permitirem tais
apresentações.
A Inglaterra anunciou

modificações em suas re

presentações diplomáticas
em Cuba e Colômbia. A. S.
Fordham, embaixador em

Cuba desde 1956, seguira
para a Colômbia, onde irá
substituir o embaixador Sir
James Point. que irá se re

tirar do serviço diplomáti
co no fim do ano. H. S. Mer

chant, qUe atualmente é
cônsul em São Francisco,
será o novo embaixador em
Cuba.

para ser lógica com () seu

comportamento, negou au

xílio em favor do Hospital
São Vicente de Paula mas

concedeu-o a uma socieda
de esportiva .da mesma ci
dade! Pasmem, mas é ver

dade!

VISITA DO SR. E. P. GONCALVES
•

Deverá chegar hoje a presidir o encerramento do
Florianópolis, o sr. E. P. C u r s o d e Panificação
Gonçalves. gerente-geral "Fleischmann". levado a
da St?ndard Brands Of efeito nesta' capital por a":
Brasil (Região Sul) que quela prestígtosa firma.
vem visitar a filial local e

ANIV'E'RSÁRIO DE IMPLANTACÃO DA
•

BAN'DEIRA PANAMENHA NO CANAL
PANAMÁ, 4 (UP) que pertencem. ao movi-

Trinta. jovens panamenhos, mente democrata-crtstão
que .ajudaram a 'implantar

'

cujos fniad'ós -têm instru�
a J:)�ira nac,i�l � ze- _� --de ;Ye�- (;::;1 branee
na do, cam�1 pela prime�ra nas eleições ÇIó próximo do-
vêz ha dOIS anos,· reste] a- mingo. A manifestacão foi
ram o aniversário percor- vistosa e pacifica. Aotermí-
rendo a rua principal de nar foi entoado o hino na-

Balboa, dentr? da z9n.a, en- cional. A polícia da zona

vergando trajes. típícos e ficou observando sem in-
cantando árias' nacionais. tervír.

'

Muitos dêles são estudantes

A V I S O
A DE,LEGACIA FISCAL

DO TESOURO NACIONAL
EM SANTA CATARINA,
para conhecimento dos in
teressados, comunica que
não serão efeuados, a pnr
tir desta data, pagamentos
a aualquer servidor ativo,
inativo, ou pensionista,

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

Polícia Militar
125.° ANIVERSÁRIO DE FUNDACÃO

•

A brava milícia caíarinense. tem hoje seu dia festivo,
com a pa�sagem do 125.0 aniversário de fundação.

A todos quantos souberam honrá-la e exaltar-lhe () no

me, fazendo-o glorieso e respeitado, as nossasl homenagens.
E a todos quan-i;os ainda a servem, pugnandol pela! ordem e

pela tranquihdad1e públicas, na pessoa do seu comandante, en
viamos nossas efusivas congratulações.

* * *

o G R AR

I _- PARTE

Tenente Simõe�
Fausto
Lúcia de

Janjão_ .- Dobrado

M A

Murcha dos Granadeiros - A. D.

Martha '-- li antasia da Opera - Friedrich V. Flotov

Vinho Mulher e Canto - Grande Valsa - J. Strauss

F:m. um Mercado Persa - Intermezzo - A. W. Retelbey
Capitão Procópio - Dobrado - J. S.

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

sem::. apresentacão do
comprovante de entrega da
Declaração do Impôs!o de
Renda, quanelo >O servidor
a isto estiver sUjeito, ou
sem o preenchimento da
ficha de "Declaracão de
Rendimentos c Encargos"
(modêlo 5.150). para os

que percebam quantias su

periores a crI' 90.000,00 e
até cr$ 180.00,00 anuais.
2 - As pensionistas, cujas
pensões se'jam superiores a

cr$ 90.000,00anuais. estão
obrigadas à apresentacão
do recibo de entrega

.

rI:l
l'espectiv!1 declaração.

cos:
CONSIDERANDO
ainda, que o Govêrno do
Estado, além das garan
tías oferecidas pelos Mu
nicípios que pleiteiam
empréstimos, têm a asse

gurar-lhe o aval a cota
do art. 20 da Constituicão
Federal, Que lhes é paga.
sempre à vista de encon
tro de contas procedida
pela Contadoria Geral elo
Estado;

.

CONSIDERANDO
finalmente, o caráter IQ
tineiro do Projeto em re
ferência e que nas de
mais oportunidades sem

pre tem merecido o apôio
do Govêrno do Estado ele
Santa Catarina.

REQUEREl\1 os Depu-

J Sab das Sessões,
4 de maio de 1960

ESTIVALET PIRES
BAHIA BITTENCOURT
IVO SILVEIRA
ORLANDO BÉRTOLI

EDUCACÃO DE CRIANCAS EXCEPCIO ..

• •

NAIS NO SUL DO PAíS

VÁRIOS NOM'ES EM FOCO PARA
O EXECUTIVO DA GUANABARA

Os responsáveis pela ,Ul.�
dústría, comércio e admi
nistração da maioria dos
municípios catartncnses
que estiveram presentes às
reuniões do Seminário Só
cio-Econômico de Santa
Catarina, nas cidades de

Itajai. Blumenau e Join
ville, mostraram-se apre
ensivos quanto aos proble
mas educacíonaís da po-·
pulacâo cio interior. Assim,
dois depoimentos foram
interessantes durante os

referidos trabalhos. O pri
meiro dêlcs dado em Itajaí
pelo deputado estadual
Spínola Bittencourt, que
defendeu perante os em

presários a necessidade de
um esfôrco maior e de
conjugacâode esfôrcos com

os podéfes Públícos para
que sejam aumentados os

postos de puericultura nas

diversas comunas, de ma

neira a se ter uma assis
tência completa para os

menores e suas mães. pro
píciando saúde aos futuros
responsáveis pelo destino
do desenvolvimento regio
nal no Estado. Todos os in
dustriais aue ali estiveram
presididas

-

pelo industrial
Celso Ramos, com a pre
sença do sr. Jacy Maga
lhães, diretor-executivo da
Oonfederacão > Nacional da
Indústria, 'e do técnico Eu
rico Souza Carvalho, coor

denador-geral (10 certame.
ficaram com os reclamos
do representante do povo
(10 Vale do Ita·jaí se prontL
ficando a estudar minucio
samente o assunto.
No âmbito na educação

dos excepcionais, o tema

tando algum interêsse en
tre os dirigentes dos por
tidos consultados. Afora o

nome do ex-presidente da
República, foram leD19ra
dos também como .capazes
de congregar as fôrças si
tuacionistas os ministros
Lafaiete Andrade e do sr.
Ernani do Amaral Peixoto.

foi tratado pelo prefeito de
Brusque, o médico Carlos
Moritz, aue se mostrou [1

par do problema e de suas

repercussões sociais e eco

nõmícas, dado que se não
se cuidar da questão, o nú
mero de [ovens oue futura
mente não estarão em con

dícões de trabalhar será
muito grande, criando uma

situação de difícil solução
com profundos reflexos eco

nômicos. Éstes menores po
derão prestar servícos à
economia' regional se' con
venientemente assistídos,
mas dependem da apllca
ção de mestres altamente
especializados. No momen

to, explicou o prefeito de
Brusque, já temos em fun
cionamento em nossa cida
de o Instituto Santa Inez
que interna dez criança�
excepcionais, mas- o núme
ro delas, de acôrdo com
nossas observacões. é bem
maior no Interior catarí
nense, Os industriais que
se mostram interessados
em programas ele natureza
devem propiciar aos edu
cadores as condicões ne
cessárias pára novos rumos

na. educação dos excepcío
nais. O Seminário Sócio
Econômico de Santa �Cata
rina, que tem na presidên
cia o industrial Celso Ra
mos, deverá estudar cnínu
closamento Q tema é-pí'O:"
curar as soluções adequa
das de modo a ter-se ele
m�nto para a formaçoo de
mãe-de-obra a I t a ménte
qualífícaría para a indús
tría.

(Do Correto da ManJo.ii
de 21-2-60)

.

Quatro PaíseS· querem
comprar nossos�ecidos
SÃO PAULO, 4 (U. P.) _ com a estamparia típica cada de que reina interêsse

Quatro países desejam ím- dos últimos tempos, en- em alguns países quanto à
portar nossos tecidos, prin- quanto alguns importado- nossa produção de tecidos
cipalmente os de algodão, res da cidade de Alexan- d� "nylon' ou de fibras sín-
foi o que chegou ao conhe- dria pedem informações tétícas

.

próximas. Neste ca-

cimento da diretoria do sôbre o nosso algodão. Pa- so se situa a producão tex-
Sindicato da Indústria de ra que o assunto possa ser til do Estado d� Saiita Ca-
Fiação e Tecelagem do Es- conhecido .em mInúcias, o tarina, cuja Federação das
tado de São Paulo. Esta no- presidente do Sindicato Indústrias se mostra inte-
tícia foi dada pelo presi- disse que os seus associa- ressadél:_ em apresentar sua

dente da aludida' entidade, dos terão conhecimento de -produçao neste caD1po, da-
"industrial 'Joaquim Figuei- tudo atraves de circulares <io que as cidades de Join-
redo Filho, que explicou es- que serão redigidas e dis- . ville, Blumenau, já regis-
tarem interessadas em es- tribuídas dentro de mais tram índices apreciáveis de
tabelecer relações' comer- alguns dias. Esta notícia progresso no mesmo. Fa-
ciais com o Brasil neste vem numa época eD1 que lando à reportagem sôJJre O
sentido a Africa do Sul o nossa indústria têxtil atra- assunto, o industrial Celso
Egito, a Inglaterra e os Es- vessa fase de franco pro- Ramos, presidente d� Fe-
tados Unidos. Outro caso de gresso e com ampliação de ração das Indústrias, expU.,
interêsse surgido foi o de suas fábricas. cou que ainda não recebeu
Moçambique, que deseja Além desta parte, foi a nenhuma comunicação ofi-
nossos tecidos de algodão reportag.em também notifi-

.

cial dos aludidos países,
mas que se interessa pela
questão e espera mesmo

que os tecidos catarinenses
venham a agradar em cheio
no mercado internacional.
Entre os tecidos que pode
riam destacar-se na fabri
cação do Estado sulino, dis
se o sr. Celso Ramos, pode
riamos destacar os denomi
nados "orlan" e "ban-Ion"
ambos já garantidos por
uma tradição de priD1eira
qualidade e que vêm tendo
grande consumo no próprio
mercado interno brasileiro.

JORNAL DE NOVA YORK� COMENTA
INTERCÂMBIO RUSSO-AMERICANO

necessita são bens de ca

pital e a União Soviética
não está eD1 condições de
exportar maquinarias e

equipamentos "a todos .os

países que fazem pedidos
urgentes". Disse, ainda, que
o "intercâmbio com os Es
tados Unidos equivale a

aproximadamente 4.000 bi
lhões de dólares, de um la
do .e do outro, o do bloco
soviético, provàvelmente,
hão passa de 100' mUhões".
Este é o quadro até agora

�e não há indícios convin
centes de que a política so

viética sofra uma mudança
drástica. Enquanto isso, se
ria boabgem objetar nos

Estados Unidos que os paí
ses latino-americanos pro
curem desfazer-se de seus

excedentes aonde pude
rem".

Desapa,recido pe·
queno navio
Dinamarquês
COPENHAGUEN, 4 (UP)

- Teme-se nesta cidade
que um pequeno cargueiro
dinamarquês, COD1 18 pes
sôas a bordo, tenha afun
dado ao sul da Groe�.lândia.
As autoridades anunciaram
haver encontrado destrocos
que se presume sejam -do
"Anne", de 500 toneladas,
que transportava 15 tripu
lantes e 3 passageiros, in
clusive mulheres. O navio
transmitiu sua posição pela
última vêz no sábado, indi
cando encontrar-se a apr.o
ximadamente 96 quilôme
tros ao sul-sudoeste do ca

bo Farewell, na ponta mais
meridional da Groenlândia.
Naquela zona o pequeno
navio dinamarquês "Hans
Hedtoft" chocou-se em ja
'neiro do ano passado con

tra um iceberg (montanha
de gêlo), afundando com

95 pessôas a bordo.

Em homenagem à Polícia Militar pelo transcurso do
125.0 aniversário a Banda de Música desta Corporação, levará
a efeito uma retreta no jardim "Oliveira Belo" hoje, com início
às 19.30 horas.

- Dobrado - de Arnoldo Martins
-- Fantasia da Opera - C. Gounod

Lammermoor - Côro Cavatina e Quartf'to (Opera)
de Donizetti

- A. Walgele
II - PARTE

RIO, 4 (VA) - O Almi
rante Augusto do Amaral
Peixoto inf()rmou ter con
vocado o diretor-regional
do PSD do Estado de Gua
nabara para, quinta-feira
próxima, a fim de pedir
aos diretórios que indiquem
os candidatos a constituin
tes, cuja escôlha será ho
mologada pela c.onvenção
do partido.
Acrescentou que até ago

ra o PSD de Guanabara
ainda não tem candidato
certo ao govêrno do Estado.
de vêz que seu empenho é
o de apresentar o nome que
congregue tôdas as fôrças
políticas que apoiam as

candidaturas do Marechal
Lott e do sr. João Goulart
nesta cidade.
- O PSD local - frisou

Almirante Peixoto - não
-tem qualquer reivindicação
quanto à apresentação de
candidato próprio ao govêr
no do Estado. Estará pron
to para apoiar qualquer no
me fora de seus quadros,
desde que seja o denomina
dor comum das fôrças que
estão apioando as candida
turas situacionistas à pre
sidência e vice-presidência
da RepÚblica.
Por .enquanto, continuam

correndo satisfatoriamente
as conversações em tôrno do
nome do marechal Dutra,
cuja indicação vem desper-

NOVA IORQUE, 4 (UP)
- O "New York Times" su-.

geriu em um artigo que é
importante não perder a

"perspectiva" ao lêr a res

peito de acôrdos comerciais
da União Soviética com paí
ses da América Latina. Ci
tou o acôrdo .entre o Brasil
e a URSS, que equivale a
100 milhões de dólares; o
de Cuba: "um muito D1aior
feito antes, pela Argenti
na", e o intercâmbio com o

Uruguai e Chile nos últi
mos anos. Disse que o in
tercâmbio comercial com o

blóco comunista não chega,
nem com o recente impulso,
a três por cento do total.
Faz vêr que tanto a URSS
como a América Latina são
exportadores de matérias
primas.
"O que a América Lat�na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSARIOS 'e as simpatias umanímes de

DR. MARCILIO MEDEIROS seus jurisdiconados.
A efeméride de hoje re I Assocíando-nos às justas

gistra a data aniversária do homenagens que ao emínen
sr. dr. Marcílio João da Sil (te juiz serão hoje prestadas,
va Medeiros, íntegro Juiz de

f
enviamos - lhe, respeitosa

Direito da 2a. Vara da Co- mente, nossas felicitações.
marca de Blumenau. FAZEM ANOS HOJE:
Dono de vasta cultura ju- '- srta. Apolônia Píeroskí

rídica, aliada aos melhores - sr. Arlindo Sales
conhecimentos humanísticos - sra. Dilrna Taulois An-

o ilustre magistrado é figu-. drade Mesquita
ra que honra sobremaneira 1- sr, dr. José Felipe Boa
sua classe e, por isso, na baid
comarca da sua atual juris-

f
- sr. Rolg-Vitor Krespky

díçâo, como nas demais em - sra. Lalete Campos Bar-
que exerceu seu' alto cargo, bato
teve sempre o geral respeito - srta. Dalv,a de Oliveira

lHIee _ ' * ;

: STUD�O JURíDICO i• •\) .
: Advocacia em geral no Estado de e
• o

: Santa Catarina :
• Mauricio dos Reis __ advogado o
• O
• Norberto Brand __ advogado' O
• t· �
: correspondentes: Rio de Janeiro :
: São Paulo �• Buenos Aires •• J• Londres o• o• •o Man sprícht Deutsch •
: English spoken =
: On parle françaís •

: Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 21,98-2681 :
, ,.'.'-., "' ,
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MAIO
DIA 8 - Às 9 horas, estréia do "DISCO DANSE" com

a apresentação do famoso cantor LUIZ HEN
RIQUE.

