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O Prefeito OsvaldoMachado
Agraciado com Medalha do

Merito Naval
te da referência no dia 6

cio corente ,foi V. Excia.

gozijo para todos os com

ponentes da Marinha Bra
süeíra da sede deste Co
mando.
Ao ensejo reitero a V.-·

Excia. os meus protestos
de elevada estima e dís,
tinção consíderação.
August.o H. R. Grunewald

Contra-Almirante
Comandante do 5. D. N,

I
,

o chefe do executivo
rlontanópoütano foi dis
tinguido pelo Presídentà da
República, dr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira.
co ma Medlaha de Mérito
"Tamandaré", em ato lle S
de 'carente, na Pasta da
Marinha.
A propósito, o sr. Osvaldo

Machado recebeu ofício do
COmandante do 5. Distrito
Naval, almirante Augusto
H. R. Grunewald, nos se

guintes. têrmos.
"Do: Comandante
Ao: Exmo. Sr, Prefeito

Municipal de Florianópo
lis
Assunto Medalha de Mé

rito 'Tamandaré"
Referência: Rádio do

dia 14 do corrente do Ex
mo. Sr. Ministro da Marí ,

r.ha.

1. Tenho a mais grata
.satísracão Ida participar a

V, Excia. que por Decreto
assinado pelo Exmo. -81'.
Presidente da República e

comunicado pela mensa

gem do Exmo. Sr. Minis
tro da Marinha, constan-

so. eutre as. cidades de
Pescara e' Rietti, saindo
vencedor o ciclista tenti
ní, seguido de Carlesi. )ªob
as calorosas manifestações
de milhares de .asístentes.
o eíclísta Lentino chegou a

Hietti, depois Id.e sete horas
de corrida através de va

les e montanhas, receben
do com prêmio de sua vi
tória -uma saca de trinta

quilos de café brasileiro.
Da mesma forma que em

relacão aos atletas, vem

sendo recebida pelo povo;'
com entusiasmo, nas cida

des e à beira dss estradas,
a promoção do IBC, que se

manifesta através de dís

tríbutção do cafézinho por
dez stands volantes, que
se encarregam também da

irtadià.ção c<!nst�e d�
"sIogans" sõore 'jD care

brasileiro c a di-stl:ibuiçáQ
de rolhetes ensinanldb co

mo" preparar a boa bebi
da. Os dirigentes da pro

va, 9m colaboração com

um fabricante de máqui
nas de "café expresso" e a

"Gazzet, dello Sport", tam
bém fizeram circular ear

ilustrados 'COm inscrições
sôbre o nosso café e coo

peram na distribuição de

saquinhos de propaianda,
com 100 framas 1(\e café

agraciado 'com a Mé�a-

lha de Mérito "Tamanda;

Novos informes recebi
dos pelo Instituo Brasilei
ro do Café dão conta do'
prosaguímento do, "Giro
Ciclístico da Itália", que
êste ano tem o patrocínio
da autarquia careeíra do
BrasiL De acôrdo com as

informacões recebidas on

tem à noite, foi cumprida
a quinta etapa do percur,

__ .

BuSça.�pés ...
o "DIARIO OFICIAL" DE 20 DO CORRENTE -PU.

BLICOU LEI A'UMENT4NDO DEz;ENAS DE CARGOS
I

PúBLICOS. '. I \
O DO DIA SEGUINTE PUBLICOU :ôECRETO

CRIANDO MAIS 11 CARGOS.

O INVENTÁRIO COMEÇq_U CEDO. E VAI ACA_

BAR TARDE.'

MAS, ANTES, PARA AGUENTAR TANTO EM•.

PREGUISMO, DEVERA SER PARALISADA MUITA

OBRA, EM FASE DE PEDRA INAUGURAL.

DEPOIS ... RESTAM AS ESPERANÇAS DE O GO·

VÊRNO GANHAR A ELEIÇAO PARA, DEPOIS DELA,

DUPLIÇAR OS IMPOSTOS ...

É O PANORAMA I

COMUNIC o
A Vemag S_ A. _ Veículos e M:í.quinas AgrícQla�, de S:o Paulo, desde 1951, produ

zia e distribuia, com compJJlentes p3rcia'mente importado�, os ve;culos "Scania-Vabis".

