
Eleicão de' Jânio: verdadeiro suicídio
1 I

� ,

vo, muitas �AB\1PqJ,e- em face dos trabalhos a

tido a tensões ado :1. <)ue .aludí, é bem dificil".
fortes", -._ '. "",. O marechal foi conduzido
Prosseguindo a entrevis- ao terreno do apôio que os

ta, Lo.tt declarou: "O mo, comunístaa emprestam à
vimento nacionalista em- sua candidatura. Alguns
polgou o povo brasileiro. jornalistas quiseram sabe.!,;,Orgulho-me de haver nas, se, depois de ,eleito.._ trataJ
cido em um País em que ria êle da legalizaçào do
sentimentos tão' elevados PCB ou se assumira qual-
dominam tôdas aa classes. quer outro compromisso
O Brasil é dos brasileiros: com 0[' partidários idêsse
as rtquezas de seu subsolo, credo: "Numerosas vêzes
os produtos de sua superfí- já respondi a indagações e

cíe, o. reeultado da soma 'minhas declarações chega-
dos sacrífícíos dos traba, ram a ser um tanto detor.,
lhadores deve beneficiar madas. Seria, de minha
apenas o povo". parte, falta de lealdade,
Sua opinião sôbre a par- falta de síncerídade, se dis-

,ticipação. de JK na campa, sesee que nao quero os vo ,

nha, 'pode ser assim sínte, tos do� com.unIstas. Nem

tizada: "0 presidente da posso ímpedí-los de yot�r
República tem a responsa- eI? mim. Em �ecorr�ncla
bilidade ímenea de contí, desses votos, porem, nao as

nuar trabalhando na mis- aamí qualquer compromís,
são que se traçou. ·Parale.' S9"·
lamente, precisa assegurar ,De Luis C�rlos. Pr�s�es,
a estabilidade das ínstítuí, fez o perftl bíográfíco,
ções e a ordem pública acentuando suas qualida-
sem falar nas tarefas de� des morais, quando aluno
correntes da mudança da da Escola �ilitar e, m�is
capital, cuja conclueão exí, tarde. como ms�rutor. D�s-
ge muito tempo. No entan- se que, a essa informação,
.to, o direito que o chefe dn- se deve o fato de. haver

govêmo tem de participar resp.eitado a propriedade e

da propaganda eleitoral, é a VIda do prox�mo, em

inconteste. E diversos so- 1�35: �'O comunismo, .e?-
vernadores wêm desenvol; tao, nao assumiu feíção
vendo intensa campanha destruídora, d-evido ao s�u
por todo o Brasil. Há o di- passado, a sua formação

reíto, mas a possibilidade, moral".

Com extraordinário bom humor .e sem aparentar o

mínimo cansaço, após a jornada pelo Vale do Paraíba on,

de desenvolveu, intenso programa político-eleitoral, o'ma
rechal Teixeira Lott recebeu em um hotelpaulíatano, de,
zenas de representantes da .ímprensa, do rádio e da tele
visão de todo o País. Durante o encontro, o candidato na

cionalista afirmou não ter dúvida de que o eleito em 3 de
outubro será empossado, ao mesmo tempo em que decla
rava que a escõlha de Jânio pelo povo representaria um

verdadeiro suicídio para o Braell.
A pergunta sôbre Jânio da oposição, que desejavam

veio no fim de outras, en, experimentar a firmeza de
cadeadas por jornaÍistas caráter da principal figura

;, .

ANQ XLVII ,� O MAIS ANTI GO DIARro DE SANTA CA

no que eu não acredito -

a culna será sua.

Lott confírmou que Jâ.
nio o visitara, há tempos,
pedindo-lhe ' que a atual
campanha fôsse conduzida
em têrmos altos: "Tratou,
me amavelmente; naquela
ocasião. Màs entre as in
tençõee, as palavras e as

ações, há uma distância
muito grande". E prosse;
guiu: "Em todos os seus

comícios, onde quer que êle
vá (menos em Minas Ge
rais pois ali tem muito
cuidada), ataca nosoo go
vêrno de maneira injusta,
Irrazoável e desabrida, ín,
cíusív., com tnsultos, pro
curando atingir a honora,
bilidade dos .homens que o

compõem. Fui membro des
se govêrno/ e, consequente
mente, estoú solidário com

êle: Por íseo, não posso
desconhecer o, tom de seus

ataques, nem poderta con,

tinuar usando. luvas de pe
lica, desde que Jânio, não
cumprindo o que combina,
ra passou a usá-las de
ferro. Onde eu deveria Te

vidar? Em áreas em que
não fôsse possível ao sr.

do 11 de novembro:
- Acredita que o eleito

em outubro será empossa
do em janeiro?
- Meu pensamento sô

bre a necessidade de se res

peitar a vontade das ur
nas já foi provado mais
,de uma vêz: não' por pala
vra, más por acões, meus

amigos.
'

r-r- Se Jânio fôr eleito,
acha que êle tomará posse?
- Hão há a menor dúvi

da. Se o povo brasileiro ti
ver vocação para suicida -

Jânio Quadros, interpelar;
me públíeamente? Não.. Ti

nha, de fazê..Io no próprio
Estado de São Paulo, que
êle infelicitou durante
anos, com seus bilhetinhos
e suas injustiças".
Analisando 'a personall,

dade de seu opoeítor, assim
se manüestou o candídato
nacionalista: "Em primei
'ró lugar, é bem conhecido
o movimento pendular do
sr, Jânio Quadros - o a se

volta para a esquerda, ora
para a direita - em se

gundo, todos sabem que,
com receio de ser por êles
suplantado, Jânio deaper
sonalíza seus auxílíares di
retos; finalmente, em ter.
ceiro plano existe seu ca

ráter intempestivo, de,
monstrado na maneira com

que reage ao primeiro obs
táeulo surgido". M a i s
adiante, declarou: "Um
homem cuja instabilidade
emocional é tão marcada,
não eetá, absolutamente,
em condições de dirigir os

destinos de um País como

o nosso, em acentuada fa
se de desenvolvimento, em
decorrência do qual o po-

'w
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Edição de

Sofia Loren roubada sensacional,mente ' t.,.

em Londres: S20.0�' (� dólares em Jóias O"ANIVERSÁRIO DE SILVIA
,"

LONDRES, 30 (UP) - O
mais importante roubo re

gistrado até hoje na Grã
Bretanha foi cometido sá,
badn, à noite, no aparta
mento da atriz Sofia Lo,
ren, em Hertforahíre (Lon ,

dres), a Hollywood ínglêsa.
� Os ladrões se apropria
ram de jóias no valôr de
520.000 dólares. O recorde
anterior de ,roubo datava
de março passado, quando
a célebre lady Docker- foi
a vítima tendo os gatunos
levado 420.000 dólares

.

em
./

porto de Londres, esperan
do seu marido, o produtor
Carla Ponti. O produtor da
película, Pierre Rouve, de
clarou esta .tarde que o
roubo foi cometido possi;
velmentg à noite entre as

8 e às 10 horas.
.

As JOIas; esmeraldas,
diamantes e rubis - ,en

contravam.se num cofre
de couro no fundo de uma

cômoda, cuja fechadura foi
forçada. Embora não hou

I vesse veetígíos aparentes
de arrombamento, encon,

traramcse manchas numa

janela. Os detetives da Sco
tland Yard realizam inves
tigações pertinentes e man

tem silencio mais absoluto.
No, entanto, parece que

os policiais e[ltabeleceram
uma relação entre esse

roubo o perpetrado há al
guns dias no apartamento
do ator norte-americano
Gregory Peck, em Ascot, a

uns 4 kms. de Londres,
quando lhe roubaram ....
14.000 dólares em jóias e

peles,
O roubo das jóíaa de So

fia Loren é considerado cOM

m\) espetacular, não so-
mente pelo va�ôr do patim

.,���
,

i1g����f
aqui para rodar, com o cô- duas horafl para efetuá-lo. IIpUI: I

;�c����:}F'd:e:�;�:���â �i���e�::!etet;1����:��� No túmulo-monumento do estadisfa' conterrâneo, homenagens do Govêrno edo Povo; falando o

�&.�,:���:r�:�{: ;��t���= :J�������ir 1�;or;��!�2 Governador Heriberto Hulse sôbre a personalidade de Hercílio luz _- Início do asfaltamento

L d
-

A II IPrecis�. :' J '. da Ponte- e inauguração da placa comemorativa do acontecim�nto - Confe rência do escritor
a 'roes $sa aram greJa em atarei.

G d'E T t A' I 'd C lho ii�ini��,.ct�z;r���t��á��r��
r · Rl'� b d , ama ,ça no ea ro varo e arva " �eu nascimento, hQmena-

. Jélcrano �� rom a o . Encerrou-se, anteontem, com as ,solenidades programadas, a "Semana de representantes de entida- gem do Povo de Santa Ca-
defl culturais. tarina e do Governador

menta oportuno para pra- Hercílio Luz", no períod'0 d� 23 a 29 de maio corr,ente e cujol;> atos levados a ,efei-
Acompanhado de filhos e Heiriberto Hulse _ 1860 _

ticar o delito. to nesta Capital, foram manifestação eloquente da admiração e do respeit.o do ne,tos, encontrava-se a viú- 29 de maio - 1960".
O padre Geraldo Rodri- G�vêrno e do Povo d� Santa Catarina à personalidade e à obra qo estadi9ta cujo va d;. Corália Luz, que' par- Agradecendo, em lfome

guefl de Oliveira, vindo es- ticipou de tôdas as soleni- da família de Hercílio Luz,
pecialmente de Taubaté, centenário de nascimento ocorreu dcmingo· último. dades ,em

'

homenagem ao o sr. Arnaldo Luz pro.f.eriu
paar tomar conhecimento Conforme vímos noti- realizanm no }l:?-st.:tuto lo-monumento e na ppnte

seu saudoso e ilustre ma- o dillcurso de agradecimen-
dos fatos, declarou ,que os ciando nos di�),s da flema- Histórico e Geograflco, na dt;! aço que liga a Ilha e o

rido. to, dizendo, em meio a ou;-
objetos roubados possuem na que findo).!, várias fo- A,cademia Catarinense, d,e ICeovnatdiansenate�e�t: _pd�l�u���� Depois de colocadas, p�- rtras considerações: "Cabe,
valôr relativo, pois não são ram a,s sol�nidades que se Letras, e, oI').tem. no tumu- . los Chef,efl dos Três pode- aqui, um agradecimento
de ouro, como à primeira bunal de Contas, pela Cá-

r.es, corôas de flôres no especial ao Govêrno cata-
,

t dem parecer
'

,

'mara Municipal de Floria- to b
.

di t

(osatpto eDtusi�t3ma "DVO �o RioUran�e �:�����:�:�� f.ª;€�ª:;Z �k��������L P go, encerrando a Semana sôbré a pen.lonalidade e a Governador Heriberto Hul-

se referir 'sôbre a produ- de Hercílio Luz, foram rea- obra de HesTCílio Luz, cuja se, o ilustr,e Presidente do

ção cafeeira paranaense, lizadas frente ao túmulo- ação administrativa fo� be- Tribunal de Justiça, dr.

diestacou a necessidade .de monumento do estadiflta néfica p8ira o Estado e o Nicomedes Pedrosa, o pro-

ser ,ela ,exportada pelo por� catarinense, na alamêda povo. de Santa Catarina, bo Ministro Pre'sidente do

to de Paranaguá, e não por Adolfo Konder, na cabe- Logo a seguir, a sra. Co- Tribunal de Contas Nelson

outros. oeira da Ponte HeTcílio Luz, rália Luz descobriU' a placa Stoeterau, as figuras ref.l-;

lado da Ilh a, onde o comemorativa, colocada no peitáveis dos drs. Henrique I

Governador Heriberto Hul- monurtl,ento com os se-. Fontes e Mâncio Costa,

se, em companhia" de ou- (Continua n� última pág.)
tras altas autoridades civis. "

militare!:! e ecelsiásticas, es- VI'sl'ta' 'nte' 'Ilustrecolares ,e povo, prestou as

homenagens do Go.vêrno. do

��:a��e��r�aanJ:,�:rt�n�, :FLOR:I:lNO'POLIS HOSPE-DA DESDE SÁ-'
Luz, cUJo centenarlO'.de· A '

nascimento ocorr,eu. Entre
as autoridades presentes,
delltacam-se o Presidente
da ASgembléia, Deputado
Braz Alves, os Presidentes
dos Tribunais de Justiça,'.'
Des. Alves Pedrosa, Eleito-,'

, ral, Des. Ivo Guilhon perei_ ,

ra de Mello, ,de Contas Mi-' ,

nistro Nelf.lon Heitor Stoe
terau, o Comandante do
5.0 Distrito Naval, Almiran
te Augusto Grunewald, o

representante do Arcebispo
•

Metropolitano Monsenhor
Frederico Hobold, o Pr,efei
to d:a Capital, sr. Osvaldo
Machado, os Secretários de
Estado Laerte Ramos Viei
ra, Celso Ivan da Costa,
Heitor Fer,rari, o premden
,te do Instituto Histórico e

Geográfico, Des. Henrique
da Silva Fontes Ministro
Paulo Fontes,

.

deputados,
membros da Associação. Ca
tarinense de Engenheiros e

APOIO A REALlZA(ÃO DA III FENIT
t.

De 6 a 21 de agôsto próximo, .será -realízada a III Fe-

nit_F'eira Naciona!I da Indústria, Textil, no Ibirapuera,
reunindo as principais indústrias de fiação, tecelagem! ta-

peçaria e eonrecçõee do país. ,,' ,

Sôbre a realização da III Fenit, assim se manifestou
,

o sr. Joaquim Gomes de Figueiredo Filho, presidente de

Sindicato da Indústria de Fiaçãp e Tecelagem em Geral

do Estado de S. Paulo:

"A'III Feira Nacional da
Indústcía Textil, que S.
Paulo promoverá, em agôs;
to próximo, continuará co

mo das realizações mais
interessantes Ipara a eco

nomia de nossa indústria.
Já assístímoe a expost

, eões industriais e agríco
las as quais não contêm a

expressão de uma feira co

mercial, propriamente dita,
onde os comerciantes, que
servem a09 consumidores,
possam se aproximar dos
,industriais, conhecer as

.

suas realízações, discutir
os problemas comune, ,e,
sobretlJdo, . comprar. ' Num

contacto direto com uma

produção, cujos padrões
técnicos se renovam, os co

merciantes e o público em

g e r a I conhecerão, com

aquele empree�di�ento, �,
pujança da ind'(tstna textíl
nacional, como fonte de

riqueza do país.

jóias.

Por êsse motivo é que o

Sindicato da Indústria de

Fiacão e Tecelagem do ED

tado de S. Paulo, na expec>
tativa de bem servir à clas
se e à e.conOJ;nia do Estado

,e do país, vem' colaborandõ
para o êxito de tão apor
tuna iniciátiva."

A objetiva de O ESTADO fixou o flagrante acima momentos antes de "acontecer"
, " ..

o maior acontecimento social do ano: Casal Francisco (Anita) Grillo e.iiino; Ader:-
'bal (Ruth) Ramos da Silva e Silvinha. (Têxto na 2.a página).

.

JACAREÍ; 30 (VA)
Ladrões invadiram a Igreja
do Bonsucesso (praça Ccn
de Frontin) e roubaram
diversos objetos ,religioDos.
O fato verificado pelo pa
dre Magela Alves, às 6 ho
ras de ontem, no momento,
em que, juntamente com 'o

sacristã1), abria o templo
para a missa dominical. O

Sacrário estava arrombado
e haviam desaparecido uma

teca de metal dourado e

duas ambulas, do me[1ffiO

material.
No local, ,esteve o' escri

vão da Delegacia de Polí
cia,' s,r. Roberto Barrete,
chegando à conclusão de

que o roubo teria sido pra
ticado nas primeiras horas

da madrugada -de domingo.
Os larápiOS devem ter usa

do as ,eflcadas que Se en

contram no exterior do

templo e que estão sendo
utilizadas pelos pedreiros
que ali estão executando
reformas. E' possível, tam
bém que os meliantes se

tenham ocultado no inte
rior da Igreja, sábado à
noite e aguardado o mo-

eleitorado paranaense:
No sábado o marechal

Teixeira Lott esteve ,em Ja

carezinho, Bandeirantes,
Ura,í, finalizando em Cor
nelio Procópio. Na primeira
realizou grande comício,
que contou com a pref.lença,
do sr. Plínio Franco Fer

reira da Costa, candidato
do PSD ao govêrno do Es

tado. Discursaram além
dos dois candidatos o ve

readcr Fontes de Noronha,
professor Arlindo Bessa,
ceI. Paula Soares, em no

me da Frente Parlament�r
Nacionaliflta e o d!eputado
Bento Gonçalves, pres�den
te da Frente Parlamentar
Nacionalista. O sr. Plínio
Costa apresentou sua pla�
taforma de govêrno e disse
das razões, porque apoiava
francamente a candidatura
do marechal Lott, ,salien
tando a necessidade "'que
tem o povo braflileiro de

confiar ao bravo soldado a

conducão dos destinos da

Nação".

JACARÉZINHO, 30 (VA)
_ Após uma série ,de notí
cias desencontradas, a úl
tima das quais afirmando

que o marechal Teixeira
Lott ,deixaria de cumprir a

programação feita para as

cidades do norte do Efltado,
visitando somente Ponta

Grossa, o candidato nacio
nalista à presidência da

República iniciou sábado,
rigorosamente dentr� �o
roteiro traçado, seu prrmel_
ro contato político com (;)

JANGO EM APUCARANA
Ontem, a: caravana dó

candidato nacionalista à

pr,esidência da RepÚblica
realizou comícios nas cida-

.

des de A..rapongaf.l, Apuca
rana e Ponta Grossa. Na

segunda juntou-se a ,ela o

vice_presidente João Gou
lart. Caravanas i:le adeptos
da candict;atura do Mare
chal Teixeilra Lott, dos mu

nIcípi1)f; VIzinhos aos que f.le

r,ealizavam os comícios,
prestigiaram êstes com

suas presenças. O número
de af.lsistentes surpreendeu
os círculos políticos para
naenses, que consideravam
difícil ao candidato nacio
nalista obter, principal
mente na região norte do

Estado, número ide .assis
tentes qUe empolgaf.lse, o

que não ocorreu.

'PTB NAO COMPARECEU
A exceção \ do coplÍcio

realizado em Ponta Gros
sa nos· demais não se fêz

presente nenhum repr'esen
tante do PTB paranaense,
reafirmandio, assim, a po
sição equívoca que e9ta

agremiação vem ,manten�o
no qUe se refere a sucessao

presidenc,ial no Estado.

JKu fALCÃO E jUR,�MA R:ETOR'NARAM
A BRf�S'ÍUA.

'

8ADO O DIRETO� TÉCNICO OE
, SAÚDE DO EXÉRC'ITO

putado Georges Reginald
Ward, ministro do Ar da

Inglater,ra. S. exa. perma
necerá 3 dias na nova ca_

pital do País e será rece-.
bido oficialmente pelas al

tas autoricI:a.def.l brasileiras.
Será alvo ainda de home

nagens que lhe serão pres
tadas pela FAB. O ministro

inglês - recebido 'em seu

desembarque pelo briga
dei'ro Reinado, nêsse mes

mo período, votado_Maior
da Aeronáutica - mos

trou-se "contente em poder
apreciar ef.lta magnífi_!!a
obra" que é Brasília. Seu

regresso a Inglaterra �stá
previsto pa-ra a terça-felra,
,hoje.

mandante do 14.0 Batalhão
dc Caçaaores e represen
tante ao Coronel Coman
'dante 0.a Guarnição Mili-

,

tar de Florianópolis, e de

Majar Médico Dr. Tuli
Pradal, Chefe do Serviçe
de Saúde da Guarnição,
Diretor do Hospital Milita:'
Ontem S, Excia. esteve errl
visita ao Hospital de Guar,

nição, ao' 14_° B. C .. à 16:
C.H. polícia Militar e ai,

Co�ando do 5,° Di-strit;
Naval.

Procedente ·de São-Paulo
e em vi:?gem de inspeçao
aos Orgãos subor1!inados.
chegou sábado a esta Ca

pital, viá aérea,
.

o Exmo.
Sr. General de Bngada' Me
dico Dr. Ernestino Gomes
de Oliveira, Diretor Técni
co 'do Serviço de Saúde do
Exército, que se faz acom

�anhar ,de Slaa Exma. Es

pôsa e do seu Ajurlante de
Ordens Capitão Farmacêu
tico Mauricio' Zaikowaty.
O ilustre So'ldado foi re

Icepcíonado no Aeroporto
"Hercílio Luz" por altas
Autoridades Militares, des
tacando-se a presença dO'

Coronel Rubens Barra, Co-

BRASILIA, 30 (VA)
No avião especial da pre
"f:'ídência da República, o sr.