DIA 14 - Jantar Dansante, com desfile de saias e blusas
da Boutique de Jane Modas, organizada pelas
Soroptimistas.

-DIA 15 - "DISCO DANSE", dás 9 às 13 horas.
DIA 18 - Bingo em benefício do Pio dos Pobres da Igre

ja Santo Antônio.
DIA 21 - Desfile' de Charms Moda.
DIA 22 - DISCO DANSE dás 9 às 13 horas.

OSVALDO MELO
A PONTE E AS PLACAS - Do dr. Schmiegelow, di

retor da Dersc, recebemos esta carta que ontem não foi
publicada pela razão de estar pronta a cronica que ontem
publicamos.

Ei-la�
Florianópolis, 30 de abril de
Ilmo. Sr. Oswaldo Mello,
A/. de O Jornal "O Estado"
NESTA

1960.

Prezado Senhor,

\
..

Ã respeito da nota publicada no jornal "O Estado"
onde v.s. brilhantemente colabora sôbre assuntos' da
'Nossa Capital" cumpre-me esclarecer o seguinte:

1 - A pavimentação da ponte "Hercílio Luz" que será
com madeira, revestida de asfalto não terá uma placa in
dícando "OBRAS DO GOVÊRNO FEDERAL".

2 - Não terá essa placa porque a obra é do Govêrno
do Estado, tendo o DER assinado um convenio com o

D.N,E.R no valor de Cr$ 8.000.000,00 e a obra custará ao

Estado aproximadamente crs 28.000.000,00.
3 - O convênio já foi aprovado no D.N.E.R, não tendo

o Estado -até o presente momento recebido qualquer im

portância, mas nem por isso, deixou de iniciar os serviços,
já tendo pago à firma responsável a importância de .... ',

CrS 1.500.000,00, pelos serviços preliminares.
4 - O prezado colaborador já deverá ter visto a pla

ca que foi afixada no local mas, com os seguintes dizeres:

"PONTE HERCÍLIO LUZ PAVIMENTAQAO OBRA DO

GOVÊRNO DO ESTADO DERSC - DNER EXECUÇÃO
MACHADO DA COSTA S/A,"

5 - Grato pela acolhida que der

cimento.

sôbre êste esclare-

Cordialmente,
EngO Civil Felix Schrniegelow
Diretor Geral do DERSC.

L O T E S
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

Fone 2391 e 3426.
Montepio 3.° andar - Sala 305 -

i __ ._ . .LI0
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Sociais

-0-

lace terça-feira com movi- para assistir o casamento de

mentado coquitel. Norma Couto e Eduardo Sil-
--0-- veira - O acontecimento

Litoral, a revista que apre- será no próximo dia 21 às dez

senta aspectos sociais de e trinta horas na capela do

nossa cidade vai circular na Asilo de Orfãos.

próxima semana. --0--
--0-- Na próxima semana esta-

Jantavam \ no Querência rei bastante preocupado com

Palace na noite de 3a feira o movimentado desfile pro
os Drs: Rogério Monte Via- movido pela boutique Jane

na Raup, consultor juridico Modas, que terão como ma

no Rio de Janeiro, Dr. José niquins: Irene Lacerda, Ma
Martins chefe do Departa- ria Margarida Lenzi Marilia
menta de Administração e Machado, Rosemerie Buend

Finanças do Instituto Nacío- gens, Gracia Assis e Rosita
nal de Imigração e Coloni- Oliveira.

zação e José N, Nogueira --O--

Inspetor do IBGE em Santa
-

O jornalista J>airo Calado

O casamento de Margot I

Luiz Henrique o cantor do

"society", fará sua estréia
nos salões do Querência Pa-

se suceder na noite de do

mingo próximo - Quem será
a homenageada ?

Acabo de receber convite

stê::]
U�%·,%SSSS%SSSS%%S%$%�$$%l
Ninguem ofende ninguem,
Mas diz o velho rifão
Que quem protege ,gatuno,

É como êle um ladrão.

será amanhã.
-0-

Blumenau - Marily Deeck,
recebi seu cartão agradeço
sua gentileza. Estarei nesta

progressista cidade em ju
nho para a parada de ele

gãncía Bangú.
--0-

Será um verdadeiro espe
táculo de "ballet" o casa

mento da princesa Marga-

viajou ontem para o Rio, on
de deverá ser Internado no

Hospital dos Servidores Pu

blico - Desejamos ao ilustre

Jornalista, um pronto resta
belecimento.

[uno de Admissão
ao Ginásioreth e seu noivo Anthony

Armstrong Jones, que ontem
regressaram do fim-de-se
mana pasado no Castelo 'de
wíndsor a fim de ensaiar os

diversos aspectos da soleni

dade, que se realizará no

Abadia de Westminster.

Sábado acontecerá desfile

Bangú na cidade de Tuba
rão. Quem receberá a faixa
de mais Elegante? MATEMÁTICA, PORTU-

--0-- SUES, FRANÊS E LATIM.
As senhoras Miryam NO,"' P"1,EPARA - SE ALUNOS

brega Bauer e Maria Leoni- "ARA O CURSO DE AD
da Vieira estão em prepara- ','!;SSAO AO GINASIO. RUA
tivos com suas toiletes para '30UZA FRANÇA, 20 - Te
um elegante jantar que vai 'ef:':le 35-30.

SAQUEADO O CARGUEIRO ENCALHADO EM
TORRES

Como o título acima, o Diário de Notícias do dia 26

I� últírno noticiou a abordagem a estilo Lafytte; o a

>1 coritecimento, verdadeiro ato de pirataria, levado ?

, efeito em canoas, seria interessante, caso não dei-
xasse os catarinenses em humilhante posição; não
porque os piratas fossem de Santa Catarina, mas

porque autoridades policiais catarinenses estão en-

1'01 \ Idas no roubo..

Lançamos o nosso apêlo ao Govêrno do Estado
para 'providências que venham por cobro a desmora
lização flagrante da polícia catarínense, ainda há
poucos dias motivo de ridículo até em peças de tele
visão, noticiários de imprensa e de rádio. A nossa

policia que conta com tantos servidores categorisa
dos e honestos, não merece, de modo algum, a des
moralização que está sofrendo por culpa de uma meia
dúzia de policiais Que valendo-se do acobertamento
político, prevaricam e lançam à lama a dedicação, o

trabalho. a competência e os esforços ria maioria
honesta que abnegamente labuta para elevar o bom
nome da instituição policial catarinense.

"JOVEM, VOCÊ JÁ SE I
ALISTOU PARA O SERVIÇO

MILl�rAR? I
Há ínterêsse em que to-I

dos dívulguer.. a Lei do ser-1viço Militar, Estabelecimen
tos de ensino públicos e par

ticulares fizerem
A referên-I

cias elucidativas a ele:
Todos os brasileiros são 0-

brigados a prestar a Pátria,
na forma da Lei, o tributo

do Serviço Militar, segunda
suas habilitações e condições
de capacidade- (Art. 25 da

Lei do Serviço Militar), To-

INFORMkÇüES RUA JERONIMO COELHO, i-s, SA-
do brasilciro alistado, ou

LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO.
não, deverá considerar-se

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU-
convocado para o Serviço

LORLTDA!. Militar no ano civil em que
Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras

completar dezoiito anos de
,10 Estado:

A' ' •

1
idade independente de Avi-

Como se chama a pessoa nascida em Brasil ia?
soso ou Notificações. (Art. NOTURNONo.ne : .,." .. "., ,..... Resposta: .... , ... , .....

34 d?. Lei do Serviço Miltar). Horário: DIURNO e

EndeI:eço: ." ... , ".,.'

Todo brasileiro alistado ou CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA
Localidade: ,."", .. "" .. ,

revista, que mudar de 00- Rua Felipe Schmidt, 19 - 1. andar - Sala 4
Remeta sêlos para a resposta. ' .

-mícílío- devera comunicar -- ,_ -----

Atendemos em nossos escritórios à rua Jeronimo Coe-

A (
-

Odentro de (trinta) dhW;, pes- D A IR T I ( I P Alho, 1-B - Sala 11 - quaisquer serviços, tais como: pro- soalmente, ou por escrito, à li '

t

'

curaçôes, requerimentos, contratos, recibos, cartas enca
CR Art. 113 da Lei do Ser-

minhamento às repartições públicas, etc.

Diàriamente das 10 às"12 horas.

Catarina.
-0-

Já se encontra em nossa

cidade, o novo chefe do 160
:Jistrito Rodoviário Federal,
que é o Dr. Eupidio Costa de

Souza:
-0-

Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM C,OMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

SACO DE GATOS
São tantas e tais as trapalhadas da dona Uderril

da. que somos obrigados a relacionar algumas em or

dem numérica e cronológica. Assim:
1 - A U.D.N. adota Jãnio, um estranho, e repu

dia o udenista Jurací. Serpente que engole os pró.
prios filhoR, ...

2 - Jânio berra que não pediu, foi chamado e

rogado, é livre e sem compromissos partidários. Pa
ra confirmar, aceita e apoia para seu Vice ,além do
Udenista Leandro, o dissidente petebista Ferrari,
dando assim começo ao começo de uma confusão
confusa.

3 - Estoura inesperadamente a estupefaciante
renúncia do Vassoura que varrendo a si próprio es

perava abalar o País. Abalou a U.D,N.; porque o

País, nem te ligo!.
4 - A humilhante submissão da Udenilda ao

Vassoura assustado, ocasionou posição ridícula pa
ra ambos, quando Jãnio renunciou da própria renún
cia.

5 - Carlos Lacerda pega a vassoura e varre o

seu correligionário Leandro Maciel.
6 - A U.D.N. apresenta Milton Campos, mas a

Uderrílda, nordestina varre e rejeitando contrapoõ
,José Américo.

Nesse pé as confusas embrulhadas, quando, dia!
atraz, o cornem av ivta da rádio Tupi bradava estu

pefado que Jânio devia estar louco, pois enquanto o
'"

uderrismo procurava eonciljar e confirmar Milton" o

Vassoura fazia comício conjunto com Ferrari e ber
rava a plenos pulmões que Q seu compromisso havia
sido com o Norte. explicando, a seguir, que tendo de
sistido o candidato do NOl te, não tinha mail' nenhum
e pedia votos a Ferrari.

Entenderam? O Vassourinha tinha, mas já teve,
não tem mais, mas terá, e a submissa e humilhada
U.D.N. que o apoia, que se arranje como puder .. >

Caderneta Perdida
Perdeu-se a caderneta de

11.° 02065 - 2.a, da Caixa

Econôm'ica Federal de S. C.

PRESO AMINTAS MELO?
Amintas apresentou-se, Embora

ele cu os mentores, pela imprensa
ato foi "VOLUNTÁRIO" (?) '"

Acontece que estávamos informados, há días..
que um certo Tenente Florêncio havia sido mandado
emissário de uma alta autoridade local, convencer o

dito,
O Tenente, parece, rracassou. A tal autoridade

mandou outro, Tenente Coronel Feliz Vieira e o ho

mem surgiu repentinanmente, escoltado pelo seu co

lega, e apresentou-se voluntariamte (?) no quartel
na tarde de anteontem.

Informamo-nos e soubemos que Feliz, a manda
do da mesma autoridade, foi ao quartel e requisitou
um dos [pes da Corporação com o qual foi buscar
o voluntário.

Será que o nosso govêrno não tem pena da nessa

polícia e continuará a acobertar uns para estimular
outros?

constrangido,
oposícíonlsta, o,

DR. BIASE _. FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcial, tratamento pre-natal.
Alergia . Aiecções da pele.

APEPITIVOS
�USIC'AOOS
DIARIAMENTE DAs /!IASP3I1s,

NEGÓCIOS EM GERAL
CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS

Servico Militar
t

"Campanha do A-
listamento Militar

em 1960"

sa�

viço Militar).
Os convocados que pos

suam documentos militares.
devem ter. o máximo cuida
:'0 para não o perder, esta

rãc contribuindo dêsse modo

para eficiência de, sua Cir

cun- críção de Recrutamento,
e p�re o seu próprio bem.

Eleitor! Respeita-te a ti mesmo!

Exercita o teu voto com dignidade
Pois somente assim, com CE!!SO
terás
Governante austero e dignidade

..

m.m,mm�!e J_"e ..

;US%OSSSS%SSS·SSSSSSSSSS

CORDEIRO
DENTISTA

Rua Jerônimo Ceelho l-B - Sala 11

V.S, DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU

APARTAMENTO
"A T E N <Ç Ã O"

::II1ANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAQUE MAIS ALUGEL!
CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE

�A ENTRADA E SUAVES PRESTA<ÇüES MENSAIS.

,___..-

'Dr. (I ,R O
CIRURGIÃO

I'

PAULO R. DE AQUINO LUCI GAYGNETT ALVES

E E

NADIR R. DE AQUINO AGENOR MANOEL ALVES

Participam aos parentes e pessôas de

suas relações, o contrato de casamento

de seus filhos:

MÁRIO NELSON e

NOIVOS

Florianópolis, 24 de Abril de 1960

ELIETE

v
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in

cerno, 3 quartos, copa e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar

la 501. Fones: 2198 e 2681.
.
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Batedetra

1',· SUPER ARNO
portdtil

�ID_45_2,OOÕs

.� ...
' _'- --.. ...::

Botedeira
SUPER ARNO

de mesa

658,00mensais

\

NOVA ARNO
00

998, menses

Super Moedor
PICADOR ARNO
349,00mensais

PEREIRA OLIVEIRA,-Liquidificado r
NOVO ARNO

\

�

IRMAOS GlAVA

3

CADEI'RA PARA ASTRONAUTAS

ção dos que se aposentam
ou falecem. A seguir, desta
cou o engenheiro Dácia A.
de Morais que diplomamos
apenas 2.646 pessoas em
tarefas de técnicos indus
triais, salientando que êsse
número deve subir muito.

.

Ouvido pela reportagem
sobre o assunto, o indus
trial Celso Ramos, presiden
te da Federação das Indús
trias do Estado de Santa
Catarina, explicou que o Se
minário Sócio-Econômico

SÃO PAULO - Falando na aula inaugural dos cur
sos técnicos de Química Industrial e de Eletrônica do Li-

t ceu Eduardo Prado, o engenheiro Dácia A. de Morais afir
mou que o Brasil precisa, no mínimo, de um contingente
anual de vinte mil operários qualificados, de modo a ter
mos elementos bastantes para responderem pelo avanço
de nossa indústria.

