
NOTA DO T. �R.IE.

Catarina, comunica aos interessados

o Tribunal Regional Eleitoral de Santa

que, a

partir de sexta feira próxima, funcionará na

Secretaria do T.R.E., à Rua Padre Migueli
nho, 16, um pôsto de alistamento, com fotó-

grafo,

pital.

que servirá as duas Zonas da Ca-

mover a constituição de
fundos destinados à moder
nização da agricultura na

cional; estudar e recomen
dar às instituições de cré
dito, normas ,e medidas que
dentro de uma ordem de
proridade, contribuam pa
ra a modernização da agri
cultura; contratar ou tír
mar convênios com grupos
privados; para a elabora
ção e execução de projetos
constantes do plano de de
senvolvimento da agricul
tura nacional; estabelecer

, RIO, 11 (V. A.) - Na exposição de motivos encaminhada ao presidente
da República, justificando a criação do Grupo Executivo da Agrícultura, no con
selho de Desenvolvimento, se afirma que êsse órgão, pelas suas características,
poderá estudar as bases de um programa de metas de desenvolvimento nacional,
pois um próximo govêrno terá que se dedicar inevitàvelmente à agricultura.

Afirma a exposição de motivos que, ao se elaborar um primeiro programa
de metas, a indústria nacional apresentava-se insuficiente para atender à de
manda nacional e à produção agrícola ..sa�tória, razão por que foi dada prío-
rídade aos estímulos dos diversos setores da. índústría, '

Registra a exposição de motivos que atualmente ocorrem distorções no se

tor agrícola com a superprodução de aloguns produtos e a escassez de outros,
agravando as pressões inflacionárias que "'Só podem ser corrigidas mediante o

tratamento adequado de setor agrícola;
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ernlmentais

Para atingir êsse objeti
vo, a exposição de motivos
assinada pelo secretário
geral do Conselho de De
senvolvimento afirma ser
necessário integrar a agri
cultura dentro das progra
mações governamentais, a

fim de que se busque o

exito na programação do
desenvolvimento industrial.
Afirma, então, que disso
resultará de imediato o en

corajamento das ativida
des agrícolas: benéficos
efeitos na produção 'de ali
mentos, influindo também
na formação de divisas, na.

política de preços dos gê
neros e também na orga
nização do abastecimento.
das de estimulo à implan
tação de indústrias de bens
intermediários para a agri
cultura e a indústria de
transformação de produtos
agrícolas;

vem ímprímndo aos destí-
Medidas tendentes a fa

cilitar a execução de pro
jetos e programas especifi
cas de desenvolvimento da
agricultura nacional; pro-

Ocidente Confiante

Hegocia�ões de (úpula
serão afetadas

--

nao
segundo informaram fontes britânicas. O chefe do go
vêrno soviético também aceitou várias outras propos
tas apresentadas, recentemente, pelo presidente da

França, Charles De Gaulle, para a condução das con

versações das quatro potências, que serão iniciadas em

Paris, na próxima semana. Esses acôrdos relacionados
com a organização das conversações, a hora das reu

niões, o papel que deverão desempenhar os Ministros de
Relações Exteriores, e assim, sucessivamente, foram II

tema das mensagens pessoais enviadas ontem, por Krus
chev, aos presidentes Eisenhower, De Gaulle e ao Pri
meiro Ministro MacMillan.

LONDRES, 11 (U. P.) - O Primeiro Ministro sovié

tico Nikita Kruschev notificou os três grandes do Oci

dente de sua vontade de negociar, em absoluto .segrêdo,
durante a conferência de alto nível 'aa próxima semana,

Povo

Eis um pequeno flagrante da forma
ção 'pouco veraz do candidato udenista ao
govêrno estadual. O eleitorado indepen
dente, que não cogita nem argumenta
em termos de UDN, PSD, PTB, PRP ou de
outro partido qualquer, poderá, �m sã
COnsciência, conspurcar a Incomparável
dignidade do voto, sufragando o nome
de um candidato que lhe foge á verdade,
em assuntos de dinheiros públicos? O
candidato governista é o que' se vê, Faça
se hgeíra cornparaçao, entre os dois can
dídatos, sem indagar de orígens parti
narras. O tir. Celso Ramos Se encontra
na liça, não com as acanhadas dímen
soes. de uma candidatura pessoal, ou bí
particaria, com as maiores possibilidades'
de vir a se tornar pturt-parrídáría, mas
COl!lO um homem publico modesto veraz
e dinâmico, com um belo passado � zelar
e a defender. Raça de velha fibra, quan
do empenha, cumpre a palavra, ainda
que ao preço de ingentes sacrtrícios. Tal
vez nao seja muito sorridente, nem un

tuoso, nem se' entusiasme pelos brílharé
cos de caté-soctetp, que fazem a delícia de
muito nouveau ricne e de muito parvenu
cevados no câmbio-negro e em algumas
falsas interpretações da Lei de Econô
mia. ,. MIas é austero, trabalhador e
sem-, papagaiadas. Está ao. nosso g6sto
catarinense. Êle enr.:arna e representa
uma causa. Seu nome já exprime uma
reivindicação coletiva. Sentimos nós ca
tarinenses, em todos os quadra�tes. � la
titudes, o incontido desejo de mudar isso
que aí está se dissorando. O govêrno es
tadual, perplexo. tomado de pânico, an

t�venQo a derrota espetacular que sofre
ra.11:as urnas de outllbro, age como se ad
mmlstrass� terra arrazacla. Desfalques,
malversaçoes e desonestidades são servi
dos em cardápios do trivial udenista. Os
acusados são premiados. O recente es-
candalo de Lajes, com a propria Polícia
enredada no roubo de automóveis, cobriu
Santa Catarina aqui no R'fo de doloroso
ridículo. Mas o povo repelirá, nas urnas,
a afronta q�e lhe vem serido imposta, sa
bendo perfeItamente, que é senhor de um
voto livre, garantido pela Justiça Eleito
ral, e os fazedores de eleições já não têm
sentido, diante do processo da cédula
única. Quem viver, verá.

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

Afronta As cartas do "prémier"
soviético foram a resposta
a uma detalhada comuni
cação sôbre às providên
cias para a conferência su

prema, apresentada a êle
por De :Gaulle _ já que seu

• paí�.se.�.'.á .'
o

a.�ütri'á�'
da

.

..:,
conferê'hciw _' em nome
das três potências o íden
tais. Os informantes ....britâ
nicas disseram que as men

sagens de Kruschev não fi
zeram mencão ao incidente
com o avião norte-ameri
cano, que foi abatido quan
do fazia um vôo de reco

nhecimento sôbre a Russia.
Porém, tendo sido envia
das quase imeditamente
após as publicas expres
sões de indignação do go
vêrno soviético, sôbre o in
cidente, as cartas serviram
para confirmar a confian
ça ocidental de que as ne

gociações de cupula não
serão afetadas pelo mes

mo. Os informantes dis
seram que será mantido
completo sigilo sôbre o an-

�
I Cartão.

SEU Celso.
Meu abraço pela sua entrevista. Muito bem. A

.elffa, c.p.d.m.p., precisa acabar. Não desamarre a

cara e faça isso. Nada de sorrisos e tapinhas nas

costas dos outros. Cara fechada por feitio não deve
mudar por interêsse. Mas feche também a elffa. Não
assino para não me aconteceI' o que acontecerá com
a elffa, quando o sr. fôr nosso governador. Sou BAR
NABÉ.

x x x

Telefonada ao nosso diretor:
- Se o sr. pegar alguma lista d. contri1JW,ção

para a UDN, não estranhe. Já fiz minhas contas.
Vou descontar CINCO' vezes para a UDN e dar DEZ
votos para o PSD.!

x x x

O sr, Silvio Santos, prefeito de Capinzal, eleito
pelo PSD, recebeu telegrama do deputado Viégas
,solicitando-lhe a presença nesta Capital para a re�
r,epção ao sr. Irineu Bornhausen!!!

O sr. Silvio Santos também é o presidente do
PSD em Capinzal, membro do Diretório Regional e
um dos mais prestigiosos e acatados líderes da opo
sição no Estado.

Por tu�o isso achou muita graça e� ser tacha
do de CORRELIGIONÁRIO do sr. Bornhausen!!! E
não poude aceitar a convocação para a ESPONTÂ
NEA •••

RENATO BARBOSA
RIO, 6 DE MAIO DE 1960 - A ma

neira incompleta e criminosamente vela
da com que a administração estadual
presta 'contas dos depósitos do nosso di
nheiro_já .ultrapasso.� .a todos os limites,.
suportave'i.s, para .atIngIr o terreno hostil'
da, afro,nta pública. Despojou-se o peque
no governo que aí nos infelicita e depri
me do respeito que, porventura, ainda pu
desse inspirar ao mais humilde e ínge
nua dos concidadãos. O cafarínense é um

povo simples e profundamente honesto.
Afirmaram-se sucessivas gerações nos
honrados exemplos dos antigos gover
nantes. A palavra oficial era uma só. De
la, podia-se discordar por superficiais di
vergências partidárias. Jámais foram sus- ,

peitadas de desonestidade. Em 1951, en
tretanto, - situação prolongada até ho
je -, erigiu-se o engôdo em razão de Es
tado.

Desamando a leitura e a semântica,
porque das letras as que o seduzem são
apenas as do seu banco, o Senador Irineu
Bornhausen, candidato udenista á suces
são estadual, julga que transmitiu essa

alergia ás nossas coletividades. Ainda
não acredita na politização de nossa ter
ra, onde só argumenta em termos de di-

, nheiro ao contado. Ao deixar o govêrno,
o político udenista impava de fazê-lo, sem
haver contraído um centavo de dívida em
bancos nacionais ou estrângeiros, execu
tando a administração com os recursos

orçamentários normais. Nada menos exa
to. Em 1&52, menos de um ano, após a

posse, o Governador Bornhausen con-
, traíu um empréstimo de 12 milhões, dei
xando ao sucessor dita obrigação reduzi
da apenas para dez milhões e oitocentos
mil. Desses doze milhões ainda devemos,
nesta data, mais de nove milhões. Ainda
em 1952, foi realizado outro empréstimo
de igual quantia (12 milhões), do qual,'
nesta data, ainda devemos mais de dez
milhões. Em 1953, mais um empréstimo
de treze milhões, do qual ainda devemos,
nesta data, mais de doze milhões. Em doís
exercícios, o Estado, governado pelo Sr.
Irineu Bornhausen, efetuou emprésti
mos (1952-53) no valor global de 37 mi
lhões. Quando o referido Governador, ao

passar o cargo, garantiu que nada pedira
emprestado ("DISCURSOS", pago 444),
havia amortizado os empréstimos em

apreço na seguinte base: a) - o 1G• de

1952, fôra amortizado apenas em Cr$ •...
1.765.825, 2, sendo a dívida, portanto, de

Cr$ 10.802.075,2; - b) - o 2°, ainda de

1952, (12 milhões), foi amortizado em

Cr$ 2.436.536,7, sendo a dívida, portanto,
de Cr$ 9.131.364,7; - c) - o 3°, de 1953,
na importância de 13 milhões, foi amor
tizado sómente em Cr$ 400.527,5, restan
do-nos a dívida de Cr$ 12.167.373,5..

Aí estão os números. Vamos deixar de
lado interêsses de partidos políticos, que
não nos alteram a argumentação, para
perguntarmos desta coluna ao povo se

desejará, com o seu voto, manter em San
ta Catarina tão ruinosa administração.

A€ontecimentos
Mundiais

i'lÓS não inventamos as cifras citadas, '

•

nem estamos fazendo demagogia. A ron-
. Washington Os laços

te de que nos socorremos foi a Mensagem
de amiza�e entre os, �s-

do Governador Heriberto Hulse á Assem- tados Unidos e o Japao
bléia Legislativa do Estado, em, 1959. Es- (l.!:le .dat,� de. 100

.

anos,

sas C_0i�P.-$.. J?,�() §,� .Jatl.{;,aIDam,., �ãQ �� e.s-
'

_

sao mais. Í2.,rtl'R ...
boJe do,

oalpela, nem se esverruma, 'Ie0a;lla e ím-
. t t'1�.."I:l·l)nea.:.7�- í<�li:*oU, o

punemente, uma administração que se �!esItlente 1l!ls�n1iowea'. O

honesta, mereceria respeito, acusando-a Cl;efe ,�o Governo fez ta}
em falso. Pesamos e medimos as palavras aflrm.atlva �I? ,declarac3;0
que escrevemos, porque' 'enfrentamos especial ermt�d� por motí-

sem cobertura de quem quer que seja' vo do centel!ano, este ano,

duas fôrças ponderáveis: _ o govêrno d� do _estab�lecm�el!to das re-

Estado e o poder econômico do INCO que
laçoe: díplomátícas entre

o diríge. Somos, nesta luta, um pou�o QO
os doís palses.

espanhol da anedota: � compramos me
tralhadora e estamos fazendo guerra por
conta propría. .

ao

. Apôio da C'âmara Municipal de
Araçatuba ao Presidente do IRC
O Presidente da Câ:ma-

1'a Municipal de Araçatu
ha, no Estado de São Pau
lo, sr. Flori,ano C. Arruda
Brasil enviou ao Instituto
Brasileiro do Café cópta
do expedIente em que a

·<iuela Câmara, por jnter
médio do verea.dor Litério

Chiappina e com a apro
vação unânime do plená
rio, manifestou-se solidá
ria com ,� orientação que o

sr. Renato da Costa Lima,
vem imprimindo aos desti
nos do IBC em favor da

cnf[icultura nacional.

60 Diretórios do PSD
Homenagens a

Pôrto Alegre, 11 (V. A.) _' Segundo·
.

informações colhidas pela reportagem na. sé·
de do Diretório Regional do PSD, sessent, _,

J

diretórios municipais pessedistas parti(';' a

rão das homenagens ao mal. Teixeira ... ipa
durante sua próxima excur�ã() rr ',/ ,�ott
19 a 22 do corrente sewl"/ ....,., ·t[uando de

vulgado, visitará ai-à0 'd!sJ.nd� prog�ama já ?i�
Uruguaiana, São· -éidades de Sao Ga�rlel,
Santo Angelo,. �emO'Luiz Gonzaga, SEm.bago,
do Sul, Et:�'it::tanta Rosa, Soledade� Caxi�s
do sr. J�im e Cruz Alta, em companhl.a
dênciJ I ao Goulart, candida�o à.-vic�-preSI
PTWI da República pela cohgaçao PSD _.

AV!�91(�.��:à�se a dissidência na UDNd,����:t�:'
rios do Oeste Catarinel'NJ r

.

ná na foi escolhido por unfl,- U.D.N" cargo que e�erceu pessoa do Sr. Eugemo Tre-

quiades Fernandes chI 2

I)� Visitando os seus corre IglO -

nI'm'idade para chefiar a por mais de cinco vezes, e
visani.

, lo t C'dade o Sr Mel- d t um dos fundadores �o par- _:_::::=--__,.-----
manteve entendiment.6U D �steve nesaI' . dissidência Udenista

.

és e
tido em Santa Catanna; .

de organi�,ar o blcÀM 41076). . sidente Udenista, que aq,�l Município, tendo aceI.t� a
Está pois o municIPlO

. tos do partido a fIm incumbência. o prestIglO�o, de VI'd'el'ra, re'pres.entado na_Depol's de ur-
) 2men

.'
..