Posteriormente, CO'Ti a cr,�scent;:, pr_cura dêss"s veículos pelo mercado brasileÍ,L'o, em

razão de suas excepcionaL; qllalidades, 3 Vemag S. A. e ::l A. B Scania-Vabis, de

Sodertalje; Suc.'ia, constituirdnl a Scailia-Vabis do Brasil S. A. - Motores Diese:.

para prodUlir em no�so país üs moiores dos referidos veículo,>.

Agora, a Vemag S: A. e a A B. Scania-Vclbis, acertaram novos entendimentos para

a produção, no B13sil, dos ve:culos "Scania-V"b·s". Em Assembléia Geral Extraordi
.

nária dos Acionistas da Scania-Vabis do Bnsil S. A. - Motores Diesel, realizada a

1.0 de junho cor, ente, E'lU São Paulo, foi aprovad) o aumento do Capital Social de

Cr$ 25�.OOO.OOl).0) para Cr$ 61J.OOO.OOO;OO, alterando-se também a denominação da firma

para scania-V2bis do Bras:l S. A. - Veículos e Motores, na qual a A. B. Scania Vabis

'participa com Cr $ 22S,()OO.OOO,O�, ou seja, 60% das ações ol.'dmáiias e a Vemag S. A.

com Cr $ 152000.000,IlO, ou seja, 40 % das mesmas e Cl'$ 23ll.0aO,OllO,QO ou seja, 100%

das ações prefen.nciais.

1!:sses novos ulvestimentos, ele ambas as emprêsas, trarão o estreitamento ainda

mais íntimo dessas éntigas ligações e intérêsses c refleten;l também o desejo dos

acionistas brasileiros e suécos, de maior cooperação financeir.a para o engrandeci

mento do empreendimento.

Assume, portanto, a Scania-Vabis do Brasil S. A. - Veículos e Motores, em sua

nova expansi'lo - com a vultosa coop�r3ção final1c. ira das duas acionistas e com a

mais completa supervisão técnica direta da A. B. Scani3-Vabis - a responsabilidade

da fabricação exclusiva, distribuição e vendas dos veículos e .motores "Scania-Vabis",

cuja nacionalização já atingiu o índice de 75% e que, durante o segundo semestre

dêste ano, deverá, com os novos eqdpament:Js importados da' Suecia, alcançar 90 %

de n�ciónalização, continuando a cumprir fielmente, assim, os planos do GEI.'\ (Grupo

Executivo da Indústria Automobilística),

E, para possibilitar ainda mais o cumprimento de suas novas e maiores atividades,

e natural aumento de sua produção, a Scania-Vabis do Brasil S. A. - Veículos e

M.otClres, iniciará, imedi::lt�mente, a construção de nova e moderna fábrica.

Por outro lado, conforme os novos entendimentos, a Vemag S. A" que com suas

'equipes técnicas, insblações e experiênCia, assegurou, até agora, a ,produção dos

veículos "Scania-Vabis", em nOS30 país, aumentará 'substancialmente as suas linhas

de produção dos veícu!os DKW-Vemag, atendendo, assim, a também crescente

procurá dos mesmos, pelo mercado bl'asil�jro.

Com o início dê5se novo e mútuo prog ama de atividades,. a Scania-Vabis \lO

B!'�sil S A. - Veículos e Motores, e a Veniag S. A. - Veículos e Máquinas .hgrícolas,�

como emprêsas associadas, eSI?�l:am poder colaborar ainda mais para o desenvolvi

mento industrial do Bla�il e, c nsequentemente, para o maior enriquecimento da

economia nacionaL
São l?aulo, 15 de junho de 1960

scaNla-VIUIS na BRASil S. D.'
Veiculos e' Motores

VEMIG S. a.
Veículos e Máquínas Agrícola�

Preservai, essa, invejavel
atitude de interesse pela
melhoria da vossa cultu,
ra.

Rogo a Deus hoje presti
giastes o Serviço Social das
Industria, prestigiai ama,
nhã, com a vossa presença
e com a vossa disposição de
espírito, aquelas Intcíatí,
vas que, como a dêste cur,
so, vísam reatívar os va

lores dos nossos sentírnen,
tos coletivos .

Sabeis bem que, entída,
de nenhuma- alcançará . a

frutificação dos seus obje
tivos se não contar nos

meios onde está atuando,
com entendimento, o inte

resse, e.o valor, índíspensa ,

veis à fertilizacão das suas

intenções.
..