20mil obreiros classificados: Brasilprecisa
que está realizando no in- .senhor Celso Ramos, estas
terior do seu Estado, já ve- providências urgem para
rificou a carência de pes- que possamos apresentar às
soal qualificádo para suas nossas indústrias a cada
indústrias. Uma constante ano, o pessoal que elas re-

tem sido repetida em cada clamam para seus planos
município onde a sessão do de expansão. Estamos cer-
Seminário funciona: o pe- tos, que o trabalho de nos-
dido da críacão de classes sos técnicos e os levanta-
especiais que levem os es- mentos que efetuamos leva-
tudantes a cursos pré-in- rão as autoridades a coope-
dustríals, capazes de oríen- rarem com a iniciativa pr i-
tarem os mesmos em suas vada para a formação de
vocações. Dados os índices um operariado capaz e in-
de situação financeira da

I
tegrado nas especializações

maioria da população do da época em que vive.

MORTES POR IMPALUDISMO (Malária)
interior catarinense, 'diSS: o (De "O JOrnal� de 10-4-60)

Apresentam Decréscimo Marcante' ROMPEU A ,COlONIA RELAÇOES COM
,4 REPUBLICA DOMINICANA

O advento da técnica -

disse o conferencista
veio dar ao nosso país urna
nova feição. Em suas pala
vras, o engenheiro Dácia A.
de Morais, indicou pesqui
sas feitas desde o surgã
menta do homem até os
nossos dias. De acôrdo com
dados estatísticos, o Brasil
possuia, em 1950, um mi
lhão e quinhentos mil tra
balhadores industriais, ad
mitindo-se que em cada
grupo de cinco, um fôsse Iespecíalízado, teriamos tre
zentos mil àquela época. De
seus estudos, concluiu o'

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

conferencista que são ne

cessários vinte mil novos

operários qualificados a ca
da ano de modo que se pos
sa fazer, sem solução de
continuidade, a substitui-

GENEBRA,3 (UP!) - As
mortes por paludismo -

malária - no mundo intei
ro durante o período du
rante o período de 1950-

No
. , .

escrr tOl"IO

Para trabalhar com eficiência e bom humor
é preciso cuidar da saúde.

Regulador Gesteira normaliza as funções
dos órgãos femininos, evi tando assim o desgaste
de nervos que certos distúrbios provocam.

Use Regulador Gesteira

./

1957 baixou de 2,5 milhões
para um milhão, segundo
revelou o dr. Bruce-Chwatt,
diretor substituto da Divi
são de Erradicação da Ma
lária da Organização Mun
dial de Saúde (OMS).
Esse alto funcionário dis

se que a incidência da fé
bre terçã, em países que
têm população total corres
pondente a de uma quarta-
parte a urna terça-parte da ,

população mundial, indica

�
que os, �50 milhões de casos

..

'

de sezao que ocorreram �. '

anualmente até 1950, ro- I
ram reduzidos em 30 por 1

cento até fins de 1955, e em

Imais 20 por cento em fins
de 1957.

O dr. Bruce-Chwatt ob- �
servou que de um total de
2,8 bilhões de habitantes do
mundo inteiro, 1 bilhão e
408 milhões' vivem em zo

nas potencial ou realmente
palustres. Dêsse total, 279
milhões foram libertados Ada Ramos Silva e filhos agradecem sensibilizados a
da ameaca da fébre inter- t d
mitente até fins de 1950.

o os os amigos que os confortaram, enviando flores, te-

Outros 684 milhões vivem legramas, visitando-os, comparecendo ao sepultamento de
em 62 países e territórios seu espôso e pai, Manoel Silva, e, mui especialmente aos
nos quais a erradicação da seus colegas do Banco do Brasil e demais amigos que, com
malária está- em franco an- dedicação invulgar, prestaram seu valiosíssimo auxílio du
damento, e 167 milhões vi- rante a longa enfermidade que o vitimou.
vem em 16 países e territó
rios nos quais os programas Agradecem, ainda, às Irmãs de Caridade, enfermeiros
de erradicacão estão em fa- e médicos, Drs. Henrique Prisco Paraiso, Artur Pereira e
se de Planejamento

.. <?bse:- I Oliv.eira,
Léo Mauro Xavier, Biase Faraco, Percy João de

vou q.u� a sorna em dínheí- Borba e Ney Mund, pela .dedícação e competência com que1'0 exígída para que a OMS. ..
.

.

-

continue financiando a assístíram ao extinto,

parte que lhe compete nos I Outrossim, convidam a todos os parentes e amigos
trab!,.l?-os d� e�radicação d:; I para

a Missa de 7° Dia, a ser celebrada na Igreja Matriz '

�ala�'la ate. fms .de�

1961 e desta cidade, no dia 5 corrente, quinta-feira, às 8 horas.
mfenor a oito milhões de

S- J
- .

d 1960dólares.· ao ose, mam e .

...-----------...

BOGOTA', Colômbia, 3
(UP) - A Colômbia rom

peu as suas relações diplo
máticas com a República
Dominicana. Ao anunciar
tal decisão num comunica
do oficial a chancelaria
apresentou urna série de
razões para a medida, in-

Allen B, Shepard Jr., um dos sete astronautas do Pro

jéto Mercury que estão sendo submetidos a treinamento

nos Estados Unidos, é visto na fóto quando se acomodava

à cadeira de espuma de plástico para uso nos testes de

fôrca centrífuga. A cadeira ajuda a proteger e estabilizar
,

os futuros astronautas durante as experiências que forem

realizadas simulando as condições que encontrarão nos

vôos espaciais. Ao fundo, vêem-se as cadeiras para os ou

tros seis astronautas do Projeto Mercury.
!9:1'ãN1f-

clusive denunciando viola
ções do princípio de não
intervenção por parte do
regime trujilista contra a
Colômbia. O embaixador
dominicano nesta capital,
Wenceslao Trancoso, foi
notificado pela chancelaria
do ato e solicitado a deixar
o país o quanto antes. Tal
pedido é extensivo aos de- '

mais membros dessa repre
sentação diplomática. O
ministro do Exterior co

lombiano, Julio Cesar Tur
bay, fêz o anúncio do rom
pimento de relações em
urna reunião de diplomatas
latino-americanos convoca
da especialmente para tan
to. ela merece o melhorI

ç-
.

* Poltronas Estofadas

* Tapetes e Adornos

MÓVEIS CIMO DE FLORIANÓPOLIS SIA,
- rua Jeronimo Coelho, 5-

Dia das MãesCONFECClONA·1 OUAlOUE; npo
Df EllAVf

RUi: franclsco ToIenllno. n.' 1. iii

AGRADECIMENTO E MIJ-SA DE 7.0 DIA
Dr. Maoel Silva

ela merece

(I MO móveis finos

qualidade - tradição - assistência

'* Salas de Jantar

* Dormitórios

la

,-
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a n�1 �
�..

� �Je
o CAMPEONATO DA CIDADE, CAT'EGORIA DE PROFISSIONAIS, TERÁ SEQUENCIA NA NOITE DE HOJE, QUANDO' ·ESTARÃO FRENT!E A FRENTE
AS ESQUIPES DO PAULA RAMOS E TAMANDARÉ� o PRIMEIRO líDER JUNTAMENTE COM O FIGUEIREHfSE 'E o SEGUNDO PENULTlMO COtO
(4'00. DEVERA VENCER O TRICOLOR PRAIANO QUE É O CAMPEÃO DO ESTADO.

I

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

Assocjação dos Cronistas Esportivos
de Santa Calarina

te ocrnaneceu até 4 de fe
verei-o de 1960, transferin
do daí para o Paula Ramos, Torneio Comerciár'io de Futebol

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

Recebemos: '\ Acesc, colega José Nazareno

Florianópolis, 28 de Abril

I
Ceolho, assumi em data de

de 1960 26 do corrente, a Presiden-
Ilmo. Sr. cia da nossa entidade.
Pedro Paulo Machado I Esperando receber as aten-
MO. Diretor Esportivo de

I
<iões que sempre foram dís-

"0 Estado" pensadas à nossa Associa-
Nesta

I
ção, subescrevo-me mui,

Presado Colega: Atenciosamente
"

Comunico-lhe que em vir-
tudo do pedido de licenca so-

,

licitado pelo President-e da!
Claudio ounaer Vieira

Vice Presídente

Falam à reportagem os novos campeões do
Na firma Liberato Caríoní l no ano seguinte passado pa-

E t d
1953 no Bocaiuva. De 1955 Marréco (Wllmar Pinto de

& Cia., considerada o quar- 1'é1 as fileiras do Paula Ra- 5- a o a 57 esteve vinculado ao Im- Lemos) nasceu nesta Capi-
tel-general do Paula Ramos mos, onde conquistou to- bítuba. Retornou ao Bocaí- tal no dia 27 de setembro de

Esporte Clube a reportagem elos os títulos do tricolor ob- uva em 58 e em' 59, depois 1935. Iniciou-se no time a-
na cidade de Palhoça, onde

tidos daí por diante. Atuou
iniciou sua cerreira atuando

em todos os jogos da "Sele

de riefendcr o Avaí no "Re- mador do Bangú, local, em

lâmpago" transferiu-se pa- 54. Em 55 passou a defender
no Guaraní, local, 'isto e.n

ra o Paula Ramos.çâo de Ouro". o Paula Ramos e no ano se,

SOMBRA
1945. A seguir defendeu o

M'NOEL
.

t t f'.... gum e rans eriu-se para o

"Estou satisteítíssímo, pois
Marcílio Dias, de Itajaí, em

"A minha maior emoção Avai, onde permaneceu até

um título há 13 anos afasta-
1951; Bocaluva, de 52 a 58 e.

foi cuando o árbitro deu por 1959 quando o Paula Ramos
. .

finalmente o Paula Ramos,' .

do do nosso convivio, agora, . .

d
.

t
encerrado o Jogo Paula Ra- fê-lo retornar às suas filei-

. em 59. E o VOVO o conjun o
em seu retorno so nos pode- .

O
mos x Carlos Renaux, que raso Integrou a "Seleção de

.

h de alearí E t
BELI

culmino ítc Ouro".VALltRIO (Capitão do Time) ra enc er e a egna. ,es a
"Senti _ me emocionado I.

I ·U com a nos:_a VI 0-

"Quem milita em um clube minha alegria é maior, por na por 2xO o que nao cru
- vendo os nossos esforços co- somente a emoção da vító-durante tão longo tempo ter sido o Paula Ramos, o roados de êxito fazendo i:e-

-

não poderia aceitar senão autor da façanha, Clube em
tornar a nossa Capital, após

ria e sim a conquista do

c,om grande satisfação, a pô-l que iniciei e defendo com o
14 anos, a hegemonia do fu-

c a m p e o n ato' catarinense

sícâo a_ue o mesmo desfruta, coração". que há muito não vinha pa-
I tebol catarinense".

. jue é a de campeão. Vê-lo Sombra (Hailton Mâ'tÍllas
Hélio Marcos Ramos nas-

ra 'a Capital".
no apogeu, foi sempre o meu

I Kalfeltz) nasceu em São Manoel Roselino da Silva
I J' dí 4 d

.
ceu nesta Capital, no dia 7 teve po b id d ddesejo, não por egoismo, mas, ose, no Ia e Junho de
de outubro de 1939. Seu úni-'

r erço a CI a e e

t
. 1932. Iniciou-se no Paula 'I'íjucas, no dia 3 de setem- Catai 'riense".

para mos Tal' que aqui mes- co clube: Paula Ramos, ten-
�i10, com poucos recursos po- Ramos, em 1953, transrerm- bro de 1938. Começou no [u- Loló (Oníuluar F. da Ro-

do se iniciado no juvenil em
ele-se armar uma boa equipe, do-se em 54 para o Atlético, venil do Figueirense, em ,.:\) nasceu em Brusque, no

1956. Tornou-se' profissional
contanto que haja coesão para retornar no ano se- 1956. Defende o Paula Ra- ,�ia 25 de outubro de 1930.

err 58 e foi reserva de Ga
;'110S desde 1957.entre diretores e atlétas, in- guinte às hostes paulaínas lego na 'Seleção de Ouro".

centivo mútuo e congrega- Atuou na "Seleção de Ouro"
OSCAR

GAINltTE
- "

bi t' "Posso dizer que o Cam-
cao num UI1ICO o je IVO que ZACKY "Senti a maior satisfação
.

d b
. peonato Estadual de Futebole o e em representar a "Não tenho palavras para de :ôda a minha vida cspor-

b deí d f d O de 1-959, tão bem conquista-an eira que e en em. expressar minha satisfação tiva, pois consegui a maior
P 1 R

' do pelo Paula Ramos, trou- tendo disputado alguns [o-au a amos irmanou-se e pois esta conquista, fez com glória para todo jogador de
-

c

xe-nos as maiores emocões gos finais do Campeonato. Na manhã de domingo, foi rich 1 x Meyer O. Tento detodos lutam por ele, que re- que deixasse uma marca Santa Cata"
.

.

'� riria, ou sej a, sei
- de minha vida, inclusive LEIBNITZ disputado no estádio da Fe- Marinho.

presenta todos. Adveio .dai o l ínapagável em minha car Ca p E til"
' ,

c

-,
m eao s a< ua '. porporcíoriando a muito 'no- "Acho que num campeo- deração Catarinense de rute- 30 jôgo: Remíngton Randresultado das memoráveis e reira". O R t

-,

I
.

. �car ego nasceu nes a
vato como eu a honra de fi- nato desta natureza tão bem bol, o Torneio Início do Cam- 2 x Farmácia Catarinense Oincansaveis lutas que lhe Jomldo Zacky nasceu no

I
Capital no dia 23 de setem _

'
i

valeram o titulo que com gurar na "Seleção de Ouro". disputado, só com grande peonato Cómerciário de Fu- Marcaram para os vencedo-
dia 10 de janeiro de 1927, bro, Carreira iniciada em

justificado orgulho ostenta", Estou satisfeitíssimo com o emoção é que se pode rece-! tebol que apresentou como res Lomeyer ·e Adilson.

Valéria José de Mates nas- O FUTEBOL NO IUTERIO
título conquistado" ber o título de Campeão Es-

I Campeão a equipe da F'iam- 4° jôgo: Fiambreria x Re-

ceu em São José, no dLa 10 U . M'1 R DO. ESTADO I 'ecarlos Gain�te �ilhO. nas- tadual". i breria Koerich, que 1ests, rníngton Rand. Vitória final

de dezembro de 1932 e .sua Em prosseguimento ao 2 x O.

I
c u nesta Capital no dia 15 Leibnitz Juliano de Cam- fórma conseguiu o titulo pe- da Fiambreria Koerich, pela

carreira foi iniciada no Pau- campeonato blum'enauense I .ctl.e novembro �e 1940: Ini.- pos Cabral nasceu na cidade la segunda vêz, em consequên contagem mínima, com tento

la Ramos, em 1950. No ano de futebol, tivemos na tarde A equipe do Botafogo, con-
c ou sua c�r�elra no. Juveml de Laguna. no dia 8 de abril cia, ficou de posse de uma assinalado por intermédio de

seguinte transferiu-se para de domingo a efetuação da I íorme noticiamos exibiu-se I
de Guarani, Indo mais tarde de 1937. Iniciou-se no Paula belíssima taça, em solenída- Amorim.