.Juscelino Kubitschek 'I'e

gr,essou ontem a Brasília,
Embarcaram para a capital
da RepÚblica, no Viscount,
o ministro da Justiça,. sr.
Armando Falcão, e o líder
da maiOllia, deputact:o Abe
lardo Jurema. O ministro
Amaral Peixoto .está com

seu 'regresso marcado para
(,) dia de hoje.
CHEGOU MINISTRO DO
AR DA INGLATIDRRA
Depo!-fl de repr,esentar a

coroa britânica nos f.este-

jos comemorativos do se�
quicentenário da ArgentI
na, chegou a Brasllia o de-

DISCURSO DE LOTT
O mar,echal Teixeira Lott

voltou a criticar seu prin
cipal opositor, destacan�o
principalmente aspectos 11-

gadOS ao episódiO da Mar
cha da Produção. que fêz

questão de esclarecer nà.,

região cafeeira. Foi o can

didato nacionalista ba9tan
te apJaudido quando, ao

HOje, em avião da Vart�
o ilustre visitante prosse
guirá viagem à Porto Ale
gre.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Movimentou-se a socíedade na noite do último sábado, quando era teste,

jado o aniversário de Silvia, fÍlha do caeal Dr. Ad,erbal (Ruth) Ramos da Silva.
As vinte e uma horas, Sílvia, a cínderela da noite recebia os primeiros convidados.
A luxuosa resídêncta de seus pais estava artísticamente decoradà com flôres ím ,

portadas do Estado da Guanabara, difícil é para nós, explícar o fino e apurado
gõsto que se notava.

Às onze horas, no simpático terraço onde aconteceram as danças, o con

junto melódico de Castelan tocava a valsa e a Oinderela tôda em azul, modêlo

de madame Hani do Rio, sapatos azul turqueza, bordado a "strass", dançava com

mm pai, Dr. Aderbal Ramos da Silva'. Em seguida, palmas e a valsa prosseguiu
com a Cinderela dançando com o jovem Roberto Luz que, naquela noite, foi seu

par favorito.

Verdadeiro desfile de modas aconteceu naquela maravilhosa reunião quan

do Sílvia, o casal Ramos da Silva e o casal Francisco Grillo, com aquela distinção
que lhes é peculiar cercavam de atenção o grande número de convidados. A ele,

gãncía e distinção das anfitriães se destacavam de maneira cativante. O serviço
sob a responsabilidade do Querência Palace, foi o que de mais fino e esmerado se

pod;ia apresentar.
Verda.deiro "Conto de Fada", foi a festa de quinze anos de Silvinha.

Jantavam ontem no Que_ Nota-se o desaparecímen, O ex.restaurante Rancho

rêneía Palace o sr. e sra. to do jovem sr. Ubiratan da Ilha eerá "boutique" ou

Rudi Schnoor em compa- Brandão. Diz O' jornalista casa de chá.

nhía de seus fllhos o casal P.C.�., que o moço está com -'-0--

Sidney Lenzi.' seríoa compromissos e tam- No último sábado a "Casa

--O- bem sem interêsse por festas. A Bonita", de propriedade
Tambem estamos com a --0--- da elegante sra, Celeste Mal-

visita do simpatico casal Suzi Karmann "Miss Ele- burg na cidade de Blume-

Otto Richter, Diretor Ge, gante Bangú Tubarão" vai nau, realizou um suntuoso.
rente da firma Carlos Hoep, circular em nossa cidade. Na desfile de modas naquela
cke S.A. em Joinville. festa de sábado Suzi estará cidade. Quanto ao aconte-

,

--0-- na pista. cimento tivemos as melho

res informações.
--0-

Sábado o Clube Doze doe

Agosto, eecolherá sua "Míss

Elegante Bangú" - Tambem
será apontada a srta. que
representará a beleza cata,
rinense no concurso "Miss
Brasil 1960" - A moça em

questão, alem de levar o no,

me do Estado, "Miss Santa
Catarina

.

1960" representa
rá o Clube Doze de Agos.. to,
naquele grandioso certame
de beleza.

-0-
O jovem Marcilio Medeiros

circulou muito bem em nos-
'-

,

Flagrante tomado no maior acontecimento social do ano.
sa Capital. Diz o discutido

"

I'

contecimenfos

APEDITIVOS
�U8IC-AOOS
DlAQlAMENTE DAS /9AS2!JNS,

't'�.��J«t
•

Da cidade de Lajes' en ,

contracss em nossa cidade a

exma. sra. Ibrahín- (Nair)
Simão - A sra. Simão é sem DOENÇAS DE SENHORAS. ALERGIA. AFECÇõES DA

dúvida uma das senhoras I PELE. VARIZES

mais elegantes da cidade de Consultas diárias das 14 às 18 horas

Lajes. Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.

Soc/ais

moço, que estará ele volta ao

"society" ilheu, no próximo
sábado.

Sílvia • em azul- estava enc nta·
dora na noite de sábado

I
SUaia com ,"a

g:���t:,�:::,��;,n;�:�::�:',:;a
.

Il8tc...;S,.%%S%SSSS%%%%s:;t:;;::�
O povo espera rmpacrente.
Venha logo essa eleição;
Vai mudar êsse Govêrno
Em Outubro, é a redenção.

-0-
Luiz Henrique canta para

os habituais do Querência
Bar as quintas feiras e aos
sábados. J "

-0-

Ações Conlra a Fàzenda Pública

Reclamações T�abalhislas
Mandados de Segurança

Escritório de Advocacia e Procuradoria

Rua Jerônimo, Coelho, 1 - 1° andar - saías 9 e 10 -

Ed. "João Alfredo" - fone 3658

DR. BIASE FARACO

_ -��.-,.:,.•
,

••.mr::.1�,.��,..;JiI-', • ...."..,..",""",,t:a.i ....,,"!'�... ,� lL.:/.. ,..t�
.."

.� Na próxima

OSV;(1LDO MEU
PROGRAMA CEN'rENARIO CUMPRIDO _' As justas

homenagens preeeadas á memória do grande vulto cata,
rinense Hercílio Luz, na oportunidade do centenário de
seu nascimento, disseram bem do valor de um homem ca

paz de realizar obras de grande vulto, que se perpetuam
'na memória de gerações que se sucedem.

Uma semana de comemorações seguídas e que fala.

�i;;";:"""
.

.

rarn a_ linguagem de agradecimento e respeito de um povo ... :'
Que nao o esqueceu.

�.:Aqui, mais uma vez, registramos nossa admiração
pelo

hO,
mem e sua decidida cooperação para o grogresso

�;"""'"''
'." '

da terra que tanto amou e que não poderá esquece-lo.
. ."

1 O ed dn HQâd9 msm " ...
,.'

No ���::��Rat:!:��������s!���! :��IC���Lpe., ��
quena ponte construída pela Prefeitura e que ;eio trazer

�'iii:}i{"'",

. ,/M
grandes benerícíos á' população local. I .. ,{,/ir''''··

Àquela hora, presentes o Prefeito Osvaldo Machado,

�,<{if}
.,.

depútado Dib Cherem, O' sr. Presidente da Câmara Mu-
.

:::' .",:ii)
nicipal e vereadores, o Intendente Distrital e seus auxí, ..,:,tl@i{"'·

liares,' chefes de servrços dos diversos departamentos

da, �}}'".,::,::{:i:i
Prefeitura, procedeu-se a inauguração da pequena ponte, I

...,,,,,:/{f"'···
falando no ato o sr. Emanoel Linharés, que após varias e I �)'{", -x,:::://:
judiciosas considerações a propósito do acontecimento, soo r ,

..",{tJl::iIJ::"'···· .

licitou ao Ptrefeito Osvaldo Machado que inaugurasse �)"""'..,.,,::::/f
mais aquele serviço de sua progressista administração. I .,:{iiii:::::::i:::;::i::}'··

Fala a seguir o sr, Pref.eito, pedindo a colaboração de '

�:it'?"""
.""

todos na ajuda que �e�essita. para poder trabalhar P:IO
I •.•..

,."úiit:::://?
bem de todos os mumcrpes dizendo da luta que mantem ,;f:/'}"'" �""_:::::::p_ '-,;:="C�
para equílíbrar a situação'financeira <ta Prefeitura mas,

:}",."
.. ,.,,,,,:iit:;

prometendo tudo fazer para corresponder a confíança que
.. ,.,.:""",:".,.

-----

nele havia o povo confiado ..

Após suas palavras que foram vivamente aplaudidas, '

"

como haviam sido as do orador que o precedera, desatou

TnLJj • d � Io Prefeito a fita simból�ca e de� Iívre curso á passagem M.'l',"
,_._- n ••

de pedestres e automoveís.que alí se encontravam, . _._:_I!)_��!l�__"I!.!!.. "!.'!)_
Felicitamos, então, em nosso nome e em nome do jor-I .'........ .'

nal "O Estado", que' no' momento estávamos representan-
. [lilP'�

do del:!ejando eontínuasse o sr. Prefeito a por em execução �A
seu programa de trabalho proficuo e honesto como vem

realizando.

';

viagem
leve também.-
o seu garoto

...paqando peJO

poderá agora gozar

as suas férias

pagando as passagens

após a viagem em suaves

prestações mensais

qualquer caso "CRUZEIRO, A PRAZO"

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

.d
J
Q;

fi)
41
lo

III
.s:.
c
::i

�._._--._--- .....

Dr. Aderbal Ramos da Silva, quando, com a aninersarian:
te, sua filha, dançava a valsa sob os olhares de centenas

de convidados.

MAIS UMA FORTALEZA PESSEDISTA

Doutor Aderbal, Presidente do Diretório Municipal
do P.S.D., está reforçando a posição dos seus coman

dados. Mais uma fortalez::.. pessedista foi plantada na

Costeira do Pirajubaé, COlO a instalação de um díre

tório sob a presidência do Dr. Aderbal Ramos da Sil

va. Falaram na ocasião Arnaldo Tavares, da Ala, Mo-

ça do P.S.D., Deputado Dib Cherem, Dr': João Bonas

sis, Osvaldo Machado: Prefeito de Florianópolis, Celso

Ramos e, ao encerramento, Dr. Aderbal.

CONTACTOS DO CANDIDATO

CELSO RAMOS, o candidato da vitória, steve em

São José, São Pedro dd Alcântara e Angelina onde

almoçou. Nesse estreito contacto com o eleitorado da

região, foi acompanhado pelo deputado Ivo Montene-

gro. I J

Satisfeito o candidato com as impressões colhidas .

a posição pessedísta.A cada encontro, mais firme

maior confiança na vitória.

- Não! Não aguento mais! Por mais que eu quei
ra, Lanterneiro, não dá! Nã:o tenho estômago.

- Mas você quer mesmo abandonar a gente?
Agora que vamos indo bem mal?

- Não quero, sou obrigado, Essa é a ETERNA

VIGILÂNCIA? Vigilância ce que? Dos bolsos? QUA
RENTA MILHÕES ... podendo ter variações para mais

ou para menos ..
, o aumentosínho. de verba para o

tre�ho Subida-Lontras... Tudo ao senhor Waldemar
Bornhausen o maninho ...

- Isso é legal! Tem decreto!

.

_ Eu sei, Vassoureiro, sei! Voces varrem bem mas

é para os bolsos ... /Fui fundador. meu :�aro, mas vou

para a dissidência!

Ao ver' tantos absurdos,
Grita: Eu vou p'ra díssídêneía!

Eu largo do meu Partido,

Mas fico com minha consciência.

,·,·"······%>··"'l� ���
:S;%%k2'iê#íW## é?W E.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



" "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Terça_Feira, 31 de Maio de 1960 I
---------_

_._-�---- --.- .. _--.._--,--_ _ ...-..--._ _-.� ...,__-_._._-___, .. -----,--------,_

,.�., .....

em 'seu.
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lança' o'
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nas
,VENDAS
A VISTA:você ganha

.
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. ��, 't
J'/ �'� �,.;.� ,x."4.

uma " grande
,"

festa
__

, ..

,
,

• CruzéirúS-
- '," _' .

BatEF em . cada

136,00

que durard

360;"· em cada I. 360.O� ,

3.600,°0 em cada 13.600.°·

�.ooo.oo. em cada 1;36.0'00t'�
. ei assim .sucessivamente

I "
'

.
,,'

I' I .)

-

nas vendas A PRAZO
.>: 'em

. tudo ornenf05
,/0 pOg 'I

.

,

. .pe o . preço avistai
e SEM ENTRADA'

seção
de

mOdos

36. anos . de bons serviços
I

\
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O DOUTOR WALDE
MIRO CASCAES, 10 Juiz

substituto da la Círcuns

crição Judiciária do E9-

tado, no exercício do

cargo de Juiz de Direi
to da la Vara desta Co
marca de Fí�rianópolis,
Estado de Santa Cata

rina, na forma da lei.
FAZ SABER aos que o pre

sente edital de praça com o

prazo de dez (lO) dias vi

rem, ou dêle conhecimento
tíverem que no dia 2 de [u- 2.° - Só serão recebidos requerímentoa de empréstí
nho próximo vindouro, às mos, até o limite da quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e

14 horas à frente do Edifí- cinco milhões de cruzeiros).

cio da 1� Vara, à Praça Pe- 3.° - Para evitar atropêlo na entrega dos requerimen
reíra Oliveira nb 10, nesta tos, será distribuída no haU do Edifício-Séde (Rua: Tra

cidade, o Porteiro dos Audí- jano 1) aos portadores dos mesmos, á partir de 8 horas

tórios dêste Juízo, trará a da manhã do dia 20 de junho próximo, uma senha nume-,público pregão de venda e rada, obedecendo a ordem de chegada ou da fila que se
jarrematação, a quem mais' formar.

der e o maior lance oferecer, De posse da senha, o portador aguardará a chamada
sôbre vinte mil cruzeiros pelo número da mesma, para fazer entrega do seu reque
Cr$ 20.000,00), valor dado rimento.
pelo Sr. Avaliador Judicial 4.0 - A fim de estabelecer tratamento equitativo en

desta Comarca, aos bens tre os Contribuintes da Capital e os do interior do Estado,
constantes do respectivo au- que encamínhâm quase sempre, os seus requerimentos via
to de penhora de fls. 30 dos postal, dadas as dificuldades de ordem funcional e finan
autos da ação ordinãria de

cobrança propoata
:

por C.
Scheel c o n tr a Affonse
Schiessel de propriedade
dêste último, que são os se

guintes:
1°) - Um fogão a gás,

marca "Junkert Ruh", usado,
em péssimo estado de con

servação, com dois bujões;
2°) - Um letreiro Iumí-

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA
PRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANÓ-

POLIS

�tt.!� ��f:
I

EDlTAL DE PRAÇA COM O
PRAZO DE DEZ uo: DIAS

noso seu equipamento,e

usado;
3°) - 90 (noventa) cadei

ras com encôsto, côr amare
la, usadas.

E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dou expedir o presente edi
tal que será afixado no lu

gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Flo

rianópolis, aos cinco dias do

mês de maio do ano de mil

novecentos e sessenta, Eu,
'(Assinado) i. E. Carvalho,
Escrevente Juramentado o

datilografei e subscrevo.

Confere com o original.
Carlos Saldanha

Escrivão

(urso de Admissão
ao Ginásio

MATEMÁTICA, PORTU

GUES, FRANCES F. LATIM.

PREPARA-SE ALUNOS

PARA O CURSO DE AD-

MISSÃO AO GINASIO. RUA

SOUZA FRANÇA, 20 ,- Te-

lefone, 35-30.

'�',L E I A·
lÍalí�ram
À REVISTA DO PARANÁ

em tôda$ as "bancas

VENDE-SE
Um terreno a rua Servi

dão Faria9,. medindo 10 por
28. Tratar com Oscar Car

doso, na Casa "A Capital"
ou a rua Pedro Demoro ....

1.361.

'Z
TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
CAI� BAOARÓ • fONE 3802

ANTIGO D�PÓSITO OAMfANf

Para Construção:
a) Prova de propriedade do terreno (certidão ou tras

lado da eserítura) ;
b) Projéto com específícaçôes;
c) Certidão negativa do Registro de Imóveis de não

possuir casa .própría (Lei n. 2235 de 31--12-1959).
Para compra de casas ou terrenos:
b) Planta de situação do imóvel, que permita a per

feita identificação da propriedade pretendida;
c) Certidão negativa do Registro de Imóveis de não Rua Cons. Mafra, 30 - Florianópolis - Stc, Catarinq

possuir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959).. "

'---.,-------------

Jos :�ó�aO=p:::��so d:�u:e:r7s�i���essáTioS serão eXigi-,No' Centena'11·0 de Lages8:° - O expediente do Montepio. prestará quaisquer .

.

•••

o�,tr�s esclarectmentos que os srs. Contríbuíntea desejarem (Coni, da últ. pág.) gou-nos a instala-lo de' da Paroquia, propondo-lhe a Belo exemplo que consa-

díártaments no período de 8 às 11 horas, à rua Trajano n.o por aqui vagavam, íntítu, pronto e de qualquer maneí; venda do predio onde outro; gra uma tradição alta-

- 2.° andar. larfdo-se de medicas, e com ra. ra funcionara o Colegio S. mente abonativa dos no,

Florianópolis, 20 de maio de 1960. os sofrimentos, a boa fé, e a Com as ajudas do" gene, José. mens públicos desta terra,

RENATO GUTIERREZ Crendice do povo, desam, rosa comércio local, de vá- Firmado o contrato de que em outros tempos não

Diretor-Presidente. parado dos poderes publí- ríoe Iazendelros, e sobretu- compra e venda, telegrafava recebiam e dispensavam em

cos, mercadejavam com do, de Dona Sofia Moritz. de o CeI. Belisário ao Governa- favor das instituições publí ,

'OUCO ou sem nenhum es, Carvalho, verdadeira píoneí, dor do Estado então, Vidal cae, seus vencimentos.

crúpulo oa seus pseudos co., ra da idéia que nos entre, Ramos, pedindo para no, Conheci Carniosino Oa ,

nhecímentos, para, em se- gou cêrca de oito contos de mear uma Comissão Direto, margo desde os seus primei
guida, levantarem acampa, reis, alugamos o prédio vago ra para o novel instituto de ros anos de adolescente, e

menta, desconfiados por cer- da escola paroquial e nele caridade. nunca me saiu do pensa

to, que se lhes descobrís; instalamos uma enfermària . Vidal Ramos ao primeiro menta o moveI que o levou

sem o embuste. para mulheres ,e outra para momento estranhou o pe, a trocar a vida campesina
Com a vinda do Dr. Auré, homens, entregando-as aos dído, manifestando easa es- que tanto amava, pelos du,

lio de Castilho, para aqui cuidados e à díreçâo das tranhesa, ao seu auxiliar ros bancos academicos já em

:trazido por um grugo de, fa- Irmãs da Divina Províden- imediato, que era tambem adiantada idade.

mílias, com a chegada dos cia, que deede então, abne- um lageano, por se tratar de Seu pai, que sofréra um

Dr. Jorge Bleyer, Cezar Bar; gada, carinhosa e cristã, uma instituição partícular. acidente, quando caçava,

torí, e do audacioso aven- mente vêm prestando os Não obstante fez a no- atingido no joelho, por um

tureiro Thomaz Brocato, que seus serviços a esta ínstítuí; meação confirmando nos desparo da própria arma,

praticou arrojada» inter; ção, que tudo lhes deve. lugares as mesmas qus COllS_ veio perecer, depois de lon,

venções adormeceu a idéia, Isto feito, levamos o merí , tituiram a Comissão presí, gos sofrimentos, tratado de

por alguns anos, renascendo tíesírno Juiz da Comarca Dr: dida pelo CeI. Belíeárío Ra, começo por charlatões, que o

precisamente pela afluência Teixeira de Freitas, à inspe- mos. deixaram em estado de não

de doentes de toda a região, cão exigida. Em seguida recebia o Go� resístír a operação que se

I
a procura daqueles racul , De véspera o nosso com- vernador novo, telegrama, impôs. .

tatívos, e não haver uma panheiro de direção, o sau, ,pedindo designar funCiona-I Acompanhando e sofren

casa adequada que pudesse' doso Ernesto Neves, presí, rio do Estado para receber a do as dores de seu pai, re

recebê-los, para tratamen dente dos Vicentinos, que de escrituea de compra do pré. voltado talvez pela Imperí.,
to condigno. longa data vinha socorren, dia do Colegio S. José, para da e incompetencia dos que

Foi então que o CeI. Belí- do mumeros necessitados, nele ser instalado o nosso o assistiam, resolvera se fa

sário Ramos tomou a Inicia; recrutou dois dentre os

seUSI
hospital.