A mais racional organí,
zação, os mais alargados
recursos financeiros, o maíe
aprimorado empenho tec;
nico, podem resultar na

frustração das coisas ím
proficuas, se não alcança,
rem no prosseguimento da
sua atuação, a necessárta e

índíspensável resposta do
interesse humano.

Prestigiai pois; como ago
ra nos prestígíastes, ínícía,
tívae de outras entidades,
cujas preocupações, nasce

ram de um sincero desejo,
de contribuir para a va.,

lorização do individuo co

mo integrante do grupo
social, e dêste como ínte,
grante do complexo co

munítárío,
Assim o fazendo, esta,

reis de uma forma louva

vel, fornecendo à outrem,
o . encorajamento ,e o estt,
mulo que a vossa frequen
eia a ê9te Curso nos trou
xe.

Senhores Professores dês,
te Curso:

.

Ao agradecer.vos a co

laboração que emprestas,
tes à Federacão das Indus;
trias e ao Serviço Social da
Indústria em Santa Cata
rina, tenho a eegurança de
que, aqui em Bltrmenau,
como em outras cidades do
Brasil, encontrastes, uma

eloquente afirmação da
substancia espírttual. dos
nossos aglomerados urba,
nos,

Celso em Blumena.u:

Hão Estamos Perd
(ristã

Fisionomia
Nossa SOciedade.a

Como é de amplo conhecimento, verírícou.se, na cí,
dade de Blumenau, o 17.0 Curso de Psicologia e Assístên,
cia Social do Departamento Nacional do SESI,

Nas solenidades de encerramento, esteve presente o

sr, ceíeo Ramos, Presidente da Federação das Indústrias

do Estado de Santa Catarina e Presidente dos conselhos

Regionais do SESC'-SENAC.
Na oportunidade o industrial Celso Ramos proferiu

brilhante oração, que abaixo transcrevemos na íntegra:
"Não têm sido poucas' as vêzes em que como Presi

dente da Federação das Indústrlas e como Diretor do

SESI em Santa Catarina, tenho sentido plenamente
compensados, todos os esfbrços que venho há anos em

preendendo para cumprir os encargos do alto posto a

. que fui elevado, pela honrosa confiança dos meus' com

panheiros de classe.

Mas, poucas vêzes, nos atribulado complexo de pro.

vidências, iniciativas e encaminhamento de soluções,
tenho alcançado tanta satisfação e alegrias cívicas tão

incomuns como as deste instante.

Abencôo o momento em

que insisti em conseguir,
fôssem realizados no meu

Estado, os Cursos de No

ções de Psicologia e de Ser_

viço Social,
Sinto que, o meu empe

nho em provocar nas .prín,
cipais agtomeraçõea cata
rinenses a arregimentação

das vontades, em prol do
solidarismo social, se rea,

Iíza' aqui, como há pouco
tempo realizou-se em Join

ville, numa magnifica ex

pressão do espírito comu,

nitario da nossa gente.
Por que, empregados e

empregadores da Indús
tria, comerciantes e comer-

torrado. A receptividade príncípal produto de ex

manifestada pelo povo pa, portação - o café. O po-

ra êsse tipo tipo de pro- '10 italiano, um dos maio-

. moção superou qualquer res «iegustadores da rubíá,

expectativa, segundo os cea, considere a presença
informes chegados. do café do Brasil como

Mensagem do Presidente mensagem de amizade que
O IBC fez imprimir tam- deve unir cada vez mais

bém um album alusivo ao as nossas nações".
"43.° Giro Oiclisbico da Ità, Na cidade de Pescara,
lia-Troféu Café do Brasil", antes do início' da 'quinta'
que está sendo rartamen, etapa Ida prova, o IBC ofe

te ICl.Ístribuido e no qual fi- receu um almoço do qual
gura. logo na primeira pá- participaram o governador
gína, mensagem do presí- local, sr. Ambrozini e uma

dente Juscelino Kubitschek centena de jornalistas de

ao povo italiano, nos se- todas as partes da Euro

guintes têrmos : "E' para pu. que acompanham todo

mim motivo de I'I:rande S8- o percurso da competíçao
tisfação ver o Érasil vín- a maior do gênero no con
culado à realizacão da tinente europeu..A sexta

grande prova esportiva etapa terá prosseguimento
que é Q "Giro Qj.<dístico da hoje com, o percurso Terni-