I,' Atlético, onde jogou uma quarta rodada, composta de I na tarde de domingo em Cri- p�ra o ama-dor �o Tamanda- Ramos e� 1955. De 1956 e 571 de_ realizada no .gramado, das
t emoprada. retornando em três jógos que ofereceram 0S ciuma contra o Atlético Ope.,

Ire, o�de o Paula Ramos foi esteve no Rio, porém afasta- maos da senhorita Rosa Cha- No próximo sábado, no

I I busca lo para guarnecer a (lo das atl'vI'dades esportl·vas. ves, Assistente Social de períOdo da tarde, terá início
52 ao Paula Ramos, onde até seguint.es detalhes': rári.o, perdendo por 1xO, opor

"ua

-

,n c. "

c "

. t n t Centro de Atividades do Sesc. o campeonato com a efetua-
hOJe permanece. FoI titulaI 1.0 Jogo, em Blumenau .. _ tumdade em Que se vereficou ..

, m� a v .. ga com a grave Em 58, re ornando a cstd
, I t

-

f 'd ·t 1 Eis os resultados das parti- ção de um encontro que reu-
dêl "Seleção de Ouro" em Palmeiras 4 x Tup" O. 1.0 a renda de Crg; 250.000,00,. :c.m usao ISO n_ a por Leib-. Oa'pI a, reingre.sand.o no trL

.J
t das nirá as esquadras da Remin-

todas as partidas que dis- temp'o: Palmeiras 1 x O aproximadamente,
nI Z. color, onde ate hOJe perma-

.

NERY
- 1° Jôgo: Remington Rand gton Rand e da Farmácia do

/ punou no Campeonato Bra- Final: Palmeiras 4xO. Ten-
nece. Por contusao, num jo-' ..

. . Hoje o Botafogo jogará em "Foi uma grande e infa- go do Campeonato de zonas I 2 x Farmacla do Canto O. Canto, tendo por local o es-
sileiro. tos de Balsml 2, Jonas e Al-

Henrique Lage e amanhã" t
.

.
..

.

I Tentos de Virgilio e Hugo. tádio do Ipiranga do Saco
NELINBO bano de penalti. JUI·Z·. WI'l- Llgan e Jornada. Lutamos �roPI_cIOU ades.co.berta e

aS-I' 20 J'o·go'.t I b't b .
Fiambreria Koe- dos Limões.

"Ser Campeão' Estadual. son Silva e renda Cr$
con ra,) m lua, encerran ardorosa e entusiasticamen- �ençao de Gamete.

. do sua excursão no domin- Ce e fomos recompensados JOÃO MARTINS
---------------

foi a maior emoção em to 17.295,00. t I T b
- J

2.0 J'o'go,
go, a uan( o em u -ara0. com a conquista do' título. "Para mim foi a maiore:a a minha carreira esporti em Pomerode: E I D E R (.Vê!, �'o�s, foi o campeonato Olímpico 2 ,X Floresta 1. 1.0.
A

G0stei de atuar sob as 01'- alegria de minha vida espor- mpa aram ".'. e aXlas
cataripEnse, na nova moda- tempo: Olímpico 2,X0. Final:

eqUipe do Botafago que dens de Hélio Rosa e sob o �iva ser Campeão Estadual Na tarde de sábado a equi- te por 4 x 4, placar injustoestá sendo dirigida técnica- c.omando de Valéria". . em "efe'a ''''0 Clube delidade uma batalha dif'icil, OlímpiCO 2x1. Tentos de· mente por parag'uaio, solici- .

"_ "os lA meu·
pe do Der, formada por fun- para os rapazes do Der que

que disputamos com ardor e Orion aos 9, Tião aos 27 e Nery Paulo da Rosa é na- cora�ao .

_ I cionários daquela repartição mereciam vencer.
-

,
tau ao Rio de Janeiro, atra- 'ural le Palhoc'" e t 25 J A M t·cc: a�ao . Shippmam aos 17 minutos .

d b f"
( _co con a oao ssunçao ar ms estadual esteve em acão no A equipe do Der formou

Nelinho (Lebio Silva) nas-
-

para o Floresta. Foi árbitr� v,es e c�.ogmma, re orç�s anos de ida.'de. Surgido no nasceu n;sta Capital. no dia: estádio do Ipiranga,' opor- com: Guimarães; Câmara,
ceu nesta Capital no dia 21 da partida Francisco otto I para dOS JOgtOS re�tante�, fl- Treze c1e Msio em 52, trans- 15 de agosto de 1940. Come- tunidade em que jogou com Osni e Paulo; Gerty e Zéqui-

.

I
" guran o en re eles AIrton ferindo se em 53 para a cou no J' ven'l'" P 1 R I

de dezembro de 1938. 1m· Boen e a renda somou cr$ .. , N' ld
. .

-. s
-

.

U lua, au a a-lo Duque de Caxias, em par· nha; Lili, Maury, Miroski,
ciou-se no juvenil do Paula 12.450,00. No ou!ro embate

eIVe. o e PaulIstmha. l10stes paulaínas. rn.os, Jogando ate 1957. Em tida amistosa. Didica é Caréca. Marcaram

Ramos em 1956, ascendern10 i Livemos em Timbó, Q cotejo
I

.

MARRECO 58 tcrnou-se profissional. I Ao final dos noventa m}- para a equipe do Der, Caréca
ao ,profissionalismo pelo entre Vasto Verde e União .. I No campeonato patrocma- "Senti _a conquista do tí- I nutos verificou-se um empa- 2, e Miroski 2.

mesmo clube desde 1�57. vitória do Vasto Verile pOl' do pela Liga Desportiva tulo com imensa alegria ja- HAROLDO I ---'-------------�----------

participando de todos os tí- 4xO. 1.0 tempo: Vasto Verde 'lBrusquense, que ora se r:,- mais explicada 'com palavras "Embora. tendo participa
tulos obtidos pelo tricolor 1xO. Final V. Verde 4xO. TenJ senrola aparecem como .líde- Digo mais, que o título de do de poucas partidas seno

"�;.r.:..,;;- em quase todos os en- tos de Sarará, Lazita, FredoJ res as esquadras do Palsan- ::;ampeão do Estado de 1959, ti-me satisfeito e emociona

contlOs da "Seleção de Ou lino e Waldemar. A renda dú e do Carlos Renaux, en- veio com justiça as mãos da do ·com esta conquista que

1'0", que brilhou no Campeo somou Cr$ 9.400,00 e arbi-I quanto que no de Bl:umen�u esquadra mais regular entré tanto honra e enaltece o

nato Brasileiro de 59. trou Cl. partida Roberto Paulo' Vasto Verde e PalmeIras sao as melhores do Estado. Veio clube praiano e a cidade".

ZILTON de Lima. I cs líderes com dois pontos ainda, premiar 'todos os es- Haroldo de Souza Limas

"O título de Campeão Es- I perdidos. forços dos componentes do I nasceu em Joinville no dia
A d' t

. t-----

I , Ire orla da F.C.D.U., por ag'em procurou se avis-
tadual é para m'im motl'vo (le D d t"d d I Paula Ramos, na árdua, 25 de marco de 1938. Iniciou-

t d d'f' ld
-

'an_ o con 111U1 a .e ao ceI'

I .!
-

, . I vem encon ran o I ICU a- tal' com o sr. Joao Andrade,
orgulho, pois, representa não tame II:. cidade de Brusque, Foi realizado durante o dia campanha de 1959. FOI o se no Postal �elegraflco, e�, des financeiras para poder presidente do clube Treze de
só a conquis:a da hegemo- Jogaram as e(luipes do pai-; de doming'o, na cidade de tributo de uma organização 1957. tendo dms ��o� depOIs, contar com tôdos os seus va- Maio, que alguns anos vem

nia do futebol catarinense, sandú e do HumaEá. Depois I
Blumenau o terceiro cam· 'uniforme, que actedito mais passado para as I ell'as do

,lares nas diversas competi- -disputando os campeonatos
como tanlb' b·l·t d b t peonato "'e pesca ao Robalo uma vez, veio fazer J·ustiça". Paula Ramos. d d 1em a rea 11 a- e um com a e aue correu.

. li c ,

I ções que ,serão disputadas nos e ama ores. Esc areceu-nos

ção do futebol. da Oª,pital". tctalmente a afeicão dos pai- i saindo vencedor o sr. Gui- .

t jógos brasileiros de Niteroi. aquele desportista que a sua

Zilton Altino Vieira nasceu sanduanos, regi�trou-se a' lherme Bour, ao pescar um Já K;$colheu O Presente Para Quem a! Neste sentido a diretoria da agremiação estará mais uma

nesta Capital no dia 31 de vitória esmaga dora dos alvi-I Rob3.lo de 3 quilos, 150 gra- F.C.D.U. tem recorrido aos vêz, disputando o campeona-
janeiro de 1938. Começou verdes por lOx1. No outro

I mas O campeona:o foi rea- Vida lhe Presenteou poderes, obtendo algum êxi- to de amadores, em busea

sua careira atuando pelo embate o Carlos Renaux su- Ilizado pela firma Prosdócimo to. do troféu AGAPITO VELO-

Tamandaré, em 1955, tendo plar:tou ao Tiradentes POI"
S.A. Que ofere�eu valiosos No recôndto de todos os lares sobrevive um senti- x x x 80. I

prêmios aos vencedores. mento elevado e puro: o Amôr de Mãe. O arqueiro Nilson que es- \ Outra '=Cjuipe que estará
------ Torpezas, traições, deslealdades são possíveis em teve treinando recentemente

I
participando é o Austria que

Provavelmente na noite de grande parte dos entes humanos. Raríssimos porém oS na equipe do Internacional e 'por sin�l l'f'alizou recente
dJmanhã deverá ser julgado riU!' não albergam o sentimento de gratidão e de carinho que se encontra radicado ao I mente �s ele�ções para, a s�a
J processo interpostO' pelo para quem lhes deu à vida. Clube Atlético Catarinense, nova dlretona, sendo eleito

Caxias, convergindo neste Daí a espoIüaneidade. e o universalismo do culto às deverá chegar nos próximos' o desportista Benito Battis

.;entido tôdas as atenções do mães. Daí a instituição do "DIA DAS MAES". dias há nossa-capital. Agora, totti, para presidente. Alguns
'iesportista joinvillense que Dentro dos estabelecimentos que compõem a família o Olimpico de Blumenau vem elementos de nossa várzea

nutrem esperanças de qll."" a Modelar encontra-se o que de �ais belo e útil existe pa- de se manifestar a respeito estão sendo observados pelo
equipe caxiense venha a ser ra presentes. Daí também porque em Florianópolis, todos do seu interesse pelo futuro- Diretor de Futebol da equipe
proclamada campeã do esta- preferem A Modelar para la compra de presentes. Dal so arqueiro Nilson. auri-negra, que deseja bri-

dual de futebol de 1959, de também porque vale a pena comprá-los com, antecedên-
. xxx lhar intensamente em mais

pcsse ,éI.o P::nl1l'1, :Ramos Espol'- cia, evital1tlo os cOl1f:rn,tempos (los apuros e afollações (le Em vista de certos boatos, esta jornada.
te Clube. última llnrit. espalhados no cid'ade, are-I .

, xxx,

entrou em contacto com os

jogadores Campeões do Es

tado, conseguindo deles de

claraçôes sôbre o triunfo re

cente, bem como alguns
traços biográficos sôbre suas

carreiras futebolísticas. Eí

los:

Reuniu-se o i rn
Como acontece todas as uma partida com os benefi-

semanas, esteve reunido o cios do sursí.
'l;ribunal de Justiça Despor- Nesse mesmo processo foi
tiva na noite de quinta teí- julgado o atléta Milton do
ra, apreciando apenas dois Tamandaré como incurso no

processos. artigo 255, tendo Sido absol-
O colendo esteve assim vida.

Presidente: Milton Libera
"Foi o campeonato do Es- to

tado disputado em nova mo-

LOLÓ
constituido: No processo seguinte o ca

lenda julgou o Avaí F.C. co
mo infrator do artigo 207,
atrazo de jogo. Decidiu o

T.J.D. absolver o alvi celeste,
determinando a volta do

Juizes: Nilson Vieira Bor
dalida de um sistema onde

ges, Ricioti Queluz, Enio Luz,
vence

. calrnente o melhor. Lauro dos Santos e Ody Va-
Daí, a, satisfação ser das rela .

maiores, em ter conseguido Auditor:
o Título Máximo do Futebol

Seu futebol foi ínlclado no

.ll ai, em 1951. No alví-celes-

processo à audítoria para

Aldo Belarmino que sejam indiciados os atlé
da Silva e secretário Flavio tas Valmor alivio dos Santos

Lopes da Costa.
, do Guarany e Renê Suanes

Inicialmente foram julga- do Avaí,
dos Dalmy do Tamandaré e O outro processo que cons

Ciro do Atlético, como infra- -tava da pauta foi adiado a

tores do artigo 254, tendo requerimento do juiz Ricio
sido ambos suspensos por ti Queluz.

RIO, 4 (V.A.) - O Gover-l·JogOS Infantís, n/o estádio do
hador Sette Camara vai BctaIcgo.
criar o Conselho Estadual de Dentro de alguns dias, o

i governador Sette Cam� irá
Desportos ., pretende convl-' se reunir com paredros do
dar o senhor Luiz Aranha esporte para um estudo do
para o seu presi::".ente, Sôbre assunto e a escolha dos no
o assunto, o governador este- mes que integrarão o pri
ve conversando com vários

I
meiro Conselho Estadual dos

(��l'jgenU,s cl� cl_Ubes por oca- De!>pol'tos do Estado da Gua
Slao do desflle maugural dos l1::1bara.