....
zer medico de verdade, para

tiva de levar a efeito tão doentes, e os internou nas Foi assim, meio de surpre, combater e curar males co-

nobre e reclamado deeide., . respetívas enfermarias. sa, que o Eetado de S. Ca- mo aquele.

rato, organizando uma co, 'Feita a: inspeção rece- tarina, entrava na posse de Formado, veio exercer sua

missão, tendo-o como pre- bemos o atestado, conür- um hospital, o primeiro da medicina na terra dos seus,

sidente, Emiliano Ramos co, mando a existência e o run;' série que muitos anos de- maiores.

mo vice, Tiago de Castro co, cionamento regular da casa. pois, um lageano também, Quando assumi o Governo

mo Secretario, Vicente Gam; No dia seguinte a doente construia para acudir as do Estado, em 33, levei-o co

borgí como Tesoureiro, Br- da enfermaria das mulhe, necessidades da saude pu- mo Diretor da Saúde Publí.,

nesto Neves e Aristiliano Ra- res havia fugido pela jane, blica. ca, cargo equivalente ao

mos como mordomos. la, o homem não conseguira Deate estabelecimento de atual, de Secretário da Sau_

Já então tinha êle conse, fugir porque era paralítico caridade, foi Carmosino Ca, de. ,-

guído subvenção do Estado A razão desta aversão ao' margo um dos médicos di- Nesse cargo, como auxí;
. e da União, aesím como um novel hospital, procedia de retores. liar do Governo Revolucio-

auxilio de cincoenta contos, forte preconceHo que se Como seus antecessores nário de 33 a 35, foi o ins

em apolices da dívida publi_ cri3ira e que muito nos cus- não recebia remuneração. pirador das primeiras medi_

ca do Estado, para o hospi_ tou der.:truir, de �e os doen_ Foi um gesto de despreen- das, que foram tom3idas pa

tal a se construir. tes que nele fossem inter- dimento dos médicos ·então 'ra a assistencia medica gra_

Quando porém, procura- nados, não saiam ',com vida. reddentes em Lages, quan- tuita aos desfavorecidos

mos receber esses auxílios Assim é que Pqr varios do fizemos funcionar o criando os dois p:rimeiros
acumulados de alguns exer- meses, apesar dqs nossos hospital, oferecendo gratui- postos deste serviço no Es

cicios, a Delegacia Fiecal e esforços poucos fd>ram os taJtlente seus serviços para tado.

o Tesouro do Estado, exigi_ doentes internados. a g,ente desfavorecida de Foi presente, também, co-

ram um atestado, assinàdo Nesse interim, quando ja recursos. mo representante do Gover_

pelo Juiz da Comarca, afk- tinhamoli plantai, e local Creio não errar afirman_ no, a um congresso médico

mando a existência e o fun_ doado pelo mUl1lclpio, para .do ser o unico hospital per- realizado no Rio de Janeiro,
cionamento regular do hos- a construção de 'prédio pró_ tencente ao Est'hdo que tem para discutir ,e tomar medi

pital. prio, o CeL Belisario Ramos, dir,etor médico que não ,per-
I aas'visand'o a coniJj�ter a

., ,>

Esta exigência legal, obri- foi 'procuradó pelQ vigário
1
cebe .dos cofr.�9 publicos. I

'

(CariL na 7a; pág.)
��'" :}" oi
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MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLI
(OS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Abertura da Carteira de
Empréstimos de Previdência

Levo ao conhecimento dos senhores Contribuintes, que

a Carteira dle empréstimos de previdência (compra de ter

renu casa ou construcão) abrirá no próximo dia 20 de ju

nho,' obedecendo as seguíntes. ínstruçõea baixadas pelo
Conselho Diretor dêste Montepio, em reunião de 12 de

maio de 1960:

1.0 _ Quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco

milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi

lhões de cruzeiros) para a Capital e Municípios de São

José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú,. e

Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeiros) para

)S demais municípios do Estado.

Caso dentro de 60 dias (20 de agôsto de 1960) não te

nha, a quota do interior, sido completamente absorvida

:everterá o saldo da mesma, para a Capital.

ceira que acarreta uma viagem à Florianópolis serão dis

tribuídas as senhas de númeroa ímpares para os contri

buintes residentes em Florianópolis, São José, Palhoça,
Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, ficando os números

pares, para serem preenchidos pelos processos oriundos dos

demais Municípios, de acôrdo com a ordem de chega-da.
5.° - O pagamento dos empréstimos terá início pela.

ordem de entrada, no próximo mês de agôsto.
6.° - Na entrega dos requerimentos, deverão os mes

mos estar instruídos com os' seguintes documentos, sem 09

quais não serão recebidos:
'

Ações Conlra a Fazenda Pública
-

Reclamações Trabalhislas
Mandados de Segurança

Escritório de Advocacia ,e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1 - 10 andar - salas 9 e 10 _

Ed. "João Alf.redo" � fone 3658

AGORA EM

bnscso novo!

proprietário
·novos aperitivos �- ,,�

,�
. novos sugestões
poro um lanche

·novo cozinho

UM AMBIENTE QUE ÉO MÁxIMO·'
JERÔNIMO COELHO, 18 - FPOLlS, - tone '3854

conheça os novos veículos'

CHEVROLET!

CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

/

CAMIONETA CHEVROLET 3.100 -

� ,/0 ,

.' •

�, ':' I

l'l
."

. ( 1.,
'

•• �:, � I

, , -, �., _ �,,,. ."j ,
'

� ,,!J.'� ..

.

-c��� :�írii�� pq:�';;t!n�lada/qu.i�ô.ei:ro!:,
I

Poderoso motor Chevrolet - 6 cilindros _
142 H. P. - é o rncis simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos

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

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

vendas com facilidades e pronta entrega
/

CARLOS HOEPCKE S� A. Comércio e Indústria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SIA Indústrias Reunidas F.
"Aumento do Capital Social de .cr$ 3.200.000.000,00 Para cr$ \�.800.000.000,00 Median te Emissão

Preferenciais"

Extraordiná ria 'Realizada em 20 de Maio de 1960Ala da A�sembléia Geral
Aos vinte dias do mês de participação de novos ele, rias, até o maximo de 10%

maio de mil novecentos e mentes da economia nacío, do lucro liquido ,e a quota
sessenta, nesta cidade de nafe sua benéfica integra- atribuida pela referida AfJ
São Paulo, Capital do Esta; ção num grande empreen- sembleía ao fundo. de res,

do do mesmo. nome, à Praça dãmento industrial. Díscu, gate das partes benetícíá,
do Patriarca, si nO, Prédio tida a mrutél'ia,' ficou una, rias, sempre que tenha sido
"Conde Matarazzo", sede da nímemente resolvido a con, dístríbuído pelas ações ordí,
SIA INDUSTRIAIS REUNI- vocação, de uma Assembleia narias ou comuns, dividendo
DAS F. MATARAZZO, às 16 Geral Extraordinaria a fim não inferior a 6% ao ano

horae, reuniram-se, em pri- de deliberar sobre a propos- sobre o valor' nominal de
meíra convocação, os acío; ta de aumento do, capital las; e) a percentagem "pro
nistas da mesma Sociedade. social de trêa bilhões e du- labora" fixada pela Aesem,

que esta 'subscrevem. As, zentos milhões de cruzeí, bleia Geral Ordinaria para
sínado o "Livro de Presen- ros (Cr$ 3.200.000.000,00) pa., a Diretoria, cujo Presídente
ca" e nele feitas as indica- ra quatro bilhões e oítocen, 3, distribuirá entre os mem,

çõe� de lei, verificou-se de tos míihões de c-ruzeiros bras dela. Não haverá atrí ,

uuas assinaturas o compa, ICr$ 4.800.000.000,00), acima buição de percentagem à
recímento de acionistas re, justificada, e consequente Diretoria sobre o lucro li

pr.esentando mais de dois reforma dos artigos 5° 14°, quido, no caso de ser in

terços do capital social, com 26°, 28°, e 33° dos Estatutofl, f.erior a 6% o dividendo das
direito de voto. Por aclama- tudo como segue: "Art. 5° - ações ordinárias ou comuns:
cão nos termos do artigo 24 O capital da Sociedade é de f) o saldo, se houver, terá
dos' Estatutos Sociais, foi Cr$ '.1:.800.000.000,00 (quatro a aplicação que a Assembleia
escolhido para preeídír aos bilhões e oitocentos milhões Geral determinar, no exame

trabalhos o acionista Conde de cruzeíros) , dividido em da proposta apresentada pe;
F1rancisco Matarazzo Junior, 960.000 (noveeenzas e ses- la Diretoria." "Art. 280

que convidou os acionistas senta mil) ações do valor As partes beneficiárias em

José Matarazzo e Dr. Carlos nomínal de Cr$ 5.000,00 (cín- numero. de 10.000 (dez'mil) ,

de Britto Pereira, para ser- co mil cruzeiros) cada uma, já emitidas, continuarão a

virem de 1° ·e 2° Becretá., sendo: a) 640.000 (aeiscen; conferir aos seus rtitUlares o

rios, respectivamente. Assim tas e quarenta mil) ordíná, díreíto ja uma participação
conatítuída a mesa, decla, rias ou comuns, íntegralíza, nos seus lucrou liquidas
rou o. Presidente instalada a elas, e b) 320.000 (trezentas anuais, cuja percentagem
Assembleia Ger:;tl Exllraordi- e vinte mil) preferenciais, não ultrapassará 1110 do

nária, e ordenou a mim, lOcam 30% de entrada, em montante desses mesmos Iu,

secretárío, a leitura que dinheiro, no ato da subscri- cros. Não' haverá participa
fiz dos anuncíos de convo- çáo. Os restantes 70% serão ção quando os dividendos a

cacão publicados no "Diá- realízados em duaa ou mais díetríbuír aos acionistas não
rió Oficial" do Estado, e no prestações a crjtérío da Dr- alcancem, pelo menos, 6%
"Diário Comercio & Indus., reteria. Fica reconhecido ao sobre o capital social repre
tría", desta Capital, dos subsc-ritor o direito de rea, sentado pelas ações ordína

dias 7, 8 e 10 do c<?rrente Iízar desde logo, no ato da -

rias ou comuns." "Art. 330

mês anuncias que aao do subscrição, o valor das ações _ Fica instituido um "fun

seg�lnte teor: "S/A INDUS- sUbscrit��..§ 1° - �s açôes do de resgate das partes be

'T�IAS REUNIDAS F. MA- prererenciais gozarao das neficiárias", ao qual será
TARAZZO - ASSEMBLEIA seguintes vantagens: 1°) - deetínada uma quota dos

GERAL EXTRAORDINARLA Sobre o seu valor nominal, lucros liquidas anuais até o

_:_ Pelo presente são convi- quando integralizadas, ou SÔ_ limite maximo anual de

dados os senhores acionistas ore o montante das entradas Cr$ 1000 (dez' cruzeiros)

da SIA Industrias Reunidas realízadae: a) Dividendo rí, para �ada parte beneficiá
F. Matarazzo para ee reuni- xo e cumulativo de 12% (do- ria. Não haverá credito ao

rem em Assembleia Geral ze por cento) ao ano, pago "fundo de resgate das partes
Extraordinaria, no próximo semestralmente; b) - Di- beneficiárias", nos ex.erci

dia 20 do mês de maio cor- ,reito a uma bonificação cios em que não fór distri

rente às 16 horas, na sede anual, a ser votada pela buido aos acionistas um di

saciai, à "Praça do Patriar- Assembleia Geral Ordinal'ia, videndo de pelo menOEl 6%

ca sinO P:rédio "Conde Ma- nunca inferior a 5% (cir..co (seis por ,cento) sôbre o ca

tarazzo": nesta Capital; a por cento) sôbre o valor das pital social, repreSentado
fim de deliberarem ·e vota- ações. 2°) - Prior�dade no pelas ações ordinárias ou

rem sóbre a seguinte ordem reembolso do capItal, no comuns." Também resolveu

do dia: a) Aumento do ca- caso de liquidação da So- a Dketoria propor à Assem

pital social, mediante a ciedade; 3°) - Direito a um bleia Geral o prazo· de 30

,emissão d'e açõell pr.eferen- voto por grupo de cinco (trinta) dias para o exerci

ciáis; b) Reforma dos Esta- ações, nas delIberações d� cio dO' direito de preferên
tutos Sociais, decorr.ente do Asuembleia Geral; 4°) - E cia à subacricão do aumen

aumento de que trata o itet:p reconhecido aos titulares de to do cap�ta( pelos _atuais
anterior; c) Assuntos cor- _ações preferenciais a facul- acionistas, \ficando a Dire

relatos, de interêsse social. dade de, na mesma classe, toria, findo (') prazo, com ii

São Paulo, 5 de ma.io de' �omar parte
.

nos aurr:-ent�s faculdade de colocar livre-

1960. a) F. Matarazzo Ju- do capital socIal, em dmhel- mente, as ações não subs

nior _ Admini�trador-Pre- 1'0. b direito. porém, de pal- critás dentro do prazo de

sidente." Terminada a leitu- ticipar dos aurr�entos. n:e- doze meses. Nada mais ha-,

ra declarou o Presidente diante reavaliaçao. do atIvo vendo para tratar, foi a

q,{e, conforme menção ex� imobilizado, ou
.

mcorpora- se[\São encerrada e esta ata

pr.essa da ordem do dia" a ção de 'res�rvall llvre_s, co:n- lavrada no Livro proprio, e,

presente Assembléia Extraor- pete ,exclusIvamente as a90es depois de lida ,e aprovada,
dinária tinha por fim dar ordinárias ou comuns.. § .2° vai ser assinada pelos Ad

conhecimento aos acionis- - A paI'tir de IOde JaneI�'o ministradores da Sociedade.

tas para sua consequente do ano de 1967, a AssembleIa aa) F. Matarazzo Junior;
deliberação, da proposta da Geral, �xtraordi?ària�ent(Õ. Ermelino Matarazzo; Eduar

Diretoria da Sociedade para convocada, podera r�"olve� do A. Matarazzo; Gabriel de

aumento do capital social, a conversão por sorteIO, �ta R. Passos." "ATA .DA REU

mediante a emitlsão de o limite de 50%,
..

das açoc8 NIÃO DO CONSELHO FIS

ações prefenciais. pelo .que w·�ferenc�al,s. elUltlda[!, e�, CAL - No dia quatro de

determinol!l que fossem lIdas açoes ordmanas comun�, _es" maio de mil novecentos e

as atas das :reuniões da Di- tabelecendo as condlçoe::; sesaenta, às 16 horas, reu

retoria e do Conselho Fi9- respectivas, e o �'esgate da niu-se na sede social da

cal, re�lizadas nos dias 3·e parte restante, de 'uma 80 SIA Industrias Reunidas F.

4 do mê[l de maio corrente, vez ou parceladamente, . e Matarazzo, na Capital do

respectivamente, o qUe fpi por sorteio. e por preço nun.. Estado de São Paulo, .o seu

feito em voz alta, e vão a ca inferior ao seu valor l;1?" Conselho Fiscal, achando_se

seguir transcritas: "ATA DA minaI, acre[!cido da bonl1I- presente� todos os seus

REUNIÃO DA DIRETORIA cação qu.e a mesma Assem- membros, a saber: Dr. Ma
_ No dia três do mês de bleia Geral votar? tudo com noel de Mattos Ay,res, Dr.

maio de mil novecentos e cbservância do dISPOStO no Francisco Salles Vicente de

sessenta, às, 10 horas, na al'tigo 16 do .de�reto_leI Azevedo e Professor José
sede social da Sociedade nO 2627, de 1940. § 3 - As Carlos de Ataliba Nogueira.
Anonima Industrias Reuni- acões ordinarias ou c0.n�uns, Aberta a reunião pelo con

das F. Matarazzo, à Praça do e
-

as prefenciais. revestlrao a selheiro Dr. Manoel de Mat_

Pat.viarca, sinO, Prédio '''Con- forma nominativa. ou ao tos Ayres, pelo me[,'mo foi

de Matarazzo" na cap�tal portador, quando mtegrall- lida a ata da reunião da

do Estado de São Paulo, zadas, e poderão [ler conver- Diretoria, realizada em 3 do
reuniu-se a sua Diretoria. a tidas de uma icrn,a em .0,1 cOl'rente mês, da qual cons_

saber: Conde Francisco Má- tra, à vontade do 3-cIOrHSt�l, ta uma pr.opos·ta de aumen-

tarazzo Junior, Administra- § 4° - A cada açao ordI- to do capital social de .

dor_Presidente; Dr. Erneli.. nária ou comum c�rresp�n- Cr$ 3.200.000.000,00 (três bi
no Matarazzo Eduardo A. de um voto nas dellberaçoes lhões ,e duzentos milhões de
Matal'azzo Adminilltradores- da Assembléia Geral. § .5° - cruzeiros) para 1••• : ••••••••

Gerentes 'e Dr. Gabriel de Os certificados ou titulas Cr$ 4.800.000.000,00 (quatro
Rezende' Passos, Adminis- das ações, aStlim como as bilhões e oitocentos milhões
trador_Judicial. O Presi- cautelas que as represel1" de cruzeiro�), mediante a

dente declarou aberta a tem, serão assinados por emissão de 320.000 (trezen_
reunião Icujo objetivo co- dois Administradores. "Art. tos ,e vinte mil) ações pre_
�o tinham conhecimer{to QS 14° - O acionista <tem O[! ferenciais, ao valor nomi

seus colegas, era decidir, em dketos que a lei lhe confe- nal, como as oirdlnarias ou

fa,ee dos estudos já, realiza- re, nomeadamente: a) o de comuns, de Cr$ 5.00000 (cin
das "obre o aumento em examinar os documentos a co mil cruzeiros) cada uma

dinheiro, dà capital social, que se refere o artigo 99 do A Diretoria justifica, co�
mediante subscrição. pa'l'lti- decreto-lei nO 2627, d,e 26 de clareza, a proposta. a qual,
cular. O desenvolvimento setembro de 1940; b.) o de ao ver do Conselho Fiscal
das operações sociais, e a assistir �s As.semblelas e .de merece, co.m a redação dad�
conveniência de fortalecer lielas dlêlcutIr os negocI�s aos artigo� dos Estatutos a

as diversas unidades da ar.. sociais, exercendo o seu dI- ser�m modificados, a apro_

ganização, para um melhor reito de vot.o.". "Art. 26° - vaçao da Assembl.eia Geral.
rendimento aconselhavam Do lucro llqUIdo apurada Nada mais havendo para
acre�cento,{ o Presidente, � nos balanços anuais. dedu- llmtar, encerrada a reunião
aumento substancial do ca- zir-se-ão: a) 5% prura a foi esta ata lavrada no Li�
pital da sociedade anonima. constituição .de um fundo de vro proprio, a qual, depois
Mas era dever da Adminis- reserva destmado a assegu- de lid'a e aprovada, vai ser

tração, disse o P,r:esidente, rar a integridade ,!o caI?ital assinada pelos conselheiros

assegurar aos "portadores social; e[lsa de.duç�o. delxa_ fi�cais. aa) Manoel de Mát
dos novos capitai�, em face rá, de ser obng31tona, l�go tos Ayr.es; Francisco Salles
da continua depreciação que o fundo dE!; reservl;L atl!l- Vicente de Azevedo; José
monetária, a necessária !tran- ja 20% do capI�a.1 soclal; b) Carlos de Ataliba Nogueira.
quilictade. Dai a formula a soma necessar.la. para.o "Finda a leitura, submeteu
encontrada para o aumento pagamento d� dlvldendu .!1- o Presidente à discussão a

de um bilhão e seiscentos xo e cumulatIvo das açoes proposta de aumento' de c.a-

milhões de eruzeiros preferenciais ,e do seu adi.. pital da Sociedade. Ninguem
(Cr$ 1.600.000.000,00) ao ca- cional; c) a �om!'L . �eces- tendo querido USair da pala_
pital atual, com a emissão sária para. a dI�tnbUIça� do vra, foi a proposta �ubme_

de ações pr:eferenciais, às dividendo as açoes ordmi:l,., tida à /votação, declarando

quai� se concedem amplas rias, qu�: fór votado. p�la o Presidente que deviam

vantagens, que não prejudi- AssembleIa Geral Or�mar�a, conservar-se sentados os que
cam entretanto as acões por proposta da Dlre.tor.la, quisessem aprová-la. Veri_

ordi�arias ou co�uns, dádas ouvido ,o Conselho Fiscal; ficou-se que a proposta, ab-

as grandes possibilidades d) a percentagem que a As_ tivera aprovação unânime.

que os novos recursO[! tra-· sembleia Geral Ordinaria I Pediu a palavra o acfonista

rã.o para a Spciedade, com a ' atribuir às partas beneficiá- Dr. Carlos de Britto Pereira '"

I

Chapas Perfuradas
Para peneiração e classifi

_ cação de pedras britadas,
particip"'''''' aos parentes e

mineirios cereais, etc.; para
"""..