""lli;�eti;os; R�1;���30 d;ô�t'�',
Tesouro do. Estado

Sebastião B. ie Albul'querque

A lei nO 2;334, de 30 de
maio último, reorganiza os

serviços do Tesouro do Es

tado, fazendo inovação, ne_
ga o E[ltatuto dos Funcioná·
rios Públicos do Estado.
Em seu artigo 18 fixa

norma administrativa em

caráter particular, pata es.

pecial aplicação a reduzido
número de funciúnários, em
flagrante desrespeito àque.
la lei orgânica, que contem
os princípiOS de aplicação
geral, a abranger todos os

sel'verdoref.t públicos do Es_
tado" indistintamente.
Nãó fosse assi, estaría_

mos marchando para o

cãos, com toda repartição
fi. ter sua lei especia1, re

gendo, com absoluta exclu_
sividade,- a vida funcional
de seuf.t servidores.
Para aplicação da lei, se_

-ria preciso saber primeiro
'

a que repartição estari�
pertencendo o funCionário.
Uma .espécie de direito

internacional privado- ad_
ministrativo em espantosa
simbiose que, no Tesouro
do Estado, conforme o ar

tigo 8°, da lei 2.334, em

aprêço, não teria exame a

cargo do Dir.etor, mas de
uma coif.ta mais pomposa,
com a denqminação de Ga_
binete do Diretor, que eu

não imagino como seja
constituída, como funciona,
nem como decidirão seus

pares, ,em verdade.
Com a reorganizaçãu do

Tesouro, são criadas duas
carreiras, nelas se enqua_
drando, por tÍ'ansferência,
os ocupante" das de Oficial
Administrativo e de Escri·
lur;í.rio.

Quer o artigo 18 referido,
e seu respectivo parágrado
único, estabelecer um cri_
tério todo esp�cial para a

classificação elos Oficiais
Administrativos ,e Escritu_
rári02, que será

-

observada
na transferência para as

duas novas carrekas, de
acôrdo com uma Soma de

pontos positivos' e nega,ti-

GOSTA DE CAFÉ�
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

vos, em que as possibilida
des dêf.ttes prevalecem.

(Cont. na 6a. pág.)

cíáríos, profissionais líbe,
rais e funcionários, prores,
sores e estudantes, mílíta,
,res e religiosos homens e

mulheres,' velhos e moços,
pobres e ricos, sem distin
ção de classes e sem preo.,
cupação de credos, porque,.
acorrestes a êste CUrso?'

Que outros motivos aqui
vos conservaram por trinta
dias reunidos, senão aque,
les que nasceram de uma

incontida ânsia de apn,
morar, por melhores co

nhecimentos, as vossas atí,
tudes, em relação ao am,
biente social em Que ví,
veis?

.

_Que outras intenções, se
nao aquelas oriundas da
vossa sensibilidade sócial
vos tornariam pacientes �
atentos ouvintes de uma

pregação. que se estendeu.
por três dezenas de dias?
Que outras razões, se.

não as ditadas pela VOSsa
consciência comunitária
te�'iam forças para, nesta's
trmta noites, . afastar _ vos
de amígaveís palestras em
tôrno dae vossas mesas do
ambiente alegre das vo�sas
horas de recreió, do con,
forto ameno dos vossos la
res, ou do sereno recolhi,
mento das nossas medita.
ções?
E porque aqui estivestes

no santo interesse das atí�
tudes desinteres[ladas, é que
eu contesto, veementemen
te, àquêles que declaram
que, de modo irremediavel
marchamos para uma so
ciedade egoista.
E porque aqui permane,

cestes, é que rejeito as

afirmações de que, os nos.
[lOS aglomerados humanos
já não dispõem da indis�
pensável "conscíencía de
comunidade".
E porque assisto o suces,

so alcançado com êste
Curso, é que tenho negado
e

. contínuaret negando ao�
. cétíeos t) ao[! descrentes as

razõe.s invocadas, para: a,
nunciarem que, pouco a

pouco, estamos perdendo a

rísíonomía cristã da nossa
SOCIedade.
Conservai Blumenauen,

ses, com a obstinação com
que De devem manter' as
grandes "qualidades cole
tivas", êsse espirito de boa
ventade. essa crença I)os
valores, da preocupação e
da Solidariedade social.
Guardf\i, sob.uma afei.