'

S Eug'enlo t
, chefe político, r.. . Udemsta Ca a

onde tomaram l dêste MumclpIO.. d te do dissidênCIa t
'!... l' Trevisani, Ex-pr�s� en

r'l'nense por um elemen o

tWl� d��;�jeç�_9 '

.. �:ol�:' .. ,�,,- "lA MumCll)al da

GENEBRA - Cientistas
dos Estados Unidos, R,eino
Unido e União Soviética
reuniram-se, aqu], ontem,
a fim de desenvolverem
planos de pesquisas sísmi
cas que facilitem a detec
ção de testes de pequenas
armas nucleares subterrâ
neas.

AMBALA, I'ndia - Um
dos principais jornais da
I'n�ia disse que a Ch'.ina
Comunista dirige-se rápí
damente para uma com
pleta ordem primitiva em

que o indivíduo sera fàlal
mente suprimido, a vida
familiar substituída pelas
Comunas e a consciência
destruída. O artigo do
"Tribune" de Ambala foi
motivado pela recente vi
sita do Primeiro Ministro
Chou En-Lai à I'ndia.

EMPRESTIMO: AJUDA

Washington - O Banco
de Exportação e Importa
ção de Washington e re

presentantes do Banco da
Guatemala assinaram um
acôrdo de empréstimo pa
ra ,ajudar o desenvolvi
mento industrial' da Gua
temala. '0 empréstimo é da
ordem de 5 milhões de dó
lares.

nas

LOTT

Campanha LOTT em Pôrto Alegre
Porto Alegre, 11 (V. A.) - Referindo-se ao pro

nuncíamento de pessedístas metropolitanos, resul

tante de recente reunião e prestando esclarecimen

tos em tôrno da posição do Diretório Municipal do.
PSD diante do problema sucessório nacional, o sr,

J. J. de Freitas Leal, seu presidente, forneceu aos

jornalistas, o�, a seguinte declaração:
- "-" '---':.t .de uma nota distribuida à im-
". -irA prOpOSI O �

. _
,.

.
-

tos rt.ferentes à situacao partI-
n a sôbre assun· ".

p�e. s
'

't AI gre tenhN declnr'ar, como presI-
narla em Por o

, .

e

d; Diretório- -Municipal do PSD,
dente em exerclclo. _ dêste órgão pessedista esta--

o seguinte: 1.) A dueçao
campanha do eminente

. t empenhada na . .

fumemen � .
. da República, mal. TeIxeIra

candidato a ,preslden:aa orientaçíLo do Diretório
Lott,' de acordo cO

b 1 h o s d o Diretório Mu-

N· l' 2) Os t r a . a
aCIOna,·

f t' do dentro do esquema
.' "I tão sendo e e lva s

DlClpa es
d pelo Diretório Regional e de

de propaganda traça o
. de que dispõe para tal

·dade com os melaS .

'conforml .. 't f'xará na forma estatuta-
. 3) A mesa dlre ora I, .' IfIm; .

.- do Diretório MUlllClpa,
ria as datas para reumoes

A diré-
�' admitindo interferências estranhas; 4.), '�dnao

. .
.

om o máximo interesse to a

ção mUDlCl�al :e�t:nt:ncionada em favor da causa

a colaboraçao F ·t Leal"
do nosso partido. (a). J. J. de

reI as .

damento da conferência, a

qual já atraiu-a atenção de
cêrca de 3.000 jornalistas e

cínegrarístas,
Já foram tomadas provi

dências para a realização
de algumas reuniões entre
os Xj,U'Ut1."O .:gtan� aCQm-·

pamhados somente por seus>

intérpretes e sem a pre
sença- de seus próprios Mi
nistros de Relacões Exte
ríores, Os ajudantes de
MacMillan disseram que a

mensagem de Kruschev
não solicita uma resposta
de Londres. Se existem al

gumas questões relaciona
das com a conferência que
ainda devam ser acertadas
- por exemplo, a duração
das conversacões - é pro
vável que sejam considera
das quando os quatro gran
des já estiverem reunidos,
Tal como estão as coisas,
agora, os três chefes oci
dentais pensam na realí
zacão de uma conferencia
com uma semana de dura
cão; porém se o andamen
to da mesma foi sempre
bem, a mesma poderia ser

prorrogada por uma segun
da semana. Não obstante,
o presidente Eisenhower
t marcada uma visita de

ado a Portugal para o

23 dêste mês.

PROGRAMA DE METAS

Entretanto, a própria ex

posição de motivos adverte
que muitos problemas so

mente poderão ser encami
nhados mediante medidas
a longo prazo. cuja elabo
ração implicaria em esta
belecer as bases para um

programa de metas.

A GEMAG terá como
atribuicões coordenar a

elaboráção e a execução de
medidas fiscais,. cambiais,
creditadas e de existência
técnica, consubstancíadas
num programa nacional
agrícola, integrando setor
'na programação do govêr
no; orientar a execução de
programas e projetos que
dinamizam o preço da mo

dernização da agricultura
nacional, coordenar medi
ordem de prioridade para
a, seleção de técnicos a fim
de dinamizar a moderni
zação da agricultura na
cional.

Segundo ainda a exposi
ção de motivos a ação do
GEMAG deverá e v i t a r
transferências de capitais
dêsse para outros setores,
tornando adequada a ofer
ta de implementas, trato
res, fertilizantes, às neces

sidades do aumento da pro
.dução desejada em cada
cultura; promoverá a cor

reção da atual situação de
formação de estoques por
um lado e a escassez de
diversos 'produtos, por ou

tro, e propiciará o estabele
cimento de uma política de

preços mínimos. I

Para o custeio das atíví
.
dades .e., execução qº� pl�O

.

gramas da G.E!}.!I.A.G., o

orçamento da União con

signará os meios neces

sanas, mas o decreto de
criação do novo órgão pre
vê, já para êste ano, a do
tação de quinze milhões de
cruzeiros dos Fundos do
Servico Social Rural GE
MAG· é constituido de Con
selho Deliberativo e de
uma Secertaria Executiva.
O decreto de criação do
novo órgão já estabelece
quais são seus membros,
nominalmente: presidente
do Conselho- Deliberativo.
Almirante Lúcio Meira; se
cretário Executivo, Jader
Figueiredo da Silva; e

membros do Conselho De

liberativo, Sebastião Ad
víncola, Manuel Rocha e

Silva, JoaqUim Ferreira
Maia Francisco José de
Oliveira, Estevão Strauss,
José Quintanilha Marques,
Nagiolea Fontenelli da Sil
veira, Didalcino Viana de
Araújo Filho e José Maria
Barbosa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Clube Doze de Agosto» Domingo
ENCONTRO DOS BROTINHOIS COM APRESENTAÇÃO DE lIVIO ROMAfiO CANTOR DE MELODIAS ITALIANAS.

" =�:::.�
:�:...::u.�'!:'...o_ ': '\ i. '\"':;*"'''''$>;%%% S%
Vote certo! Vote em Celso!

.

Com consciência e coração.
Pois só o voto consciente,
Honra e eleva o cidadão.

A HUMILHAÇÃO DOS VENDIDOS
Sem compra? Não sei! Mas que a operação visa

diretamente a compra, isso entra pelos olhos a den
tro. Ora, uma administração obstruída pelos inte
rêsses da polícítagem, que passa todo um quadriê
nio sem fazer nada, e nas vésperas de um pleito, re
pentinamente pensa nos sacrificados e já argoladas
funcionários, lança pedras fundamentais e dá iní-
cio símultâneamente a centenas de estradas em to
do o interior, se não compra, está tentando uma

compra por atacado, que é !!- compra da bôa von

tade do eleitor,
A compra por atacado, contudo, engana mas

não ofende o indivíduo, mas a compra a varejo, Só
a propsta já constitui insulto. Quem propõe a com

pra do voto, o faz porqu despreza o indivíduo a quem
faz a proposta ignominiosa; se tivesse consideração
para com êle, nem sequer ousaria propor.

O dinheiro de judas, às vêzes é moeda sonante,
noutras emprêgos, 'aposentadorias' sinecuras vitalí
cias, presidências de Assembléia's e outras que
tais .. ,

AS DISSID�NCIAS

M.a de Lourdes S. Lenzi
Aniversaria 'na data de hoje, a senhora Maria de

Lourdes Silveira Lenzi, progenitora do nosso compa
nheiro de Redação Silveira Lenzi. Ao Lenzi e sua mãe,
as nossas retícítacêes.

Falecimento
Francisco Xavier Rebelo

Na Casa de Saúde São Sebastião, nesta, Capital, onde
fôra internado em consequência de .acídente de automóvel,
ocorrido em Criciuma, veio a falecer, sábado último, nosso

estimado coestaduano, sr: Francisco Xavier .Rebelo, fun
cionário autarquico aposentado e' chefe de tradicional fa- Imília de �tajaí, onde residia,

O extinto era casado, em segundas núpcias, com a sra.

Valtrudes Dias Rebelo. Sãb seus filhos: Adil, alio funcio
nário do IAPTEC, nesta Capital; Maria Conceição, casada
com o sr. José Mafra, Milton Francisco, funcionário, resi
dente em Criciúma, Alaor, também funcionário em Crícíú-:
ma ·e �ra, Juçá, espôsa do dr. Laura Colaço, juiz de direito
e1]1 Mondaí. I

'A família enlutada, e em especial ao sr. Adil Rebelo,
grande amigo desta rõlha, expressamos nossas condolên
cias.

No próximo sábado, às 7,10 horas, na Capela do Colé
gio Catarinense, f1 familía Rebelo mandará celebr�r missa
de 7,0 dia pelo falecimento de seu chefe.

"Caixa Pró Formatura e Viagem de
Estudos dos Bacharelandos em Direito
Faculdade de"Direl'to de Sanla Catarina

Bacharelandos de 1960
Assembléia Geral Extraordinária

EDITAL DE (ONVOCA:(ÃO'
.Na forma estatutária, CONVOCO os colegas associa

dos da "Caixa Pró-Forruatura dos Bacharelandos em Di
l!eite - Tlirma 'd� 1960; para a Assembléia Geral Extraor
dinária que terá Íugar no próximo dia 12 de maio, às 17,15
horas, na sala do 5.° Ano da Faculdade de Direito, com a

seguinte
ORDEM DO DIA

."1.0 - apresentação do LAUDO DE AVALIAÇÃO da ge
ladeira, objeto da última rifa, de acôrdo com o deliberado
na anterior Assembléia Geral Ordinária realizada, em se

gunda convocação, no dia 5 de maio de 1960;
2.° - eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o úl

timo período social, por não ter cabido na anterior Assem
bléia Geral Ordinária,

Florianópolis, 10 de maio de 1960.

v contecimenfos Sociais

-- :0,

A socíeôade Clube Pai-H.ors. Concours Feslejou Aniversário
neíras dentro de poucos
dias, promoverá um ele

:gante coquetel, com o mun

do social da ilha,

A data de ontem reqistroú o aniversário da exma, sra.

Ruth Hoepcke da Silva. Dama de grandes virtudes é

sempre cercada pelo aprêço e estima de todos. Em slIa

vida social ocupa lugar de destaque pela sua elegância
distinção e simplicidade. Nêste ano, dona Ruth, mere

cidamente recebeu o título de Hors concours da Cidade.

A Coluna Social associando-se ao acontecimento dese

jando a dona Ruth, os melhores votos de [elicitncôer.
__ :0. -- Miss Elegante Barigú. Suzi

O casal Luiz Fernando Karmann (Míss Elegmte) ,

Seco di?, Sociedade Carioca, Lezí Mazuco (Suplente Miss

circulou em nossa cida- Bangú) e Valeria Balsini

de, num almoço no Que- (Menção Honrosa). CO:11)

rência Palace. em compa- já ruí informado, houve as

nhia do sr. dr. Abelardo descontentes mas tenho I
Gomes. ��:tza � nos:o,suces}sos d1��s mais d��duti�as srfas.
na cidade de Tubarão são

\
A moda impera com "che

as vencedoras do Concurso mister" em veludo cotolê.

--.:0. --

O Dr. Franéisco Cansia
ni Diretor da Sotelca de
Tubarão e tambem candí
dato a Prefeitura daquela
cidade encontra-se em nos-

so convivia.
-,- :0.--

Terça-feira,
.

o colunista
jantou em companhia do
simpático casal da Cidade
de Videira, sr. e sra. Fl'Ian
cisco Wosgraus. O Dr. Zani
Gonzaga éra tambem con

vídado do casal em questão,
,

-- :0.--

Domingo cómentareí o

coquetel de inauguração
das novas Instalações do
T''1r Querência Palace, Luiz
Henrique foi a vedete da
n"it�. Ligia Moellmann deu
r-ota de elegância e beleza,

-- :0.--

O jornalista 'Rubem Bra

ga visitará Florianópolis a

convite do nosso jornalista
Paulo Costa Ramos.

-- :0.--

Também festejou aniver
sário ontem o jornalista
Silveira Lenzi. Desejamos
ao discutido 'jovem jorna
lista os melhores votos de
felicidades,

-- :0.--

HomeDagea�o O BeBI M'I fil�o

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

Por motivo do transcurso Filho, nesses .
dezesseis anos modelares estabelecimentos

do seu aniversário natalício, de proficua e dinamica ad- Ihospitalares, quer na aquisí
.

ocorrido a 5 do corrente, e a ministração, onde pelo seu. \ção do aparelhamento clíníPaulo Cesar Delpizzo - Presidente
sua reeleição para o caria carater. honradez, e espirita co moderno, quer nos cons

de Provedor. pela oitava vez de �j\lstiç,a, tornou-se credor tantes 'aumentos introdUzi�
consecutiva, da Irmandade do respeito e admiração de dos no prédío, sendo de res

do Senhor Jesus dos Passos e todos aqueles que tem a fe- saltar, a moderna e grande
Hospital de Caridade, foi on- llcídade de com ele privar. � farmacia recem inaugurada
tem dia 11 alvo de cárínhosa Suas palavras foram coroa- e,?, casinha. em vias de con

manifestação de apreço o das por estrondosa salva de clusão construída dentro
ilustre desembargador João palmas.

.

I dos requisitos da técnica
da Silva Medeiros Filho. Na oportunidade foi entre- moderna, isto tudo dentro
Às 8 horas da manhã, foi gue um mimo ao homena- dos escassos recursos finan-·

O TEMPO
OSVALDO MELO celebrada na Igreja do Me- geado e um lindo bouquet de cetros que dispõe aquela IEM FLORIANÓPOLIS - O dia e a noite I fI t· d

-

Inino Deus. Missa votiva, sen- ores naturais a sua ígnís- organização, agravado com oontem, foram cânticos da natureza em louvores ao Criador. .

do celebrante o revmo. Padre, sima esposa Dona Córa Me- alto custo das utilidades e oAliás, faz mais de um mês, que os dias e as noites vêm d
.

tUlrich, Capelão da Irman- erros. enquan o as empre- recente aumento do salárioconstituindo um maravjthoso .conlunto Oe belezas sem par dade, comparecendo ao ato gadas, envergando se,us uni- mínimo, pois ali trabalham Inesta abençoada terra, que pode mostrar aos olhos da f breligioso, incorporados. os armes rancos, em fílas que 170 empregados. Díariamen- Igente espetáculos surpreendentes, a que não têm' faltado .

d d t dmembros da Mesa Admínís- Iam �s e a por a e_ entra- .
te são atendidos, internados, Io sol, o brilho das estrêlas e o luar imponente. trativa daquela Irmandade, da ate ao alto da escada, fóra os doentes externos, cer-O mar, nas duas baías, sereno ou levemente tavam uma cancâencres-

os médicos que servem no can avam uma cançao, e :;0- ca de 380 indigentes, cujopado segundo a aragem que sopra mansamente. Ih
•

,Hospital, empregados daque- gavam- e flores durante a tratamento total é gratuitoOs crepúsculos, êsses nossos ocasos florianopolitanos tI'le nosocomio, dignissimas sua passagem en re as a as apesar, das írrísórtas sub-tão decantados e coloridos com as tintas que Deus lhe da', Pa t·
.

t b
'

, Irmãs de Caridade, familia- r iciparam am em "S venções federais estaduais eproduzem o último ato do majestoso"di'ama .fl� natureza id revmas. Irmãs'
.

de Caridade munícípaís, �JamaI's na SUe"no finr-do à�a_ '...........
res e cresci o numero de "

.