_

ventilaçã�, ornamentação,
' pessoas de suas relaçoes, o

" icontrato de casamento de
etc. Procuramo� represen-

filha MARIA APARE-
tante nesta CapItal.

sua

CIDA com o sr Arturi) srta. Maria Aparecida

P::U::;:It::��oM::� I· BU'"'�'"''::.�RI� -4�';?ARECID:R�";,:R��R�-4-BlJ
40 andar - São Paulo. N O I V O S

Matarazzo
de Ações

e propôa que a .Assembl.eia
marcasse o prazo de 30 (trin,
ta) dias para o exercício do
direito de preferência para
a subscrição das novas ações
pelos atuaís acionistas. fi
cando, findo êsse prazo, a

Diretoria autorizada a rece

ber a aubscrtção de qual;
quer pessoa, a seu critério.
Não havendo quem quisesse
discutir a proposta, foi ela
submetida, à votação, da
mesma maneira que a an

terior proposta, verificando
se ter sido unanimemente
aprovada. Em face dessa
decisão declarou o Presi
dente 'que ficaria aberta
aos acionistas atuais, pelo
prazo de 30 (t�int�) dias, a

contar da publícação desta
ata no. "'Diário. Oficial" do

Estado, a subscrição do au

mento, e que, oportunamen ,

te será ·convocada nova As

aembleía para tomar conhe
cimento do resultado da

subscrição do. aumento de

capital e dos atos e forma

lidades praticados para a

efetivação do aumento. E�
seguida, indagou o PreSI

dente se algum dos presen
tes desejava fazer uso da

palavra. Ningu�m a tendo

solicitado e nao havendo
mais nada para ser delibe

rado, deu o Presidente os

trabalhos por encerrados,
suspendendo a sessão pelo
tempo neceesárío à Iavratu,
Ira desta no LIvro proprro.
Reaberta a sessão, f?i a ata

lida e aprovada e vai ser ::s
sinada por todos .os ac�o
nístas pr,esentes, ínclustve

por mim, l° Sec::etário, que

a lavrei, de}a ?e tirando duas

copias autentlcas,.datílogra
fadas, para os fm� Iegaís,
F. Matarazzo JunlOr

José Matarazzo
Carlos de Britto Pereira

Ermelino Matarazzo
Eduardo A. Matarazzo
Ferdinando Matarazzo

Nelson de Carvalho
Arthur Gregori
AcademrY Investment Trust,

de Vaduz
pp. Ferdinando Matarazzo
Santana SIA de AdmÍ-

'-�-------

nistração
MauoeZ de Mattos Ayres

- Diretor
Companhia "TEMACO" de

Asiministrtição
PA. José Matarazzo
Comercio e 'Administração

"FRAGOMA" SIA
Carlos de Britto Pereira -

Diretor .secretârto
ASTRO SIA, Em,preza de

Alimentação .

pp. Carlos d� Britto
Pereira
pp. SIA de Administtação

"SAM"
Nelson de Carvalho
IRBEN SIA, Administra

dora de Bens

pp. Nelson de Carvalho
VALBENA SIA - Admi

nistração de Bens e Valores
pp. Carlos de Britto Pe

reira
SULEMA SIA - Adminis

tracão de Bens
pp. Arthur Gregori
SIA "BRASOVER" de Ad-

ministração
pp. Arthur Gregori
Confere com o. original
São Paulo, 20 de maio de

1960
José Matarazzo
1'0 Seor:etario

COHFECClOIIA·!( QUALQUER DIlO
DE CHAVE

RUI: f,.nelsc. Tolenllno; n.· 2)

João Moritz s. 6.
---..;:._.,.---�---

/
I '" "" �..,. nos \tAPeJOS

'••,,*
.---......----.---------

" .1
"A SOBERANA" f'B.AC4. U DE. NOVEMB.UCI - ItSQUlNA

K(;A FELIPE SCIDIIDT

t·II.AAJ. "04 ilAHERANA" DISTRITO 00 IES'r;;JUTO - CANTO

i <lII.U .nDl!flIef)••e••••e"' ".,,�••"'.,If fiI

i JU!cl�H,12� � �V�!d� I ( O i
I Norberto Brand - advogado :
e' ti
e •
• Advocacia em geral no Estado de e

i Santa Catarina �
• a

I., Correspondentes: :
t INGLATERRA BRASíLIA '�i
I ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO ®

ARGENTINA SÃO PAULO �
e u
• Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. q)
• I,

• Fones: 2198 e 2681
! ...SO,.4II....Q.......o.Qlle...........�.......:

PARTICIPAÇ.ÃO
ANTôNIO FIUZA LIMA

E

LUIZ BUZZI
E

ROSA BUZZIJUPIRA L, FIUZA LIMA

participam aos pa.rentes e

pessoas de suas relações, o

lccntrato de casamento de
seu filho ARTURO, com a

Fiu-

Á
Conlie na suo 000 estréia �.

10/11/1' :,.

comprando no Revendedur .'.,,;:,.�,.:.•".," '.Renner desta cidade .

Sob a responsabilidade "da Rádio Bandeirante', S. A. Carta patente 33S "\rXIf}'

·20 Auton-lóveis Da,-!phine 1960

30 Condicionadores de ar FEDDERS
10

30

30
30

600

Aparelhos de Televisão

Refrigeradores ADMIRAL 1961

Fogões Wallig VISORAMIC

Má.quinas de costura RENNER

roupas RENNER

MPM12005

G� B. calDEIRI DE BNO a-a
Rua Felipe Schmídt, ?-A

"

.

-",.:.\_�

",'

f� ;ii .'!.'

Compre agora
sua nova

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas Mili�

pras dão direito a uma "árias V. ganha prêmioi
Cautela Milionária .' milionários ...
,

, .

TRÊS SORTEIOS
30 de julho - 28 de setembro •

31 de dezembro

AVISO IMPORTANTE: \Me
A sua Cautela MlllonarlO, �t
mesmo premiada num sor

teio, continua valendo po·
ro os sorteios seguintes.
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Mesmo sem conlar com o c'oncurso de vários de seus escralchmens, como Pelé, lito, Nilton Santos, Garrincha, Pepe e Quarentinha, a
seleção brasileira, lá mesmo ent/Bu'enós Aires, conseguiuampla' reabilitação dos 4x2' de dias 'alrásr ao derrolar domingo o "onze"
argentino completo' por 2xO nos 90'minutos e na prorrogação decisiva por' 2x17 ficando, deslar'te, de posse da (o pa Roca de 60. Brilhou
in'lensamenfe o quadra naciõnàlv recuperando, de_sla forma a hegem.onia suls<americana que desde o ano passétdo pertencia· aos
Por!enhos.

ran uila do Líder: 2 x
Nada pôde fazer o Atlético ante as manobras do "onze" C'ampeão' do Estado que ná fase derradeira deu-se ao lux@ de um "show'"
-Um lento legítimo de Oscar, em esfilo nbicidéla", anulado injustamente pelo "referée" - Sombra e Befinho, vOS goleadores
Eedes, estreando no pelotão alleticano, começou bem, de�aiu depois e acabou sendo expulso por desrespeito ao j u i I da partida

Também na preliminar venceu o Paula Ramos� mantendo a ponla do ceríeme aspiranlisJa que divide com o Avai e cujo· título será
d "d;.J. d ». n d.J e 8 000 00 Que m foi >ao estádio son. Este, do seu setor, na

ec� �UO uomlngo - N.en ii w:e cr.;p· I@ , • praíano para ver o Figuei- estrema direita, atirou co�
rence vencer o Guaraní, de�. precisão, tendo Pereréca,
ve ter deixado aquela pra- que vinha acompanhando a

ça esportiva bem satisfeito trajetória da pelota, desferi
com o espetáculo da sabatí- do um "sem-pulo" que nao
na que deu andamento ao' pegou bem, mas que enga-

Campeonato de Profissío- nau o goleiro bugríno, indo
nais da Cidade. alojar-se no canto esquerdo
Porém, quem esperava da meta guarnecida por

uma vitória fácil do alví- Pollí. Aos 19 minutos, o

preto sôbre os "bugres" de promissor meia "colored"

Newton Garcez, no caso os Testa (' não confundir com

torcedores do bi-campeão da, o que há tempos integrou a

cidade e mesmo de outros seleção catarinense), per
clubes que não acreditavam deu boa oportunidade para
nas posses do I.conjunto tríco., igualar o escore. Aos 27 mi

lor, devem ter ficado admí- nuros, c Figueirense elevou
rados com a resístêncía que para dois a contagem. Peré
o time de Zézinho impôs ao ca deu para Naizo que por

pelotão de Trilha... sua vez entregou a Sérgio.
Houve, mesmo, a impres- Este, mesmo de fóra da área,

são de que .havería goleá- atirou forte e quase rasteí

da, pois antes que a peleja ro, vencendo a perícia de,

atingisse o 30.0 minuto, 'já o PaUL Três minutos depois, o

alvi-negro vencia por 2 ten- Guarani obteve o seu tento

tos a zero. Mas, antes que o inicial. Sadi, da direita, a

primeiro tempo chegasse ao trazou para Testa que pas
seu final, o Guaraní conse- sou por Walmor e arrernes

guiu diminuir a diferença. sou 'alto. Saltou Domi, eví
No segundo tempo atuandc tando ser coberto pela bola,
de igual para igual, foram mas não conseguiu evitar o

marcados dois tentos, um tento dé Wilmar que vinha

para cada lado, de _forma �a corrida e, rápido, atirou
que a contagem final, assi- para o fundo das resdes.
ualou 3x2, pró Figueirense Os restantes minutos da

--------------------�------------------------------------------------,------------------------------------------------------------

Figueirense, o verí(ed r da sa atina
Impressão)de goleada no primeiro tempo fez com que o Guar'aní lu�Iij$ie awndlo, apertando o es
cor'e que no final acusou 3x2 - Excelente partida disputaram o� dois qlâ��f®$J sendo que nos úl
timos minutos quase que o "Bugre" empatou -- Pereréca, Sérgio, WUmS�T1 Rona:do e Osní, a

ordem dos fenlo$ - A preliminar também vencida pelo alvi ..negro.
o primeiro turno do' Carne estando a quarta -vage entre os pelotões do Paula Ramos ] daí Que o quadro não !o"!,tá cides e Manoel respectiva

peonato de Profissionais .da Bocaiuva e Atlético, o que." e Atlético, pertencendo o ainda em condições de en- mente, . cometeram toque
Cidade, está agora n.a_ sua será dicidida na peleja entre triunfo ao líder invict�Pélo frentar grandes equipes. dentro de,suas áreas perigo-
fase derradeira, coIti- J4rês o tricolor estreitense

-

e o escore de dois a zero. O es- Os Dois Tentos sas, porém nas barbas . do
clasilicados para o' se�un�o ; Guarani, em confronto mar- 'core está a indicar que ( Vamos agora raser-e his- árbitro que deixou-as passar
turno: Paul� Ram.os, �lg·.uel_1 cado para o dia 9., tricolor do Estreito soube re., tórico dos dois tentos. O iní- em brancas nuvens. O médio
rense e Aval e dOIS elímína- Na pugna que se feriu an- sistir ao d2. Praia de Fóra. cial surgiu cos 30 minutos paranense Eudes fez sua es

dos, Guarani e T?-mandaré,' te-ontem, -roram adversários Nada disso. O Campeão do dt primeiro tempo. Houve rréía no time, atlêu�ano,
Estado iniciou o prélío muito um tóque de Vadínho quase não chegando a convencer

tranquilamente. Marcou seu dentro da área do penalty E' certo que revelou algumas
tento inicial que foi o úní- que o 'Juiz aeusou, mandando aptidões técnicas aceitáveis
.co da primeira fase e pros- fosse a bola depositaê!l\, qua- mas pareceu-nos desorienta

seguiu jogando como bem se em cima da linha dívísó- do e além disso muito moro

entendeu, enquanto que seu ria da área referida. A co- so, .justamente num jogo
antagonista permaneceu na brança foi realizada por Ne- contra um adversário que se

cancha completamente em- linho que bateu forte, ten- destaca pela sua velocidade.

baraçado e mesmo tonto do a pelota ido de encon- E o pior de tudo é que Eudes.

Encontra-se em fimctonamento, na séde da Federa- com as tramas do ataque tro a um dos, jogadores a- logo após a conquista do

ção Catarinense de Futebol, a Escola de Árbitros que tem comandado por Oscar. Na tleticanos que formavam a tento de Betinho, insurgiu
como orterrtador Fausto Corrêa, outrora o melhor .árbítro fase final, aí sim, o esqua- barreira e sobrado pàra se contra o apitador e aca

da cidade ·e do Estado. Araatado, atualmente de suas ver, drão pauláino dominou de Sombra que atirou forte e bou sendo expulso da �tl

dadeiras funções, Fausto, foi convidado para r.ealizar au- verdade, oferecendo situa- marcou, sem qualquer chan-· cha pela mais alt:c. autoridd

las de regras para os árbitros tendo franqueado as sessões ções de pânico para a meta ce de defesa para Dino. An':'
.

de em campo. Uni'a alteraçã
para que o público pos9a tomai:' parte 'ou assistir aos de_ de Dino que tev'e que reunir teso desse tento, Gain�e re- verin�ou-se durante a par
.

t t d b t·· velando estar no melhor de tida·. saiu Osmar e
.

entrou:.la es. Inegav·elmente, Fausto CO!r.rêa, é a figura talhada u o o que sa e em ma ena
.

d' . 1 t a" sua forma impressionoupara a missão ,e aí está como conhecedor profundo das ,e agarrar a pe o, a para n o

regras do association, a ministrar aulas de grande apro- ,sofrer o amargor de
'

uma asistência com uma magis

veitamento para os seua "alunos". Nesta oportunidade do goleada. Mas, e�bora o tra,J. intervenção de um pe-

grande volume- de Jogo do lQtaço desferido por Alípio,legistro, queremos ainda ,es'clareceir que as aulas poderão. "

'

.. , . "

ser assistidas por qualqúer pessôa inter,ef1sada, principal- quad.ro da. estrela solItana O segundo tento que seria o

mente por cronistas que necess,itam em part d 1 I qU,e lrrluslve chegou a da.! último da tarde, foi conS'e-'
, e, e a guns "h '" d t'

. nado por Betinho, aos 27
esclarecim'entos. Ao reuniões se processam às sextas feiTas

s ow e ecmca. avança�
com inicio às 20 horas. ! da, revelando tambem en� minutos da fase compleJ;?en_

x x x 'I contrar-se físicamen'te pre- taro Houve escanteio contra
. . parada para qual e l' o Atlético, que O:;I�ar cobrou

Os clubes amador,es aguardam a nova data da

reu_1 d'
G

b t' qu r c

abssed com a sua habitual habili-
.-

d C Ih A b·t 1 d F C F t·
e em a e, apenas uas a-

ma0 . o onse o rIra a . . ., opor unidade ·em que J " tI t· , dade. Saltaram, Hélio e o
d

.

f' d 'd'd
.,.

d t
as v�saram o arco a e lCa .

ev,era lcar eCl 1 o o ImcIO o c.er ame de futebol des-
I d t g'llarda�valas Dino. Este a-110, sene o aue um os en-

te setôr, bem como, assentados os demais detalhes �ôbre ates, "que se;Í<?" ° segundo e penas tocou o balão de cou-

campeonato. Sabe-se que os clubes solicitaram do presi- 'teve,-como autor Oscar, em ro que ac.abou sobrando pa
dente da F.C.F. o abatimento df 50% das taxas impostas sugestivo �estilo "biciclêta', ra Betinho que rápida <lSo
pela Entidade, ref·eren'te a9 inscrições de atlétas, princi- foi injustamente anulado sitou-o nQ fundo das redes.

palmente, tendo S.S. concordado com as justas preten- pelo árbitro sob a· alegação
ções dos clubes. Portanto, o êxilto do certartJ.·e de 1960, está de que O comandante pau
assegurado' pois do contrário teríamos um campeonato laíno se encontrava impe
com apenas quatro agr.emiações disputantef1 já que Aus_ dido, o Que contestamos,
iria e Iptranga, não podeTiam arcar com tamanha despe- porquanto.a posição do' joga
sa. Vamos aguardar a .reunião. que dev,erá ser ef,etuada na jor estava correta.

por Lohmeyer. aos 43 minutos, sendo subs-
Resultado Justo tituido por Adão.

Eimbora sem conseguir c :n�iciado o segundo tem-
resultado que almejou, o Fi-. _ po, Wilson, servido por Ro

gueirense Iteve, [porém, sua naldo, chutou na trave. Aos
vitória bas.tante valorizada, 6 minutos, Ronaldo, rece

pois foi dígna de menção e'l." bendo ele Pereréca, obteve o

pecial a resistênc�a imposta 3.0 tento que seria o últ!mo
pelo tricolor que quase obte·. de sua �quipe .. Um minuto
ve o empate no final do após, Lomeyer arremessou

choque, quando Lome'yed, re- . na trave, tendo a bola, na

cebendo execelente centro sua volta ido ter ao pés de
d Rold�o, atirou de menos Roldão que chutou forte, de
de um metro do arco, tendo fendendo muito bem Domí.

co de Gainéte. E, assim, o
o sensacional Bomí def�ndi- EJonalJdo e Pereréca pas-.

jogo chegou ao seu término, do como ,que por milagre. O sam a não se entender,
com a vitória do Paula Ra- eó'core acusado a nosso ver, principalm�nte por culpa do
mos que, dess-::. forma, man- pode ser considerado justo� prime�ro que várias vezes
teve' seu título de líder in- ;p0r9U!anto, analizando-se consegue passar por dois' e

victo. .�' : 1 bem o desenrolar da pugna, até por quatro adversários,
OS Melhores chegamos à conclusão de, mas i.gnora o-companheiro

No vencedor: Todos atua· que, embora apresentanÇlo que se encontra bem colOlna-
ram muito bem, inciusiv�· falh,as gritantes em s'eus se- do. para marcar. Polli lm
Édin e Jaci que substituiram tores, o "onze" do "De�ano" presionou bem realizando
NerI e Zilton, .respectiva- foi nitidamente superior ao sensacionais inter'Ven,ções. A
mente. O que mais impres·· adversário. seguir, uma, falta de SérgiO
sionou foi Nelinho, que OS TENTOS em Wilmar é punida pelo

Uma Modificação, iJ"ma Ex- transformou-se no, -.melhorj Aos 12 minutos o marc·3,- árbitro. A distância é longa
pulsão, Duas Penalidades dos 23 h01:nens. Esta Jogando dor foi movimentado pela mas o chutê de Osní, en

Maximas Não Acusadas Pe- uma €'lJ.1'1ida()G o magnífi .. i primeira vez, logo após ter carregado da cobrança da
lo A'rbitro, Uma Bola na co médio volante do scratch I

Ronaldo perdido' ciuas beias falta, é poderosissinmo. Re-.
'1'r�ve e Diversas Opoftuni- barrig,a-verde. Sombra pon- ocasiões para marcar. Sérgio sultado:· bola_no canto do

E foi o "shaw" do Paula dades Perdidas. tificou na linha de !rent�, estendeu a bola 'a Osní que arco e gol final 'da 'pàrtida.
x x x, .. Ramos na etapa deriadeira Durante o desénrolar da com outra atuação soberba por sua vez passou a Wil- (cont. na 7.a)

Não sabemos por que razão, ,elementos estranhos a que salvou o espetáeuio do- porfia, várias oportun�ades e Gainéte teve ensejo de em --- ... " -

As<,·ociação. dos Cronistas Esportiv,os de Santa Catarina, minical. O Atlético', de quem perderam as .duas eC11lipes, duas oportunidades dar uma G. E. O EtTACO 2 X WESTERN E. (. 2vivem, constantemente, a q_uerer achincalhaJl' C0m a En- muito se esperava num pré- principalmente o Paula Ra- demon�tração de sua admi- J.,
tidade que congrega a nata dos cronistas esportiyos da lia o.e tamanha envergadu- mos. Aos 2 e 3 minutos, Al- �cont. na 7.a pág.) Jogando ontem à ta,rdê no, Grêmio Esportivo "O ES-

capital e do Estado. ra, decepcionou em cheio.
--'--

Abrigo de Menores a equipe, TADO': Titulares - Jaime;
E o interessante dissO' tudo é que os motivos que Of) le- Nem mesmo o reforço obtido A �MP'REN$A JOINVlllENSE E A I aqui de casa empatou com I Osmar João e AâeD}ar; A-

vam a criticá_la, não têm qualquer fundamentO'. São ele- cOm a inclusão do pa�ana- I o 'We�tern E. C. por dois i nastácio e 'Walter; Pauli-

mentas que se dizem cronistas mas qUe na verdade não ense Eudes salvou a equipe II VOLTA AO MOhRO I
tentos, Carminati marcou os

J
nho Telmo, Gerty, Carmina-

reunem credenciais para tanto, pois até o momento não do desastre. Faltou �udo no '. '

. � dois tentos dos comandados: ti e Zezé.
.

procura!ram fazer parte da Acesc. com <luspeitas de que "onze" orientado por Libório' A ilmprensa de Joinville, pormenores da sensacional: de Amilton. I
sejam rejeitados ... Ê sempre assim! Os que nada têm a Silva, princips,.lmente har- cidade de' onde virão os ci- corrida, peGlalística que se-I Na preliminar venceu a

I Suplentes: Vavaco - Artur'

'laver com a Entidade é que se lançam em críticas, ten- mania e compreensão entre clis; as mais cr�denciad08 rá realizada na capital, no turma de casa pelo escore de - Wanderley _ Zéca _><

h A 1·· h d dava cl'cll'S di" "6 rle J'unho pro"x' l'm'o,
'

2 a' 1, com tentos de Ell' e' Bolas - Gina _ Norival
Lando ddicularizá-Ia perante' a opinião pública. Estão os seus ... omens. ln a e P<U'u a segun a pr -. a '" ..

f t t b· h d I t.·na Volta ao 'Morro esta' nu mtotal de 42 qUl'lo'me-
i
Gl·n'a.