�ão e um
-

zêlo constante",
esse sagrado empenho de
enCarar como se particu_
larmente fôssem vossos, os

prob!emas que afligem o
ambIente em que viveis.

das quais vence!:am com galhardía no pas
sado� �omo o s3:0 os membros Cio diretório
mUnIcIpal refendo, não é possível que jul_
guem poder derrotar prestigiado como se

e�1contra por umá estrutura monolítica, o
dIgno Sr. Helmuth Falgatter com o ima_
turo e meio aloprado Sr. Paulo Konder
Bornhausen.

o .Sr. Irineu Bornhausen, contra o qual
me Jogaram seu próprio filho e [leus mais
afeiçoados amigos, se encontra muito dis

�ancia.d? d� realidade, não se ajustando
as sOlIcItaçoes da conjuntura onde a cé_
dula �mica, a serviço de um 'colégio. elei_
toral mdependente e altivo como o é tra
dicionalmente, o de 'Joinville invalida o

primarismo da argumentação política à
base exclusiva e mercantil do derrame fá_
cil de dinheiro. Vários municípiofl já lhe
mostraram em pleitos não distantes - e

entre êles, se' inclúe,' exatamente' ó de
Joinville -, que o poder econômico' não é
infalível e que o INCO nem sempre fun_
ciona a conténto ...

Em uma comuna possuidora dos mais
elevados níveis de riqueza per capita em

Ganta Catarina, e em que a diuturnidade
do trabalho é a garantia de independen
cia de seuf.t quadros eleitorais, sem dife
renciações partidárias, não é possível que
o jovem Creso, dispondo, - ao que blaso_

na e no que eu acredito - de 5Q a 100
milhões para comprar a Pref.eitura nas

urnas, toque, com seu milagroso fascínio,
a todo o eleitorado conciênte" com imensa
e bela L..:Jma de tradição a resguardar' e a

defender.
.

ré",�_motivo do maior re

�'llJ".,.

"I presença do IHC na Itália: Traço de
União da amizade entre· dois povos"
Mensagem do presidenle Juscelino Kubitschek· ao .

povo italiano, por oca
sião do 43.0 Giro· Ciclístico da Itália, que lem o patrocínio do café do Brasil

Que íeto seja ordem de
prosseguimento não só pa,
ra vós, Ul'aS para aqueles
'que junto a' Confederacão
Ida Industrta como o dína
mico presidente Udio Lu
nardi, na Divisão 'de Inter;.
câmbio e Assistência l'écni
ca do Depart. Nacional do
SESI, sob a esclarecida
orientação do Dr. Neloon

Conto na última pág.)
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Razões de Desencanlo
. ,

RENATO BARBOSA
.

A �nvenCI_vel expressão eleitoral da co
lIgaçao - j.oinvillense (PSD-PTB_PRP) n�
s�a . maUlfe�ta e já .experimentada s�pe.
rlOl'ldade, nao sera, todavía, o motivo úni_
co da derrota fragorosa do Sr. Paulo Kon
der Bornhaui)cn à sucessão na próspera
comuna d? n�>I'te:.. Se, nesse lusitano pro.
cess� .de .IIqUldaçao sumária, o esquêma
op�sIClOmsta concorre com a pOlarização
t;leIto.l'al �� um candidato do prestígio, da
lespeltabIlIdade e do bom nome do Sr.
Helmuth 'Falgatter, a UDN, a seu turno se

�ncal'rega de cooperar para a própria der_
lOta .com o �esalumiado lançamento do
festejado pla,Y·boy itajaienl:le.

Devem lavrar, sem dúvida alguma, no
underground udenista desse centro de ir_
radiação civilizadora, que é JOlnville, pro_
fundas e secretas razões de invencível de
sencanto, diante da oficializacão da for.
mula 'partidária referida.'Acresce que no
recente pleito infra-fronteiras agremÍati
vas, para o respetivo diretório municipal
o sr. Paulo Konder BOrnhaumm foi o últi�
mo em ordem de votação, alcançando a

pau e corda, a insignificante vántag�m
da derradeira suplência. Sua provada in
c3;pacidade política se acha, dess'arte, pu
blIcamente reéonhecida pelo partido em
um processo pUblicitário de dentro 'para
fóra, isto 'é, do!diretório de UDN para o

cal;upo ai?erto /é liv�e de uma eleição po
pular. Ha, na decisão em apreço velada
irônica e cruel decisão de ving�nça. A�
just�s .q�eixas que elemen.t09 de projeção
partIdana guardam da prepotência do
Sr. Irineu Bornhausen, compõem dia a

dia, os quadros da inércia cl'istan'izadora
de seu arrogante primogênito nas urnas.