I·
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ,

ESTADO" O MAIS �NTIGO orARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE '1960
-

Eucarístico
\

Congresso
tcont. da '/lU. pág.) E' legado Pontifício o car- DORAS I PARóQUIA DO MENINO

O temário organízado e di- deai D. Jaime de Barros Câ- Associando-se às comemo- DEUS

vidido em subtemas, obedece mara, arcebispo do Rio de rações do Congresso Eucarís- Durante o corrente mês de

à seguinte programação ge- Janeiro e que nesta qualída- tico Nacional, será realizada maio, tôdas as noites, às

ral: 1 - "O horror do sacrí- de oficiará a Splene Pontifi- depois de amanhã, às 16 ho- 19,30 horas, serão realizadas
fício humano na Sagrada cial de Encerramento, na ras, na Matriz de N. Sra.' das cerimônais em louvor de Nos
Escritura", pelo padre Char- manhã do dia 8 de maio, e Dôres, uma solene Hora San- sa Senhora. Cada noite está

bel, SDB; 2 - "O direito à participará da Procissão Eu- ta, dedicada às zeladoras e a cargo de uma zeladora da
vida". 3 - "A destruição do carística acompanhando o associadas do Apostolado da Capelinha de Ntlssa Senhora
amor humano e a moral ra- ostensório. Oração de todos os centros da Visitação Domiciliar e on

miJiar". 4 - "Afastamento Confirmou igualmente sua da Capital, bem como da tem foi grande o número de
da vida sacramental". 5 - vinda o cardeal Augusto Al- Guarda de Honra do s. s. Sa- devotos de Maria Santíssima
"cooperação e responsabítí- varo da Silva, cardeal-arce- cramento. que compararam à igreja
dade no exercício protíssío- bispo de Salvador da Bahia MÊS MARIANO matriz do Menino Deus pa-
nal". As conclusões serão e que é o arcebispo primaz, Começaram em todos os ra homenagear a Mãe de

, apresentadas pelo coordena- pois ocupa a mais antiga Sé templos os �tos de Mês de Jesus.
dor dos trabalhos D. Cândido episcopal de nosso país. Maria, com a realização de NOv� vigário cooperador -
Padim, OSB, de São Paulo e RETIRO DE BISPOS programa especial festivo A 24 de abril último, as-

as demais assuntos serão ex- Paralelamente à realiza- movimentando os fiéis per- sumiu as funções de vigário
planados pelos dr. Hamilton ção do sétimo Congresso Na- tencentes à mesma. cooperador da Paróquia o

Nogueira (Brasília) , prof, .cíonal Eucarístico, em Curí- Assim, tôdas as noites, às padre Marina Elorz, que veio
'Adolfo Furtado (Rio); prof. tiba, efetua-se uma reunião 19,30 horas, será oficiada a de Ribeirão Preto, S. Paulo.
Benedito Santos (B. Hori- do episcopado brasileiro. Santa Missa, com ofertório Tríduo das vocações sacer

zonter : prof. Ocelo Pinheiro Dêste Estado seguiram 0[\ de parte dos casais da paró- dotais _ Com grande brilho'
(Fortaleza); prof. .Orlando prelados de várias dioceses, quia. e afluência de numerosos

Mello (Curitiba); prof. Alva- inclusive o arcebispo d. Vi- Cada noite comparecerão fiéis, realizou-se quinta-fei-
ra Guimarães (S. Paulo); cente Scherer. dois casais, especialmente ra passada, encerrando-se
sra, Amélia Scarpa (S. 'Pau- No retiro está se fazendo convidados, os quais levarão, anteontem, domingo, solene
lo) e Dom Basílio, OSB. ouvir o padre Lombardi, vín- cada um, mais cinco casais, tríduo das vocações, sacerdo-
LEGADO PONTIFÍCIO E ..do especialmente da Europa, como convidados seus. tais e em louvor de S. José.
PRIMAZ DO BRASIL a fim de expôr os trabalhos No domingo foram nome- Nas cerímônaís, efetuadas
Uma centena de bispos e feitos por uma maior expan- nageados de honra, os srs. às 19,30 horas com missa

arcebispos do Brasil partící- são do cristianismo e de um Desembargadores Eloi José vespertina, ocupou a ,tribu-
- parão do Congresso de Curí- mundo melhor. da Rocha e Cesar Dias Fi- na sagrada o rev. Vigário
tiba. HORA SANTA PARA ZELA- lho e espôsas. padre Arlindo de Barros

õ
., ......._....,.,,__.�--

em Curitiba
para Colegiais. Domingos Crescencio, no

Dia 7 - Sábado - às 17 bairro de Santana. Nelas, o

horas - Hora Santa para conferencista que é um dos

a mais categorízados orado-
Dia 8 - Domingo - às res sacros da Diocese de

7,30 horas - Comunhão ge- Pôrto Alegre, dissertará sô
ral da paróquia; às 9,30 ho- bre o amor conjugal, abor
ras - Comunhão geral das dando ainda o problema dos

crianças; às 15 horas - Ho- filhos, seu número, limita
ra Santa para Religiosas; às ção, métodos educacionais,
18 horas - Missa vespertina bem como temas atinentes
e procissao eucarística pelo ao abôrto .e 'ao divórcio, exa
interior do templo. minando-os sob os mais di-
PALESTRA SOBRE A VI- versos aspectos, através de

DA CONJUGAL - E' aguar- 'um trabalho dedicado espe
dado com interêsse o ciclo cialmente aos casais. \

de conferências que, em tor- Posteriormente, isto é "tr�
no de momentosos temas dias 26, 27 e 28 do corrente,
promoverá o padre frei Celso também, com início às 20,30
Brancher, vigário coadjutor horas e ainda no mesmo Io

da Paróquia de São Francis- cal, o padre frei Celso Bran

co de Assis e promotor, além cher realizará outro ciclo de

de outras obras, da funda- conferências, subordinadas a

ção nesta capital do Con- êste tema: "A juventude e o

vento das Irmãs Clarissas, amor. Namoro e noívàdos.
talvez a mais severa ordem Pecadoa e virtudes".
feminina da Igreja Católica.
As conferências tiveram

I CMF.
SEMANA LA SALISTA
De 8 a 15 do corrente, efe

tuar-se-á em Pôrto Alegre a

'9Semanfl La Salista", que já
se vem realizando há 15

inicio ontem e prosseguirão
amanhã, devendo- ser conclui
das sexta-reíra próxima, 7 do

anos.

Convidado o dr. Jorge
Sehbe, residente em Caxias
do Sul, aceitou o convite da

Federação das Associações de
Ex-Alunos dos Irmãos La

Salistas do Sul do Brasil.
Sua escolha foi devida ser

êle antigo aluno do COlégio
N. S. do Carmo de Caxias do

Sul, cujo estabelecimento de
ensino é homenageado, tam
bém, em sua pessoa.

IGREJA DAS DORES
Em adesão ao Congresso

Eucarístico de Curitiba, se

rão realizadas nestas Matriz

da Adoração Perpétua, diver
sas cerimônias que obedece

rão ao seguinte programa:
Dias 5, 6 e 7, às 19 horas

- Missa vespertina, dialoga
da, com sermão eucarístico.
Dia 5 - Quinta-fei,ra

às 16 horas - Hora Santa a

cargo da Guarda de Honra e corrente, sempre com início

Apostolado da Oração. às 20,30 horas. Serão rea-

Dia 6 - Sexta-feira - às llizadas na Nova Matriz da-

16,30 horas - Hora Santa quela Paróquia, sita à rua

E�ital �a Prefeitura MUDici�al �e floria'oó�olis
De or·dem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento do� sn, contribuintes Inscritos em Dívida

Ativi, abaixo relacionados, que não �endo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-
dos para Cobrança Exe�utiva. I "J:�r: '!r. '.,

·t&F�,. D�. Alamir B. C. Faria
Departamento Jurídico, 29 de abril de -1960'

,.._ ---

Procur'ador Fiscal
Contínuação da Letraa "J" dos Contribuintes da Capital

NOMES
João Seixas Ribeiro
João Sezenande de Andrade
João Silva
João Soares
João Varela

João Verzola

João Viga ta
Joaquim A. O. Margarida
Joaquim Antonio Cabral

Joaquim Fraga Silva

Joaquim Manoel Vicente

Joaquim dos Santos

Joaquim de C. Costa Marialva

Joaquim Maria de Ohveíra
Jocio Assis Feijo
Jonas D. de Amorim

Jonas Bayer de Amorim

Jonas Serafim

Jordelina Maria Cardoso

Jorge Alves da Silva

Jorge Atherino (herds.)

Jorge Farias Alves

Jorge João Vieira

Jorge de Melo

Jorge da Silva

Jorg.e Wanlego
José Almeida

José Andriani
José Antonio Ferreira
José Araujo
José Bento Machado
José Bittencourt

José Cabral da Silva

José Cândido Borba

RUA

João Carvalho
Valdemiro Costa
Maria do Carmo

Cruz e Souza
João Carvalho

Virgílio Varzea
Morro do Antão
Irmão Joaquim

Morro do Mocotó
Servidão Franzoni

Silva Jardim

Joaquim Costa
José Boiteux
Servidão Formiga
Felipe Schmidt
Trindade
Servidão Formiga
Cruz
Belizario B. da Silveira
Rui Barbosa
Servidão Franzoni

Nova Descoberta
Laura Meira

Morro do Mocotó
Carvoeira
Nova Descoberta
Trindade
Delminda Silveira
Hercílio Luz

Gal. Vieira da Rosa

Cruz
José Maria da Luz

Deodoro

IMPõSTO
Territorial
Predial
Predial e Territorial

Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial e Territorial
Predial

" �

Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Predial

Ptedíal
Predial e Territorial
Territorial
Predial e Territorial

Predial
Predial
Predial e Territorial

Predial
Predial

Continuação da Letra "J" dos Contribuintes do Estreito

ANO
1956 a 1959

1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959

1958 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1958 a 1959

1956 à 1959

1956 a 1959

1956 a 1959

1959
1956 a 1959

1956 a 1959
1958 a 1959

1958 a 1959

1957
1957 a 1959
1959
1959

1957 a 1959
1958 a 1959

1957 a 1959
1957 a 1959
1956 a 1959

1956 a 1959

1959
1959

,

1958 a 1959

1958 a 1959

1956 a 1959

1956 a 1959

1956 a 1959

TOTAL CR$
6.186,40

70,70
2.925,40

88,60
910,20
489,20
889,60

2.452,00
1.008,20
459,20
759,20-
524,80
594,40

2.602,00
759,20

7.786,50
132,60
236,60
504,00
180,40

2.383,40
387,60
618,60

6.019,20
1.035,60
894,80

4.635,60
88,40
101,80

57.031,20
1.592,80
1.376,90
502,30

9.156,20

Joel de Amorim Rosa
, Jonas Dutra
Jonina Benta
Jordelina Charneski

f Jordelina Soares da Silva

Jorge do Amral Faria

Jorge Barão

Jorge Francisco de Lima

Jorge Henrique Weinchent
Jorge Joaquim Boabaid

Jorge Joviaslti

Jorge Souza Filho

Jorgina Santos
Jose Alves do Sacramento
José Amaro Ouriques
José Américo Madeira
José Américo da Silva

José Antonio Bento

José Antonio Moreira
José Antonio de Souza

José Araújo
José Areias Horn

José Arruda dos Passos

José Artenio Vieira
José Bernardino de Freitas

José Brasil
José Cavalcanti
José Chaves da Silva
José Correia Teixeira Filho

José Cunha
José Custódio Pires Ramos

José Dias de Oliveira

José Domingos
José F. Bastos e M. de Lourdes

401-2 Predial 1958 a 1959

Butiá Predial 1956 a ,1959
1601-5 Predial 1956 a 1959

1801-6 Predial e Territorial 1956 a 1959

1801-2 Predial 1956 a 1959

24 de Maio, 2'88 Predial 1959

1101-15 Territorial 1956 a 1959

0401-4 Territorial 1959
.

Paschoal Simonne Territorial 1956 a 1959

403-1 Territorial 1956 a 1959

Eugenio Portela Territorial 1956 a 1959

9011-2 Territorial 1959

Gal. Gaspar Dutra Predial 1956 a 1959

14 de ,Julho Predial e Territorial 1959

Sapé Predial e Territori.al 1956 a 1959

Serv. Buchele Predial 1956 a 1959

Abrão Predial 1956 a 1959

Serv. Eugenio Portela ,Territorial 1956 a 1959

Serv. Sanford Territorial 1956 a 1959

Bôa Vista Predial 1959

Gal. Gaspar Dutra Predial 1956 a 1959

1101-1 Predial 1958 a 1959

Capoeiras Territorial 1956

15 de Novembro Territorial 1956 a 1959

Max Schramm Territorial 1959

24 de Maio Predial e Territorial 1956 a 1959

01801-1 Territorial 1956 a 1959

Pombo Predial 1959

Santos Saraiva Predial 1956 a 1959

Rui Soares Territorial 1956

São Pedro Territorial 1956 a �959

Joaquim Carneiro Territorial 1958 a 1959

1801-1 Territorial 1956 � 1959

Max Schramm Territorial 195ft à lfl59

120,40
2.345,20
759,40

1.318,40
759,40

1.135,70
3.609,60
246,00

5.004,80
999,20
999,20
233,20

1.098,80
2.184,30
13.054,40
1.741,40
843,80
999,40

1.932,80
326,10

147.824,00
763,40

1.603,80
3.034,40
364,60

11.212,40
2.624,80 )

778,40
67.610,00

799,60
2.460,80
999,20

2.460,80
932,80

�tNSINOf1JI1P"
A VENDA NAS

BANCAS Dl IORNAI1

E REVISTAS

P'ER'D'EU-SE
Sábado, 30-4-60 foi perdida

uma nota promissória no

valor de trinta mil cruzeiros

(Ct$ 30.000,00), pertecente
ao sr. RENI MACHADO.

Pede-se a pessoa que a

encontrou entregar nesta re

dação para Osmar, que será

gratítícado.

AlUGA..SE
Um apartamento em pa

vimento térreo, sito à rua

Martinho Callado, 5 (Chá
cara do Espanha), Nesta

Capital.
Informações com a Srta.

TEREZINHA, na RelOjoaria
Royal, à rua Trajano.

,o

LEIA
Pan....am
A REVISTA D<? PARANÁ

em tôda$ as "bancas

•

COZINHEIRA
,PRECISA-SE DE UMA.
PAGA-SE MUITO BEM.

TRATAR À RUA LACERDA
COUTINHO, 13. mliAbARA
DO ESPANHA).

--'--�'- - ,.-

VENDE-SE
PREÇO DE OCASIãO

Um quarto de casal em

estado da.novo.
Tratar à rua Araujo Fi

gueiredo n.? 21 - NESTA

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa na

Rua Max Schramm 155, Es

·treito.
Tratar na Rua Júlio Mou

ra. 19.

'''' TELHAS. TIJOLOS ;>-
CAL E AREIA

IRMAOS BITENCOURT
C/"� BAOARÓ • fONE 3802

ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI

ALUGA-SE
Amplo e confortável apar

tamento situado em andar

térreo, com três quartos,
além de dependências de

empregada, área de serviço,
etc. etc. situado a Pr<6.ça Ge

tulio Vargas - Rua Visconde
'de Ouro Preto. Preço 7.500,00.

I 'Tratar pelo telefone 2832

----------�----------------------,------------------------�----------------�-------------------�--------------------------------�_._--------------,-,--------
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 FLORIANÔPOLIS, QUINTA-FEIRA, 5 D� MAIO DE 1960
--------------_._--_.

Õ�BAi;�-�i�üdlcãdurPrõiissfõõãi�
Rua Conselheiro :t.18fra, 160 �,..., �< 'W .•_ '-& ,. '& ..__ � •

I'e lefone 3022 - Cxa, Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO OH HURI GO'MES Das 16,00 às 18,00, ,diaria-. Angustia - Complexas - Atacues' - Manias 'i- i
E d

-

T I 'f' ESTADO
• mente exceto aos sábados I Problemático Afetiva e sexual

.. .

•
n ere..:o e egra ICO

PARAISO •
•

• Tratamento pelo Eleteochoque com anestesia .;.,: Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterap-a e

I Psicoterapia.
•

• Direção dos Psíqulátras -

•1 DR. PERCY JOÃO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

Cirurgião .Dentista: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
I! CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
IEspecialista em dentaduras an't_ "

tômíoas. Horário: Das 8 às 12 bs I Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
,

i"-tende com hora marcada! (Praça Etelv.ina Luz)
121. • _•••••,.. .

�:I::u :�: ::::�I::rl:l1::;:laa ��: Escritório de Advocacia
.

I
Fel1pe SChIÍlldt, n. 39-A - Em

frente a Padaría Carioca.

Curso de Especlal1zação no �0I1"-
R E D A �r O R E S tal dos Servidores do Estado.

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André (Serviço do Prot. Mariano de An,
,.Ni'io Tadasco - Pedro Paulo MachaClo - Zury Macha- drade j. Consultas: pela manhã no

r' do - Paulo da Costa Ramos _ oaríos A. Silveira Lenzi Hospital de Caridade. 'A tarde dai

15,30 horas em diante 1/-0 consut,

tório, à Rua Nunel Machado, 17,

esquina da Tlradentel - 'l:elet,
2766. Re�ldêncla -_ Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o U1. - Tel.
3120.