.

" Valmor --. Ely _ Naco
redondamente ,eng'anados ! ren e es eve lsnn a, ep 0- ,. ,

M.B. rável mesmo, concluindo-se _noticiando em manchete. os tros. ,I ,Formaram as duas equipes Ocy - Vavaco.

a Alcides, muito antes do final

do primeiro tempo. Nos últi·
mos da porfia, um pelotaço,
desferido por Alípio, foí de

encontrü ao travessão do ar-

que, assim, conservou

pôsto de vice-líder .

Três bolas, uma na

seu prímeíra. etapa transcorreu
com o Guaraní na otensí-

Domíprí- va, tendo o arco de
meira 'e duas na segunda ta

se, foram de encontro à tra

ve, sendo duas chutadas por
Ronaldo e Wilmar e uma

passado por maus bocados.
Boa ocasiao para igualar.
perdeu Roldão.' Oládio, ma

chucado, deixou a teancha

próxima semana.
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A sua só presença, quando
transpunha os umbrais' de
um lar, onde a doença o con

vocava, pela confiança que
inspirava, pela fé com que
era recebida, realizou muita
vez, o milagre psiquico de
fazer voltar a saude.
Este bronze que reproduz,

tão' viva e fielmente sua ex

pressão serena e mascula,
ali fica perpetuamente, sig
nificando às gerações futu
ras quão grande foi o mere

cimento desse homem que
soube ser médico, e desse

�t::O,,::!:;o��::;:::�� ·Vitória Tranquil0.Jdo Licl.fsegui-lo no grande sacer- -

I' . o goleiro I brilho díscípl,(cont. da 6.a pág.) po contundido foi um gí- vençoes rea IZOU ,'.., ."dócio de combater os males 'q .

di 1 escoro Grau dez pa,Polli volta a empolgar, de- I gante na cancha, Adão, que ue, impe lU, que (;�. de-
I Seus àuxilial ,

fendendo arremessos de Ro- I o substituiu não passou de .subísse. Osni teve um
" ,. V·.r,

,

.

h b b 1 a eira e rrgrnaldo (3) e Naizo (1). E regular, Wilson apareceu sempen o 80' er o, sendc
_.

\ se com a
para finalizar a peleja, Do_I pouco. Pereréca bom. Ronal- nosso ver o �elhor homerri, �mí evita um tento cer�, de_I do muito lutador, além de �.a cancha, além de ter con-l -FIGUEI)fendendo um chute de cur-I infíltrador emérito. Teria sígnado belo tento, Os Iate-

,< i(ta distância arremessado por tido uma atuação perfeita, raís C�rl.inhos e, �iuca es- osn�, ",�21
Lohmeyer. Termina o en-I se tivesse pensado mais nos força�lssl�OS. Zezmho e Ja·· m�r, SeL�

pontro: Figueirense 3 x companheiros príncípalmen- r��ua. saíram-se a, conten- WI�son, Pel

Guaraní 2. te em Pereréca. Naizo, ca-
to. W!lmar bom, aSSIm como Nalzo.:..

ríoca, que atuou no Aasas, Rondao e Lohmeyer. Sadi GUARANI' - �

I A -C. Ã O IRMÃO JOAQUIM' No venced��o�o':níB�=�í_ de Minas Gerais. parece-nos �egUlar.,� revelação do qua- nhos, Osní e Bíuca :
fóra de forma Tem um

.

_

ro, o coloreâ" Testa deu c Jaraguá; Wilma r, . !fico. Operou grandes defesas.. .... me
I "show", pontificando na li- Lohmeyer, Testa e SaÀ_.Pontificou no quadro. Os n,to: (hS�rlbUl bem. E', po- nha de frente. Muito rápido, Preliminarquatro zagueiros com altos e rem, muito lerdo e quase .

t I" t .

b
.

d h
I não chuta ao arco tanto

in e igen e e corajoso, 1'es- A partida preliminar daalXOS, sen o que ac amos

I 'ta desponta c m t dTrilha o 'melhor porém muí- que nos noventa minutos tê t'.
'o o uma

aU-1 ar .e, que teve como preta-
'. en ica promessa. zonístas os .conjuntos suto violento. Sél1gio, impro- ! '�1�0-10 arrem:ssar uma Arbitragem I ;lentes dos mesmos, e�visado como centro-médio,' unI:a vez

.. pre.c�sa treinar Com uma atuação impe- prosseguimento ao certamevisto Aniél não ter podido mais _para JUstlft?'ar sua es- cável, funcionou como diri- de aspirantes, apresentou noatuar por se encontrar con- calaçao. gente de refrega csr. Salva- final o resultadrr de 4xl, ratundido, teve um primeiro
\

No vencido: Polli saiu-se dor Lemos dos Santos. Seu vorável ao F1igueirense.tempo muito bom, deca�ndo .bem, substituindo a Aldo desempenho, c o r r e to do 1 Rendamuito �a. eta�a C?mp1emen-, que se encontra contu.ndido princípio ao fim, contribuiu

I
Outra rerioa ;'raquinha dotaro OladIO ate saIr de cam· num dos braços. Boas inter- em grande parte para. o ?ampeonato : cr$ 2.210,00.

.,

No Centenário de ...

Os clubes amadores, dís, leiro a se realizar em
.

Sal
putantss do campeonato da vador na Baia, na segunda
cidade que deverá ser íní, Quinzena de. julho, ainda
ciado em princípiOS de ju- não foram iniciados, isto
nho, solicitaram e obtive- porque não foi definitiva_
ram da presidência da F.C.F. mente resolvido' o local pa
o abatimento de 50% nas ra a concentração dos con
cotas de inscrição de atlé- vocados.
tas.

aguardando

x x x

Os clubes amador,es estão

Sortimento de Artigos para

bro ou outubro é que os v,e- F.C.F. oportunidade em que
lejadores voltarão a compe- ficarão esclar,ecidos diver
tir.

Homens e Crianças
sos assuntos com respeito a

realização do campo.ento
amadorista de' futebol de
L960.

concorrereln a

cioso curso médico, feito em

cidade moderna, .reuma a

afabilidade, o 'trato macio,
a delicadeza e a paciência
no ouvir, no indagar, no
aconselhar, no _9rientar, no

acomodar as exígêncías, íno,
centea às vezes, impertinen
tes muitas, outras, dos seus

clíentes.

ço, que o govêrno de Nereu A sua fisionomia, o seu Eram estes e, tantos ou-

Ramos tornou realidade. carater não oferecia con- tros predicados que o fa-
Na sua gestão também trastes, nem variações: era ziam querido da sua larga

tomou corpo a ideia da cría; simples, verdadeiro, I franco, clientela, que nele via, mais

cão de um manicomio che., sem afetação, nem díssímu, que o médico movido pela
gando mesmo a estudar, lação. justa vaidade, da votoria
com a Arquídíocese, a am- Da simplicidade e polidez da ciencia contra à mal, o

pliação <;lo. existente em despretensiosa de seu trato, amigo cordialm.ente irmana- "

Azambuja, serviço realiza- d·��'tk!.ic.adeza de suas ma- do no interesse da cura.

do pelos que nos sucede- neiras qui'\·"I' um misto de E este sentimento não se

ram, na administração do nobreza e �b��de, onde fazia sentir por palavras, de
Estado. nao se surpreendi�, a ímpos, que era sóbrio, mas, por
Era um espírito possuidor tura,· que é uma lespecie de' uma maneira toda sua, que

de alta compreensão, dos lepra contagiosa dÇls homens se enumerava nos seus ges
graves compromissos, que os -publicos; nunca se\deixando tos, nas suas expressões n,
homens de governo assumem empolgar por esse r�f:or afe ,

sionomicas, nos seus sorrisos.
perante a coletívidade.. que tado, que 'só forma s;-;bé� - - - ., ...... '� .-.-�'

-" I
'o. -

neles confiam. e hipocritas; ressaltava a
Sabia agir sem espalha- sua formação de carater à

fato, sem preocupação do antiga, de sensibilidade à
elogio, da conquista de antiga, de antiga probidade,
aplausos, por colocar o cum- incapaz de ceder a senti
primento do dever como 'um mentos menos nobres, a con

imperativo de consciencia. I veniencias de qualquer na-
No cotidiano convivio que tureza para acornodarcss

tivemos, foi-me dado entrar aos subterfugios dos ínte,
no conhecimento de como resses eubalternos,
se entristecia, diante da Não é. exagero afirmar
impossibilidade financeira do que ocupou íncontestavet,
Estado para solucionar os mente dos primeiros lugaItantos e tão angustiantes res entre os médicos deste
problemas da saude publica. Estado, não só pelo saber e

com ansiedade
a nova data para a reunião
do Conselho Arbitral da

x x x

Ao que tudo indica, São
Paulo, Treze, de Maio, Aus_

tria, Ipiranga, Tamandaré e

Postal Telegráfico, estarão
competindo no certame. de

60, lutando pela posse do
troféu Agapito Veloso.

x x x

A equipe do Banco do
Brasil continúa a liderar o

campeonato bancário de

futebol que vem sendo rea

lizado no gramado do Abri

go de Menores aos sábados a

tarde.
x x x

O Departamento Esportivo
da "Pioneira" ,está aguar
dando a lista dos nomes dos
ciclistas de São PaulO' que
estarão competindo na se

gunda volta ao mOl"ro, como

demonstração para o pú
blico florianopoliltano, sem

ESPORTES AMADOR'ES

Artigos para Esporte em Geral

X X x

Depois' da 'realização dó
Torneio de Inverno, patroci-,
nado pela Federação, CaJta-'
rinense de Futebol, de Sa- ,I
Ião, não mais foi realizado
nesta capital qualquer ·com

petição desta natureza. Nu
ma demonstração de que o

esporte coqueluche est'á com

pIetamente paralizado'.

I-_---__;;:...,_.;::...._.......:::.,:_--.....,;':.:::.,--------'--�-----------'--'--....::.._-----��-_.'__.

- -=._�="_.:. -�.."--�.,--�------'��--...:...---------------------------------

(Cont. dá 4a. pág;)
lepra. Atuou com destaque,
poís que ao Governo Cen.,

tral, fez sentir a necessída
de imperiosa de um lepro
sário neste Estado, sendo
dessa época os prímeíros.
atos praticados pelo poder
executívo, para a efetiva

ção desse inestimavel servi,

era muito menos acomoda
tícío aos sacrifícios de todo
os interesses públícos pela
vantagens de passar po.
bom moço e lançar-se no

leito da corrupção tudo
aproveitando para si e pa
ra os seus, sacrificando as.

sim a conveníencías incon,
f'essávels a causa. publica.

experiência profissional, mas
tambem porque foi um dos
maía bemfazejos qus tem
pisado o solo da nossa terra.
Na distribuição do precío;

so tempo, verdadeiro e qua.,
se unico patrimonio dos mé
dicos, nenhuma distinção
fazia entre ricos e pobres: o

Sentir, ver, palpar o so

frimento, a miseria fisica de
uma população ímpaluda,
da, corroida pela verminose e

outros males" como era a

população litoranea, conhe
cendo os meios para com

bate-los, mas, não poder ra,
ze.Io por carencia de recur.,

do corpo.

sos, era para sua alma bem perigo, a urgencía era a me, ':(, MADEIRAS PARA
formada uma tortura. dida da sua escala. CONSTRUCÀO
Se pouco pode fazer, dei- Ao agudo senso clínico de 'IRMÃOS BiTENCOURT

xou, entretanto, assinalada que foi dotado por Deus as- !<A'S BAD".Ó . 'ONE ISO?
, I ANTIGO DfC'I'lt;IT0 DAMJANIsua passagem, por aquele saciado ao saber adquirido \ _

posto, embora queiram Els- em trabalhado e conscien_·
quece-Ia, com os primeiros
atos indicadores do rumo

que tinham de seguir, e se

guiram, os que depois víe;
ram.

Sendo viceralmente médi
co, excluia dae suas ativida
des a politica.
E' fazia politica .como

manifestação de um patrio
tismo, que se não era de,

sínquíeto, agitado, írascível;
dos que molestam e ofen
dem aos que se lhe acercam;

Assoe
EDilAl Df: ELEICAO

D
- '

e acordo com o artigo 42.0, parágrafos 1 e 2 dos es.,
tatutos, tenho o prazer de convocar os senhores aesocía,
dos da Associação Irmão Joaquim, para a eleição de sua
diretoria a realizar-se em data de 4 de junho de 1960, ás
dezenove (19) 'horas, em sua séde social, eíta á Avenida
Mauro Ramos, s/n.v, nesta cidade 'de Florianópolis.

Florianópolis, 27 de maio de 1960.
SILVIO MACHADO

Presidente em exercício.

, --...
____

/

MaRcaRA

R I O·SUA '

PRÓXIMA .

VIIGEM AO

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

• A pressurizilção da cabiné evita a dõr nos
ouvidos e a fadiga causada pela altitude.

• As poltronas macias e de desenho anatô
mico proporcionam grande contórlo ... e há
bastante espaço entre poltronas e para cir..
culação.

, O vóo a grandes altitudes, caracteristico do
Super·Convair P!tssibiiita viagens serenas,
,cima das zonas de turbulência.

DIÀRIAMENTE'* ÀS 13:45

Co.m escala em São Paulo.

• Exceto aos Domin�os

tm fIO(ianOROli�; - Rua fel�eSchmidt, 34

Rua' Tenente Silveira, 25

BOX - REMO - NATA'ÇÃO - BASKET
x x x

A temporada de vela' no
Iate Clube de Fpolis foi en
cerrada domingo úLtimo.
Sómente em fins de setem_

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS !
- CINTOS - PIJAMAS - CARTEIRAS ...,- MEIAS

·entretanto,
prêmios.

\

i
4

- CUÉCAS - SUSPENSÓRIOS - ETC. �

C'siS!SiiSSSS·SSSSSSgSpç·sssswssssss:;sSS%%S%!'4ç-" l

FIGUEIR'ENSE, O VENCEDOR DA ...

"

g

(cont. da 6.a pág.) Sombra, Oscar. Valério e Be- x x x

despretenciosa de seu trato,' tinho. A diretoria do Clube Do-
rável dasse. No bando ven... ATLE'TICO _ Dino; Ro- ze de Agosto encontra_se
cido, gostamos mais de Di- berto, Ciro e Osma,r'" (Alci- em grande movimento no

no, que operou várias: defe- des); Vadinho e Eudes; Pi- senti.do de ,construir sua

sas de vulto. Ciro, Vadinho e tola, Alípio, Góia, Marinho ql.ladra de voleibol, basque-
AlípiO secundaram-no. Os e Maurílio. tebol e futebol de salão em

demais não convenceram. A Preliminar Coqueiros.
ala Marinho-Maurílio com· Também o Paula Ramos x x x

pletamente nula. venceu nos aspirantes (1x9), Continuam abertas as ins-
Arbitr:J gem I�onservando a liderança e a cnçoes para a corrida ci-

Apesar ,dos erros q\:ie co- invencibilidade que ldivide clistica denominada Segun_
meteu, váriOS dos quais bem com o AvaL O c�rtame, que da Volta ao Mo.rro, realiza
graves, o árbitro Osmar de é em um só turno. será de- ção do Departamento Es
Oliveira procurou sempre cidido domingo entre os dois portivo da Rádio Guarujá,
conduzir a peleja com ho- líderes. que será' efetuada no dia 26
nestidade e critério. RENDA de junho em nossa capitaL

QUADROS Cr$ 8.800,00, o movimento' x x x
PAULA RAMOS -

Gainé-,
as bilheteri81S do estádio da Os treinamentos"da sele-

te; ,Marréco; E'dio e Ma- nJa Bocalbwa l1a tarde de ção de basquetebol juvenil
noel;. Jaci e Nelinho; Hélio, ,domingo. '

que pa'l'ticipará do brasi-

x
w
o
o
:l
VI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 FLORIANÓPOLIS, TERÇA- FEIRA, 31 DE MAIO DE 1960
_____________________....,. �._ _ J mOS .....___,_,, ..._·..._-�'a·... -"', __ . __ �_'.._ ....... __,.._._---..,..__ .... � ..

Devolução

P'RECISA-SE
AUXILlA'R DE ESCRITÓRIO
.,.'

COM PRÁTICA

Ernestina A. Guimarães
Chefe do Exp. e Pessoal

EDITAL
Com o presente são convidados os abaixo relaciona

dos,. para dentro de 15 dias, a contar desta data, vírem a
Portaria desta Pref.eitura prestar esclarecimentos:
187/59 - Edison da Silva Jardim - Transf. 9e...�récli@..
273/59 - Abilio José de. Oliveira

2T
ªns!: de casa de

Madeira
1.549/59 - Juventina G. Cardoso Transf. de casa de

Madeira
.r .

449/59 - Alaide Fe��_1Í da Silva 'I'ranaf. de casa

deM�/
2.661/59 - Fra;n<:isco Antonio da Rosa - Desmembrai-

�ento1.869/59 L Romeu Cascaes & Irmão - Reforma
2.947/ - Mario Gonçalves - Consto casa de Mad. 2_B
2.73 /55 - Campolino Carlos Espindola - Consto casa de

Mad.3-A
z.864/55 - Pedre, Germano Mune'r - Consto

MadeiraI
Ernestina A. Guimarães /'Chefe do Exp. e Pessoal r"

F!il
.

EDITAL /

IS'
o presente são convidados os abai� relaciona

��nt�o de 15 dias, a contar destydata, virem 'a

"jlta Prefeitura prestar ,escl�imentos:
!\,ltair Lobo da l3ilva ,::--fr(créscimoImpressãO�fer�o Angelo 'Piazzy_ Reforma

)celino Angelo DWdrte - Consto rancho de

COfie nue npeira J/
.

�u '.doro Dueá�r _ Consto de uma garage

f•
•

I'rto Bec� - AcréscímoImos mlnu 'é9 �ardo da Silva :- Consto de, uma

'd ai �
�t'

or em \uos ,�ídO Aleixo da Silva - Acréscimo

2.473/59 - Oscar cardoso Filho - Habite-se

2.344/59 - Hercilio de Aquino - Reforma no prédio
2.479/58 - Osni da Silva e João Costa - Explorar

linha Lot.

o primeiro t�duardo Santos - Acréscimo
peonato de - Ay,res Serafim Martins

Cidade, er impor,tância
fase c'. ';)9 - Aldo Severiano de Oliveira
clasif' Madeira
tur- 208/59 - Manoel Germano - Armar uma. roda gigante
r 1.992/58 - Fundação Vidal Ramos - Isenção dos impostos

2.676/59 - Nicolau Jorge Berber - Demolição
Certifico outroflSim, que findo o' prazo indicado, sem

que sejam. prestados quaisquer iaformações por parte dos
acima convocados ,gerão os respectivos processofl arquiva-

•.

jOs, a vista do que dispõe parágrafo único do artigo 44,.
da Lei nO 127, de 14 de Julho de 1932.

Departamento de �Administração, ,em 17 de Maio de

1960.