\ .arnígos do homenageado. tendo a frente a sua ilustre administração pensou-se, aoOs morros verdes, o .panorama claro onde a vista po> A' M' f' '1 t Diretora I
.

_

-

'" pos a rssa, OI o 1 us rc '. menos, diminuir o numero,de alargar-se em bOl'ltemplaçao e embevecimento de rece
"

� Apó roí oferecido f' d

I...:IJn.a atmosférapurifi d
p . P r,,? v e d o r Desembargador s . um ca e e lei,tos (380) de indigentes,ca a. ,"-, F'Ih d' 'om finos biscoitos. e t dUm sorriso de Deus posto em tôda Medt'!\�?S 1 o, ao ar en-

. ,

mm o menos, eíxar de

Tôda A
.

S as coisas. traria n.g Hospital saudado Essa justa homenagem ao manter o serviço de Prontos as estrelas revestidas de um brilho incomum. .

da empregad incansável Provedor Medei- Socorro, serviço esse que APEf'lITI\ AOSTôda Florianópolis vestida de luz. por uma .�� .�.... t d

as

Iras
Filho só ontem foi pos-

k' V'

Tôdas as árvo h' d
. I que em nome� Oe"-· o osos' muito onera o seu sC'il'trecar- .J..USI("ft 005A

res c elas e VIÇO e seiva novos. t b Ih
-�

'-"':'�'ll sivel ser levada a efeito, em rega.do orça.menta. J
r' 11

Flores refrescadas pelo orvalho da madr d
que ra a ·am no HospTt"",,: \ virtud d t ! NA"'IAJM'EN'TCE I""\A8 MA" a911'S,P f

uga a. I disse ria aleg' d 't
.

. e e se encon rar au- Amda, dIante de tão difi- Ul'4H I' UM I;], D�;;)

,

er umes suaves que se espalham pela manha- dos r'e-
.

c

.

na e que es a- '-

nte desta capI'tal o h-ome- ,��=-�I!�==��=��=�����::;;;=;���d vam pessmd d se '< ceis enoargos, é pensamentose

Baslque começam a florir nos recantos do Jardim Oliveí- fel'l'cI.t'ar' n

as pObr po �r�m na·g�adO que, somente, ante� �.
l'a e o, ' seu enemento �I)

do Provedor Medeiros 'Filho ..

E Chefe e amio'o mantI'd ont·em J�gressou a Florianó� em futuro proxImo, cons� •os contrastes também à vista, tentando
" , o na

.

.
' ee "••fJfI ..

todos os encantamentos, emp,anal' direção daouela Casa, por polIs.» truir uma nova 'ala no Hos- • S T U D I O J' U R I' D I ( O :
.

L' t' unanimidad�, por mal's dOI'S Realça a .),��stiça das ho- pital de Caridade, a fi,m de •• .'

.

fi
.

a. es. a o Miramar, morrendo todos os dias e tôdas
"

d •
nOltes, b�ste e amargurado pelo desleixo qlJe lhe votamas. anos, justamente quand'o aca menagens prestti}� ao De- que .possa abrigar em enfer- \ I •

Um bo bava de completar 80 anos semb,argador Meae�\fos, quan mar.las" mais um,a centena. AdvocaCI·a em geral no Estado de Irrao negro no meio da tela alvíssima, Abandonado <�

tIl •
por quantos lá iam ter; para que pudessem apreciar

de existência. toda ela pau- do. se sabe do quanto f�m e.e de !ndrgentes, pOIS as insta- Santa Catarina •

Ihor o panorama maravilhoso da cidade em festa,s
me- tada em exemplos dignifi- feIto pelo' Hospital de �an� laçoes para os pobres naque_\ :

N'
. . cantes e com

. - dade nesses rlezesseis aJTW,s le nosocomIo-(380 leitos) não; Mauricio dos Reis - advogad� ••1 mguem vai para não apagar as impressões colhidas
.' (�preocupaçao

de adn1inistraça-o, tor·nan.d�' é suficiente para atender
• Norberto Brand -- advogadod ta.ntas belezas, envolventes. Todos fog.em dêle com

constante de servir o seu se- '"
as • : .

ponto proibido. Ninguém quer ouvir seus gemidos
um melhante, principalmente, a nessa quase bi-secul<ár Ca� popUlações de Florianopolis II. Rio de Janeiro

"

E' o contraste no me' dA d'
de dôr. aos menos afortunados da sa de Caridade, um dos mais " municípios visinhos, Correspondentes: !#.

10 esses las de sol, dessas ,noites .
T=' São Paulo I

llmpas onde as estrêlas brilham com tôda a intensid
sorte.. DR BIASE ?1=ARACO· Buenos Aires

e a lua passeia no céu, fazendo a sua ronda de amôres
ade

I Le�b.rou a oradora os reais • E
..1o I Londres·

Miramar! Como tua fealdade de tuas ' : benefICIOS que vem prestan- DOENÇAS DE SENHORAiícl. M�mações, distúrbios mens-. Man spricht Deuts(!h ·.1uma

,gr�,
nde tristeS'a na exposição do qua���na;e Pt�e: \

do ao Hospital de Caridade, truais, varizes. exame pr/INGUBial, tratamento pre-natal. I English spokenquanto e belo e maj.estoso. . .

aos em?r:gados, e aos pobres

\ Alergia. Af�ccões da pele : On parle français . iUm mulambo, num palácio 'encantado.
que alI, vao procurar a cura, Rai9s infra-vel'melh08 '1S_ 1. Ed. Sul América 5.0 andár - Tels. 2l98-2681 .1o ql1el'ldo Provedo" Mprll'iros Corá, tó'rio: Rua Fell' Sobrado, ...

Avoluma-se com rapidez inesperada o movi
mento Melchiades Fernandes. Em vários municípios,
elementos graduados das falanges -uâenistas; têm
procurado o chefe dissidente. Não damos, por en

quanto, publicidade dos nomes, porque muitos âêles
serão expostos às cóleras e à� vinganças dos vassou

reiros, que é justamente o que queremos evitar.
CUSTA A CRER" .

Ele era apenas um Tuqarão, Como tal viu o ne

gócio, bons negócios, � tratou de ajeitar-se no grupo
e participar das marrnelausens.

O homem tinha 'também umas vaídadesínhas
modestas. Contribuia para os clubes e sociedades pa
ra que êles pusessem o seu retrato ou o seu nome

em alguma dependência. Até aí muito bem, Os ser

viços não valiam tanto mas o dinheiro servia,
A vaidade do homlem cresceu com os incensos e

com o poderio econômico, agora que êle participava,
de um grande grupo. Quis ser o vereador mais vo-.
tado. Despejou rios de dinheiro não saiu mais vo-

tado, mas saiu vereador.
'

As marmelausens, sempre rendendo, o homem,
legislando' com clichês na imprensa, estufou. Reco
nhecido e grato ao chefão (bôa qualidade), sobre
pôs-se ao próprio Diretório do Partido e lançou a

candidatura em vasta propaganda.
Ele queria a primazia. Ele lançou, sozinho, o

candidato oficial do govêrno, em vistosas faixas,
faixas que êle custeou. A propaganda era sua, e daí
o apelida de vereador pago-pago,

Acontece que há um boato de que o nababo, o

pago-pago, negou o pagamento de uns serviços de

propagandas já realizados. Será verdade? O que é
que há?.,

Lá p'ras bandas da Udenilda,
Tudo, tudo está mudando., .

Consta que até o paga-paga,
Faz conta e acaba negando ...

�'iS:i:C:;-:ciSSS:SSS=·'-a;::s·=.:c:%ss:sSc,;;=s}.�M � A�e Jár,_.,.
�SS'SSSiSSS$SSsssssss,

j
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O E!STADO" O �S ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quinta-feira, 12 de Maio de 1960

Bralil, .Ir a�eDas i DlÚ�as �e eIfeusão �e álHas territoriais
����� a_� ��RIO - O Brasil prefere Genebra para debater pro- _�__ .... ta __ l

exercer, :m matéria de águas
I
blemas internacionais do •

territoriais, uma soberania I mar relacionados com as ati-
•autêntica a uma soberania vidades pesqueiras. ..

nominal. Por isso não pro- A opinião do Brasil mere-'
pugna a extensão das águas ceú a aprovação de represen- •marítimas até o limite má- tacões que já se haviam ma':'
ximo de doze milhas, ínclí- nifestado anteriormente, tais'
nando-se a admitir apenas como.a Grã-Bretanha, Esta- •
uma faixa de seis milhas. dos Unidos, Canadá, Bélgica �

e outras. �

Esta comunicação foi feita A proposta para uma faixa'
à II Conferência das Nações até o limite máximo de doze.Unidas, pelo embaixador Gil- milhas, tanto para os mares

ber�o Ama�o,. ch�fe da

dele-I
territoriais como para as ao- •

gaçao brasileira aquela reu- nas de pesca, foi feita pela'
.

nião, que ora se realiza em União Soviética.
•..�,. ..... _� ......._-_ .._ ... ,.,

.

Trocas de Pontos de Vista Entre o

Grupo de éafé
O Grupo de Café, inte

grado pelos srs. GavriU
Gorsehkov, gerente da
Prodintorg, e Nikolay Za
chinaev, gerente substitu
to da Sojuzneftexpo.rt, da
Delegação Soviética que se

encontra nesta Capital.
tem realizado nos últimos
nías reuniões no Instituto
Brasileiro do Café, com o

sr. Adolfo Becker, diretor
da Autarquia. Foram tro
cados PORtos de vista e en

tendimentos sôbre os for
necimentos de c a f é à
União Soviiética, ajustan
do-se os termos comerciais

Ique devenl reger as opera
ções.

A par dêsses entendi-
mentos, os representan
tes da URSS visitaram a

pequena indústria de café
do IBC, na Rua Sacadura

Cabral, inteirando-se da
maneira de torrar e moer
o grão, bem como do pro
Cesso de classificar a be
bica pela degustação. A
companharam Os soviéticos
nessa visita aos srs.' Adolfo
Becker diretor do

. IBC,
Edgard Salles, chefe do
Departamento de Relações
PúblLcas e Serafim José
ele Almeida, chefe do Ser
viço de Classificação do
IBC.

,----------......,;1,
CLUBE

DE'
RECREATIVO

.JANEI RO6
ESTREITO

PROGRAMA MÊS DE MAIC>I
-II 1! I

I I DIA 15 - Grandioso BINGO DÀNSANTE

"'1 l - lnício .20 horas

I

I
I

/' I

11

II '

I, I,
� I

I�__ .-_.
_---'

DIA 28 - Soirée SURPRESA
Início 22 horas

NOTA Pede-se a apresentação da car

teira social e (\ talão do mês.

Usina de Beneficiamento de Leite
E DI' A L

,.
,

'<.
\
.,

.

i.
I

.\1-

,�

Rosquinhas.Cdoughnuts) Americanas•••
facílimas de preparar

Ingredientes
4 1/2 xíc. de fa1'inha de

trigo
2/3 xíc. de leite

1/3 xíc. de água morna

2 ovos

2 colho (sopa) de Fer
mento Sêco Fleischmann
ou 6 tabletes de

Fermento Fieischmann

�
,�

.

1/2 xíc. + 2 colho (sopa)
de açúcar

1 1/2 colho (chá) de sal

3 colho (sopa) de manteiga
Gordura (para. fritar)

.. ,

(aproximadamente 2 dúzias)

* Em nossas receites, a medida-padrão é uma xícara de 250 g de água.

Coloque a 'água morna numa tigelinha, junte 2 colho

(sopa) de açúcar e por cima despeje o ferrnento.Tjeíxe
descansar 10 minutos, depois misture bem. Penetre a

farinha. o açúcar e o sal sôbre uma pedra mármore.
Faça um sulco no meio e nêle coloque o fermento. o

leite (fervido e esfriado) e os ovos. Misture tudo,
amassando bem. Coloque por último a manteiga.
Bata bem a massa até que solte completamente das
mãos e da mesa. Coloque-a numa tigela engordurada
e pincele a superfície com manteiga. Cubra e deixe
crescer até dobrar de tamanho (1 1/2 a 2 horas).
Leve a massa novarr\�nte à mesa e "-abra-k com um
rôlo. Corte com forminhas redondas, tirando uma ro-

dela no centro, como para formar um anel de aro

largo. Coloque as rosquinhas em pano polvilhado e

deixe crescer' '1 hora (até dobrarem de tamanho).
Aqueça muito bem a gordura ou óleo e vá fritando as

rosquínhas, dourando-as de um lado e de outro. Re
tire-as num papel absorvente. Depois de escorridas,
deite-as na mistura de açúcar e canela.

GRÁTIS: Peca à D. Maria Silveira. C. postal 1179. Rio

de .raneíro, o folheto "Conselhos
(lieis:;" .sôtlre oJ:erme.nk� -

Sêco "fj'leischman.

FERMENTO SÊCO FLEISCHMANN
Mais um ]:J1'oduto'de qualidade da STANDARD BRANDS OF BRAZIL, INC.