•

Diplomado pela Faculdade Naclo-

I
nal de Medicina da Unlv<U'.ldade

do BralU

I Ex-Interno por concurso da .ater_
nldade_Escola. (Serviço do prof.

! Octávio Rodrigues Lima). Illt
,

Interno do Serviço de Cirurgia do
I J}0sPltal

. I.A.P,E.T.C. dO Rio de

CURITIBA
Janeiro. Médico do Ho.plta} de

o Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS _

T I P O
I
PARTOS _ OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo método

i pslco_profllatlco
,

Consultório: Rua João Pinto n, 10,
das 16,00 às U;,OO hora.., Atende
com horas marcadas, Telefone
3035 - Residência: Rua General

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N TE
Domingos Fernandes de Aquino

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

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvsna] - Prof.
Manoelíto de Ornellas - Dr. Mmon Leite da Costa -

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

Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teíve -

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

POBLi('IDAU.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Vtrgílío Dias
- Ivo Frutuoso.

H8PR.SBNT.fsNT.
lupruentac6ea A. S. ...... Ltd ..
HIO:- Rua Senatior Da.,.. n - I ... .lu..

Tel. 2J5'I4
I'( Paul. Hua Vitória 157 -- e•• ) JJ -

T�l. 34-8941
Serv1..:� TelelTáfico da UNITIIlJ PRJ:SS t U - P )

AGENTES III CORaESPOilDIINTIIE
,_ Tedoe GIl mun:icipioa r" �ANTA CATARINA

ANUNC • .J8
1I ..4Ia6t. contrato, de acordo eo. I t_b",'. e. ".t,.,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
('nllceitos emitidos nos artigos assinado=

VIAJE MEL.BOI

PARA ITAJAÍ JOINVILLE

ÔNIBUS ULTIMO

� ....._.....

SUPER-PULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2a - 4a E 6a
POLTRONAS RECLINAVF...Ib - JANELAB PANORAMICAS
VIAGENS D I R E T A 8

PARTIDA
CHEGADA

FLOBIANOl?OLIS
CURITIBA

5.4&
12.45

RAPIDE SUL· BRASILEIRO LTDA.
VI�.oENS l,"ÚM ESCALA - PA.t'1TIDAS AS 7 e 13 EORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUIN.A TENENTE

-

SILVEIRA - TEL.: 2172
Agora com a nova agência na Rodoviária, na
AV. Hercilio Luz.

Com a partida de seus carros de lá.

"

C;speelal1sta em moléstia. de S'"
nhoras e vias urinária.. Cura ra_

d ícal das mrecções agudaa e crõ

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em "mho. OI sexos. Doença. do

.p,,1 �lho Digestivo e do .l.tema i
",,'V080. Horário: 10% l' 11 -I Diplomada pela Escola de
, I aB Ó noras _ con.ult6rlO: .,

d R'.a Medicina e Cirurgía o 10
�\la TlracteuteM l� .- 1,0 aoelar

Fone ;��46. Resldênc1a: Rua de Janeiro. Ex-Interno da

I..H·erda Coutinho. UI (Chácara do Clínica Urológic do Hospital
b:spanha - Fone 1141. Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternidalde

Fernando de Magalhães.

.ME�DICO

Operaçõa - Doenças de Senho_
raa - Clínica de Adulto.

DR. AYRTON DE OLI

VEIRA
- DOENÇAS DO PULloiA.O -

- TUBEJtCULOSE -

Consult.)rlo - Rua Felipe
Schmldt. 3� - Tel. 1801.

Horário: dai 14 àl 16 hQru.

Re.ldêncla -- Felipe Schmld\,
n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pln�o. 14 _

Consulta: das H' às 17 hora., dlá_
riamente. MenOR a08 sábado•. Re
sidência: Bocaluva, 135. Fone 2714
-----------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Blttencourt n. 101.

LAURO DAURA
CLINICA GBBAL

DH. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

. ,o"nç". de St'�,horal - procto

logla - Eletricidade Médica

ConsultórIo. Rua Victor Mel.
relles n_o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das ][, horas em diante.

Residência: Fone. 8.423. Rua Blu

menau. n. 71.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PúBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C i A

MÊS 1)E MAIO

30 � Sábado (tarde)
10 - Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo
l4 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo

Fármacia Noturna

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória

.,?armáêia Vitória
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna
:Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio

Farmáéia Catarinense

.
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

, Praça 15 de Nove.mbro
,

Rua João Pinto
Rua João Pinto'
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

----------------------�

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

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

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hS. será efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

l° - DomIngo
8 - Domingo

15 - Domingo
22 - Domingo
29 - Domingo

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. Indiana e Catarinense.

A presente tabeia não poderá. ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento.

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Gal. Bittencor.rt n,
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmídt a. In.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

DR. GUARACY A.
SANTOS

CUNICA SANTA �ATARINA
, \

Doencas Nervosas e ,Mentais -.. .

Clinica Geral

MEIDOIÇA
..-

MEDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gerai
l{(;sidência:

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO\DE S. CATARIN�
I - ,

�"�_. _ .. ---�-,._.- ,. __ . __ ._----��� ....•_----_ .. ,._-----....... ...

.
.

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

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comercrais, crimi
nais e fiscais -'Admínístração de bens - Locação e ven
da de imóveis - Naturalização - Inventários - Oobran
ças - Contabilidade: escritas, balanços,. análises .e períCia:s

ORA. EBE B• -BA'RIOS
CLlNICA DE CRIANÇAS

I nn.llltilr1... autC,a"a Consult...

At. lIeremo Lu lilA a.'o. , Secunda i 6.&-telro
d .. 15 ii 17 bor..

Tál. __ nu

c U R S O P A,R A N Q: I V AS t
Acha-se aberta a matrícula ao . CURSO PARA NOlj

VAS patrocinado pela Federação das Congregações Mâ
ríanas de Florianópolis e que obedecerá às seguintes ca�
racteristícas

.

l.a - O Curso seaá gratuito e _no mesmo poderão in�
crever-se as noivas e .senhorttes maiores de 18 anos; �

2.a - O programa a ser desenvolvido seráo da Far
culdade de Higiene e Saúde Pública de São Pauro; 1

3.a - As aulas serão diárias, menos aos sábados, ne

»erioôo compreendido entre 10 e II horas, na séde da Fe

teração, no Largo Fagundes, n.o 8; ,

4.a - As aulas terão início no próximo dia II de maíd
e se prolongarão por todo o correr do referido mês;

.

5.a - As matrículas deverão ser teítas pelo telefone
;�301, no período compreendido entre 9 e 12 horas, pela ma-,
-ihâ e de 14 às 17 horas, na parte da tarde.

Florianópolis, 16 de abril de 1960.
P. Alvino Braun, Diretor da Federação.
Dr. Biase Faraco, Presidente da Federação.

I'LOIlIANOPOLII

João Morilz S. D ..

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstiaj, de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas. fistulall, etc,

CLrul'.IÍa aD:&1
CONSULTÓRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 �

MA SOBERANA" PRAC4 U DE NOVEMBII.(I - ESQUINA

Jitl':A FELIPE SCHMIDT

FiLiAL "A SABERANA" DISTRITO 00 J;9Ti!.ICITO - CA.'lJTO

DEN'ADURAS INFERIORES
MÉTODO PROPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS llHWEIDSON
CIRURGIAtJ uENTISTA

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

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

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
Médico Pediatra
fLORIAN'ÓPOllS

O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica 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.
Rua Felipe Schmidt, 39-A - Tel. 2998.

Para
. Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos 6S demais mistéres domésticos,

prefira o

de"Sabão Joinville"
\

DR. HAMILlON SANFORD DE
VASCONCELLOS

EM PÓ

gíárro do Instituto Nacional

do Câncer .

DO:ENÇAS DE SENHORAS -

}' imTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

Ai'er,de, pela manhã, na

M:at.ernidade Carlos Correia.
Residênci3.: Rua Demétrio

Ribeiro, n.o 26 - Fone: 2305

LAVA MELHOR

Ex-Interno e Médico Esta-

É MAIS ECONOMICO
LIMPA COM MAIS FACILIDADE

ATENDENDO .DIARIàMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERVICO DE RAIOS X

, .

Radiologistas: DRS. J. A. ,NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Persianas

Exames do Estômago - Vef'icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalp!ng'ografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMElNTE ADQUIRIDO

ENDERÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus à por
. ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

EscrttóriO: Rua João Pinto n. 1. IOb�
�;,lefone,.....n- 2.467 - Caixa Postal n. U

'E!ORARIO: Das 15 M 17 bar....
xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � l.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone '3658

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

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se. Tratar à

rua Bulcão Viana 49

1 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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7

tF.C. (Prainha) Sabado IS 9,30 horas Grande Soirée
!Almirante - ANTONIO CARLOS RAJA
I GABAGUA - MISSA DE 7.0 DIA

, I

I o Comandante do 5.a Distrito Naval participa que fará
, realizar no dia 7 de Maio às 09,00 horas no altar Mór da

Catedral Metropolitana, Missa por alma do Almirante An

tônio Carlos Raja Gabaglia, falecido na cidade do Rio de

Janeiro no dia 29 de abril p/passado; e agradece antecipa
damente o comparecimento a êsse ato de piedade cristã.

Flumine

MIRe::: R I OPRÓXIMa
ViaGEM ao

• o ar refrigerado perfeito mantém, na cabine,
a temperatura ideal.

• A pressurização da cabine evita a dõr nos

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
• As poltronas macias e de desenho anatõ

mico proporcionam grande confõrto ... e há
bastante espaço entre poltronas e para cir
culação.

_ O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convair possibilita viagens serenas,
acima das zonas de turbulência.

OIÀRIAMENTE * ÀS 13:45

Com escala em São Paulo x
UI
U
U
:J
'"• Exceto aos Domingos

Em Florianópolis: - Rua F�ipe Schmidt, 34

ft
�

" ,O Doutor ADERBAL AL-
-

. CÂNTARA, JUtz:- - clli·Direitu
da Comarca de São José, Es
tado de Santa Catarina, na

forma da Lei, etc.
EDITAL

Faz saber aos que o pre
sente edital virem, ou dêle
conhecimento tiverem, expe
didos nos autos de Ação de

Usocapião, em que' é reque
rente CRISTINO LUIZ DE

SOUZA, que se processa pe
rante êste Juizo e pelo Car
tório Civel desta Comarca, e

atendendo ao que lhe foi re

querido pelo autor que jus
tificou devidamente a pósse,
conforme sentença qUe pas
sou em julgada, pelo presen
te cito a todos aqueles' que
porventura tenham qualquer
direito sôbre o imóvel abaí-

Silva, com igual metragem;

I
vas admissíveis, em direito,

-um 'out_rQ-ctel'l'eJilo; no mesmo inclusive o de,RoJmentQ .,l>{!s:.
local, com a área de 4.608 soal dos interessados. Nêstes
m2., fazendo frente em ter- 'I'êrrnos R. e A. esta com os

rena de Marinha também documentos juntos. P. Defe

ocupado pelo suplicante, on- rimento. São José, 6 de maio
de méde 32 metros, fundos à de 1.959. (ass) Paulo Felipe
estrada de Rodagem para - Advogado. RóI de teste
Bíguaçú com igual metra- munhas: 10- Acácio Augusto
gem; ao norte, confronta da Silva, maior, bras. casado,
com Alfredo Umbelino, onde lil�scador, 20 - Patrrcio Ca

méde 144 m., e ao sul, com milo da Silva, maior, bras ..

Acácio Luz com igual metra- pescador aposentado, casado

gem; 20) - Que a pósse des- re�idel1te em Serraria e An

ses terrenos tem sido exerci- tonío Francisco Machado, ca
da sempre mansa e pacifi- ',:ado, cras., maior, fundo
camente sem interrupção, uário público federal todos

contestação nem oposição de -esldentes neste munícipío.
ninguém e com animus do- DESPACHO: A. Designe-se
mini, por atos constantes de dia e hora para a [ustífica
exploração _agricola e ben- cão prévia, cientes as par
feitorias; 30) - Que, assim teso São José, 6 de maio de

sendo, se acha perfeitamen-
I
1.959. (Ass) Eduardo Pedro

xo descrito, para, no prazo te configurado, com todos os

f
Carneiro da Cunha Luz, Juiz

de trinta dias, que correrá requisitos legais e a seu fa- de Direito. Proferida a jus
da primeira publicação do vor o usucapião extraordi- Ijficação foi a seguir' julga
presente edital, contestar, nário definido nos artigos da por sentença do teôr se

nos déz dias subsequentes a 550 e 552 do Cód. Civil, com guinte: SENTENÇA: Vistos,
petição inicial abaixo trans- a redação dada pela lei etc. Julgo, por sentença 3,

críta, alegando o que se lhe n? 2437 de 7/3/55; 4°) \ustificação de fls. 7 a 8 re

oferecer em defesa de seus que, pretendendo legitimar querida por Cristina Luiz de

direitos, sob pena de decor- sua situação de fato, na for- Souza, para que produza
rido o prazo marcado, se con- ma dos arts. 454 e 456 do seus devidos e legais efeitos.
siderar perfeita a citação C.P.C. requer a V. Excia. de- I1xpeça:se mandado de cita
dos interesados e ter inicio o signação de justificação ini- .,-:ão aos confinantes do ímó

prazo para contestação na tio litis, com citação poste- vel em questão, bem como <1,0

forma da petição: - �ETI- rior pessoal dos atuais con- Dr. Promotor Público para
çÂO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de frontantes e interessados contestarem a ação, queren
Direito da' Comarca de São certos e seus conjugas, se ao, no prazo legal. Outros
José. Por seu procurador casados, bem como do Orgão sim, citem-se por edital os

tnfra-assinado, advogado ins- do Ministério Público e do interesados incertos, citação
crito na OAB Secção de Sta. Serviço do Domínio da União que deverá ser feita de acôr

Catarina, sob o nO 479, CRIS- e, ainda, por edital, os inte- do com o art. 455, § 10 do

TINO LUIZ DE SOUZA, bra- ressados incertos e desconhe- Código de Processo Civil.
síleíro casado, pescador apo- cidos, a-fim-de que no pra- Custas a final. P.R.I. São Jo

''-entado, residente em Se1"- 20 legal, querendo, a contar sé, 15 de fevereiro de 1.960_

raria, nesta Comarca, vem da citação e sob pena de re- i (Ass) Aderbal Alcantara -

expôr e requerer a v, Excia., velia, apresentam querendo. I Juiz de Direito. Dado e pas
o seguinte: - 10) - Que há a contestação; 50) - que I sado nesta cidade de São Ja

mais de vinte anos, por si e não sendo contestada a ação, I sé aos dezesseis dias do mes

seus antecessores, possui, por seja logo reconhecido e de- i de fevereiro de mil novecen

ocupação, dois terrenos, si- clarado o dominio por sen-
I
tos e sessenta, Eu, (assinatu

tuados em Serraria, com as tença e sua transcrição no ra ilegível) Escrivão a fiz

dimensões e confrontações a registrp de Imóveis. para! datilografar e subscrevo.

seguir: um, com a área de efeito de alçada, dá-se a
I
Confere com o original afi-

2.548,80 m2. fazendo frente presente o valor de Cr$ ....
I xado no lugar de costume.

em terrenos de marinha ocu- 2.100,00, juntando-se o talão!
::>ado pelo requerente, onde da taxa judiciária. Protesta- I
méde 17,70 m., fundos * es- se por todo o gênero de pro- :
trada de rodagem que segue ---------------------.----

para Biguaçú com igual me- A L U G A S E�ragem; a lateral sul extre-
-

ma com herdeiros de Antô
nio Leopoldina da Silva, on
de méde 144 m. e ao norte
com Pedro Leopoldina

.

da

Aderbal Alcântara
Juiz de Direito

Uma confortável residência, de dois pavimentos, com

�t:-Irage, sita à Rua Emílio Blum, n. 17 - A.