Consto casa de

Ernestina A. Guimarã�s
Chefe do Exp. e Pessoal

EDITAL
Com o pr.esente -são convidad09 os abaixos relacio

,nados, para dentro de 15 dias, a contar desta druta, vkem
a Portaria desta Pref,eitura prestar esclarecimentos:
3.034/59 _ Antonio Gerves Rodrigues - Consto casa de

Mad.1-B
3.398/58 - Juv:encio Araujo Figueir,edo - Consto ca9a de

Mad.2-B

Tratar: Escritório Central de' ! '

M O DEL A RI""A
- Trajano, 7 -

Maurícir dos Reis e Norberto Brand

ADVQGADOS

de der Judiciário e da Admi

nistração Pública que pa

ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar Tels. 2198 e

2681

dos Santos - Consto casa Comunicam que já p'os
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan-

2.710/59 - José Justino
Mad. 3-B

2.759/59 - Julio Hermano

Mad. 1_B

Liedke _ Consto casa de

do capacitados a se man

terem em contacto com os

principais Orgãos do Po-

VENDE-SE - Uma casa de alvenaria em construção,
com a área de 147m2. Terreno 16,50 m. de frente por

27,50m. de fundos, com 'chácara, Sito a .l;lervidão. V�eira,
s/n., paralela a Vila do 5.° Distrito Nav,al - Agronomlca -

Tratar com Claudio Silva na A Modelar de Móveis.

TERRENO VEM'DE-SE

"O ESTADO'� O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

mítava aos graves eoncilíos telegrafista" pode ser a�qui
com seus distintos oficíais. .. rido:
no Café do Quidoca, toman-

.

Pedidos de exemplares de
do refrigerantes ou sabere- vem ser dirigidos a EDITO-·
ando o delicioso café que a RIAL E DIVULGADORA
"Bela" preparava". Em todas JORN.lI.,T.,.tSTICA LTDA. .

as capitais e recantos OUI!.q Rua Riachue10 . .48 _ 4.0 �

viveu e trabalhou.. ;-D�dnisyo Sala. 402 - Rio ile �:t:n<':h()
Marcionilio .;:� Souza, hoje acompanhados de heque ou

desfrutanfó merecida apo- vale postal da .quantía de ..

ecntadortá, deixou perênes Cr$ 60,00 (Sessenta cruzei

amizade�. Dos seus amigos ros) por exemplar e mais
de Ftorijmópolis cita entre o valor do pórte postal, sim
outros; 'Alvaro Lima, Jayme ples ou registrado, aéreo ou

Vieira, J João Assis, Elpídio ordínárío.
A -v1dâ doe;itá-àa e ehc'9 de", ���' --

percalços .de um homem que Editora labor em l�uria Catarina - Vi-sempre disse e fez o que ' " A

sUa-nos o sr B Luiz (:�rlos Macedo Motta

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
ALUGAM,.SE Comunica aos seus clientes o novo horário de Gonsul-

CASA RECEl\'I CONSTRUIDA
tas.

E

uma coda a energia esta é a sua

-nar eíra de agir. Em tudo na

'i::18. aplica-se com anime

extraordtnárto, a tudo dá o

-nelhor de suas' forças. O· seu
ivro narra as peripécias des,
.a vida agitada. Como pio
vetro d� rádio-telegrafia, es

eve presente a importantes
contecimentos políticos da

I

Prefeitura Municipal de Fpolis.· �.�- de S�uza 'i.E D I T A L 1.300/59 - EUgeni� Portela -.Ac:é.scimo .. "Memorias �e DOI �1; nrele�raflsta'JCom o presente são convidados os abaixos relacío- 3.615/59 - Montepío dos Funcíonáríos Pub. - Acréscímo (.'
nados, para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem L361/59 - Jordelino Herminio Albani - �eforma r\
a Portaria desta Prefeitura prestar esclarecimento: 1.848/59 - Irmandade N.S. do Rosado e S. Benedito -

' ,(
1.495/59 - Leone Carlos Mantlins - Desmembramento Demolição ' ';;ii
3.597/58 - Erico- Couto _ conat. de uma garage 1.977/59" _ Francisco de Farias _ Reforma Côrro a salvarte" mas,j Fragoso, Professor Tolentino,
3.573/58 _ Antonio Jorge Salum _ Retificar o lotea- 763/59 _ Eugenio Portela _ Consto de Muro não saia do Palácio, o mes- Crístaldo Araújo, Oscar Sohn

mento 008/59 -:- Luiz Rocha _ Acréscímo mo acontecendo com o bata- aos quais nunca esqueceu. O
1.864/59 _ Anceímo Dias _ Substituir uma janela

'

2.352/59 ---o Hercílío Manoel Kiquio _ Reforma no Prédios Ihâo comandado pelo Coro- Intercssante livro de D. ivI.
nel Passos Maia, que se li- de Souza "Memórias de um2.249/59 - Lidio M. Pereíra - Demolição casa de Madeira Varandão.

2.325/59 - Jacob Kraus - Reforma e acréscimo .Certífíco outrossim, que findo o prazo indicado, sem

834/59 - Ranulto Souza - Acréscimo no prédio que sejam prestados quaisquer informações por parte dos
296/59 - Adernar Ameríeo Madeira - Acréscimo no acima convocados serão os respectívoa processos arquiva-

prédio dos, a vista do que dispõe parágrafo i.níco do artigo 44,
533/59 - Mruria José perrone - Diversos consertos da Lei n? 127 ,de 14 de Julho de 1932.
710/59 _ Manoel Bento Oliveira - Demolição casa de Departamento de Administração, em 17 de Maio de

madeira 1960.
653/59 ...!.... Osny Schmidt - Indicar alinhamento
579/59 - Doralice stqueíra Lopres - Demolição casa

(
de Madeira

799/59 - Comissão de Energia Eletrica - Consto bar-

racão de madeira
284/59 - Mario Moura - Montar uma engraxacaría
244/59 - Antonio Almeira Neves - Consto de Muro
528/59 - Vilmar Henrique Becker - Consto de Muro

2.291/59 - Nildo Scurssel - Reforma no Prédio
613/59 - Ranulfo Vilaim _ Acréscimo

1.433/58 - Haroldo Medeiros da süveíca - Transf. de
projeto nO 6.796

2.962/59 _ Moacyr Alves - .Demolíção casa de Made.ira
1.576/59 - Pe. Evaldo Pauli - Consto rancho

3.092/59 - Vanda Mirm!ki e Irmãos - Reforma
Certifico outrossim, que findo o prazo indicado, sem

Que sejam prestados quaisquer informações por parte dos

·lA,coma convocados serão os respectivos, processos arquiva
tOS, a vista do que dispõe parágrafo único do artigo, 44,
da Lei n'() 127, de 14 de Julho. de 1932.

Departamento de Administração, ern 17 de
'960.

'-

te homem sempre pronto a

servir, a obsequiar, a acor

dar, a transigir, sabem tam
bém que este homem não
admite que lhe pízem nos

Rancho de calos. Venha de onde vier,

2.553/59 - Bruno Augusto Bonn _. Consto Rancho de

Madeira

2.543/59 - Helmuth N� - Acréscimo

2.682/59 - Pedro Soares de Oliveira - Transf. de Eng.
2.693/59 - Abelardo da Silva Gomes - consertos

3.057/59 - Nirafs Haviaras - Transf. do Compartimento
2.751/59 - Mario Guedert - Consto casa de Madeira l-B

2.755/59 - Adélcio Teixeira da Silva - Consto casa de

Madeira 1-B vida nacional. Na revolução

2.939/59 _ Rosalina. Ventura - Consto casa de Mad. l-B ::le 1930 estava em Florianó-

2.865/59 _ Andrelina Ouriques _ Consto casa de Mad, 2-B ?olis e assim a descreve em

d c:erto trecho de sua narrati-Certifico outr09sim, que findo o prazo indica o, sem

d va: "Reconheciam os rebel-
da que seJ'am prestados quaisquer informações por parte. os

::les o fracasso de qualqueracima convocados serão os respectivos processos arqUlva-
tentativa de' apoderar-se da

do!:", a vista do que dispõe parág,rafo único do artigo 44,
'Japital Catarinense. Floria-

ia Lei nO 127, de 14 de julho de 1932.
nópolis é inexpugnavel. Do-

Departamento de Administração, em 17 de Maio de
minando o' estreito estavam

t960. 4 navios da esquadra: um
E1'nest�na A. Guimarães

Cruzador na barra Norte ('
Chefe do Exp. e Pessoal

outro mi do Sul e dois velo
!:('s ,destroyers patrulhando o

canal. A grande Ponte Her

�ílio Luz, de 840 metros, ll�

gando o continente à Capi
tal, estav.a sem assoalho em

grande 'parte e emaranhada
de araroe farpado e, na par- I

te fronteira da Ilha, canhões
das forças fiéis sob o Co

mando do Gen. Nepomuceno
Costa ,e metralhadoras da

Polícia. O gen. NeporÍluceno,
com sua alta tática e estra

tegi�, vociferava, como o te

nor: - "Madre infelice -:-

'2.516/59 - Comimos Jorge Lacerda - Consto casa de

Mad: 2-B
L.327/59 - Dario P. Melo - Consto casa de Mad. 1_B

1.969/59 - Vilecio da Silva - Conflt. Rancho de Madeira

285/59 - Valdir Brasil - Consto Rancho de Madeira

U61/59 - Dilma Sergio Concenção Vieira - Consto ran-,

cho de Madeira

956/59 - Roberto Muller - Demolição casa de Mad.

2.245/59 _ Manoel Xaxi:er - Consto casa de Madeira 3-�
2.616/59 _ Francisca de Assis dos Santos - Consto casa

de Madeira Z-B

2.665/59 _ A;rcanjo A. Henrique - Conflt. casa de Ma-

deira 2-B

2.866/59 _ Dorvalino J. de Lima. Consto casa de

Ma-I Vende-se um terreno todo murado com 15,50 de

deira 1-B 'frente por 13 de fundos, na Ru:::. Itajaí, rua calçada,
Vende-se uma casa com quihtal à rua dos. Ilhéus, nO 4,

3..032/59 _ Aldo Joaquim. coel!ho. Demolição e consto nas imediações da :Faculdade de Medicina. Duas Bicicletas Monark.
com as dimensões de 11 de fren.te por 24 de fundos.

\ $ 00 00000 Preço de ocasião. ,'tratar à
. ,casa de madeira Preço' Cr' 3 . , .

Tratar pelo telefone 3052.
'do T t R B al'uva nr 193 rua Duarte Schutel. 42.1.413/59 _ Nilo Andrade - Consto de pre 10 ra ar: ua oc::=:.::..::�.

...:.:::.:... ....:...:.::���-.:_:.:_..:...:. ---------------------;------------------- .-

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE À OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIMO,
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS DO

.

.

BRASIL

quíz. Quem conhece Diony
sio Marcionilio de Souza, e

muitos são em Florianópolis
os que têm a satisfação de
desfrutarem da amizade des-

êle se levanta e descarrega
com toda energia. reentra °

eventual adversário. Com

Gráfica Continente
Lida.

Tipografia e fâbrica de

Oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - FlorianópoliS

Loja no mesmo local.
Rua Conselheiro Mafra, 154

Informações no mesmo local.
,

._-----_.

ENTRE, SINTA-SE À'VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS CATÁLOGOS �j EXTENSA VARIEDADE DE

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENS� SATISFAÇÃO
AGORA, DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA'" POR PREÇO DE CUSTO

Móveis CIMO de
, ,-'1

,

DE 2as AS 6as FEIRAS - ABERTO PARA VISITAÇ�O ATÉ AS 21,30,
.

.

;,;_., ,

l\;�'

\

Florianópolis S/A

Encontra-se nesta capi
talo sr. Luiz Carlos Mace
do Motta, representante da
Editora Labor do Brasil
S/A., uma das maiores or

ganizações editoras em
nosso país com alto rene
me na EU10l,;a.
Em palestra com a reda

ção, o ilustre visitante dis
se-nos dos propósitos da
organização que representa
em divulgar a cultura e a
ciência através dt obras e

coJ{:cões editadas sob a si
,gla (la. editora em referên
da.
Na linha atual da Edito

ra Labor do Brasil S/A,
constam, atualmente, o

bras como Viagens e Pai
sagens do Brasil, cujo vo
lume' relativo ao sul con
tém trêchos de autores
catarinenses como Othon
Gama

I

D'Eça, Tito Carva
lho. Guido Wilmar Sassi e

Salim Miguel; Maravilhas
do Conto Universal, Ro
mances, de que fazem par
te Lin Yutang, Tolstoi,
Charolotte Bronte, Vico'ó
Hugo, AI exandre Dumas.
etc. No campo cientifico,

onde a organização se tem
destado. temos a citar Fu
chs, com o Tratado de Of
nalmologãa, Operacciones
Obstétrícas y Ginegológi
cas, de Martius, Tratado
de Pediatria, de Catelli,
etc.
No ramo da' pedagogia e

filosofia (J, organização ci
tada editou' obras de gran
de atualidade e conteúdo,
de autores como Shoppe
nhauer Mont esquieu, Nor
dau e L1 tr os, vindo, assim,
consultai o interesse de
estudiosos da matéria, a
lunos de cursos superíores
e proí'íss ionaís. Com uma
assisténc.a permanente em
Santa Catarina, o sr. Luiz
Carlos Ma cedo lVIotta dís-

,
se-nos que irá atender o

desejo dos interessados, .

entendendo preencher, des
ta forma, a empreza que
representa, urna dacuna
que merecia pree

r chlda em
nosso Estado.
Gratos pela visita, valê

roo-nos ,do ensejo para au�

gUl'ar ao visitante votos de
;I',;'Z estada em nossa ca

pitai.
------------------------

DE MANHA - das 10 as 12 horas
DE TARDE - das 4 as 6 horas
Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

VENDE .. SE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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fEIRA DE· FOGOES
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fREI A·OLIVEIRA

+

._
.

•
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10 MODELOS ,A SUA ESCOLHA�)
desde 14.103,00

l inclusive instalação , gás)

4 bocas
-

.. 13xCr$1.131,OO
sem entrackl

ou

4 bocas

I

_ 45em' entrada ( plano suave)
ffií,

ASSISTÊNCIA
-==-- �� PERMANENTE�

_GER��

00
,

'I

•

mensais

,

ENTREGA DE GAS
AUTOMêTIC�

.._ � -

DÂKO
4 bocas

aAKO

PcJ��
- 4 bocas

t-Clij f./el1l'/que ve� -p",b_
. ,.

����7��=���������-������
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITORA "O,aTADO" LTDA.

o 8.di4uÚJ.
Rua Conselheiro j).ulfra 160

. ,

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

t<.:nderêço Telegráffc« ESTADO

DIR,ETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E H E-N TE
Durm ngos Fernandes de AQuino

REDA'rORES
Osvaldo Mello -. Flávio Alberto de Amorim '- André
Nilo 'I'a dasco - Pedro Paulo MaehaClo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

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

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton 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.

PLJBL1CIDAO.
Osmar A. Schlindwel.m - Aldo Fernandes - Virgilio
- Ivo Frutuoso.

HIPRlisBNTANTII
!�"r('....nt.(õetl A. 8. Lar. Ltcla.
I(lO:- llua Senaéor Do,.. 4. - ,.......,

TeL IIi'"
t>.. Paul. Iha V1t6r1a 157 - e•• ' .. ,

Te!. !4-894t

"'#rvlço Telel'ráfko da UNITEU PRESM IlJ - P )

AGENTES E COR:aIlSPOllD.NTJ:�
"'. T�o. N ..unJcipio. r' "'ANTA CATARINA

ANUNC_JS

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabíliza pelos
('()!tr€ltos emitidos nos artizos assinados.

Escritório de Advocacia

BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIÃO - S.e.

Rua 14 ?e Julho (Saco d'a Lama) - COQUEIROS

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALlZ,A·
DO 'EM CONSERTO DE PERSIANAS

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

Dr.
.

( I R O
CIRURGIÃO

(ORDEIRO
DENTISTA

MÊS DE MAIO

30 - Sábado (tarde) Fármacia Noturna
10 - Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo
14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
�1 - Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado. (tarde)
29 - Domingo

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia' sto. Antônio

'I Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Cataltinense
Farmácia CatariÍtense

ESTREITO

10 - Domingo'
8 � Domil:igo
15 - Domingo
22 -. Domingo
�9 - Domingo I

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Cat:Írinense
Farmãcfã do 'Canto'
Farmácia Indiana

o serviço noturno será'efetua(lipelàs farm,ácias do Canto. Indiana e Catarinense.
, ,; ..

. ,.

A presente tabela não poderá' ser alterada sem p'rê.�!a autorização, tlêste, Departament'o.
"--

.. -�-�--,���------_-':;"",.....,,

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

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

,.._ ..._ "_---_ .. ,._,. - ---_,.,.,.,.,. .. ,. 11·

;Indicaour Profissional!
\,\ W". ';f," ""'''' '� 'Il!II\ .. 'If.t1o. '4 .. .,. •• 'a ,. ,. ,. ,. ,. �
DR HENRIQUE PRISCO DR HUBI GOMES rias 16,00 às 18,00, diaria'-: Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

.

.

� I mente exceto aos sábados e Problemático Afetiva e sexual
PARAISO :

:

I
e
e
•
e
�

:. Endereço : Avenida Mamo Ramos, 286

! (Praça Etelv'na Luz)
•••ee..e.e•••••e•••••�••••••0•••@�.��.o•••

to, das 16 às 19 horas (ao la-I Residência - Alameda

I
.I"'" do da Farmácia do Canto).· Adolfo Konder nO 27.

Com' 'grande facilidade' de pagamento, vende-se lotes I Res.: Santos Saraiv.a, 470 I Caixa Postal 406.

a longo prazo sem juros. ,sitos á rua Lauro Linhares, Pl'Ó- I
_ Estreito - Fone 2322. I Telefone - 2422.

ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua I -- .'--.-- ..----- ----

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

casa, imediatamente.
. I

DIt LAUlW DAURA Venda:;: Edifício Montepio 3.0 andar Sala 305 'Campanha Pró Construção da Matriz -

" Fone 2391 e 3426. I de Nossa Senhora da Boa Viagem
Especialista ém moléstIa" <lo S;o..

em Saco dos Lim6es - Florianópolis

Dias

Ex-Interno por concurso <la Mater_
nidade_Escola. (se1rVlço ao pro!. ,

OctávIo RodrIgues LIma). Ex
Interno do Serviço de Cirurgia ,do

J!OSPltal I.A.P.E.T.C. no Rio de

RU<t Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar FlorianópoIis JaneIro. Médico do Hospital de

Dr. Acácío Garibaldi $. Thiago ,Caridade e da Maternidade Dr.

Dr. José de Miranda Ramos .

I Carlos Correa.

Dr. Evilásio Nery caon l DOENÇAS DE SENHORAS-

. _ .

PARTOS - OPERAÇOES -

Questoes Trabalhistas -, Causas crveis, comerciais, crímí- , PARTO SEM DOR pelo método

nais e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven- I pstco.prorílattco
da de imóveis - Naturalização _ Inventários _ Cobran- ConsultórIO: Rua João pinto n. 10

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias da. 16.00 às li),OO noras, Atende

_______________;_.�- ---'._
.

..:_" com boras mr.rcada.. Telefone,

PROJETOS, ORçaMENTOS 'E CONSTRUÇÕES ':::035 - .Residêncl�:. Ru. General

A, CARGO 1;)E
'. Bit tencourt n. 101.

AGRICOLA

ATENDENDO DIARI1\MENTE-NA-
IlOenç". ae :; ....�lhora. - procto-I MATERNIDADE CARMELA DUIR'A
logla � Eletricidade Mé<llca

'Horário: DIURNO e NOTURNO Consultório: Rua Victor MlIl-1 SERVICO D·E RAIOS Xrelles n.o 28 -.-- Telefone 3307

CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA Consultas: Das 15 boras em diante I
I .'

I
Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

Rua Felipe Schmidt, 19 _ 1. andar _ Sala 4 . �::�=�nC�'\�ODe 8423 Rua B1u-1 EWALDO J. R. SCHAEFER

, _. _
.

I Exames do Estômago - Vel'icula Biliar -'-. Rins

DEPARTAMENTO DE SAUDE· PUBLICA I Torax - Ossos - Intestino, etc ..

P L À N T 0- E S DE F A R M
'

r! - Histerosalpin.g.�grafia Radiografia Obstétrica

A L 1 À (GraVIdez) - Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERÊ:çO: Rua Irmã Benwarda s/no ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

° _::erviço noturno será efetua,do pelas fl,trmácias: Sto. Antônio, Noturna 'e Vitória.