Associacão
•

de FlorianópolisRural
(SECÇÃO DE AVICULTURA)

Orientando os compradores de frangos. vendidos nos

últimos dias, pela Fazenda da Ressacada, junto ao Pôsto
de Revenela da Associação Rural ele Florianópoli.s, alerta

mos que não devem usar as referidas aves para reprodu
ção, porque são produtos de cruzamento destinado apenas

para o abate e consumo.
I

Esses frangos são de alta linhagem, conseguidos para

produção de car.ne, através dc cruzamentos de raças pu
ras, tornando muito precoce seu desenvolvimento, mas

-j não servem para reprodução.
A cruza destas aves dará um produto diverso e

degenerado.

de FlorianópolisAssociacão
•

REFLORESTAMENTO E ARBORIZAÇÃO: -

MILITAR

.,..'."...
� c

;i

li

I Escola Técnica·
,de Sanla Calarina

A Associação Catarinen
se de Engenheiros, sentin
do a tgrande necessidade de
de técnicos de gráu médio
em que se debate o país;
.tomou a ínícíatíva de em

-preender a fundação de
uma estabelecimento, que
permitisse a formação dos
mesmos. Ao encontro dês
se empreendimento veio a

colaboração decisiva dos
professores uníversítáríos
Desembargador Henrique
FO'ntes e Engenheiro Hu
go Regis dos Reis que, em

. conferências e reuniões se
dimentaram a ídéía da
Escola Técnica de Santa
Catarina.
A fim (�e efetivar a run

dação dêsse estabelecimen
to, reuniu-se a 18 de abril
p.p, a Assocíação Catari
nense de Engenheiros, fi
cando então criada a Es
cola Técnica de Santa Ca
tarina como instituto li
vre de gráu médio, desti
nado a rnínístrar, nos ter
mos da legislação federal,
o ensino .técnico.
A Escola Técnica de San

ta Catarina, manterá- íní
eíahnente os Cursos Técni
cos de AGRIMENSURA e
de PONTES E ESTRADAS.
Visando portanto, ensinar
Vísan, portanto, ensinar
topografia e noções de
geometria e, o construir
pontes e estradas. O ensí
no compneenderá matérias
de cultura geral e de for
mação técnica, em cara
ter racionalmente- prático.
Terá como principal obje
tivo assegurar a formação
de técnicos para o desem
penho ele funções de ime
diata assistência e enge
:nheiros ou a admínístra
dores. ou para 0- exercício
de :qrofissões em que as a

p l,i c a çõ e s tecnológtcas
exijam um profíssíonal
dessa graduação técnica.
Em dia desta semana es

tiveram em visita ao Se
nhor Governador do Esta·
eto, a fim de comunícàr-Ihe
a fundação da Escola, os
Engenheiros aaul Bastos,
Dav�d da Luz Fontes e

José Corrêa Hulse. Na o

portunidade, manifestou o

Senhor Governador grande
entusiasmo pelo empreen
dimento, prometendo, to
do apõío material e mo

ral dentro das possibilida
des atuais.

,(��_a em C�gqe.��os
Uma casa de alvenaria,

sita à rua Jaca do Lóide.
s/n em Coqueiros, com três
quartos, sala de jantar, co

pa, cosínha, instalações sa

nitárias e dependências de

empregada.
Tratar na Casa CHEREM.

à rua Conselheiro Mafra. 24

CLUB'E DOS OFICIAIS DA P. M.

r-iNSINO De o�p'�T�LS'��"ld�!N!oO�5.�2 Ofíeíaís
fIIIII""" convoco cs senhores sócios pare uma reunião extraordi

A VENDA NAS náría em assembléia geral no próximo dia treze (3) as

dezenove e trinta horas (19,30) na sede da' AABV sita a

BANCAS DE IORNAIS Avenida Hercílio Luz. de acôrdo com o § 2.0 do art. 2.° do

Regimento interno, a fim de ser debatido assunto de re�

E REVISTAS levância para a classe. Em 7-5-60.

Cap. Léo Meyer Coutinho - 1.0 Secretário

15 - ENCONTRO DOS BROTINHOS - Apre
sentação de Lívío Romano cantor de me

lodias italianas

21 - SOIRÉE - COM A ORQUESTRA MELó
DICA DE "CASTELÃN" - Início as 23

horas.

MÊS DE MAIO

De ordem do Exmo. Sr. piretor-Técnico da Usina de

Beneficiamento de Leite e à vista da Resolução n,v 1-60

fica aberta a. concorrência pública para a venda do se

guinte veículo.
Uma camíonete OPEL, modelo 1952, motor NE 255406099 L, Em recente visita da Diretoria da Assocíação Rural
com carroceria de madelra, valor' base Cr$ 120.000,00 de Florianópolis ao Sr. Dr. Paulo Botelho, DD. Diretor do

(Cento e vinte mil cruzeiros). Acôrdo Florestal em nosso Estado, foi estudado um acôr-

Os interessados poderãô vístoríar o veículo, no perío- do a ser realizado com H Associação Rural de Florianó

do da manhã nos páteos da UBL, a rua Esteves polis para Que a distribuição de grande quantidade de

Junior s/n. .: '1.••:1 mudas elas mais variadas espécies florestais venha a ser

As propostas, redigidas sem rasuras. deverão ser co- feita também por esta, em sua sede, no Caes Frederico

locadas em envelopes. opacos, e. subscrito cem os seguín- Rolla. . .1tes dizeres: Propos.ta para aquisição da Oamíonete OPEL. Assim, sugerimos aos nossos Associados que, coop-erando
Ao décimo quinto dia após a primeira publicação com aquele serviç� de reflorestar e arborizar suas terras, I,dêste edital, será encerrado o prazo de chamamento de seja, pela formaçao de pequenos bosques de sombreá

candidatos, devendo a comissão especialmente designa- mente, paraventos, delimitação de suas terras, etcs. pro
da pelo Diretor..:Técnico da UBL, no dia imediato, às 10 curem na sede da Associação Rural de Fpolis., onde serão

horas, em uma das salas da autarquia, proceder o julga- atendidos e tambem orientados quanto ao plantio das
mento das mesmas. diversas essencias, que entregaremos por delegação do

O vencedor da concorrência deverá nos cinco dias que Acôrdo Florestal.
se seguirem a proclamação dos resultados retirar o veí Assim, a partir da proxima semana teremos para'
culo, sob pena de perder os seus direitos. Se o primeiro entrega centenas de mudas de eucaliptos, flambO,yant,' [a
colocado não retirar o veículo no prazo estipulado será carangá mimoso, acassia negra, típoana, amendoeira, etc.
chamado o seguinte para imediatamente efetuar o pa-

gamento do preço estipulado na .sua proposta, tendo como

preço base, o mínimo de Cr$ 120.000,00 (Cento e vinte mil

/ S iE R V I ( O
cruzeiros), estipulado para a venda. t

Somente serão aceitas propostas em que o candidato COMPAREÇA A 16a CR: - O CeI. Chefe da 16a C R

se comprometa a pagar à vista O preço que fixar. s�licita o comparecimento à 2a -8:cção, com urgênc�a, a

O resultado da presente concorrência será publicado fIm de tratar de assuntos de seus interesses, dos segumtes
no "Diário Oficial" do Estado e na imprensa desta Capital. conscritos da classe_' de 1941 e residentes nesta.Capital:

E, para que seja do conhecimento de todos, o presen- �
JORGE JOSE DE AMORIM - fO de Jose Manoel de

te edital será publicado uma vez no "Diário Ofícíal'" do Amorím (CAM 43510);
. ..1-

Estado e por três dias consecutivos nos principais diários - ISMAEL DOS ANJOS BARBI - fo de Francisco Se-

desta Capital. veríno 'f3arbi (CAM n'O 226804) ;

UBL, em Florianópolis, aos, dias 20 de Abril de 1960. - 1\.1ARUI DIRCEU DE ARAUJO GOMES - fo de'

Tullo Cavallasel Assistente Administrativo Manoel Gomes (CAM 41076).
"

29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
l° SEMESTRE DE 1960

11
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rrélio �ue �o�erá· �ecmir ,at'Lantern8" do
.

�aDlJleolto
GUARAN'í iE TAMANDAR'É, AMBOS SEM VITÓRIA, A'DVE'RSÁRIOS DESTA NOITE

O Campeonato Iitadino de Futebol Profissional de 60 íeré p'rosseg:1Jimento na noite de hoje, no estádio praiano, quando 'estarão se de
frontando os conjuntos do Guaraní e Tamandaré, penultimo e último colocados, respectivamente, e ambos já definitivamente fóra da
disputa do segundo turno, o qual, como se sabe, ferá quatro concorrentes. Os dois conjuntos são os únicos que' ainda não viram sorrir
lhes a vitória. rezão porque esta noite se empenharão ao má ximo para obtê-le e, assim, livrar-se do incômodo último pôsto. Espera-se

. Y�1?,��(' uma batalha renhida e equilibrada, devendo ser do agirado de quantos a as sisfirem.
---------------------------------------------------

NÚME'ROS DO' CAMPEONATO
DA CIDADE

Florianópolis, Quinta-feira, 12 de Maio de 1960

(

o Remo na Juventude
o capítulo a seguir tratará

da alimentação do remador
em treinamento e seu cuida
do em linhas gerais.
Sendo como é o treina

mento a parte mais impor
tante de todo o período da
concentração dos remadores,
faz-se necessário que esteja
perfeitamente controlado em

seus distintos aspectos. Dei
xando de lado a parte técni
ca, passaremos a ver agora
varias particularidades' do
treinamento que são suma
mente importantes, porque
influem diretamente 'no es-'
tado de saúde do remador,
Por eexmplo: o regime de

vida que 'devem adotar os re

madores. Trataremos de nos

referir a êste aspecto em for
geral e apontando sempre ao

"Ideal", porque a experiência
110S diz que cabem mil altera
ções, que dependem de mui
tos fatôres, não controláveis
pelo treinador ou pelo médi
co, e ainda mais pelo rema-

remadores, etc.. Dar um re

gime estrito ou geral, parece
me inútil pelos motivos já
enunciados das variações a

precaução e bom critério,

I
bem cumprido. Nêste parti

servirao para implantar um cular, torna-se saliente a im
"a regime que seja alimentício e portância que um bom cozi

reparador, que proporcione nheiro tem como elemento a

as calorias necessárias e, so- considerar, dentro do plano
bretudo, que seja variado ,e geral de treinamento.

prír da melhor maneira pos
sível seu compromisso de in

tegrante de uma tripulação,
Porém, si é certo que alguns
aspectos são muito difíceis
de modificar ou adequar con
venientemente' ao horário de

treino, estudo, ernprêgo etc.,
existem outros motivos que
também tomam' importante
papel e que é necessário fo-

as mais reais e as que habi
tualmente têm mais valor.

--
...
--

Devemos considerar

priori" que o remador que
iniica um treinamento, inicia

também uma época de meta

bolismo corporal muito dife

rente, O remador cai de pê-
so e as calorias que necessita

repôr nesta época sobrepõe
as que o são suficientes em

épocas normais.
Haverá que se ter isto mui-

Por exemplo: o regime ali- -to em conta, espeeíalmente
mental' do remador em treí- naqueles remadores cujas

obrigações habituais, impõe
um regime de vida sedentá
rio. Em geral, deve se tratar
de compensar o maior gasto
energético com a quantidade
mais aproximada possível de

calorías requeridas, recordan
do as grandes variações indi
viduais, o regime comum ao

conjunto de remadores, a

época do ano em que se efe
tue o' ltreinâmentó", o pêso aos

calizar e analisar.

Dia 17 deverá embarcar "::tmpeão do Estado,
no, E' um problema muito sé
rio pelas repercussões que
sua alteração do habitual ou

para Niterói a p-nnelr-i tur-
ma de universitários ca art- O ponteiro Telmo, que che
nenses que disputarão G;: jó- gou a um acôrdo na manhã
gos Olímpicos Univer8i:,á í

rs, de sábado com o Figueiren
;:t se realizarem na-juela cid 1- se, renovando contrato com

'de. A viagem será por via o prêto e branco por mais
aérea, em aviões da carrsíra uma temporada, estreou no

Tac-Cruzeiro 'do Sul. team de cima, na tarde de
--

'"
-- domingo, frente ao Bocaiuva,

A equipe do DER, atuando aparecendo regularmente,
domingo no torneio de rute- --

...
--

boI, realizado pelo Ipirang�, A segunda parte da dele-

conseguiu empatar com o gação catarinense que parti
forte onze do VIla Operário, cipará dos Jógos Universitá
sem abertura de contagem. rios Brasileiros a se realiza
Nas disputas de penalidades rem na segunda quinzena do

máximas, a vi- mês corrente, embarcará dia
do da Vila. 18, também por via aérea.

uma mal direção podem tra
zer aparelhadas ao estado de

saúde ao remador. O ideal
seria qus todos os remadores

pudessem efetuar suas refei

ções em seus respectivos lu

gares, dentro da mesma nor

ma comum a cada um dêles,
pára eliminar um e não o

menos fator ' importante de

alteração do regíme, Porém,
como isso é muito difícil, por
razões de horário especial-

tras possibilidades,
--

...
--

Na manhã de segunda-fei
ra, tendo por local o estádio
da F.C.F. esteve em exercício
individual, a equipe de fute
bol dos universitários catarí
nenses que viajarão para Ni
terói dia 17 e 18.

I
iniciado na tarde de domin

go, oportunidade em que es

tariam em ação os conjuntos
da Remington Rand e Far
mácia do Canto. Todavia, o

prélio não foi efetuado por
ter surgido contratempos,
com respeito ao gramado da
Escola de Aprendizes de Ma

rinheiros, local' da disputa.

Chegou ao seu término o

I pontos.
- 2.a part, venceu - 2.a parto venceu Big Boys

turno do torneio de quarte- Barriga por 284 x 277 pontos. por 294 x 290 pontos.
tos patrocinados pela Fede- Unidos x Lords - l.a parto I Lords x Barriga Verde -

ração
�
Catarinense de Bochas venceu Lords por 280 x 276; l.a parto venceu Lords por

e Bolão, sendo os resultados pontos - 2.a parto venceu 270 x '252 pontos - 2.a parto
os s:guintes: Lords por 299 x 292 pontos. II venceu Lorls por 274 x 214
DIa 8-4-60 __c:_ Lords x Bola Dia 22-4-60 - Lords x Big pontos.

Prêta - l.a parto venceu Boy - l.a parto venceu Big
Lords por 270 x 202 pontos - Boys por 286 x 282 pontos _

2.a part. venceu Lords por, 2,a part. venceu Lords por
aar x 239 pontos= 287 x 268 pontos.

'

Bar'rig'à, Verde x Big Boys
- 1.a parto venceu Bíg Boys Bola Prêta x Unidos _ 1.a
por 319 x 3Ú ponrôs - 2.a

I
part, venceu Unidos por 279 x

parto venceu Barriga por 291 266 pontos - 2.a parto venceu
x 288 pontos. Unidos por 311 x 291 pontos.
Di!!t 13-4-60 - Barriga Ver- Dia 29-4-60 - Unidos x

de x Bola Prêta - 1.a parto Big Boys - 1.a part. venceu
venceu Barriga por 301 x 282 Unidos por 285 x 281 pontas

--
...
--

Está definitivamente can

celada a vinda do Grêmio
Portoalegrense à nossa cida
de, foi o que informou a nos

sa reportagem um' mentor
paulaino. O motivo que le
vou a diretoria do Paula Ra-

MAIO
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 �m 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,

Dia 2-5-60 - Big Boys x O ciclista metropolitano
Bola Prêta - l.a parto ven- Samuel Santos, encontra-se
ceu Bíg Boys por :U5, x 240 viajando pelo interior de

pontos � 2.a parto venceu Pôrto Alegre. Assim que re
Bíg Boys por 321 x 242 pontos. gressar,' estaremos manten-
Dia 6.-5-60 - Unidos x do contato com o destacado

Barriga Verde - 1.a part. ás do pedal catarinense para
venceu Barriga por 316 x 292 sabermos -te suas intenções
pontos - 2.a parto venceu quanto a segunda prova Vol-

, Barriga por 307 x 293 pontos. ta ao Morro. . .

Colocação por pontos per- Continuam os movimentos
didos após o -térmíno do tur- Na manhã de domingo 'em tôrno da próxima suces-
no: próximo, no estádio da Fe- são presÍdencial da,Feder.a-

1.0 lugar - Lords da SAF' deração Catarinense de Fu- ção Catarinense de Futebol. "

(Sociedade Atiradores de tebol, teremos o embate en-

.