Tratar à Avenida Me.uro Ramos, 174, das \4 horas

em diante.

--------.---------------------------��
i>;',

,VENDE-S'E
I� E N T R 0:-

8réve:

Apartamento�, eonduminio Luiz Gonzaga
Living, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro

social, cozinha. quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço e/tanque, play ground
e g:lfagem
Avenida Rio Branco.

Apartameto Térreo
Avenida Hercílio Luz O PALACIO do Govêrno,

·-·n· ,,��;:
\ G R O -N O M I C A:- rícarta estratégicamente iso- Estamos preparando um

Casa Residencial 2 pavimentos lado, se abrissem uma rU3 grande desfile, para mení-

Recém .construída entre a Praça 15 e a rua nas de 10 a 13 anos de ida-

Rua Graciliano Ramos Trajano, no local onde foi de.

-------x dcr.. elido o antigo prédio da 8('l'ão utilizados os tecidos

Casa Residencial 1 pavimento Biblioteca Pública. Além }m::'il'AUX, cem a participa-
Recém construida disso seria u mponto cen- ção da CASA BRUSQUE. A

Rua Graciliano Ramos traí
I

c elegante para os pas- modista será a Sra. Silveira.

-------X seios públicos e melhorava EsLe desfile será no Lira T.

Casa resídêncial c/ 3 salas de aluguel - Terre- muito o aspecto da Cidade. C.

no c/ 632 m2 (fundos p/ mar)
Rua Frei Caneca

cr$ 10.000.00 men-

O E. C. Bahia venceu o San

Lorenzo Campeão argentino
por 3x2. Com êste resultado

embora vencendo o E. C.

Bahíia, foi desclassificado do

Torneio dos Campeões Sul

Americanos. No primeiro jo-

CUMPRE evitar, quanto No proXlmo domingo, darei

possível na vida, o segredo, melhores informações a ês

o mistério e o romance; de- te rrspelto,
vc viver-se com simplicida
de. Mas sempre essencila-
mente primar em só ter no

espírito o que possa dizer-se

I A PARTIR de hoje, até o

de dia 8, haverá no ColégiO
"Dias Velho" as sessões do
Conselho Estadual de Estu-

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

5 casas de aluguel rendendo
sais 50% à vista, saldo em

Rua José Elias

Rua Frei Caneca (fundos)
----------}(�---------

de cr$ 10.000,00 (fundos).
'1'r.rreno - 401'1 m2

50% à vista. Salelo em prestações mensais

cr$ 5.000,00

prestações mensais
ESPORTES

dantes Secundários. go o San Lorenzo, venceu os

brasileiros por 3xO. Levou

NO próximo dia 7, às, 22 vantagem de 5 gols contra
horas, haverá uma "SOI- três.>
RÉE" no Clube 12 de Agos-
to, em comemoração ao 8.0 O JORNALISTA Walter
aniversário da UCES. Mesa Linhares, viajou por via aé

cr$ 300,00. rea para o Sul do Estado, a

serviço da sua Emprêsa.

_ Rua Frei Caneca (fundos)
Casa Residencial (Próximo à Praia)

�------X

c O QUE I R O S:-

.. OS QUE nascerem em
Brasília, serão "brasilienses" ONTEM, pela manhã, es-

tiveram nos visitando, os

O CRONISTA Zuri Macha- jornalistas paranaenses
do , seguirá amanhã para JOÃO CARLOS VEIGA e

Tubarão, oIi'Ôê representará D-IOGO-"'DE �ALMEIDA, am

a Fábrica Bangú, no "DES- bos da "ULTIMA HORA" de

FILE BANGU", no Clube 7 Curitiba. Estes junto ao "DR

de Julho, que será realiza- RADAR" farão o intercâm
do no próximo sábado. bio de movimento social � I:'

"tre Florianópolis e Curtti
NO DIA 15 de Junho, te- ba,

remos o prímcíro Centenário
do Município de Itajai. ANIVERSARIOU ontem, o

• dr. Luiz da Costa F'reysle
.. NO PRÓXIMO domingo, ben. a b a I íz ado. cirurgião
dia 8, às 9 horas, no Lira dentista da nossa Gapital.
1'. 'C., teremos a estréia do Embora tarde lhe felicita

"DISCO DANCE". mos, pela data que' transcor-

Será um encontro com a- reu,

legria nos domingos pela
manhã, no simpático Clube AMANHÃ, às 20 horas, no

---------x------

Área construída de 350 m2, própria para Depó-
sito ou fábrica.
RUA ALM. CARLOS DA SILVA CARNEIRO

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

E S T R E I T 0:
Terreno c/ô88 m2

------------:{------------

(3 lotes)
Transversal Rua Max Schram

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

Terreno c/368 m2.

Balneário

Rua São José esq. Rua Guaporé
Terreno c/ 330 m2.

Próximo ao futuro Hotel
------------x-----------

BOM ABRIGO

Terreno c/12 x 30 cercado c/alícerces

Pequena entrada, saldo 3.000,00 mensais

Rua Copacabana (100 metros da praia)
------X-------

da Colina, com a realização
d,�ste conjunto social dan

çante, ao son das maiores

orquestras do mundo, gra
vades em disco.

Lira T. C., haverá a reunião
do novo Conselho Delibera

tivo, para a eleição do Pre

sídente e do vice-presidente
do Clube da Colina.

C A NAS V I E I R A S:

Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 mz.

Cachoeira
------------x------�----

ALUGA-SE
A G R O N o M I C A:

Construção própria para depósito, com área ele

350 m2.

RUA ALM. CARLOS DA SILVA CARNEIRO

F'�������'\���������������1
I Seu talão vale I

EM JUNHO E OEZEMBRO OE CAO" ANO 1/ 5rA

SER A UM PROVAVEL f=ELlZARDO DA CAMPANHA

'SEll TA,LÀO VAlF UM MILHÃO" BASTANDO SIM_

PLESMENTE ';:X1JIR A 'SUA ,",aTA

COMPRAS EFE.TuADAS

.. ----._-•• d --•• Ca a ••.
� -

/Crp3.000,OO ..
_ em -

• NOTAS DE COMPRAS OU :
-. CUPONS _

•• da direito a um __
•

-�
CERTIFICADO NUMERADO

CAMPANHA DO ESTADO em

cclaboracào com o ccmêrctc e o

publico cip aprimoramento da Cifre

... adaçáo {lSU, I

.emen

de abril

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CONGRESSO EUCARÍSTICO EM CURITIBA

O Papa João XXIII falará em seu enceS(SÀmento
CURITIBA, 4;- (VA)- - O

'�,

percorrendo as ruas Barão
do Cerro Azul e Candido de
Abreu, os membros da
Cruzada Eucarística, as Fi.
lhas de Maria, Congregados
Marianos, Religiosas, Semi.
naristas e o Clero secular e
regular.
O povo poderá assistir ao.

desfile formando alas nllé
avenidas do trajeto, no fi.
nal sendo, dada a bênção
por S. Excia. Revma. D. Ma.
nuel Silveira D'Elboux. Es.
tará presente o locutor oã,
cial do Congresso, mong
José Nardím, sendo que ná
ocasião serão feitos os teso
tes finais do serviço de di.
fusão e amplificação
som.

ENCONTRO DA AS. BRA.
SILEIRA DE ESTUDOS SUo
PERIORES CATóLtCOS
Ao ensêjo da realização

do VILo Congresso a ABESC
realizou em Curitiba na
quarta-feira; um dia de
exposição e debates de te.
mas médicos, relacioAados
com a Moral Católica.
(Continua na 5.a págína) •

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

TUPY üiRREll: TERRA ARR1ZADl PIRl JII�"tL�
B'ÚCA DE SIRí DE DARlO SALlES CONFIRMA POSI(AO -CONTRA SEU MUNICíPIO - FE'RNANOO

,

VIEGAS DIFICULTA REPRESENTA'ÇÃO DA CASA' NO CONGRESSQ EUCARíSTICO' _ ESCANDA-
lOSO O' PROJETO DA POLICIA RODOVIARIA GOVERNO CONTRA FECULEn�OS _'

NA VILO Ocngresso Eucarísti-
co Nacional a ser iniciado
oficialmente hoje, com uma

solene Missa Pontificial ce
lebrada por d. Armando

Lombardi, Núncio Apostóli
co, será encerrado na tarde
do dia 8 com uma Procis
são Euca:rística, que consti
tuirá ponto culminante de
tôdas as solenidades. Ao

término da Procissão, S. S.
o Papa João XXIII dirigirá
sua palavra a todos os fiéis
reunidos na Praça do Con

gresso dando a bênção
apostólica.

[éto de autoria do deputado
Jota Gonçalves e que auto
riza o Govêrno do Estado a

afiançar empréstimo a ser

contraído pela Prefeitu
ra Municipal de Joinvil
le. O requerimento em ques-
tão traz, nítidamente ex-

Na sessão de 3 do cor

rente, o deputado Ruy Hul
se, presidente em exercício
da Assembléia Legislativa,
deferiu requerimento de
autoria do sr. Tupy Barre
to, que visa protelar e im

pedir a aprovação do pro-

pressa, o velado propósito COMISSAO PARA O CON-
de prejudicar ,e embaraçar GRESSO EUCARISTICO DE
a profícua administração do CURITIBA
prefeito [oínvíllense sr. Bal- Os srs. Pedro Zimermann
thasar Buschle. e Walter Gomes requerem
Desta forma, a bancada' uma comissão de deputados

da UDN volta a torpedear, para representarem o Pa-
par intermédio do deputado der Legislativo no Congres-
Tupy Barreto, os altos in- so Eucarístico de Curitiba.
terêsses do município de O Sr. Fernando Viegas apre
Joinville. A bancada go- senta um adendo aó reque-
vernista dispensa ao muni- rimento contrario a ida
cípio líder de Santa Catari- dessa Comissão, o que cau-
na um tratamento de pa- sa profundo mal estar na
dràsto. E, como os leitores Casa. pois tal proposição é
já puderam notar pelas re- insólita dentro da tradicão
portagens anteriores -sôbre da Assembléia Legíslatíva,
o. momentoso assunto, so- pois, pessoalmente, os par-
mente quando se encon- lamentares, por Iógíca, não
tram em jôgo os interêsses representam o Poder que se
da manchester catarinense tem feito representar em

é que os deputados �denis- acontecimentos de menor
tas exigem o eumprímento importância. A tremenda
do 'Regimento Interno da "gaffe" do sr. Fernando
C,asa. O progr�ssist� m,!ni- Viegas é consertada apres-
cípio de JoinvIlle nao so de sadamente e à última ho-
parte do Executivo esta- ra: seu líder, o sr. Sebas-
dual como da bancada dr. tião Neves, vendo a exten-
UDN vem sofrendo forte são da bisonhice de seu li-
presdão. Nada se lhe dá, po- derado, sopra-lhe nos ouvi-
rém dêle tudo se tira. E a dos para retirar o adendo, o

prova disso é que Joinville que o representante da
é quem mais arrecada pa- UDN da capital e presiden-
ra o erário do �s_t3:do den- te do Diretório Municipal
tre os 102 mumcipios que dessa agremiação em Flo-
integram a comunidade rianópolis faz com rapidez,
barr.iga-verde. O presidente da Mesa, sr.
Contra a impatriótica Braz Alves, após a comuni-

atitude, manifesta-se o sr. cação do sr. Volney de Olí-
Osny Regis, arírmando s�r veira sôbre a não dísponí-
a primeira vêz que tais di- bílídade de verbas para
ficuldades são impostas, is- atender gastos dessa comis-
to é que um aval para em- são e de outras, informa
Prf�;timo a um órgão fede- que mandará abrir crédito
ral para um município, 80- especial, sendo, finalmente,
fre tal pressão. O sr. Ivo o requerimento aprovado.
Silveira lamenta profunda- CRÉDITO PARA CENTE-
menta a atitude da banca- NÁRIO DE TIJUCAS
da udenista, dizendo que o E' aprovado na Casa o

sr. Tupy Barreto, qUe de- projéto de lei de autoria do
veria ser a primeira pessoa

.

deputado Walter Gomes,
a propugnar pelo empres- : concedendo um crédito es-

timo, faz exatamente o pecial de quinhentos mil
contrário. cruzeiros para auxiliar os

festejos que serão levados a

efeito na data da comemo
ração do centenário de Ti
jucas. E' aprovado, igual
mente, outro projéto do di
nâmico parlamentar do
PSD,de. Tiljucas, em primei
ra discussão, que autoriza o

Estado a auxiliar a Socie
dade Beneficente Nossa Se
nhora do Monte Claro, pa
ra a construção e manuten
cão de um sanatório.
"

FLASHES
- E' aprovado projéto de

autoria do sr. Bahia Bit
tencourt, concedendo auxí
lio à União Beneficente dos
Chauferes Amadores e Pro
fissionais de Itaj aí ;
_ E' rejeitado projéto do

sr. Erwin Prade, autorizan
do o Govêrno a conceder
auxílio de duzentos mil
cruzeiros à Sociedade Be
neficente Hospital Beatriz
Ramos, de Indaial;

E' rejeitado pela
maioria parlamentar go
vernista, como sucedeu no

caso acima, projéto do sr.

Frederi.co Heyse, que auto
riza o Govêrno a conceder
auxílio de duzentos mil cru
zeiros ao Hospital S. Vicer'l
te de Paulo, de Mafra;

- E' aprovada projéto do
sr. Ivo Muller, que autori
za doacão de área de terras
de proprredade dêsse par
lamentar, no perímetro su

burbano de Ibirama. Os srs.

Ivo Silveira e Orlando Ber
toli exaltam o raro gesto
do doador, que dá um exem

plo de patriotismo;
_ E' rejeitado pela ban

cada governista, o projéto
do sr. Orlando Bértoli, que
fixa o limite para a cobran
ca e a taxação de impostos
que incidam sôbr� as o:ge
racões' com a fecula de
mândioca. Falam 'os srs.

Walter Roussenq, Walde
mar Salles e o autor do

projéto. O Govêrno, por sua
bancada, nega v�tos neces

sários à aprovaçao, pondo
se virtualmente contra os

interêsses do Es�ado; ..

_ Em discussao o. proJe
to governamental cnando a,

polícia Rodoviária do Esta-

do. A escandalosa proposi
ção é denunciada pelo sr.

Osny Regis Orlando Berto
li, Ivo Sílveíra, Antonio Al
meida e Estivalet Pires, que
apresentam emendas. Uma
das aberrações, apenas: um
corpo de guardas para 12
quilômetros de asfalto, sõ
mente, em todo o Estado ...
O projéto volta à comissão
competente;
- Os srs. Fernando Vié

gas e Sebastião Neves, es

pecialmente contra Itaco
rabi. Negam votos, junta
mente com a bancada go
vernista, ao projéto do ssrs.
Ivo Montenegro e Osny Re
gís, concedendo auxílio à
Comissão Diretora da ca
pela de São Bento, Itaco
robí. O projéto em questão
é rejeitado;

- Na discussão e votação
do processo Operação Sul,
fala o sr. Pedro Zimermann,
explicando que já há lei fe
deral que rege a matéria.
Propõe arquivamento até
que o Rio Grande do Sul,
se manifeste a respeito.