° plantão diúrno compr�endido �ntre 12 e 12,30 hs. será- efe�uado pela fnr�ácia Vitó;ia.

ME'DICO

Operaçõa - Doenças de Senho_
ras - Clínica de Adultol

Curso de Especlallzação no ,eoapl
tal dos Servidores do ,Eatacl.o.

(�ervlço do pro!. Mariano de Anc
drade j . Cunsultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 horas em diante no consui,

tório, à Rua Nune. Machado, 17,

esquina dilo Tlradente. - l'el.r.
2766. Re'lldêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o UI - Tel.
3120,
.'

,!Pt
DR. AYRTON DE OLl-

; VEIRA
'- DO!<;NÇAS 00 PULl'üA.O -

- TU,BEHCULOSE -

Consultório - Rua F·ellp.

Schmldt. 3" - Tel. &801.
Horário: das 14 à. 16 horu.

Re�ldêncla _. Fel1pe Schmld\.
n.o 127.'

DR. ANTO:[\; 10 MUNIZ DE
ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Con8ultórlO: João Pinto, 14 -

Consulta: da" ]/, às l� bora•. dlá

rlamente. Meno. a06 sábado&. Re-
5Idi.nCIa.: BocaI\lV". 135. Fone 2714
--_-_.-------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

D1.plOWIl(!(o Pela Faculdade NaCio_
nal de Medicina da unlv-.:rlldad;

do Brl!<.U

CLINICA GERAL

0110ras e vias 'urinária•. Cura ra_

dicaI das mfecçôes aguda. e crô-

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em am bo. .1. sexo.. Doença. do

apn,rplho
nervoso,

DIgestivo e do IIBtemll

Hc.rárlo: lO",", à" 12 •

2 l,� às fi uoras Gonlul t6rlo:

I Rua Tlradeutea, 12 _. 1.0 andar

-- Fone 32411· Residência: Rua

L"cerrtfi Coutinho. 13 (Chácara do

r.:,pRnhs - Fone 1141.

1;1{ :\'J<.h'TON I)'AVILA

, CIIWRGIA GER.\L

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça i5 dç Novcmbro

Ptaça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidí;
Rua Trajano
Rua Trajano

Rua Pedro. Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedl'o Demoro ,

Rua Pedro Demoro

Rua. 24 de Maio

MENDONÇA. DR. GUARACY A.
'SANTOSM1:DICO

• I

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gertü
Rt�sidência :

Cirurgião . Dentista
Especialista em dentaduras ana;

tômícas. Horário: Das 8 àS.12 r s

Rua Gal. Bíttencourt n, 121. <\_tende com hora marcada

Telefone: 2�51.. Avisa sua dlst;nta cllentela. o ue

Consult6no: ,-
R F 1· c· h ldt "7

mudou seu consuiterio Para a rua
ua e· ipe ÓC m a. u

.,Esq. Alvaro de Ca.rvalho. Fellpe Schmldt, n, 39-A -. Em

Horário: frente a Padaria Carioca.
/

DRA. EBE B. BAR20S--'
CLINICA DE CRIANÇAS

CODI1Út()rto • Re.d...... CoaluI'"

'!jecund. • 6 ....r.lr.

da. Ui ... 17 bora.

Tel.. - nurLORlANOPOLI8

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClfNICA DE SE�HORAS E CRIANÇAS

Especialista em mo.léstias de anus e recto.
Tvatamento de. hemorroidas, fistulaa. etc.

Clurai. &Dal
CONSULTóRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro.

Estreito
1553 -

DENTADURAS, INFERIORES
\

MlllTODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRI$ �[HWEIDSON
\
CIRURG tAU UENTISTA

DIPLOMAI"IO PELA TTNJVERSIDADE DO PARANÁ
RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAME:\'TOS DE CANAL

HORÁRIO - das i1 ;,,, 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADi\S - rias 14 às 18 horas
RUA T'RAJAN0. 29 --- 1.0 andar

L O l_E S

DR. HAMILION SANFORD DE
VASCONCELLOS

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 Maternidalrle
Fernando de Magalhães.

Ex-Interno

giário do Instituto Nacional
do Câncer.
DOJo:NÇAS DE SENHORAS -

}'ARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

Arer,de, pela manhã, na

Maternidaãe Carlos Correia.

ResidênciJ.: Rua Demétrio
e Médico Esta-l Ribeiro, n.o 26 - Fone: 2305

RAUL PEREIRA CALDAS
··ADVOGADO

"Questões Trabalhlstaf'
EscrItório: Rua JoãO' Pinto n. li lObO
� :,lefone n .. 2.487 - Caixa P!lstaJ n. D

bORARIO: 0&.$ 10 lu 17 borAl.

x?tx

A V I S O
O Serviço Social do Comércio - SESC e o Servico,

Nacional de Aprl:mrlizagem Comercial � SENAC, avisa;n
que venrle'rão pelo melhor preço, no local da obra em

cOl1struçãõ ,d sua propriedade, situada nesta cidade. na

Prainh.a, madeira imprestável que foi usada nas formas
.de concretpi Florianópblis, 22 de maio de 1960

,

HAROLDO SOARES GLAVAM
Presidente dos Conselhos Regionais

do SEC e SENAC

(UNICA SANTA CATARINA 1

Doenças Nervosas e Mentais
Clinica

I

Geral
Tratamento . pelo Eletrochoque com anestesia -.

Insulinaterapia � Cardiozolorapia - Sonoterap'a e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA

DR. JOSÊ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

N:EGÓCIOS EM GERAL
CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS

Rua Jerônimo Coelho l-B - Sala 11

.

:
V.S. DESEJA COMPR����T��r:r�� CASA, TERRENO OU

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE
NA ENTRADA E SUAVES PRESTkçôES MENSAIS.

INFORMAçõES RUA JERONIMO COELHO, i-n, SA-

"A TE N ç Ã O"
.

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

LA 11 EDIFíCIO JOÃO ALFREDO.

NECESSITAMOS AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO.

GRANDE PLANO PARA VENDA DE_ CASAS PRÉ-M�L-
DADAS, 'F I B R A T O N, TERRENOS, etc. POSSIBI-

LIDADES DE GANHOS ELEVADíSSIMOS. RESPONDA

HOJE MESMO.
CASA POPU-SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO

COR LTDA!

Responda esta pergunta c ganhe uma area de terras

110 Estado:
Como se chama a pessôa nascida em Brasília?

Nome: Resposta:
'

..

Endereço: .

Localidade: .

Remeta sêlos para a resposta.
Atenção! Atendemos em nossos escritórios à rua Jerôni

mo Coelho, 1-B - Sala 11, quaisquer serviços, tais co

mo: procurações, requerÜl1entos. contratos, recibos, car

tas, encaminhamento· às repartições públicas, etc Dis

pomos de um Contador que atenderá diàriamente dás 10

às 12 horas.

.._----------:--._-

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHQRAS.
PARTOS _ CIRURGIA _

i

CLíNICA GERAL Escritório - Rua Felipe
Schmídt n? 37 - 2° Andar -:

Consultório: Rua CeI. Pe-. Sala 4.

dro Demoro 1.627 - Estrei-

Cr$ 365,00
8,00

900.00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150,00

280,00

1, saco de cimento .

1.saco de cat .

1 carrada de areia '.' , .

1 carrada dei pedra britada .

1.000 tIjolos : ,
' .

1. 000 telhas , ,'.

1 servente (diária)
1 pedreirQ (diária)

A união faz a ferça! Com a sua colaboração, por pe
quena que seja, estará acabada em Ql'eve a igreja! Todo

e ,q)Jalquer auxílio, será recebido com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

Remt,: Pe. F. ele S. Bianchini _:_ Cateural -

Florianópolis - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INGRESSE NA F.A.B.
Atenção moços de 16 à 23 anos, candidatos ao Con

curso de Admissão à Escola de Especialistas de Aero.,
náutica.

I

Matriculem-se no Curso Preparatório Noturno, que
funcionará com início no mês de Junho próximo, agora
em nosea Capital.

Não precisa ter o ginásio.
Inscrições abertas para as matrículas a partir de 30

de Maio, ao Destacamento de Base Aérea de Florianópolis,
nos dias uteis (durante o expedíentsj ; ou no Grupo E9.

colar Getulio Vargas - no Saco dos Limões - das 19,30 às

21,30 horas.

V E N D E-S E
PASTELARIA - utensílios de uma pastelaria.
UTENSÍLIOS DE BAR - máquina de café, esterílíza,

dor de xícaras, batedeira de tody, liquídifícador, baleíro e

outrol:! excedentes.
TELEFONE - transfere-se um (uso). Tratar pelo

de nO 2205, ou com o sr. Patrianova, na. praia de Bom
I

Ü$·

I-------

NABUCO DrA'RTE SILVA
Agradecime3110 e Missa

A família de Nabuco Duarte Silva, perenemente re,

conhecida á grandeza 'do exemplo moral e á bondade sem I
limite do querido extinto vem, pelo presente, manifestar o

seu maie profundo reconhecimento a tôdas as pessoas que ,I
,prestaram assistência e solidariedade por ocasião do fa-,lecimento de seu pranteado chefe.

Convida aos parentes e amigos para a missa de (7°) I
Sétimo dia que, polr sua boníssima alma, a Irmandade de I

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito fará celebrar f
no dia 2 de junho (Quinta Feira) às 8 (alto) horas, na I

( referida igreja,
A tôdos que a distinguirem com a sua presença, ante

cipadamente, agradece.
------

._----

ÃA I E �;] (
,

o

CONSUMIDO'REi DA GASBÉL
De acôrdo com a Cia. Gasbél S.A., comunicamos aos

consumidores da Cia. citada, que assumimos desde a data

presente a responeabílídade elo reabastecimento, devendo

assim os interessados dirigirem-se a nossa Filial sitá a

Rua Francisco Tolentino n. 1, para a devida legalização
doa endereços, o qual 'passarão a serem reabastecidos nor

malmente como nossós .clíentes,

Florianópolis, 30 de Maio
_

de 1.960

HELIOGÁS S.A. COMERCIO E INDUSTRIA

Representallle
Firma de-alto côncclto,- fundada em 1.950, dispondo

de ótima organização de vendas, podendo comprovar re

sultados com vários produtos, procura representações do

ramo ferragens, papelaria, bazares, gráficos, automó

veis, etc. à - comissão ou conta própria. Fornecerá amplas
reterêncías sobre idoneidade e atividade. "SOCOPAN"

no Rio

- Caixa' Poetal 4348 - Rio de Janeiro.

Rádio Guar'ujá !

PROGRAMA:ÇãO PARA O
I

DIA 31 DE MAIO DE 1960
(TERÇA-FEIRA}

ÀS 6,35 -

Alvorecer em Nossa Terra
ÀS 7,05 -

Revi� Matinal
ÀS 7,55-
A VEMAG Informa
ÀS, 8,35 -
Um Amigo a Seu Lado

Às 9,05-
Telefone Pedindo Música
ÀS 10,30 -

Antarctica nos Esportes
ÀS 11.05 -

Musical Copacabana
As 11,35 -
Parada Mus. Chantecler
ÀS 11,55 -

Repórter ALFRED
ÀS 12,25 -

A VEMAG Informa
ÀS 12,30 -

Catnet Social
ÀS 12,35 -

Enquanto Você Almoca
Às 12,40 -

•

Celso Conversa com Você
Às 13.35 -

Convite à Música
Às 14,35 -
Trio Cruz de Malta
ÀS 15,05 -

Show Musical RoG.E.
ÀS 16,00 -

A VEMAG Informa
ÀS 16.55 -

Repórter ALFRED
ÀS 18,10 -

RESENHA J-7
ÀS 18,55 -

A VEMAG Informa
ÀS 19,00 -

Momento Esport. Brahma
ÀS 20,35 -

Telefone para Ouvir
ÀS 21,00 -

'Repórter ALFRED
ÀS 21,05 -

No Mundo do Crime
Às 21,30 -

A VEMAG Informa
Às 22,05 -

Grand ll}f. Guarujá
Às 22,35 -

Os Sucessos do Dia.

rrNStNo
.",.,.

A VENDA NAS

BANCAS DE IOIMAIS
E REVISTAS'

,

IUM çucecc;o" O mllig novo lancQmento,
, .

da 'Pioneira
'

De 2a. a Sábado das 9,05 hs. às lO,2Q hs.
,

Aos Domingos - das 9,05 às 10,00 hs.

Focalizando os "CAMPEÕES DA SEMANA

Os Discos mais solicitados pelos ouvintes

APRESENTACAO
de

DA!tCY COSTA

OS PEDIDOS SÃO ATE:r;l'DIDOS PELO

DISCOTECARIO MARIO lGNÁCIO COELHO

ATRAVf:S DO TELEFONE 3816

,PAS 10,00 RS. ÀS 11,00 RS.

" t

RADIO GUARUJA
Yv. 1.. pus.

ONDAS CURTAS ZYT.44 - ONDAS M�DIAS ZYJ-7

FLORIANÓPOLIS, TERÇA- FEIRA, 31 DE MAIO DE 1960

Silveifl8 Lenzi
INDULGÊNCIA AO BEIJAR A ALIANÇA

Para incentivar o amor ,8 a fidelidade conjugal, es,

pecialmente nesses tempos em que os díreítoa naturais e

A temperatura, nêstes últimos dias, na cidade I dilbinos do santo matrimônio são espezínhados com tanta

i de Lajes estava baíxíssíma, os termômetros acusaram • lrequência e de modo tão aviltante, o Papa João XXIII, a

: .graduações abaixo de zero. Em compensação o clima : 21 de novembro de 1959, concedeu 300 dias de indulgência
: político, é dos mais Quentes. Quente, porque o Iajea- : aos cônjuges que, juntos ou individualmente, beijarem'
: no está interessado nos destinos da sua cidade, do :' com piedade e coração arrependido, a aliança nupcial da

: seu Estado, da sua Pátria. A comunidade Iareana.véstá • espôsa, rezando devotamente a seguinte ou outra seme

: cada vez mais polítízada. No perímetro urbano, é que : lhante invocação:
• se nota a preocupaçao dos eleitores, na escolha dos ,
: candidatos Que dirigirão a sua cidade. Enquanto, o ••

"CONCEDEI-NOS, SENHOR, QUE, AMANDO A' VÓS,
NOS AMEMOS UM AO OUTRO E VIVAMOS SEGUNDO

: município cresce dia à dia, desenvolve o seu comércio •
• a SU:l indústria e a sua pecuária. .: VOSSA SANTA LEI."

: Esta indulgêncía pode ser lucrada uma vez por dia
As coisas mudaram, ou estão mudando na cidade.

•
d

• - (cfr. Acta Ap. Sedis, 10-17 daz. 1959, pág. 921).
• e Lajes. O eleitor, o homem do povo, não vai mais:
i de "cabresto", como se diz. Tende a votar _ os que •

A aliança nupcial é plena de recordações e símbolís-

assim não faziam, conscientemente, usando das prer- :
mo.

: rogatívas suas democráticas. • Foi benta durante o rito matrimonial, diante do al,

I Fazendo esta divagação, é que nos recordamos de I- tal', após terem OfJ nubentos, mãos 'entrelaçadas' entre a

: uma passagem, quando assistiamos, prazerosamente,.
estola do Sacerdote, se prometido amor mútuo e tídelí-

• os festejas do Centenário da 'Cidade de Lajes. : dade mútua por todos dias de sua vida.

I Almoçávamos no Lajes Hotel, quando vimos ao : A aliança une às chamas de amor de duas almas e

,
nosso lado, sentarem-se dois ilústres deputados da I lois corações.

,

: Capital, caravaneiros para aquêle, acontecimento. Em : Recorda que a união conjugal é abençoada e santí-

,• dado momento, no gargalo de uma garrafa que orna- I
ficada por Deua,'

: montava a mesa dos ditos, foi colocada uma bandeí- Recorda que amhos os cônjuges por sua vez repre ..

i: rlnha-flâmula, onde se notava, distintamente a fígu-
• sentam um símbolo da união de JefJUS Cristo e de sua

! I ra descabelada rio Sr. Jânio Quadros.
'

IgTeja.

I:
"Aconteceu" o almôço, lauto. alegre, parlamentar- Por causa dêsse aígnífícado sublime, São Paulo cha,

• mente devorado. No término, após o pagamento da ma o matrimônio "um grande sacramento".

! "dolorosa" conta,_ acompan�ada de gorda gorgêta, foi Beijando a aliança nupcial, os esposos ganhem as

e chamada a atenção do garçao para a garrafa emban- I .ndulgêncías e intensifiquem semp�e mais aeu mútuo

: deírada. O môço, muito vivo, fez cenas de estar -com- e afeto e sua ascensão no amor.

: partílhando com os deputados propagandistas, e, pas- : (Transcrito do Jornal Lar Católico)

! sando por nós, piscou o ôlho e icochíchou : : Pais, não vos irriteis con-
-

Segue Amanhã Para BIu-

i
- CQove! quem gosta de louco. é hospício. " tra vossos filhos, vara náo os menau

'

: Os doís convivas, sem escutarem o desabafo, "em: -desanimardes. (CoI., ll, 21) Procedente de Porto Ale-

,- se levantando", retiraram a bandeirinha-flâmula e· Sim que estejá longe dos gre chega hoje, D. Felício da

: partiram sorridentes. I vosos métodq's de educação Cunha Vasconcellos, onde

': Ao acabarmos de saborear a rrueal refeicão ano- .- tôda espécie de vielêrrcía. permaneceu uma semana

: tamos os personagens da coméõía
=> -,

: Uma benevolência cheia de naquela cídade por visita,

i Os deputados; Rui Hulse e Eduardo S. Lins. : firmeza, uma compreensão tendovoltado hoje para se-

•
O garçâo: um lajeano esclarecido, inteligente,: guir amanhã iPara Blume-

• que serve bem e recebe boa gorgêta, mas não vai em : nau onde permanecerá até o

: conversas. • dia 6, esta coluna lhe deseja
: O cronista; um crente na vitória do honrado Ma- : uma boa viagem e uma te-

I rechal Teixeira Lott, entre os mais esclarecídos. ! liz estada naquela ospítaleí.

:••••••••••••••••• !I' " 18"".... ra cidade.
- ---x---

lrmandade do Divino Espírilo Sanlo e ' -S��!�Ç,!� di:P::ca�:g��,
Asilo de Orfa-s "S. VI·cente de Paula" para os católicos da capital,

pois nesta data o príncipe
de nossa igreja. católica com

e 'pletn:-o' 'sêü '<16::0 'anIversário
de Sagração Episcopal des

t(; Estado.
Sendo este um dia de tão

grande alegria para o arce

bispo D.D. Joaquim D. de

Oliveira, esta Coluna lhe

presta esta singela home

nagem,
---x--,-

Homenagem a Virgem Maria

O Protestanísmo anulou a

materínade espiritual. jIoje
a volta de Maria, é exigida
pe'los protestantes. A devo

ção à Virgem Maria, é a pe
dra de distinção da verda

deira Crdstandade. (dr. WUj.

COMÉDIA FRIA

De ordem do Irmão Provedor, t�nho, o prazer de con,

vidar aos membros 'desüa Jrmand�e, i:!:s ,E}Ç_lJla1). �utOl:L.
-dades- -e+ao -públICO em geral; para partícíparem das Fés

tívídades do Divino Espírito Santo, a realízarem.se na ca.

pela do Asilo de Orfãs, de acôrdo com o seguinte pro,
grama: ' ! ",�;�!{4.",

De 27 de maio a 4 de junho, ás 19 horas, Novena em

honra do Divino ESpíil'ito Santo;
Dia 5 de junho, às 6,30 horas, Missa ,e Comunhão Ge

ral dos membros da Irmandade;
Dia 5 de junho, às 8 horas, Missa

,;ã� ao Evangelho.
Participamos ainda, ao distinto povo de Florianópoliu

que, de 5 a 8 de junho, na praça defronte ao Asilo de 01'_

fãs, reatísar.se.ão as ,tradicionais barraquinhas com gran

des atrações e queima de fogos de artifício, sendo que o

festeiro do corrente ano é o Dr. Francisco Grilo.

Solene com prega-
r-

.

acolhedora farão da criança
uma alma nobre para a qual
todo' os valores contarão.

Vejam que harmonia de al

ma se reflete nesta fisiono

mia infantil.
NOVENA DO DIVINO

ESPIRITO SANTOFlorianópolin, 25 de maio de 1960

WASHINGTON PEREIRA - Secretário
'Desde sexta-reíra última (Transcrito do jornal "Lar

até o dia 4 de junho, às 19 C.::Ülti�co)
horas serão rezadas novenas - - - x - - -

ótima .resídêncía com amplo quintal. Ver e tratar à em honra do Divino Espírito "VOCE N.ÃO ESTA SO'"

:Santo, na Capela do Asilo Você não está só" afir-

das Orfãs. marn vários cartazes espa-
"
- - - x - _:_ - lhados pela Central do Era'-

Primeiro Cardeal Negro sil. Trata-se de uma nova

Dom Laurioano Raygabwa campanha da Obra Intehra
primeiro cardeal negro da cional de Proteção à Jovem.