Até o momento tem-se co-
i'

Fpolís.) corn
í

ponto perdido. tre as equipes de futebol da mo-certas duas candida.turas.
2.0 lugar - Bíg Boys, do Rádio Guarujá e do Jornal' Dé um lado o atual presiden

Clube Doze de Agôsto e Bar- O ESTADO, como parte dos te, Sr. Osni Melo, que 'tenta
riga Verde, da Associação festejos de mais um aniver- rá maio? uma vêz a sua re

Atlética Bar riga Verde, com sárío dos dois vibrantes ór- eleição e do outro o Dr. Saul
3 p.p, gãos da imprensa falada e Oliveira, atual vice-presiden

,

4.0 lugar - Unidos, da As- escrita, de Santa Catarina, a te da entidade barriga verde,

I socíação Atlética Barriga transcorrerem dia 13 O ES- Os clubes da capital, em nú
Verde, com 5 p.p. TADO e dia 14 a Rádio Gua- mero de sete, con.tínuam
5,0 lugar - Bola Prêta, da rujá. Deverão estar em jô- guardando o sigilo quanto ao

Associação Atlética Barrig'a go um troféu e várias meda- nome que irão apoiar, já que
Verde, com. 8 p.p, lhas, não se manifestaram. publi-
Seleção do Turno:

I camente o nom� preferido,
Eurico S. de Oliveira Na manhã de domingo, na com exceção do Guaran,y,

(AABV). baia sul, foi realizada a com- que apoia o atual presidente.
Braulio Santos (AABV) petição náutica, destinada à Todavia, a nossa reportagem,
Hélio Cidade (SAF) barcos da classe "lightning", face as pesquisas elaboradas,
Bélio do Amaral Lange denominada "Governador do 'poude concluir extra-oficial-

(Clube 12) Estado". Saiu vencedor da mente, que o sr. Osni Melo
Reresrvas: prova que contou com a par- contará com o apôio de 4
Aldo Galdino (AABV) ticipação de sete barcos o co- clubes, enquanto que Saul
Orion Cardosoo (Clube 12) nhecido iatista Luiz Farias. Oliveira com os outros 3.
O torneio de quarteto tem

I'
..

-_

. ,

'd'
Esta. despertando Interesse VENDE SEseu reInIClO marca o para o
I' 'I' t

'

,', .,
,(I' 9 5 60

,. gera, o JU gamen o que sera
,

laq
-

-t t co� o

i,ogo entre
levado a efeito na noite de PREÇO'DE 'oCASIÃOB0S �ar ve oSd o ,ig Bays x
hoje, oportunidade em que o Uarnga er e nas canchas , "

m quarto de casal em

d S 'd B 1
" ''BoJ.!). da F,C.F, devera es- estado de novo.a e e a neana do Clube '

12 d Ai-r 't clarecer qual dos clubes", Tratar à ruae !;OS 0,
1 .

e'Pau a Ramos ou Caxlas, o gueiredo n.o 21

mos a tomar essa atitude foi
a previsão de um possível
prejuízo na vinda do clube
gaúcho, já que as despesas
montariam em--mais de 170
mil cruzeiros.

'----------�------------------------�.-----�-------------

ALUGA-SE
Uma confortável residência, de dois pavimentos, com

p::trage, .sita à Rua Emílio Blum, n. 17 - A,
Tratar à Avenida Mr �1l'0 Ramos, 174, das 14 horas

em diante,

JOGOS REALIZADOS

)

4

13

1

11

5
4

4

3,

3
3
3

2

2

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

Paula Ramos 3 x Bocaiuva O

Atlético 1 x Tamandaré 1

Avaí 5 x Guaraní O

Figueirense 6 x Atlético 3
Bocaiuva 2 x Guaraní O

Avaí 3 x Tamandaré 2
Paula Ramos 6 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avaí O

Bocaiuva 2 x Tamandaré O

Atlético 2 x Avaí 1

Paula Ramos 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Bocaiuva 1

CLASSIFIC�ÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
1:0 lugar - Figueirense e Paula Ramos, O

2.° lugar - Atlético, 3
-

3.0- lugar _:_ Avaí e Bocaíuva, 4

4,0 lugar - Guarani, 6
5.0 lugar - Tamandaré, 7

MOVIMENTO DE GOLS
favor

6

9
5

1

1

1

O DR. VINICIO OLINGER, avisa a sua' distinta
clientela que adquiriu o "Borden, Aírotor Kavo", ,de fa·

AraUjo Fi.:' bricaçáó alemã, para a técnica do tratamento dentáriO
NESTA ind olor.

Atlético ,., , .

Avaí ".,.,., ,."".,.

Bocaiuva .,."",'" .. ""

Píguelrense "."", .. ""

Guaraní ... ,.' .. ,."".,.,
Paula Ramos "".""" ..

contra
8

5
6

Tamandaré

10
1

14

3

ARTILHEIROS
Oscar (Paula Ramos) ", .. ' .

Itamar (Avaí) , .. ,., ,., .. .1, •• , •••

Sombra (Paula Ramos) ", > •• , • , ,

Pitola (Atlético) .""" , . , . , ....

Vadinho (Avai)
Hélio (Paula Ramos)

Sergio (Figueirense) , ,., ,.,

Alair (Atlético) .. ', ,.,., .

Wilson (Figueirense) ', .. " .

Fernando (Figueirense) "., " .

Valério (Paula Ramos) ".', , .. "

Trilha (Figueirense) , .

Betinho (Avaí) ." , , , .. , .. , .. ,

Guará (Avaí) ., ... ,.,." .. , .. , ... ,.,.

Jaca (Bocaiuva)
Nazareno (Bocaiuva) , . , .

Fida (Tamandaré) ." .. , ,., .

Rato' (Tamandaré) , .

Ney (Tamandaré) , .

Maurilio (AtLético) "., ' "

Lázaro (Bocaiuva) , , ..

Nizeta (Bocaíuva) ,I

Ronaldo (Figueirense) ',.,.".... 1

Marcio (Figueirense) ,.",., " .

ARTILHEIRO NEGATIVO

(Trilha (Figueirense a: favor do Bo-

caiuva , .

RECORDISTA DE TENTOS POR JõGO

Oscar, com quatro tentos, assinalados con

tra o Guaraní.

ARQUEIROS VASADOS E NÃO VASAbos
Dino (Atlético) ,................ 8

Aldo (Guarani) :.
8

Dilson (Tamandaré) 8

Totó (Bocaiuva) .. , : . . . . . 6

polli (Guaranü ' ".

'

5

Ójalma (Figueirense) ., .. :
"...... 4

Tatú (Avaí) , .. "............ 3

Daurí (Tamandaré) ., .. "., ,. 3

Rui (Avaí) , ,., .. " , 2

Leibnitz (Paula Ramos) ,.......... 1

Miguel (Tamandaré) ,... O

Gainete (Paula Ramos) , ,.,. O

EXPULSÕES

Rato, Daurí, Tuca, Nilton e Walmir, do Tamandaré;
Ciro, Alair e Gaia, do Atlético e Itamar, do Avaí,

PENALIDADES MáXIMAS

Lomeyer (Guarani contra Avai), desperdiçada. Erna
ni (Guarani contra Paula Ramos) conv.ertida -em gol.
Trilha (Figueirense contra Avai), convertida em gol.

APITADORES
4 vêzes - Salvador Lemos dos Santos; 2 vêzes - Os

mar de Oliveira; 1 vêz - José Silva, Gilbeto Nahas,

José Cordeiro, Gerson Demaria, Newton Monguilhot e
,

Silvano Alves.

I CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES

1.0 lugar - Avaí e Paula Ramos, O p.p.
2.0' lugar - Guaraní, Figueirense e BQcaiuva, 4

3.0 lugar Atlético e Tamandaré, 6

A V I S O
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�,deêõiiiêniârrosASe muito se tem falado e escrito nestes últimos dias
sôbre .rElESI, nada se disse demais, entretanto, compara
tivamente á expressividade do assunto que tanto se pôs
em evídêncía por motivo' da inauguração do novo Centro
Social do' Núcleo Regional de Joinville.

O Direito Penal brasileiro nha Bandeira de Melo, em- duzír tudo á causalidade,Dando a cobertura merecida ás festividades comemo- atravessa uma fase de gran- bora tenha ele feito trajeto esquecido de qUe a "imputaratíva de> grande acontecimento, A NOTICIA, devido ao des produções científicas, no inverso ao dos demais no- tio facti", quando não enproblema do espaço, teve que espaçar' por várias edições o terreno da dogmatica [urí- mes citados, porquanto em quradavel na descrição tívasto noticiário. E detalhes importantes ficaram por ser dica. Obras de real valor lugar de ir da magIstratura pica, é penalmente írreleregistradas e comentados.
têm sido editadas, nestes ul- para a cátedra, foí da Uni- vante. Ora, "prestar auxilio"Quremos resgatar parte do expontâneo compromisso, timos anos, sobre esse de- versidade para o Tribunal. indica atuação, pelo qUe seprestando hoje, destas colunas, nossa homenagem á per- partamento do Direito. Quer Todos esses magistrados torna impossível subsumir-sesonalídade dinâmica de Mathilde Amin Ghanem, a En� a parte geral do Código Pe- são nomes que se projetam,

I

no nucleo do tipo do art. 122,�arregada do Núcleo Regional do SESI. Seu nome foi me. nal, como a sua parte espe-I com rulgurançía, nas duas i a inercia de quem deveriarecidarnente citado pelos oradores que se fizeram ouvir cial, vêm sendo estudadas tarefas que paralelamente I impedir, mas não, impediu,nas solenidades inaugurativas. E como preito de justiça em monografias fi "institui- realizam. Dificil é dizer se ao suícídío de alguem.queremos fixar aqui, para projetá-las na história do de- ções", com grande eficiencia são melhores como juizes do Lições magnificas ainda��nv�lvi:nEmto da assistência social em Joinville, essas
I e densidade cultural, por au- que como professores, ou .se co�tém o livro a 'respeito ,darererêneías.
tores brasileiros. mais se destacam no magrs- crrme de aborto, prolonga-Essa moça que com energia, capacIdade, discerni- Dos códigos promulgados teria que na indicatura. menta, aliás, do que antesmenta e dedicação insuperáveis vem dirigindo o Nucleo há 20 ou 1, anos atrás, ne- Demonstração "a posteori" fora escrito, também magísRegional de Joínvílle, foi sem dúvida o fatôr humano nhum, como o Penal, tem de tal afirmativa, dá-nos o tralmente sobre a tutelamais preponderante no esforço pela concretização déssa' merecido tantas investiga- des. Euclides Custodio da penal da' vida intra-uterinaóbra que enriquece o nosso patrimônio assistêncial e re- ções doutrinarias: pelo que Silveira com a obra que vem e extra-uterina (pag. 36).presenta novas esperanças de maiores cuidados e mais penalistas possuímos, 'hoje, de publicar. Por ela se vê Não compartilhamos, poeficaz atendimento ás necessidades do operáriado de de altos meritos, em numero que o ilustre juiz, depois de rém, das idéias expendidasnossa indústria.
bem elevado. revelar-se uma das mais pelo autor no tocante aosAnimada sempre de um comovente entusiasmo pela No elenco dos escritores completas figuras de juiz que crimes qualificados p.elo re-óbra a que há anos se entrega com abenegação e espírito da ciencia juridico-penal, já possuiu a magistrutura sultado. No art. 129, Parade sacrifício e de renúncia, Mathilde Amin fez do SESI vem de inscrever-se, pela de São Paulo, também se grafo 3,u, do Código Penal,de Joinville um modêlo para os demais Núcelos espalhados publícação de um magnifico mostra como um autentico existe realmente figura delipor diversos municípios do Estado. Organizando, ad- trabalho sobre os primeiros I mestre e cultor do Direito tuosa em qUe surge o preterminístrando, dirigindo, tecendo vastos élos de relações capítulos da "parte especial" Penal, graças ás qUalid�des dolo, Não se pode falar empúblicas, num movimento constante de ampliação e apri- do codigo Vigente, 'o profes- e predicados de ordem dída- responsabilidade penal obmoramento dos serviços, Mathilde Amin dinamizou o sor Euclides Custodio da Sil- tica e cientifica qUe se re- jetiva, no caso, ou em releSESI joinvillense e inocul'ou em todos - autoridades, veíra, que' reune á qualidade velam no livro agora vindo a vancia exclusiva da causaindustriais, operários - a confiança na instituição, a de mestre insigne cio Dir.eito lume através da editora Max lidade material. Sem previcrença nas suas finalidades, a seus altruisticos propó- Penal, a. de magistrado de Limonad; .�';' são do evento morte, estasitos. alto renome do Tr.ibumD de Obra escrita, com simpli- será provenientedo caso for-

.

A conquista dess�s metas te� custado
A

a Mathil�e 1 Justiça de São Paula. cidade e clareza, e em estí- tuito, e por isso não se esta-Amin não apenas o arduo e contmuado esfo�ço do la�- Alias, outro fenomeno in- lo elegante,e ameno, :_ tem belece o nexo causal; e prego expediente diário de trabalho, mas tamben: o sacr�- ! teressante que cumpre re- ela ainda a grande qualída- visível que seja o evento, pefício de suas horas de repouso e de lazer e ate dos CUl-
gistrar em São Paulo, é o do de de estar vasada com per- lo menos culpa haverá, pordados de sua saúde, pois tudo ela tem imo�ado, nestes recrutamento que vem sendo feito rigor tecnico e em eon- parte do agente.anos de labor incessante, em que transf�ndlU �o �rga- feito, pela Faculdade Pau- sonancia como que de mais; Ainda poderiamos lembrarnismo que encontrára anemico ·e combatld,o a vlta,hda,�e lista de Direito, de seus pro- recente e moderno apresen- as paginas notaveis do li- Rua Jerônimo Coelho 1-B _ Sala 11t I h I

ít F
.

I P d vro, a respeito dos crímes I V.S, DESEJA COMPRAR OU VENDER CA,SA, TERRENO OU
de suas próprias energias, para apresen a- o oje so:-" fessores, nos quadros do Ju- ta o Direi o ena. 1'0 u-

I
do nos seus fundamentos, firme na sua estrut�ra, saci:o I diciario de nosso Estado, zíu-a o autor para seus alu- contra a honra, que, câom APARTAMENTOe ágio no seu funciopamento e sobretudo acessível e. e.f:- i com grande e real sucesso nos da Faculdade 'Paulista muita precisão, o autor de-, _ ,

llh d seus beneficiá -

d D' lt mas e' certo que nomína de "crimes contra a.
.

"A T E N 'º A O'
_

EL

ciente no ,atendimento aos mi ares· e

.: para a eficiencia do ensino �. irei o; .""
.

E' N-O PAGUE MAIS ALUGU
rios.

jurídíco. Ali reg'em cadeiras, dlSClpUlo,s num.erosos ele en- incolumidade moral", E tam- GRANDE OPORTUNIDAD. A
,

UMA PEQUE
d

d bém muitos outros trechos CONSTRUIMOS SUA CASA, ME�IANTE -

Obras dessa natureza guardava a marca a perso-
os desembargadores Washín- contrara, para apren erem

que Iíeões fe- NA ENTRADA E SUAVES PRESTA!ÇOES MENSAIS.
nalidade que as criou. O Centro Social do SESI de Joín-

gton de Barros Monteiro US magnificas lições ali con- da obra, em
-

_

JERONIMO COELHO l-B SA-
' _' I "

•
• .

t d INFORMACoES RUA , ,

ville expõe no seu hall o busto de Celso Ramos. Porém,
'I Rafael de Barros Monteiro e . l.<taS, ate mesmo em expe,.