Não é possível que, sem fortes intromis
D3es executivas ·e quase ditatoriais, con_

cordassem os ilustres membros do dire_
tório ude.nista de Joinville em premiar
com a candidatura à edilidade exatamen
te ao correligionário menos votado, na

organização local do diretório.

Não poderá passar pela cabeça de pes_
soa alguma, medianamente sensata, que
os element09 da UDN Joinvillense, homens
experimentados, políticos com larga fo_

lha de serviçtls à causa partidária, não te
nham sofrido certas incontornáveis impo_
sições, às quais lhes cumpria reagir com

bravura, poupando mais uma e"petacular
derrota ao grêmio, alicerçado e fortaleci

do pelo saudoso Dr. João Collin e seus

amigos, para se diSsociar como merengue,
nas mãos inexperientes e atrabili_árias do

"hijo de pápá". Cidadãos retemperados ao

cadinho de lutaf.t memor;áveis, em muitas

O joinvillense não negocía no mercado
persa, _çujas tendas o Sr. Paulo Konder
Bornhausen diz ir levantando no territó
rio municipal, rasgado pelo arado e po_
voad.o de chaminés de seu diversificado
parque industrial. O joinvillense sente, na
figura austéra e operosa de Helmuth Fal
gatter, as caraterí9ticas do grande reali
zador no campo da iniciativa privada, ha_
bituado ao convívio com problemas de re_

conhecida mag'nitude, e feito na vida pelo
próprio esforço e inteligência, sem lança
dores nem empre�ários. Diante dessa can

didatura, pelo conjunto de fatores positi_
vos que a cercam, para conduZÍ-la a es_

petacular vitória, a do Sr. Paulo Konder
Bornhausen não poderá ser admitida, �
la opinião pública, senão como uma piada
que lhe cuf.ttará muito dinheiro, 'sôbre o

qual a.té a garotada de rua, na linda ci_

dade dos Princípes, fará pipi em via pú
blica a 3 de outubro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 23 de JUnho de 196
-----------------------------------------

I "O BSTADO" O KAlS ANTIQO DIAaIO D. e. CATA,lWü

Para almoçar e jantar bem, depois de sua
eua, QUERÊNCIA PALACE HOTEL "

ração do apartamento em

questão, está a cargo da Sem
conceituada casa "Moyeis festejou
Cimo". cecílía

--0-

movimento sociais,

stc"::":j<sssss*sssssssssssssSSSSU'
Chegou do Norte,
Foi para o Sul.

.

CELSO dá sorte,
Está tudo azuzí .

O CANDIDATO

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Hernani Ferrari
- sr. Paulo Polli
-"- sr. João Carlos Ammon
-sr. Dirceu Gomes

fe;
sr. dr. Ewaldo J. ScfiaeL'

O desfile-:8ãi1gÚ.
-�

que Se

_ sr. José Viera butra
realizará nos salões do Lira

_ sr. João Batista Bellin
Tenis Clube, será sob a orí

_ sr. Antonio Prats entação deste colunista - A

_ sr. Mário C
,.

d
escolha de' Míss Elegante

esario a
t b

"

'

osa J
am em tera a �cs�o�sabili-

_ sr. João Alcino de on-:
dade do me�mo leplese:ltan

veira' .1
do cs Fahrícas Bangu -

_ sr. Manoel da Silva Morais A?reditamos que. o Lira _Te-
_ srta. Alda B F'

ms Clube na noite do dia 2
. relSS ' .

t
..

� sr. João Zenon Bandeira
proximo se, r�ves Ira de

_ sr. João Carlos de cam,
grande

.

elegância e muita

pos
espectatíva.
--0--

comecsremo:

�,U{��
Sociais'

Aniversariou-se ontem, o,cabo da Marinha de Guerra,
Olmirio Alves, servindo atu-

".. almente no Comando do 50. � ,;
Distrito Naval. onde é muito I

.

estimado pelos seus com, ,

panheíros e superiores. Feli- I

citamos pela data que trans-Icorreu.