Uma antevisão parcial
dos grandes atos do Con

gresso será proporcionada
domingo vindouo, às 16 ho

ras, quando sairá uma Pro
cissão Eucarística da Ca te
dral Metropolitana em di

reção ao Centro Cívico on

de já se acha construído o

altar-monumento do Con

gresso.
Deverão desfilar, partin

do da Praça Tiradentes, e

�
'\li

O PRECLARO MARECHAL LOTT, COMPREEN
DENDO QUE A SUA PRESENÇA EM BRASILIA, CO

MO DECLAROU, PODERIA SER INTERPRETADA,
DURANTE OS FESTEJOS INAUGURAIS, COM SENTI
DO POLITICO, PREFERIU NÃO IR. MAS, PARA EMU

DECER EXPLORAÇÕES, ENVIOU AO PRESIDENTE

JK UMA DAS MAIS CALOROSAS MENSAGENS DE

FELICITAÇõES PELA MEMORÁVEL REALIZAÇÃO,
DA QUAL ,SE UFANAVA E PARA CUJO ÉXITO SE OR

GULHAVA DE HAVER CONTRIBUIDO.
EM VIRTUDE 'DISSO, A ONDA OPOSICIONISTA

NÃO PODE SER FEITA. VEIO, NO ENTANTO, POR

SUBSTITUIÇÃO, A DO CONTINUISMO.
O PRESIDENTE JUSCELINO CORTOU-A PELA

RAIZ: NO DIA 31 DE JANEIRO, REPETIA AINDA

UMA VEZ, PASSARIA O GOVÉRNO AO SEU SUBSTI
TUTO ELEITO. E ÉSSE, NÃO TINHA DÚVIDAS, SE
RIA O CANDIDATO Da SEU GLORIOSO PSD, SEU

EMINENTE AMIGO MARECHAL LOTT, A QUEM
DARIA 'SEU ENTUSIASTICO VOTO.

,

A OPOSIÇÃO, MUITO SEM JEITO PROCUROU
OUTRA EXPLORAÇÃO: A DO JOGO. JK PULVERI

ZOU-A NUMA FRA:SE: A HORA É DE TRABALHAR,
NÃO DE JOGAR!

DE FORMA QUE TUDO ESTÁ BEM. A 3 DE OU

TuBRo LOTT SERÁ ELEITO E ASSUMIRÁ A 31 DE

JANEIRO DO ANO QUE VEM.

� ,

.
�

FLORIANÓPOLIS, QUINTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE �960

Melhoria da claSSificação
para a próxima safra

A Junta Admínístrativa

f
.. tos 4, além da proibição de

do IBC prosseguiu os tra- ca eelra exportações de tipos ínre-
balhos da I Reunião Ordi- , . riores a 7. Os grupos esta-
ná ria de 1960. riam assim divididos: I _

A .Tunta Administrativa. da Associação Rural de São Paulo, Paraná Goiás e
do IBC realizou ontem mais Londrina, como sugestão Mato Grosso; II � Espírito
uma sessão plenária sob a

mercialização da safra ca- Santo, Rio de Janeiro, Ba-
presidência do Sr. Paula feeira de 1960/61. Nêste es- hía, Pernambuco e Santa
Soares, delegado do govêr- tudo, além de considerações Catarina; III - café d()
ne federal. Iniciados os tra sôbre a política cambial e

Estado de Minas Gerais.
balhos o Sr. Hugo Cabral, o volume das próximas sa-

Ao final da sessão o pre-da lavoura do Paraná, fras careeíras, sugere a en-
sidente Paula Soares comu-

apresentou projéto de re- tidade paranaense que pa-
nicou à Casa a entrega porsolução em! que se sugere a

ra a comercializacão dêste parte da Diretoria da pres-
destruição, até 31 de dezem-

ano seja feita a" conven- tação de contas relativa ao
bro do ano corrente, de to- ção do dólar-café na base exercício passado, bem ço-do o expurgo das safras an- de 50% no câmbio livre e

mo fêz dístríbuír o Rel�'tenores, bem cojno a des-
50% à taxa atual, ou a ,ele-' rio' sôbre as atividades de

naturação nas áreas de pro- vação do dólar-café para 1959, elaborado pela presí-dução, do expurgo das pró- 130 cruzeiros, se o govêrno dência do IBC.
ximas safras. O mesmo re

presentante apresentou re- julgar mais conveniente.

querimento de informação Sugere ainda o financia-
à diretoria sôbre a distri- menta mercantil aos cafés

d dos .grupos I e III, à basebuição aos lavradores os
de 80% do prêço de 3.690tratores importados em
cruzeiros o café estilo San-troca de café.

**

NAS MESMAS DATAS, POR AQUI, CELSO SERÁ
ELEITO E EMPOSSADO!

THAT IS DEMOCRACY! O sr. Orlando Bertoli re
corda na ocasião, que
quando uma comissão de

parlamentares foi à então
capital federal pleitear ver
bas a serem consignadas no

'orçamento da União para
várias regiões de Santa Ca

tarina, observou-se o belo

espetáculo das bancadas !e
derais unidas em torno des

se alto propósito. O reqâe
rimento do sr. Tupy Bar�e
to, portanto, vinha preju
dicar os interêsses da popu

lação joinvillense.

CONTINUISMO
SILVEIRA LENZI

De CONTINUISMO, é a

situacão dos deputados
Braz é Búrtgo. Os referidos
parlamentares, C O N T I -

NUA M na mesma situa
cão ou seja, CONTINUAM
éxp;"lsos do, PTB catarí-
nense. •

A DECLARAÇÃO SANEA
DORA _ malgrado as inter

pretações do presidente tra
balhista, é água quente na

fervura. Desmente o dese

jado "acolhimento" ou pos
sível proteção aos transfu
gas parlamenta.res, ex-pé
tebistas, pelo Presidente
João Goulart.

De nada adiantaram as

choradeiras, as viagens de
clemência. O Presidente da
Executiva Nacional, bem
sabe, que os visionários de

putados, não dispõem. do
prestígio alvoroçado, nem

nas suas próprias regiões.
Sabe, que a atitude de ban

deamento, não foi ocasio
nada por prévia vetação ao

nome do deputado Braz,
quando da escolha do C�.'"

didato partidário, que iria
disputar � presidência da
Assembléia.
Sabe muito Q Dr . João

Goulart. Sabe inclusive, que
momentos antes da ren

nião da Executiva catarí
nense, para a escolha de
um nome, o deputado Dou
tel de Andrade, est.êve,
com o "tri" campeão da
Assembléia, na sua resi-

dêncía, e que lhe assegurou
a viabilidade da escolha do
seu nome'j Sabe também,
o ue antes mesmo do início
da reunião, já as rádios
Anita, Garibaldi e Diário da
Manhã, divulgavam as car

tas de desligamento.
Sabe, como nós sabemos,

Que houve comprovada má
fé, negcciacões anteriores
(OHm o invulgar Governador
H. H ..

Sabe que naquela altura,
o deputado Braz, já não
desejava O apôio dos seus

ex-companheiros, porque o

NEGóCIO ESTAVA FE
CHADO.

Juscelino firmará
tratado em

PortugalCLASSIFICACÁO DE CAFE'
O sr. José "Larivoir Este

ves, da Praça do Rio, apre
sentou recomendação no .

sentido de se adotarem pro
vidências para a armazena

gem da próxima safra no

interior e também a orga
nização de um quadro de
classificadores em todo J

território nacional, objeti
vando um servíco mais rá
pido de classificação du
rante o escoamento da pro
dução de 1960/61. O Sr. Jo
sé Cassiano Gomes dos Reis,
da lavoura de São Paulo,
leu parecer da Comissão de

Agricultura congratulam
se com a diretoria executiva
do IBC pela importação de
tratores .e recomendando
sej a exigido dos concessio
nários a manutenção de um

serviço eficiente de assis
tência técnica e de esto

ques de peças, a prêços
acessíveis aos lavradores.
A Comissão recomendou
ainda o processamento de
estudos paar novas impor
tações, incluindo tratOl:,es de

esteiras ,e lâminas a tím de
facilitar a renovação das
lavouras e também enten
dimentos com o GElA sô
bre a possibilidade de fi

nanciamento de venda dos
tratores nacionais aos ca

feicultores.
O Sr. Osvaldo Cruz Lis-

bôa da lavoura de Minas
Gel:ais deu .

entrada em

dois requerimentos de in

formacões sôbre a constru
cão de"um armazém regula
dor em Conceição do Rio

Verde e a respei'to da situa
cão de armazenagem em

outros pontos do �stado, i_n
clusive no que dIS respeIto
ao armazém do IBC ,em

Varginha. Agradeceu o

mesmo representante a

atuação da presidência da
Junta Administrativa e do

IBC, obtendo a criação de
uma agência do Banco do
Brasil na cidade de Baepen
dí, no sul do Estado.

PROJETO DA ASSOCIA-
CÃO RURAL DE LON-
-

DRINA

Ouçam hoje aRá ..

dio Guarujá
às 20�05 hs.

Manifestam. ainda, r-s

srs. osnv Regis, Ivo SilV,�i
ra e Antonio Almeida, e es

te último repta o represen
tante udenista de. Joinville
a dizer quem, na Caixa Eco

nômica do Rio exigira a co

missão de 10% quando o

então prefeito Rolf Colm
fôra pleitear, anteriormen
te um empréstimo. O sr.

T�py Barreto não
A
aponta

nomes e por sua vez, o sr.

Dario S�lles não dá uma

palavra sequer em favor de

Joinville. Emudece na gran
de oportunidade de justifi
car os votos de [oínvillen
ses que tanto esperam êsse
benefício.

RIO, 4 (V.A.) - Os ne
eretos para a regulamenta,
cão do tratado de amizade
e consulta Brasil-Portugal
deverão ser firmados por
ocastâo da visita do presi
dente Juscelino Kubitschek
a Portug-al em agosto pró
ximo. A fim de serem os
mesmos elaborados def{hi�
tivamente pelas duas chan
celanas, seguirá na segun
da quinzena do corrente
mês para Lisboa a comís
,ãe. brasileira de regula
mentação do tratado. -Os
membros da comissão de
verão ser nomeados ainda
esta semana.

Hoje, às 20,05 hs., o Pro
grama "FAltA O CONVI
DADO" da Rádio Guarujá,
apresentará uma interes
sante entrevista com o Dr.
João Batista Bormassís,
abalizado advogado desta
Capital, que responderá aí
gumas perguntas do pro
dutor do programa, a res

peito da execução de CA
RYL CHESSMAN na prisão
de "San Quentin".

Sabe, como todos sabe
remos, que os transfugas,
se acabarão por sí mesmos,
isolados do calor soclãl, do
respeito e da dignidade que
merecem os homens de
bem.
Portanto, CONTINUISMO.

A BRUXINHA QUE ÉRA BÔA
PÉCA PREMIA.DA

r

!l.:streiará dia 14, às 4 ho
ras da tarde no Teatro Al
varo de Carvalho, a péça
que abiscoitou o 1.0 Prêmio
no concurso anual de peças
infantis da Prefeitura do
Distrito Fedel'al no ano de
1955.
A BRUXINHA QUE ERA

BÓA, péça' cômica em 3

atos, na qual tomam parte
alunas de nóssos grupos es

colares, e sob a competente
Direção de D. Geny Borges.
Por certo agradará a tantos
quantos a forem assistir,
trata-se de uma. péça de
crianças para as crianças;
mas contentará também
aos adultos.
São os seguintes os per

sonagens por ordem de en

trada:

Depois de quase uma guerra, consegui' ontém
mudar de residência, que o govêrno desapropriou a

casa onde morava.

Até às 2 da madrugada estava desacertando li
gar cabeceira corri' pé de cama. Tudo ,errado!

O dispositivo água quente não funcionou bem!
Guascaços do chuveiro! Martelada no dedo!

Acabou-se o gás! Se o Bento, do Hoepcke, não con

firma o nome, .. a família ,entrava no jejum!
Escorregou o espêlho. Bem no pé! Partiu! O es

pêlho ... graças!!!
Às 3, a geladeira fêz rom-rom e funcionou! Às 4,

ofereceu-me um bir, bem gélida.
Aí, parei, estirado num colchão Ev-epa, que an

dava devoluto pela sala e que o Tony me mandara

à última hora.
E fiquei pensando assim:
-' Gomo é que deputado pode mudar. .. mudar

de partido?

DES. M E D E I R O S F Il ti O
Com especial satisfação anotamos, nesta data. o

aniversário natalício ..do exmo. Sr. Des. Medeiros FÍlho,devotado e incansavel Provedor da Irmandade do Se
nhor dos Passos, que mantem nosso Hospital de Caridade.

Depois de exercer, na magistratura, todos os po�os
da carreira, inclusive' os de chefe do poder judiciário e,
ainda, o de Presidente da Justiça Eleitoral, o ilustre ca

tarinense, que é padrão entre valores morais, ao justo f
merecido descanso preferiu atender solicitacões de seu:
pares, na benemérita Irmandade dos Passo's, para ad
ministrá-la e dirigí-Ia, continuando, assim, a prestar
inestimáveis serviços à nossa terra. A sua atuação, di
nâmica e humanitária, nesse espinhoso setor assistencial.
de par com os seus ,predicados pessoais, levou o Papa
Pio XII, de santa memória, a distinguí-Io com a alta
comand3. de São Silvestre.

O 10., Em Joinville, onde ocasionalmente se encontra, o

--.:>:)inente coestaduano receberá hoje as mais expressivas
A presenmstraç0es de aprêço e estima pela festiva data. Parti
-�----=1essas homenagens, enviamos-lhe nossos respei-

"'s.

BRUXINHA ANGELA -

A bruxinha que ,era bôa -

Naide Ferreim; BRUXINHA
CA6LHA - A piór de tôdas
- rAdia Martins; BRUXI
NHA FREDENGA - Nara

Moura; BRUXINHA FEDO
ROSA - Madalena Macha
do; BRUXINHA FEDELHA
- Libia Rosa; BRUXA INS
TRUTORA ou BRUXA CHE
FE - Izabél; BRUXA BEL
ZEBÚ - Silene; PEDRI
NHO O LENHADOR - Nei
de Y: P. de Moura,.

Quem já teve oportunida
de de assistir as peças an

teriores isto é, A Gata Bor
ralheir� e O Chapéuzinho
Vermelho não poderá dei
xar de ir, � levar seus filhos
para verem mais êste' gran
de espetáculo.
Não esqueçam, dia 14 de

Maio as 4 horas da tarde no

Teatro Alvaro de Carvalho.

RETORNOU
PINT-A-PITRE, Gua

dalupe, 4 ( (U. P.) - O

.r;.\residente d a Franç�,
Charles De Gaulle, partIU
hoje com destino a Paris,
dando por -encerrada a sua

viagem cle 17 dias pelo Ca

nadá, Estados Unidos e as

T'o�"essões francessas nas

Antilhas. O avião a jato
partiu às 12,13 horas. -:>
ilustre visitante pronun
cieu um discurso perante
20 mil pessoas reunidas na

Praça da Vitória, no qU'í1
abordou o problema Cta
Argélia. \

O Sr. Paulo Carneiro Ri
beiro, da lavoura do Para
ná, apresElntou ao plenário
as conclusões de um estudo

','
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