I cundas-sâo namss ra a-s cem (
_

'
."

_

�

LFREDO _ _

em todos os recantos de suas dependências, na sua es-
Euclides Custodio da Silvei- rimentados e cultos mílítan- I

a segurança e efíciencia de, LA 11 EDIFICIO JOAONTAES NO I'NTERIOR DO ESTADO

• " I '

.' .,

1 t
.

e NECESSITAMOS AGE .

sência espiritual que são os seus diversos serviços aSS1S- I ra e ainda os juizes José tes da JustIça cnmma.. quem conhece os emas q� l

'RA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL-
tênciais está impregnado da vibração idealística e da

I C�rlos Ferreira de Oliveira Há, de inicio, na parte .in- expõe e aborda, Ao demais, GRANDE PLANO PAT O N TERRENOS etc POSSIBI-

'
-

h' d
.

,
,

d b dr' h' m ritmo DADAS F I B RA, ,.

dinâmica fôrça de realízação de Mat 11 e Amm.
_ 1 do Tribunal de Alçada, e trodutoría a o ra, um es- em to o o lVIO a u

, 'A É DE GANHOS ELEVADÍ'SSIMOS, RESPONDA.
A obra foi agora engrandecida pela ampliação de! Bruno Afonso de André, do tudo bastante atual sobre a uniforme de explendídos e

I
LID D Ssua estrutura material, porém de há muito fôra enobre- i quadro dos substitutos' de "Teoria Geral da Parte Es- substanciosos ensinamentos. HOJE MESMO.

GRANDE CONCURSO CASA POPU-
cida pelo coração de uma mulher corajosa. <Nosso res- :

segunda instancia. E tam- pecial" com sucinta, mas A literatura penal do Br�-l SENSA�IONAL,
'

,

lher a Mathi'de I

completa exposição a respeí- '1 está de parabens Mais T...OR LTDA,
peito e nossa homenagem a essa mu, 1

bém deve ser mencionado o Sl. .

. I
Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras

Amín Ghanem. !
desembargador Osvaldo Ara- to das tentativas e planos um grande livro .entc en1'1-1 no Estado. , , •

(De A NOTI-CIA, de Jolnvtlle) I

que os penalistas modernos quecer o seu opulen o pa- .

,
A •

B 'I'?

'

. . Como se .chama a pessoa nascida en� rasi la.vêm procurando elaborar trímonío cultural.
N. Resp'osta: .•. : ... ,., ....para subtrair a parte espe.. J. F. M. orne.. .

cial dos Codigos, do Iítera- (Reproduzido de "O Es- Endereço: .

-

1 " d 27 9 Localidade: .lismo exegético. Segue-se o tado de Sao Pau o, e -

,-
Remeta sêlos para a resposta.

_

estu�o de cada um dos cri- 1959).
Atenção! Atendemos em nossos escritórios à 'rua Jeroni-mes que o Codigo Penal qua-

D'E SE ,mo Coelho, l-B _ ,Sala 11. qu,üsquer serviços: tais c�-Jifica como delitos contra a VEN - I
mo: procurações, requerimentos. contratos,. reclbos, c�.-pessoa.

Duas Bicicletas Monark. Prê- tas, encaminhamento às repartiçõe� p:�b�lcas, tetcd' D1S1-0O autor acompanha a 01'-

d
._

Tratar à rua
I

pomos de um Contador que atendera dlanamen e asdem e disposição sistemati- ço e ocaSlao.

Ica que o legislador elegeu. Duarte Schutel, 42. i\s 12 horas.
Todavia o faz com bastante
percuciente, de maneira a

refugiar da tecilica inferior
do simples comentário. As
diversas figuras típicas são

expostas e abordadas com

visão de conjunto, e não frag
mentariamente. E no estudo
de cada delito, soube o au

tor imprimir superior orien

tacão expositiva. e metodo

ló�ica, analisando as infra
cões penais em seus aspectos
basicos e mais relevantes.J
A cada passo, encontra o

leitor digressões substancio
sas ·e muito bem adequadas
a respeito de problemas ju
ridico-penais de grandes
atualidade cientifica, vasa

das todas segundo a termi-

nologia que hoje. impera nos

------------:___.------::------�f_��__:trabalhos de Dogmatica pe-

M
' ·

C'
fi,

nal dos escritores alemães ü

o·ve1S
.

-

1moitalianos. A' pagina 187, por
exemplo, há um estudo ma-

ODERNA LOJA CIMOgistral a respeito do elemen· VISI'l'E, DE DIA OU À NOITE, A M
to subjetivo do injusto, qUJ E CONHEÇA A MAIOR E MAIS COMPLETA LINHA DE
supera tudo o que na lite-

MÓVEIS DO BRASIL. TÔDAS AS SEMANAS _ OFER-�:!�:� ���;! �á�!:u�to�e es- L

TAS ESPECIAIS. VENDA À VISTA E EM PRES-
À pagina 95, em a nota

TilÇÔES. PARA FORRAÇÕES (TAPEÇARIA)94, o autor refuta a afir-

l)ISPOMOS DE TÉCNICOS ESPECIALI-mativa erronea de Nelson

Hungria sobre a possibilida- ZADOS. CONSULTE PELO TELE-
de de ser prestado auxilio,

FONE 3478. RÁDIOS E ELE-por alguém, á pratica de

S SEM Psuicidio, mediante omissão, TROLA .

O erro dá ministro do Su- RUA JERÔNIMO COELHO, 5.1 t'
.. ,ccs:, C?QUC.<%S%Si • g,%%,..,.."%:;:1 CSSSSSSSSSSS%....,%premo Tribuna es a em re-

WHssiSWSNSMSSSSSSS'lt_:-___ ___

Malhilde IRlim
conquistou suas

metas

MIRCIRA

R I OSUl
PRÓXIMI
VIAGEM 10,

I

I, .

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

A

I. A pressuriz;:!ção da cabine evita a do� nos
, ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
• As poltronas macias e de de�enho anatõ

mico proporcionam grande conforto ... e �á
bastante espaço entre poltronas e para Clr4

culação.
,. O vôo a grandes al!lt.udes, �aracteristico do

Super-Convair . pOSSibilita viagens serenas,
-acima das zonas de turbulência.

DIÀRIAMENTE* ÀS 13:45

Com escala em, São Paulo

• Exceto aos Domingos

I � --->It_,
Em Florianópolis: - Rua Felipe Schm�dt. 34

,

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

Usan�o REGULADOR GESTEIRA

A Senhora também. poderá SORRIR
todos os dias do mês !

R EG U L A D O R G E S T E I � A
é um remédío extraordinariamente eficaz no

tratamento das menstruações dolorosa� � outros
distúrbios funcionais dos orgãos femininos.

CONVITE' MISSA
Luiz Z. Fernandes e demais parentes da pranteada ,

MERCEDES CATHARINA FERNANDES, convidam os seus

amígcs e parentes, para a Missa de 7,° dia, que será man

dada rezar, no dia 13 do ,mês eorrente, na Capela do Co

lP.6io Sagrado Coração de Jesús, às 5,30 horas.
..

Antecipadamente agradecem o comparecimento a

éste ato de fé cristã.

V EN DE-SE
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 - sa

Ia 501. Fones: 2198 e 2681.

NiEGÓCIOS EM GERAL
CASAS TERRENGS E APARTAMENTOS

"
o
o

·x
w
o
o
:;,
fi)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O ESTADO" LmA.

O Ô4tar14
Rua Coaselheiro j).ulfra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telellráfico ESTADO,

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramo!

G E R E-N TE
(Jomln!CUS Fernandes de Aquino

PARAISO

ME'DICO

I OperaçÕ.:' - Doença. de Sen.llo_
ral - Clínica de Adulto.

R E D A 'f O R E S Curso de Especl&lização no }!OIpl-

Osvaldo Mello Flávio Alberto de Amorim _ André
tal dos Serv1dore. do jJstado.
�Servlço do prof. MI"'lano di .n.

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macbaco - Zury Macha- drade}, Co�sultall: Pela man.llã no

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi HospItal de Caridade. 'A tarde da.

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

-Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelit.o de Ornellas - Dr. MHt.on Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

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

PU8L1CI[)An.
Osmar A. Schlind'weim - Aldo Fernandes - Virgilio
- Ivo Frutuoso.

HEPRaS.NTANT.
l�pruf!n'.ç6et1 A. S. Lar. Ltda.
1110: - Rua Senalior Da.,.... - .... A••.,

Tel. 215.1.
t"I ".01 .. Nua Vitória 657 -- �a>., n -

Tel. 14-8941

�rv1ço TeJelrráfke da UN-ITJ:lJ PRBSS t U - .. I

AGENTES E CORaESPO!lDIlNT.�
�. T6dM o...unicipiol (. �ANTA CATARINA

ANUNC •. J8
....4,••t. contrato, de acerdo co. li la"'la.•• 1'1••'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabilíza pelos
conceitos emitidos nos artízos assínado-

·Escritório de Advocacia

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

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

15,30 noras em d1ante no conaul-

tório. à Rua Nune. Machado, 17,
esquina da Tlradentel - 1'ellf.
2766. Re'lldência - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.
.'

...

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS 00 PULYA.O -

- TUB1<1JlCULOSliI -

Consultório - Rua FeUpe
Schmtltt. 3� - 'reI. 1801.

Horário: das 1.4 iii 16 bor...

Re�idêncla -. Fellpe Schm1dt.
n.o 127.Dias I

I

\DR ANTON 10 MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 1'RAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA
Consultório: João 1'1%100 14 -

Consulta: das Ih àl 1': ho;al. d1á_
rlamente. Menoa aos sábalto•. Re
sidência: Bocaluva. 135. Fone 2714

DR, WALMOR ZOMER
GARCIA

do BrasU

Bittencourt a, 101.

DR. LAURO DAURA
CLINICA G.IiIRAL

I'

E�peclallsta em moléstlae de SI
nhoras e vias urinária.. Cura ra_

dícal das Infecçõe. agudas I crô- .

OIC8.S. dO aparêlbo gen1to_UrlI1ár1o
em ambos .1. sexos. Doença. do

aparêlho DIgeatlvo e do Illtema

nervoso. Horário: lOJA. ii. UI •

2 '/2 àB Ó horas Conlultórlo:
Rua Tlradeutel. 12 - 1.0 anltar
- Fone 8246. Res1dênc1a: Rua
L ..cerda Coutln.llo, 11 (Chácara do

._ "".... ��spanha - Fonl 1141.
I

Dr. CO'RDEIRO

CIRURGIÃO DENTISTA
Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 1. andar - Sala 4

Clt l\'F-WTON D'AVILA

CIRURGIA

LJoençR8 de S�':lboral - procto
logla - Eletl'lclda.de Médica

ConsultóriO: Rua VIctor 1I4el_
reliea n.o 28 -- Telefone 3307 .

Consultas: Das 1.6 boraa em diante.
ResIdênCia: Fone. 8.423· Rua Blu.
meoau. n. 71.

DEPARTAMERTO' DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A

M:tS DE MAIO

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

;Fármacia Noturna

Fármacia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

o serviço noturno será efetu�do pelas farmácias Sto. Antô lio, Noturna e Vitória.

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO

o plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efi!tuado pela farmácia Vitória.

10 -- Dom1ngo
8 -- Domingo
15 - Domingo
22 -- Domingo
�9 - 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.

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

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

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

"O ÉSTKDO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
._------

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

MI:DICO

<\tende com hora marcada

.

CUNICA SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinica Geral

{fmíndveis�, 'f;ompra -venda- /{)(XJÇão-admmlstração
� "

- ,

, RUA FELIPE SCHMIDTi37-s010 2A-Ed. SÃO LUIZ

VENDE-SE
CENTRO:

.. -

r -;:' TIII", I�z, .�,l!'••Terreno com 272 metros quadrados
(Ao lado da Faculdade de Medicina)

I Diplomado pela Faculdadl Nac1o_
f nal de Med1clna da Unlv"".ldad.

I
------------------------/ EX-Interno por concurso da .ater_

n1dade_Escola. (Serv1ço do prof.
Octávio Rodrlgue. LIma). Ex
Interno do serv1ço de CIl'urg1a dO

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

jane1ro. Méd1C� do HOlp1tal de

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - FlorianóPolis! Caridade e da Matern1df'd' Dr.

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago Carlos Corrêa.

Dr. José de Miranda Ramos I DOENÇAS DE S�NHORAS r:
Dr. Evilásio Nery Caon

PARTOS - OPERAÇOES
_ . I PARTO SEM -DOR pelo método

Questoes TrabalhIstas - Causas cíveis, comerciais, crímí- ps1co_profllat1co
nals e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven- Consultório: Rua João pinto n, ]0
da de imóveis - Naturalização - Inventários _ Cobran- daI 16.00 àl lS,OO horal, Atende

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
com boras marcadas. TIlefon.
3035 - Res1dêncla: Rua General

iiôiiicadüiPrõiisslõôãi!
� 'II."'" '.' ""' ....... �_... ......--- '._ ___ 11'"
DR. HENRIQUE PRISCO DR 'HURI' GOMES Das 16,00 às l8,OU, díaría- •

� mente exceto aos sábados: Angustia -;- Complexos - Ataques - Manias --
• Problemático Afetiva e sexual

MEUDOUÇA :._= Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - ..

n n DR. GUARACY A. Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterap-a e

PSicoterapia.

SANTOS :' Direção dos Psiquiátras -

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

I DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

� CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

: Endereço: Avenida Mauro Ramos: 286
I (Praça Etelvina Luz) IAvisa sua dlst;Ma cllentela Que
•••••••••••••_ .....

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
.Kn!IÍdênc1. :

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana;

tõmícaa, Horário: Das 8 às 12 bs

Rua Gal. Bíttencorirt n. 121.
Telefone: 2661.
Consultório:

Rua' Felipe Schmídt A. 37
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmldt, n, 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

Rua Ferreira Lima

Bancas no Super-Mercado de Florianópolis
Avenida Hercílio Luz

---- x ---

BARREIROS:
Terreno c/947 m2 - (3 lotes)
Loteamento Florianópolis

---- x ----

CAPOEIRAS.
Terreno c/500m2 - Rua Apíaí

Terreno c/425m2 (esquina)
Loteamento Portella

--- x---

C E N T R 0:-

8réve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
Lívíng, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro
social, cozinha. quarto empregada, banheiro
empregada, área de serviço e/tanque, play ground
e garagem
Av�nida Rio Branco.

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

Apartameto Térreo
Avenida Hercílio Luz

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

5 casas de aluguel rendendo cr$ 10.000.00 men

sais 50% à vista, saldo em prestações mensais
de crs 10.000,00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)

---------X--------
\ G R O �'l O M I C A:-

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Graciliano Ramos
------X

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

�--------X--------__

Rua Frei Caneca
Casa resídêncíal c/ 3 salas de aluguel - Terre
no c/ 632 m2 (fundos p/ mar)
'T'erreno - 40R m2
fiO% à vista. Saldo em prestações mensais de
cr$ 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

�----------X---------

Área construída de 350 m2, própria para Depó
sito ou fábrIca.
Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro

-----------x.----------__

DRA. EBE BI BARROS------·
CLlNICA DE CRiANÇAS

Cun.olton" • a....i.el. ConlUlt.,
".. alreWo 1..'" liSA "!OlO • �e,o.nd•• 6.�t"Jr•.