Igreja Romana, sorriu quan- Por esta campanha a Obra

do uma anciã branca lhe prOCUi'a oclher tôdas ,as mo

beiJou a mão, durante uma' ças que chegam sós ao Rio,

cerimônia na Igreja de São' a fim de lhes oferecer hos-

IRMÃOS BITENCOURT Franc-isco e,m._ Roma, de que' pedagem e ajudá-las a en-

í (A II B A D A P (I , 'O:OH Hill o novo Icardeal é titular. I con1l!ar colocação. A Obra,

l
AN1IGO DlrÓSI10 OAMI.o,NI ---'x-;_- I fundada na Suiça, funcion:=\

Dom FeIício Chega Hoje, no Brasil desde 1952.

ALUGA-SE
Rua São Francisco, 11.

VENDE-SE
Móveis antigos e um colchão de mola de casar: Tra-.

tal' à rua Duarte Schutel, 45.

FORRO

OGRAVURA
JORNAL

O ESTADO

ALUGAM-SE
. CASA RECEM CONSTRUIDA

•

Vva. Francisco Roberto da Silva e F.Os
Agradecem sensibilizadon, as manifestações

pelo falecimento de seu querido espôso e pai.
Biguaçu, 29 de maio de 1960

de pesar,E

Loja no mesmo local.

Rua Conselheiro Mafra, 154

Informações no mesmo local.

...etambém nas
,

�

COMPRAS A VISTA
.

você compra melhor.
·

NA� LOJAS ....
'. PEREIRA OLIVEIRA;.·'

..
'

. �'. r. .. ' , ,

,

Duas Bicicletas Monark.

'Preço de ocasião. T,ratar à

rua Duarte Schutel. 42.

Gráfica Continente
LIda.

Tipografia e fábrica de
Oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreitd Florianópolis

, TELHAS. nJOLOS
/,

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
,,,'S 8AOARÓ . FONE liO!

ANTIGO DEPÓSITO DAMIAN"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CAmara realiz� Sessão� Solene: Hercílio luz D. JOA�����::� E����::!fRIOCom uma; sessao magna, Aberta a sessao. falou, '
•

realizada domingo, às 15 fazendo um apanhado sô- A data de hoje é sumamente grata para a família c
horas, a Câmara Municipal bre a vida do grande esta
de Florianópolis cultuou a dista eatarrnense, o sr. Ve
memória do inolvidável es- J'eador Hélio Abreu.
tadista Hercílio Luz.
À solenidade comparece

ram, além de fauâliares do
ex-governador, senhores
vereadores, autoridades ci
vís, militares e eclesiásti
cas, além de grande núme
ro de populares.

Encerrada a sessão, diri
giram-se, Vereadores e de
mais autnrtdades presen
tes, ao túmulo monum�nto,
na cabeceira da Ponte Her;
cílio Luz, onde foi deposi
tada uma corôa de flôres.

No túmulo-monumento, na cabeceira da Ponte, do lado
da Ilha, Vereadores cultuaram a memória de Hercílio Luz.

Buscá�pés
I AQUELE JIPINHO 3010-01, CHAPA �A LAGUNA, \IÉ BEM O SIMBOLO DA MOLEZA, DESSA MOLEZA
QUE O DIRETÓRIO REGIONAL DA UDN ENCON- ;

TROU COMO CONDIÇÃO IDEAL PARA A OANDIDA-
TURA DO SR. IRINEU BORNHAUSEN.

O JIPINHO, COM FUNCIONÁRIOS A BORDO,
CORU.}EIA TODAS· AS NOITES.... PREG��D9 PRO
PAGANDA DOS C.ANIlIDATOS UDENISTAS EM-'CI
MA DE PROPAGANDA DOS OUTROS CANDIDATOS.

A PLACA DO JIPINHO É FALSA! O SEU NO
MERO VERDADEIRO NÃO É AQUELE. NEM ÉLE É
DA' LEGENDÁRIA TERRA JULIANA. É OFICIAL.
PERTENCE AO PATRIMôNIO DO ESTADO DE SAN
TA CATARINA. FOI PAGO COM O DINHEIRO DOS

IMPOSTOS. É, POIS, UMA INFRAÇÃO ELEITORAL
PERMANENTE! MAS É' TAMBÉM'� FAÇAMO�E
JUSTIÇA - UMA BANDEIRA! É O LÁBARO I:>A

MOLEZA! É O ESTANDARTE DO PARTIDO DOMI

NANTE, TRADUZIDO NAQUELE IRINEU. " VAI ..QUE
É MOLE... INSPIRADO NUMA CENA DE REVISTA

PICANTE DO TEATRO RECREIO. DO RIO.

MAS, ESSA MOLEZA VAI ACABAR. NO DIA 3 DE
OUTUBRO. QUANDO VIER A DUREZ� DA VONTADE
DO PqVO ...

*

*

JJ

\'

Hélio Abreu, na sessão solene da Câmara Municipal, de domingo, exalta a figura
ímpar de Hercilio Luz.

Ano Mundial dos
�'ef�g�ado$

LO�DRES (BNS) É
provável Que as contribui
ções recolhidas nesta cí
dade Dor motivo do Ano
MundÚLl "lo Refugiado, al
cancem mais dr 1 mílhao
de libras esterlinas, decla
rou nesta cidade o Sr. H.
Shaw, Secretário do comi
tê britânico . encarregado
da coleta.
"Um dos »spe-tos mais

belos do movimento, disse
o Sr. Shaw. é a maneira
corno H juventude vem par
í

ícipan do da campanha".
O Ano Mundial do ftefu

p'iqde será encerrado hoje,
t.P'·('c.-Jflra ..rlj� ;l1 rio ('f)1:'

rente. Urna cerimônia espe
ciaí será realiza-Ia no Al
pert Hall, desta cidade,
contando com o comns re

cimento da Princesa
-

Ale
xanrlra e �o Sr. Macmillan.

Francisco Germa_'"
no da Costa

A efeméride de sábado
foi partjcularmente grata •

para o povo de Canasviei
ras, -quarido transcorreu
mais um aniversário nata
'Iicío do sr. Francisco Ger
mano da Costa, esforçado
Irtendente daquele distrito
de Florianópolis.
As manifestações de aprê

ço tributarias ao anjversa
riante deram a medida
exata do conceito popular
de que, merecidamente,
desfruta, graças ao ínterês-
se que tem votado aos pro
blemas de sua localidade,
sempre os encaminhando
ao Poder Público Munici
pal.
"O Estaclc", embora tar

diamente, abraça Q valoro
so correligionário, cuj a .,con
trtbuícão à vitória da cau-
sa partidária jamais dei
xou de se fazer sentir. Pa
rabéns, Francisco Genma-
no da Costa.

'a Personalidade de

Não vamos aferir Hercílio Luz à craveira dos
gênios. í1:Ie era sobretudo, humano, sob a formação
espíritual oue lhe impunha um comportamento náo
raro imprevisto e surpreendente, diante de fatos e

indivíduos. Dai certos impulsos �e caudilho destemi
do, comandando homens armados, " serviço de cau

sas invariávelmente norteadas pelo seu idealismo
cÍ'vico; a emocão cristã frente ao sofrimento dos de_
serdados da fortuna e � irradiacão envolvente do
homem de sociedade, com o fascínio de diplomata
da velha escola.

Fomos dos que privaram intimamente do seu
convívio. E disso nos orgulhamos. Porque nada lhe
pediamos, nada recebiamos, apreendendo-lhe as li
�ões éla experiência e deliciando-nos com a sua pa
lestra, por vêzes de um colorido, de uma segurança
de conceitos, duma ló�ica de conclusões e. sobretu
do, da variedade de temas, fugindo à erudição bi
l)li().!�Táfica, pela amplitude de cultura e pelo en
canto renovado do seu estilo exposit'ivo.

- Não vamos memorar, aqui, o que realizou e aí
está como fundamento do progresso ilhéu, mais
tarde' estagnando-se na indiferenca larvada de
paixão injustificável. Porque nem toÍlos, aos empu
x�s.. das solicitações inferiores, lhe compreendiam a

v::_."ao penetrante, que o arrastava a uma antecipa
çao dentro,do tempo e da sua época.

Queremos, antes de tudo, situá-lo na sua pre
destinação, in<;ompre<,ndido da lesmice que ignora

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

por TITO CARVALHO
Vão já mortiços os rancores políticos que obs

cureciam perspectivas no sentido da crítica históri
ca dessa personalidade singularizada no meio e no

tempo, que foi Hercílio Luz. Suas atitudes e seus

atos eram apreendidos muito de superf'icíe, sem a

pesquisa, o estudo, ", análise' em profundidade, das
eírctmstâncías e fatores que os determinavam. O
exame se impunha a uma caracterísacão mais ín
tima, que se não fazia, de aspectos acima do faccio
sismo personalista, para que se compreendessem o

sonho, o ímpeto e ,� pertinácia ir�edutrvel dêsse ar

tesão magnífico de nossa grandeza.
Mas, agora, coin a distância dos decênios, como

os longes das paisagens, seu perfil ganha o porte e

o coloi-ido empolgante de montanha, opulentandQ a

planície em que se entrevera a faúna imensa da
mediocridade, em negaças, defe·cções e arlequina
das, tristes,

.

esfaimadas e grotescas ...

os rem-gíos dos condores. Sua impulsividade, seus

ímpetos temperamentais refletiam, sem dúvida, an ,

seios à lihertacão �a irritante e (!uase permanente
teia da revelha '.: enredante maledicência compa
dresca, renovada e tóxica em seu ranço provin-
ciano. '

"Vis-à-vis" dê�se aspecto, porém, êle era, 80-

brctudo, o sentimental sem jaça, com, um alto e es

pontâneo sentido de solidariedade .humana, que o

atirava, em pranto, aos braços do adversário ferido
pelo irlfortúnio. Não se dava ao gesto teatral, por
que não o preparava, uma vez que brotava o mesmo
ele circunstâncias imprevistas como um imperativo
de Dur". afetividade, um mandamento' indesviável
do seU grande coração.

Semi se dar à demagogia, seu espírito e seu co

ração impeliam-no à praça !lública, nos �omentos
mesmo mais r.dversos e sombrios, em atitude com
bativa de protesto, atraindo pohres e humildes, que
o seguiam resolutos, fascinados da suá coragem
í""'lJ;-p' P, ca �ua audáci::t dartan'·hesca de cruzado es-

plêndido.
.

Chegado ao poder, era de vê-lo, belo e agitat'io,
11.00· "élan" realizador, na concretização de sonhos de
grandeza para o Estado, ,!ue a êste arrancasSe ao

comodismo d.a rotina rebalsada, desajudado dum
orçamento precário e, com atilada segurança, ante
vendo os benefícios das obra& reprodutivas, que vi-

.

riam, mais tarde, constituir prescrições de nova
concepção científico-econômica. Era de vê-lo, ainda,
em euisódios de humor otimista, a despeito do mal
que lhe minava a resistência física, e a manter
aquela "finesse" com que seduzia os da sua e os da

,nossa !!'cração.
Não houve a;nda um trabalho crítico superior,

desgalhado de observações unilaterais, da incom
narável 1)erf'onaHda'de de RereIlio Luz. 'talvez o ten-
temc's, se vidn tjv�llmos' 'Par,a tanto.

.

Mas, o ".ue h? ":'. salientar agor;t, ao encerrar-se
o seu centenário. 'é Ilue o catarinens'e ilustre, patrio_
ta e administrador, no conjunto de sua ação e de
suas �utas" co,mo que potencializava a própria alma
de Santa Catarina, nas suas decisões, na sua traje
tória. política, nos seus defeitos e nas suas límpidas
qualidades supremas. Porque dêle, dêsse Mestre
nunca esquecido. se poderia repetir, com justiça e

verdade, que "foi grande por ser dé Sua gente e foi'
nobre por ser de sua terra".

.

(Cont. da l.a página) cíe dos trabalhos da pav
aos prezados amigos Drs. mentação da grandio
Haroldo Pederneiras, Os- obra. Em seguida, na pr'
valdo Bulcâd Viana, E:d- meíra tôrre, ainda no la
mundo Moreira e Paulo da Ilha, foi inaugurada
Fontes, ao íluetre presiden- placa comemorativa Pe!
te do Líons Clube dr. Vic- exma. sra.. d. Corálía Luz.
tor Peluso Jr., ao digno Nesea ocasião, falou,
Presidente da Assembléia determinação do Governa
Legtslatíva do Estado, Dep. der Heríberto Hulse, o S
Braz Alves, à. Díretsra do oretário da Viação e Obr
Instituto de Educação ·e, Públicas, dr. Heitór Ferra
ainda, ao amigo dedicado ri, cujo discurso foi u
.e autor do projéto de lei histórico da construção d
que instituiu a Semana que Ponte e das providênci
ora se encerra, deputado do Govêrno do Estado pa
Jete de Olíveíca, e a todos que seja pavimentada co
os outroc que contribuíram asfa�to a fim de que POSt
para o êxito dessas home, servir, por muitos anos, a
nagens, que a nós conror; povo de Santa Cataclna,
taram e sensibilizaram de CONFERÉNCIA DO PRO
maneira extrema, e, a mim GAMA D'EÇA

.

, impedem que melhor tra- 'As 20 horas, encerrand
duza meus sentimentos e as solenidades da Sema
de tôda a família. Fica, de Hercílio Luz, realizou.
assim, pela excescíva gene- no Teatro Álvaro de Car
rosidade dos gestos, acres- valho, a anunciada .conr
cida a dívida que já é ele, rência do Prof. Othon
vada e tínhamos para com Gama Lobo D'Eça, que ser
esta terra e sua gente. viu como 'Oficial de Gab
Em poucas ocasiões een- nete do Governador Her

ti, como nêste momento, a cílio Luz, tendo o ilust
impotência de minha pala- homem-de-Ietras aborda
vra, a franqueza de mi- ratoo relacionados com
nha expressão, para todos vida e a bra do ilustre
agradecer, devidamente. saudoso estadista.
Um único consôlo resta • A sessão foi presidi

- procurei com síncerída., pelo Governador Heriher
. de, dizer em nome de todos .to Hulse, estando present
os descendentes de Hercí- também, os Preeldentes d
lia Luz o nOf:SO muito obri- Tribunais de Justica Elei
gado a Santa Catarina". toral e de Contas, õ Presi
INiÇIO DA PAVIMENTA_ dente da Assembléia Legí
cxo ASFÁLTICA DA Iatíva, o Comandante d

PONTE 5.0 Distrito Naval, o repê
Terminada essa solení , sentànte do Arcebispo M

dade, o Governador Hert- troplitano, o Presidente
berto Hulse e demais auto- Instituto Histórico e Ge
ridades e povo se dirigiram gráfico de Santa Catari
para a cabeceira da Ponte além de creecído número
Hercílio Luz, e, aí, o Chefe pessôas .e membros da ilu
do Executivo presidiu o íni , tre família de Hercílio Lu

No Centenário de Lajes
Homen�gem á memória de Carmosin e (amargo de 'Ara(;:Jo, figura 'excep
cional de médico e político. Brilhante �iscurso do (et Ar[::�:liliano Ramos.

D. Corália Luz, viúva do inolvidável estadista Hercüio Luz,
quando, em companhia do Vereador Domingos F. d!e Aqui
no, entrava na sala de sessões da 'Câmara Municipal.

ASSOCIACÃO (ATA�UNENSE DE
•

ENGE�HEIROS convile
A Associação Catarinense de Engenheiros convida seus

associados para aesístír a conferência que será proferida
pelos engenheiros MAIWO� RIBEIRO DANTAS e ALE

XANDRE CAVALCANTI MANHÃES, dia 31 do corrente,
no Salão Nóbre da Faculdade de Direito, às 20 horas.

Assunto: Aerofotogrametria e Foto-análise.

Florianópolis, 30 de maio de 1960.

José Corrêa Hulse Presidente

Na solenidade da ínau,

guração da herma do sau

doso medico e político dr.
Carmosino Camargo de
Araujo, em Lages, no Hos

pital de Caridade, o ser.

CeI.' Aristiliano Ramos pro
feriu o brilhante discurso
abaixo publicado e que foi
longamente aplaudido:
'''A um velho aconchegado

ao doce abrigo do lar, e já
no último quantel da exis
tência, vivendo dos carí,
nhos dos seus, e da conror,
tante consideração dos que
ainda não lha regatearam
só o imperativo de um�
amizade fraternal e o re
conhecimento dos méritos,
do amigo, do cidadão e do
médico ilustre, que foi Car-;
mosino Camargo podiam
arrancá-lo da acartcíante
penumbra a que, se reco

lheu, para asaítír, melan,
cólico, o esfumar-se de
tantas ,e tão belas tradí,
ções desta 'terra.

Hercílio

Só essa força emotiva,
oriunda do sentimento de
estima e de admiracão foi
capaz de obrigá-lo

-

ac�it!llr
a incumbência que lhe fez
a Comissão organizadora
desta homenagem, para
dizer, ainda que def1colori_
damente, das qualidades
marcantes e das virtudes
excepcionais do homem e
do médico, cuja memória,
este bronze vai perpetuar
na entrada de um dos pa-'
vilhões de um estabeleci
mento de carid3ide, que
tem uma história singu_
lar. ,
Foi nos primeiro[l anos

deste século quanct:o ainda
nenhum facultativo aqui
residia e esta terra deles
se ressentia grandemente,
que nasceu a idéia de fun
dação de um hospital.
Os que faziam medicina

nestas paragens, faziam_
na, não �ó para prevenir e
combater os males em seus

próprios lares, mas, tam
bém movidos pela comi
seração, pela caridade, pe_
lo sentimento cristão, se
nhores que eram de perfunc
tórios iconhecimentofl, pa
ra aplacar dôres, ameni-
zar angústias, consolar de-

I ,

tólíca catarínenee, pois assinala o 46.0 aniversário de s

gração episcopal do nosso venerando chefe! espírttua]
Joaquim Domingues de Oliveira.·

Sag,rado em Roma, no ano de 1J)14, no dia 7 de se

bro tomou posse da Diocese � Santa Catarina, tendo.
dirigido os destinos desde aquela época.

Cultura invulgar, orador sacro de excepcíonaía rec

sos, D. Joaquim é figura respeitável:,o povo flarianoPo
tano lhe devota grande afeição, com justificada alegria.

A data é de alegria. Para D. Joaquim. Para os cata
nenses. E, muito especialmente para os florianopolitan

O ESTADO, nesta oportunidade envia-lhe eíncero

rabém, rogando a Deus derrame sôbre a cabeça do no
chefe espiritual suas copiosas bênçãos.

FLORIANÓPOLIS TERÇA- J'EIRA, 31 DE MAIO DE 19
,

APOTEÓtiCO O' Et�(�RRAM'E·NTO. I •

sespêros salvar vidas.
Quando curavam, era

mais por mercê de Deus, e

da assistência orgânica da
gerute aadía que sempre
habitou este planalto, do
que pela eficiência das me-

,

zínhae que ministrava
prescritas pelos autor
que consultavam, que era
o bálsamo para suas con
ciências, noa insucessos.
Por vezes, aventureir

(Cont: na 4a. pág.}

Em Lageé', com verbas do POE, o govêrno es
construindo mais uma ala para o Hospi.tal. Na ci
dade, cremos, essa é a primeira realizacão de U

govêrno udenista, nos.10 anos de domíni� adminis
trativo. Claro que aplaudimos, sem reservas,
construção, realmente útil e necessária.

A nova ala terá, como se lê em placa
o nome de ALA HERIBERTO HULSE.

Também não será justo negar aplauso a e

denominação: redde Caesari quae sunt Caesaris,
Mas, segunclo ouvimos em Lages, a denomina

foi adiantada por motivos intere�santes. A nova
ainda está muito longe de terminada. Nenhum
oficial lhe deu nome. O que lá está foi _ato prev
tivo, assim como uma antedatada reserva de d
nio. E' que interêsses eleitoreiros, por tráa das c

tinas, andavam sug·erindo para o adendo as,!Íste
cial) o nome do ilustre candidato da UDN! Justi
ca-se, assim, a antecipação, que está certa, dian
disso. Para o outro nome somente uma razão pod
ria ser invoc�da: 'a do slogan udeniflta, genialmen
.escolhido pela direção máxiina da UDN catarine,
- Iri1l.eu ... vai que é mole ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