4.. 15 •• 17 hor...

J'LORlANóPOL18 Tel. - zou

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

Especra ltate em molést.iaj, de anus e recto
Tratarneneo de hemorroidas, fistulaa, ete.

Clil"urai. anal
CONSULTÓRIO: - P.na CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553

t S T R E I T 0:
Terreno c/688 m2

- (3 lotes)
Transversal Rua Max Schramm

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

Casa Residencial (Próximo à Praia)
Rua José Elias

DENTADURAS INfERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. M60kRI� �[HWEIDSON
CIRURGIAtJ UENTISTA

DIPLOMAJ"'IO PELJ\ UNIVERSIDADE DO PARANA
:RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAl\!ENTOS DE CANAL

HORÁRIO -. das R ;1� 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. ��q _. 1.0 andar

L O T E S�
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juro,'), 'sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

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

Terreno c/368 Ín2.
Balneário
Rua São José esq. Rua Guaporé

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

c O QUE I R O S:-
Terreno c/ 330 m2.
Próximo ao futuro Hotel

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

BOM ABRIGO
Terreno c/12 x 30· cercado c/alicerces
Pequena entrada, saldo 3.000,00 mensais
Rua Copacabana (100 metros da praia)

------------X------�----

C A NAS V I E I R A S:-
Casa' de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 m2.
Cachoeira

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

ALUGA-SE
A G R O N Ô M I C A:

Construção própria para depósito, com área de
350 m2.
Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro

DR. HAMILTON SANFORD DE
VAS('ONCELLOS

Diplomado pela Escola de
Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do
Prof. Rupp) e da Maternidade
Fernando de Magalhães.

gíárto do Instituto Nacional
do Oâneer.

DOJ<;NÇAS DE SENHORAS -

PARTOS - UROLOGIA -

CmURGIA

Atende, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.
Residência: Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Esta_ Ribeiro, n.o 26 - Fone: 2305

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

I1isterosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) -- Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APÀRELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDERÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João fl1nto n. 11 10»0
; :>lelone n. 2.467 - Caixa Postal n. U
&OIl.ARIO: Das l� às 17 bor...

xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACJA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. AUQUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

",<:,
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EDITAL DE CITA:ÇÃO, COM
O PRAZO DE TRINTA DIAS

JUIZO DE DIREITO DA CO-
�� .»«7it;iJi"õ- """""\''1.'%,��

MARCA DE TIJUCAS.
I

aa SêSJD-#FSriSSMS $ses" SSASSS:SSSWiSi

Paz, no exerc. do cargo de

de interessados, ausentes
J. de Direito". E para que

incertos e desconheciãos
'

Supte. .ímedíatamente entrou I ferimento. Ti'Jucas, 29 de chegue ao conhecímento dos

na posse do terreno acima c

I
Junho de 1957. (ass)' 'Roberto Interessados. e nínguern.jics

O Doutor Manoel Carmona a vem exercendo, como seus Pedroso - Assistente". 'Em
sa alegar igno-râl1!cia, màn-

.

dou expedir" o' presente edí-
Gallego, Juiz de Direito da vendedores, mansa, pacífica dita petição foi exarado à '"

Comarca de Tijucas, do Es- e Ininterruptamente, sem seguinte despacho. _ :'R.
tal que será afixado na sede

tado de Santa Catarina, na qualquer oposição. Que, as- HOJE. A. à conclusão. Tiju�
dêste Juizo, no lugar do cos

forma da lei etc.... sim sendo, estando como es- cas, 11-7-1957. (ass) Oarlos tume, e, por cópia. publicado

FAZ SABER tá o supte por compra, na Ternes - J. de Paz. no êxer,
UMA VEZ no Díárto da Jus

a todos quantos o presente posse mansa, pacifíea e ínín- cício do cargo de J. de Direi- tiça e TRES VEZES no [or

edital de citação de ínteres- terrupta do terreno' acima, to". Conclusos os' autos 'foi
nal "O Estado", de Florianó

'Gados ausentes, incertos e há mais de 30 anos, tendo-a, exarado o seguinte despa- P?lis. Dado �. passado nesta,

desconhecidos, com o prazo como os antigos posseiros. cho, - "Designe o Bnr. Es-
CIdade �e TIJUC�S . aos qua

de trinta dias, virem ou dele como sua cultivando-a etc., crivão dia e hora no local do I torze dias do mes de 'agosto

conhecimento tiverem, que quer legitimá-la, agora, nos costume, para a 'justificação, ; d? ano de mil novecentos e

por parte de LEODOGERO termos dos arts. 550!8 552, do feitas as devídas intimações. �ncoenta e s�te. EU: !áss)
FANCISCO DA CUNHA e s) Código Civil. Nestas condi, Tijucas 12-7-1957. (ass) car., uercy dos Anjos, Escrívão, '0

mulher, lhe foi dirigida à pe- ções requerem os Buptes. a los Temes - J. de Paz, no
datilografei, conferí e subs-

tl
-

..

d
creví. •

içao do teor seguinte: _
V. Excia. que, na forma do exercício o cargo de .J. de

. (ass)
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di- art. 455, e seguintes do C.P.C. Direito". Feita a justificação
reíto da Comarca de Tijucas, se proceda em dia, hora e foi proferida a=seguínte sen

Leodogero F r -a n c i s c o da, local que rorom designados, tença: -:- "Vistos, etc... Jul
Cunha e s/rn, Lindomar da com citação previa do Exmo. ,go por sentença a justifica
Cunha. brasileiros, casados. Sr. Dr. Promotor Público pa- i ção retro, procedída nestes

operários, residentes em Tim ra todos os atos do processo, autos de Ação de Usucapião
bé, desta Comarca, vêm COD;l dispensando-se a' cítacáo do r e que rida por Leodogero
o devido respeito a V. Excia. Serviço do Patrimô�io da Francisco da ounha e sua

por seu assistente que esta União, em face da Jurispru- mulher Lindomar da Cunha

subscreve, brasileiro, casado, dência do Egrégio Supremo para que surta seus devidos

solicitador, inscrito na o. A. Tribunal Federa1, a Justifi- e jurídícos efeitos. Citem-se.

B., secção dêste Estado, que cação inicio litis, com o de _ por mandado, os conrrontan

recebe as cítacões à rua Fe- poimento das testemunhas tes conhecidos do imóvel;
lipe Schmidt ,�.o 52, em Flo- abaixo arroladas que com- por editais, com o prazo de

rianópolis, expôr e requerer parecerão independenfe de trintla dias, na forma do ar-

o seguinte: _ Que, há mais jntimação. feIto o que, julgue tigo 455. § 1.0, do Códi-go de

Ide 30 anos, entrou na posse V. Excia., por sentença a Processo Civil, os interessa,- Aluga-se uma ótima re-

de um terreno, por compra. justificação, mandar citar, dos incertos; pessoalmente, sIdência, com amplo quintal,
áo Sr. José Batista da Cunha por editais no prazo da Lei o Dr. Representante do M. próxima a Escola de Apren- I

e sim. Albertina Pulcena da, I Os herdeiros e interessados Público nesta Cidade; e, por
I
dizes Marinheiros, nO Es-I

C���a. sito no "Timbé", Mu-I incertos e.. pess�almeÍ'lte,' os precatória, a ser expedida treito. Tratar com o sr. Vi

mCIplO,de Tijucas, desta Co- confrontantes para, se qui- para o Juizo .' de Direito 'da! riato SO?res pelos telefones

marca, com 277 metros de serem, contestar à- presente La Vara da Comarca de Flo- 29-19 e 35-01.

frentes que faz e Leste, com I ação de usucapião, no prazo ri,anópolis, (') snr. Del�aào I
Jacinto da Rocha Guedes I da lei e a seguir até o seu

tendo do comprimento para término. na Qual se pede seja
Os funel.os, 700 metias, fun-j declarado o drunínio dos
dos faz a Oeste, com 167 me- I Suptes.

sobre o aludido ter·
tros, no Travessão da Meta rena, prosseguindo-se, como

Estiva; extremando lao Sul I fôr ,de Direito. Protes,ta-se
com Carmelino Cunha. nu-' por todos os meios de prova
ma extensão de 132 metro�' e depoimentos pessoais de

para os fundos, fazendo um interessados e testemunhas

repiquete de 110 metros e Dando-se à presente o valor
568 metros, com Antério Pe- de Cr$ 3.000,00 para o efeito
reira e, ao Norte, ,com Anas- do art. 49, do C.IP.C ... com os

tácio Jorge áe--"SOuza. Que- o documentos inclusos, P. de-

Florianópolis, Quinta-feira, 12 de Maio de 1960 '1
---�----------�------------------------ ------�--�------..

IndústriaCARLOS HOEPCKE S. A. • Comércio e
Rua Conselheiro Mafra, 30 - Flononópolis - Santa Catarina

8DIT
turnína da Bllva lhe foi diri- tando como está a Supte, por 1 for de direito. Protesta-se

gida a petição do teor se- sucessão na posse mansa, \ por todos os meios de prova
guínte- - "Exmo. Snr. Dr. pacífica e ininterrupta do e depoimentos pessoais de

Juiz de Direito da Comarca terreno- acima, há mais-de 30 . interessados e testemunhas.
de Tijucas. - MARIA SA- anos, tendo-a, como os' anti- Dando-se à presente o valor
TURNINA DA SILVA, viúva . .gos posseiros. como sua, cul- de Cr$ 3 -,00000 para o efeí
brasileira. doméstica, resí- tívando-a etc., quer legiti- to do art., 49, do C.P.C .. com
dente em Marretes, desta má-la, agora, n08 termos dos Os documentos Inclusos, P.

Comarca, vem, com o 'devido arts. 550 e 552, do Código deferimento, Tijucas, 29 de

respeito a V. Excia. por seu Ci.vil. Nestas condições, re- [unho de 1957. (ass). Rober
assistente que esta subscre- quer a Supte. a V. Excia. to Pedroso - Assistente".

ve, brasileiro, casado, solící- que, na forma do art. 455 e Em dita petição foi exarado

cador, inscrito na O.A.B., seguintes do C.P.C., se pro- o seguinte despacho. - "R.

Secção dêste Estadô, que ceda em día, hora e- local Hoje. A. à conclusão, 'Tijucas,
recebe as citações à Rua que fprem designados, com 11-7-1957. (ass.) Carlos Ter

Felipe Schmidt, n.o 52, em citação prévia do Exmo. Snr. nes - J. de Paz, no exerci
Florianópolis, expor e "reque- Dr. Promotor Público para cio do cargo de J. de Direito'.'
rer, o seguinte: - Que', há todos os ,�tos do processo," Conclusos os autos foi prote
mais de 30 anos, entrou na dispensando-se a citação do rido o seguinte despacho: -

posse de um terreno, por su- Serviço do Patrimônio da "Desígne o Snr. Escrivão dia

cesso, que pertencía ao seu União, em face da Jurlspru- e hora, no local do costume,
pai Olegário Manoel da Silva, dêncía do Egrégio Supremo para a justificação, fêítas as

já falecido, sito em "Morre- Tribunal Federal, a Justifi- devidas intimações. 'I'ijucaa,
tes", município de Tí:íucas, cação início litis, com o de- 12-7-1957. (ass) Oarlos Ter

desta Comarca, com 32 me- paimenta das testemunhas nes - J. de Paz, no exerci
tros. digo, com 32 braças de abaixo arroladas que compa, cio do cargo de J. de Dírelto".
frentes que faz a Leste, com recerão independente de in- Feita a 'JustifiÇ!ação foi pro
a Travessão �o Campo, ten-\' timação, feito o que, julgue ferida a seguinte sentença:
do de comprírnento para os V. Excia., por sentença a

- "Vistos, etç.... Julgo por
fundos 1.320 metros, fundos Justificação, mandar citar sentença a justificação retro,
que faz li, Oe.Ste�· ,com Jôãô' por editais- rro+prazc da Lei proeedída, - nestes au10,s d�
Fnancisco Corrêa; extreman- os herdeiros e interessados Ação de Usucapião requerida
do ao Sul, com Hermíndo incertos e, pessoalmente, os

Olegário da Silva e, ao Nor- confrontantes para, se qui-
por Marh Saturnina da Sil

te, com Efigênio Olegário da zerem. contestar a presente
va, para que surta seus devi

Silva. Que a Supte. entrou ação de usucapião, no prazo
,dos e jurídicos efeitos. Ci-'

na posse do terreno aêíma e da lei e a seguir até o seu
tem-se, por mandadQ,' os

a vem exercendo, como seu, término, na qual se pede se-
confront�tes conhecidos do

mansa, pacífâea e íníriterrup, jla declarado o domínio da
imóvel; por editais, com o

tamente. sem qualquer opo- Supte. sobre o aludido ter-
prazo de trinta dias, na for-

. _

Q
.

' ma do art. 455, -.§ 1.0, do
sIçao.' ue, I:?SSIm sendo, es- rena, prosseguirrdo-se, como

Código de Processo Civil, os

interessados incertos; pes
soalmente, 4t Dr. Represen
tante do M. Público nesta Ci

dade; e, por precatória, a ser

expedida para o Juizo' de
Direito da 1.0 Vara da Co
marca de Florianópolis, o

8nr. Delegado do Serviço do
Patrimônio da União. Sem
custas. P.R.I.. Tijucas, 22 de

julho de 1957. (ass) Carlos

Faço saber aos que o presente virem ou dêle tiverem Ternes - .J. de Paz. no exerc.

conhecímento que, no dia 15 de junho de 1960, serão rea- do cargo de J. de Direito". E
lizadas nêste Sindicato as eleições para sua Diretoria para que chegue ao conhecí
Membros do Conselho Fiscal e Representantes da entida� menta dos interessados e

de no Consêlho da Federação a que está filiado e respec- ninguem possa eleger ígno
tivos suplentes, ficando aberto o prazo de 5 dias, que cor- râncía, mandou expedir o

-rerá a partir da primeira publicação dêste, para o registre presente edital que será afi-
das chapas na Secretaria, de acôrdo com o dispôsto no Art xado na sede dêste Juizo. no
1.0 da Portaria Ministerial n.o 146 de 18 de outubro de 1957. lugar do costume, e, por có"

As chapas deverão ser registradas em separado, sendo pia, public.�do UMA VEZ no

ama para os candidatos à Diretoria da entidade, Conse- Diário da Justiça e TR]j:S
lho Fiscal e respectivos suplentes e outra para os Repre- .

VEZES no jornal "O Estado"
sentantes no Conselho da Federação, na forma do dispôs- : de Florianópolis. Dado epas·
(,Q no art. 5.° .da citada Portaria._ ! sado nesta cidade de Tiju-

Os requerImentos para o regIstro das chapas deverão ,cas, aos desenove dias do
I

:;er apresentados na Secretaria, em três vias, assinadas mês de agosto do ano de mil

pelo cabeça de chapa e acompanhados da relação assina- I novecentos e cincoenta e se-
'

da por todos os ca,udidatos, pessoalmente, não sendo per- te. ÉU, (,alss) Gercy dos An

mitida para tal fim a outorga de procuração, devendo d:1 jos, Escrivão. o datilografei,
mesma constar todos os dados indicados no § 1.'° do Art. 5.0 conferi e subscreví. -/"íseJ.\to
da Portaria n.o 146 d� 18-10-1957. de selos por se tratar de

Florianópolis, 12 de maio de 1960. Assistência Judiciária.
Teodoro Costa - President.e (ass)

Sindicato dos Trabalhadores na lndús
tria de Panificação e Confeitaria de
Florianópolis, São José e Biguaçu

E D I T A L N.o 1

I
do Serviço do Patrimônio da
União. Sem custas. P. R. r.

Tijucas, 22 de julho de 1957.
(ass) Carlos 'l''ei-nes - J. de

Manoel Carmona Gallego
JUIZ DE DIREITO

Está conforme o óríigmal
afixado na sede dêste Juizo.
no lugar do costume, sôbre
o que me reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão.

Gerey dos Anjos

ALUGA-SE
( A S A

D EM ISS A ,1.° D I A
Xavier Rebelo

Espôsa, filhos, genros, noras e irmãos do saudoso ex

tinto, ainda sob a consternação da sua inesperada perda.
convidam os parentes e pessôas de suas relações, para a

ll1issa que, em intenção à sua boníssima alma, mandam

celebrar na Capela do Colégio Catarinense, às 7,10 horas

do dia 14 do corrente, e �ntecipàm agradecimentos pela
,)l'esença nêsse ato r,eligioso.

Manoel Carmona Ga�go
JUIZ DE DIREITO

Está conforme Q orilginal
na I .fixado na sede dêste Juizo,
Es-, no' lugar do costume, sôbre

J que me reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão.

Gercy dos Anjos

Movimentado Bingo noClube Doze de AQosto
NOI Próximo Dia 20., Nos Salões do Clube Doze de Agosto, Realizar-se-á Mov!menlado BINGO Em Benefício do A sUo de Orfãs. A Orga
nização Está a Cargo da Sra. FI'aneisco (Anita) Grillo. (oopere (om Esta Nobre (ausa e Passe Momentos AgradáYe�s Adquirindo, Des-

de Já, Seu Carlão
.' �-

COZINHEIRA ALUGA-SE
Aluga-se uma casa

Rua Max Schramm 155,
'treito.

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

TRATAR À RUA\LACERDA
COUTINHO, 13. (CHACARA
DO ESPANHA).

Tratar na Rua Júlio Mou
.I

ra. 19.
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A peça, será reprísada no

próximo domingo, às 20
haras no T.A.C., atendeu
do a diversos pedidos.

.

Fomos sabedores, que os

componentes do Teatro
Universitário de Santa Ca-

tarina, pretendem levar'
"Está Lá Fora Um Inspe,
tor", no interior do Estado'
já tendo entrado em en�
tenclimentos, para uma
apresentação, ainda êste
mês, na cidade de Lajes.

�riaD�O RerloU DeleD�e InteresseI �e Taió S=���;�'ns�bSolulo do JUSe

Florianópolis, Quinta-feira, 12 de Maio de 1960

, '.
.

, ....

BPERAçia �3b�
., .. .:

t\quatdew!
. \, "o

.,

-

,-

.:
_,' ,

o sr. Orlando Bertoli, na
sessão de -ôntem, requereu
.telegramas ao presidente
Juscelino Kubitschek. Mi
nistro Amaral Peixoto, se
nador Francisco Gallotti e

deputados federais Osmar
Cunha e Joaquim Ramos,
solicitando atenção para o

memorial das clases con
servadoras de Taió, entre
gue pessoalmente ao Chefe
da Nação, em Lajes, en·
carecendo a construção do
trêcho ligando aquele mu

nicipio à BR-2.
O sr. Osny Regis, na dis

cussão da proposição, dis
corre sôbre a ímportâncía
daquela via de acesso para
a economia de Taió e da
quela zona. A um infeliz
aparte do líder do Govêr
no, a respeito da pretensa
falta de prestígio do PSD
estadual. repudia imedia
tamente 1), falsa assertiva,
afirmando, entre outros
coisas, que tanto prestígío
teve e tem -

Q pessedísmo
catarínensê 'junto ao go
vêrno federal que neutra
lizou as manobras do en

tão governador Irineu Eor
nhausen no sentido de :La
zer com que la rodovia Ne
reu Ramos, que parte do
extremo oeste no litoral,
não sofresse desvio em La-I
[es e Florianópolis. Outra
obra que dév1'ã ser da es-l
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(Terceira de uma série)
Paulo da Costa

RIBEIRAO PRÊTO

É a quarta cidade do
Estado de São Paulo. Mas
não parece. Ou melhor, é
de fato uma bôa cidade,
mas não tem aquêle movi
mento febricitante que ca

racteriza, em geral, as ci
dades paulistas. À seu mo

do, é um pouco parecida
com a nossa FI'orianópolis.
Ruas estreitas, calçadas a

paraíelepípedo; trânsito
pouco intenso e aquêle ar

pacato de um mexicano fa
zendo a sesta.

COMICIO E TROTE

No dia que passamos na

cidade, houve dois aconte
cimentos importantes. O
primeiro, um trote de es-

... '

êste valente DKW foi, durante 14 dias tudo: automóvel,

caminhão, jipe, trator, cavalo e até trouxa para nós ou

tros carregarmos. Grande Carro. Iruiusiria Nacional.

O caso é que ninguém tudantes, por lá chamado
dorme lá. E se dorme, acor- "peruada". Festa de senti-

da cêdo, pois o padrão de do crítico e humorístico,
vida dos ribeirão-pretanos deu muito o que rir. O se-

_ ou pretensos "7" é muito gundo, um comicio de Jâ-
alto. Os bairros residen- nio, que por lá não tem

ciais estão povoados das grande ressonância.
mais modernas e revolucío- Também deu o que rir.

nárías residências. nin-

CANDIDATOS

Aliás, não é só Jânio que
tem o prestigio baixo em

Ribeirão Prêto. Lott tam
bém não consegue impres
sionar o eleitorado, e mui
to menos Ademar. "Vão
votar em branco, então?",
perguntei ao cidadão que
me deu tais informações.
"Juscelino", respondeu.
"Mas como, se êle não é
candidato?" A resposta que
recebi iria espelhar uma

ideia e uma tendência que
é constante em tôda a re

gião que atravessei e que
espelha a quantas subiu o

nosso JK:
"Não é, maa deveria se�!"

PONTE E RIO

É bonita a ponte sôbre o
rio Grande, como belis
simo é o rio. A vegetação,
no vale, j�. é abundante e
não apresenta mais o as
pecto observado no trêcho
de São Paulo-Ribeirão Prê
to, onde as poucas terras
não cultivadas são pobres
de matas. A estrada Ituve
rava-Uberaba, na parte do
vale do rio Grande, serpeia
por dentro de uma flores
ta nem tão extensa nem
tão virgem, mas s�mpre
bela.
Estamos em Minas.

ESTRADA

Já de Ribeirão Prêto a

Ituverava (fronteira com
S. P.-Minas), roda-se um

pouco em estradas sem

pavimentação. Daí a Ube
raba, há apenas pequenos
trêhos asfaltados. Mas o
rolamento é sempre perfei
to, e, dehtro de sua clas
se. a rodovia é {te primei
ra. Os rebanhos compostos
na sua maioria de zebús
começaran;__ ser avistados
nesta regiao. É um gado
resistente, que suporta as

invernadas de uma manei
ra excelente.
Chegamos ao Trrangulo

Mineiro.

,I

Ubera,ba, uma das cidades mais importantes de Minas. Criação fr. gado e bene

ficiamento de ar1"OZ, são suas principais riquezas. Dela iauvemç« amanhã.

fera estadual e que está na

federal era � referente aos

reparos da Ponte Hercilío
luz.
O orador, não conceden

do a palavra ao sr. Fernan
do Viégas, êste. desenxani
«lamente sólicita

.

uma

questão de ordem que nao

encontra guarida e é re

,pelida pela presidente da
Mesa, que é forçado a in
terromper o curso dos, tra
balhos para dizer ao repre
sentante udenísta que a
consulta não cabia no Re
gimento Interno ...
Voltando a analisar

-

o
vulto das obras do govêr
no federal em nosso Esta
do, Q sr. Osny Regis afir
ma, a certa altura, que
grandes trechos de estra
das, pela falta de reparos
e conserva, não estão sen
do trafegados, e, assim, a

quilometragem estadual
estava sendo diminuída.
O sr. Sebastião Neves,

em aparte, diz que sua
bancada não apelará re

querimento do sr. Orlan
do Bertoli porque não ci
tou os representames da
bancada federal udenlsta,

Os jovens atores do Tea
tro Universitário de Santa
Catarina. ao apresentarem
a peça de Priestley "ESTÁ
LA FORA UM INSPETOR",
nos dias 7- e 8 últimos, fo
ram delirantemente aplau
didos pela numerosa pla
téia que compareceu ao
Teatro Alvaro de Carva
lho.
Impressões colhidas jun

to à diversas pessoas en

tendidas, foram as mais
favoráveis, elogiosas mes
mo. "Foi a primeira vez

que ví bom teatro feito por
catarinenses", disse-nos o

Desembargador Hercílio
Medeiros. Realmente, mos

traram-se seguros e per
feitamente integrados no
ambiente que Priestley
criou para "Está Lá Fora
Um Inspetor", os integran
tes do TUSC. '

Boa direção, com Odília
Carreirão Ortiga, J a i r
Francisco Hames, e com a

colaboração do Frater Dé
cio, do Colégio Catarinen
se. Os· vestidos, confeccio
nados por Madame Sil
veira e a ílumínacão :

exe
tada por Édio Tremel, con
tribuiram para o êxito des
ta terceira apresentação do
TUSC, em palcos floriano
politanos. O elenco, com

Cyro Campos, Antonio Fi,..
lomeno Neto, Mára Coelho
de Souza, Aparecida Vieira
Dutra, Joana Dalva Nunes
Pires, Nuno de Campos e

Marcílio Dias dos Santos,
foi o pedestal seguro, uma
contribuição promissora
para o teatro em Santa
Catarina.

BAIXOU O PREÇO 'DO CAFÉ NA"
TCHECOSLOVAQUIA

em
Segundo I informação re

cebida pelo IBC do Dele
gado Comercial da Tche
coslováquia nesta Capital

o Govêmo tcheco resolveu
baixar os preços 00 café
en tre 7 e 10 por cento no

l'l.·":,.ado interno para to
dos os tipos. O cdmunícado
acrescenta que Ia baixa
decorreu ao aumento do
intercâmbio comercial en

tre os dois países.

,,-, MADEIRAS PARA ,�

CONSTRUCÃO
IRjMÀOS BITENCOURT
(AIS BAOAWÓ . fONE IBO?

ANIIGO OIPÓSITO OAMIANI

Um aspecto da apresentação de "Está Lá FeJ1'a Um Ins

petor", pelo Teatro Universitário de Santa Catarina.

Aconteceu na Palhoça. Sob .o manto
às vítimas das enchentes, a caminhoneta
particular - mas é, hien? - distribuia
para os udenistas!!!

A discriminação gerou revolta. Socorro social ou

politico?
E por isso, por ser mais uma das da UDN, não

lhe faltou o trôco: recusa geral, em várias locall-

de socorro

de chapa
cobertores

dades!
Aos que aceitaram foi anunciada e exigida uma

retribuição: a presença' na chegada do' sr. Bor

nhausen!
Para que a tal seja realmente ESPONTANEA!

xxx

Com chapa particular, da Laguna, o jipe anda.

por aí carregado de propaganda do futuro candida
to udenista.
Deve de ser a campanha ALTA!!!

xxx

A Siderúrgica pôs ao serviço do Estado mais 12
kw de energia.

Será que, por isso, a ELFFA - com perdão da

má palavra - vai aumentar novamente seus preços?

Ramos
Ribeirão Prêto, Quarta Cidade do Estado
Ponte Sôbre o Rio Grande - Entrada

Minas, Saida do Asfalto - Uberaba.
guém lhe ataca na rua pa
ra pedir uma esmola. A
cidade é uma espécie de
entrepôsto das fazendas
de café e de cana da região,
por onde se escôa quase
tôda a produção. Os catei
cultores fazem de Ribeirão
Prê'to o seu ponto de fixa
ção.
Daí a sua riqueza.

Em Negrito
Silveira Lenzi

"JK FALOU, TÁ FALADO"

�ão há dúvida, que a
arrancada desenvolvimen
tista nacional, tanto preo
cupa a situação como a 0-

p�sição. O govêrno do sr.

Kubitschek, muito natu
raJimente, volta-se para a

realização das metas pro
metidas, da programação
quínqnenal, enfim. Isto, é
o mais importante. Os ou-
tros 'ovêmos, no apagar
de suas luzes, ou antes dO
término dos mandatos. não
se preocuparam com as
promessas e com as

-

reali
zações; enveredam-se mais
para o lado da política su

cessõião, propriamente di
ta.

Os que integram o es

quema sttuaeíontsca, não
devem ter por onde se

preocupar. 'Se um presi
dente como o sr. iKubits
chek, efetiva antes do
término da sua gestão, a

quase totalidade do seu

pregrama, já é 'um ,.gran
de "handicap" para a

campanha sueessõrfa. O
mais é intriga da oposi
"'}ão. São expedientes mes

quinhos, que tentam de
turpar a obra do grande
presidente, e ao mejsmo
tempo, provocar a incons
tância entre os politicos
que dependem, diretamen
te do a p Ô i o governa
mental.
A oposição, está apavora

da. Esta é a verdade. Não
consegue desfazer o pres
tígio angariado pelo atual
presidente, nem atacar,
com base, o muito-que tem
feito pela Nação.
O pronuneíamento do

sr, Juscelino, em favor das
candidaturas Lott - Jan
go, veio na época exata.
Houve manifestação tácita
anteriormente, mas para
os oposicionistas não va
lia, agora é que êles acre
ditam. Como diz o PCR
aqui ao lado, são tão im
portantes os pronuncia
mentos do presidente bra
sileiro, que a oposição, es
tá pensando na moda da
quele chofer de caminhão,
lá em Goiás. "JK 'Falou.
Tá Falado!"

x
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WOLNEY - VICE
VERSUS
Novidade política em

Santa Catarina. Wolney
Callaço de Oliveira, lan
ça a sua candidatura para
a vice.-governança. O lan
çamento da, "já vitoriosa
candidatura (palavras- de
<tA Gazeta" de ontem)
deu-se na legendária cida
de da Laguna. O ilustre
deputado pessepãsta-ude
ni!3ita, é o "enfant-gâté"
do sr. Irineu Bornhausen.
e só poderá, certamente,
ser Vice com o não menos
ilustre senador, a não ser

que também esteja inte
grado na pretensa "tercei
ra fôrça", Vejamos, disse
um ceifO".

REUNIFICAÇÃO ALEMÃ

ISTAMBUL - Os deba
tes havidos no Conselho
Minjisterial da OTAN sô
bre os problemas da Ale
manha e Berlim mostram
claramente a decisão da
quele órgão do Atlântico
Norte de continuar traba
lhando pela reunificação
alemã: como uma questao
essencial pal\2. a paz eu

ropéia.

t

{ .

"

/

CONVAIR DIAPI.O

FLOPIANÓPOUÇ
marm
6. PAULD�

"

PlD" I
•

,
.�.

/

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