Florianópolis hospedou o

ilustre visitante sr. general
Gentil Barbato.
--0--

Logo mais as 6 horas a

direção do Lux Hotel rece

berá as auinze senhoritas
concorrentes ao titulo Mis�
Elegante Bangú Lira Tenis

Clube, com um movimenta
do coquitel.

--0-

Alice Maria Vaz, sera a

debutante 'que representará
a sociedade de Joinville no

baile oficial em agôsto pró-

Em Blumenau
Quando em Blumenau, na semana passada,' Celso

Ramos recebeu a visita de um grupo de correligionários
de Ibirama. Com eles o candidato traçou rumos para
a campanha.

Os pessedíetas /de Ibirama estão confiantes e as

. seguraram qUe a vitória de Celso é certa naquele mu,

nlcípío,
Em Lajes

Pretendia, o candidate, conforme noticiámos, InI
cíar suas visitas no sul do Estado. Motivos de última

hora obrigaram-no a transterír . sine die essa visita.
Dia 24, seguirá para Lajes onde participará da con

venção municipal do partido, que escolherá o candi

dato a Prefeito.
O TALÃO VALE MILHãO OU ... ILUSãO?

Está expresso na lei a nomeação de uma

COMISSÃO�DR SORTEIO.
Dizem por aí que o sorteio será no dia 28 ou 30.

Até agora, de comissão, nem notícia. Ninguem sabe

onde está a dita e nem quem dela faz parte.
O sorteio? Quean-do? Que hora? Qual o sistema?

Será que vai correr pelo jogo do bicho?

POLITICANDO NO QUARTEL?
É do conhecimento público, que política no quartel

é .punída disciplinarmente. No da Polícia Militar, ofi
ciais que se batem pelo que acham ser interesse da.

classe, pelo simples fato de ser interpretado política
têm eído presos.

Agora, estamos seguramente informados que um

oficial da reserva, Vital Manoel Machado, vai diaria

mente no quartel onde, livremente cabala, constrange

I
e até ameaça os soldados e graduados.

Vá ao quartel, seu Vital! É um direito seu. 'Mas ca

balar ameacando íaso não!

Querem�s crer que o Comandante ignora tais ativi

dades clandestinas, mas as vítimas ameaçadas estão

constrangidas e até assustadas.

Nós aqui, ficamos aguardando ...
LADRA0 QUE ROUBA ...

O quaâro de propaganda, de seus candidatos, que

o vereador pago-pago iluminou feericamente, no pon

to final do ônibus do Bom Abrigo, amanheceu, çuase às

escuras, no dia 21 (terça feira).
Das 14 lâmpadas que o pCbgo-pago pagou l)ara con

sumir luz da Elffa que nós todos pagamos (menos os

dois homenageados), restaram duas, para não deixá-los

totalmente escur6S ...

O larápio que teve consideração, deve ser udenista,

com toda certeza.
Já vem chegando a hora do Barnabé.

Que pareceu e foi bem maltratado,

Usar a cabeça e sentar o pé,
Para com CELSO\ salvar o Estado.

?NSSSSSSS"USSr.: � A

�e J.Q;r,_ •.
. ----� __._._

MINISTE'RIO DA MARINHA
Comando 'lIo 5.0 Distrito Naval

__
o -0-- social, associando-se ao

Quem será a glamour da acontecimento deseja.Jhe fe

cidade, no próximo dia 9 l�riblç.ões.
nos salões do Clube Doze d�
Agôsto acontecerá a esco- -O--
lha.' A ótica Scussel recebeu a

. -.
--0-- I visita de Elegantes que, pro-

Está Circulando em nossa I curavam oculos diferentes,
cidade a srta. Heloisa GO-I para

aumentar sua símpátí-
mes ca coleção.

aniversário a Dra.

Medeiros. A coluna

- sra. Adelaide Silva
-'-- sr. Marcos Aur.lio No-

ronha

ximo.
As fotos que ilustram �s{:a coluna são aspectos do elegante
coquitel oiereciâo a Eliseana Haverroth Miss Santa Cata

rina, nos salões do Quel'ência Ptüace,

(ONfECCIONA·SI OUAIOUE; npo
Df CHAVE

RUI: frenem. ToIenllllO. 1.° 2.

'•••••� e" e..ee..eeeeeeeeeee·

! STUDIO JURíDICO !

I
M··

•
aUrIClO dos ReIS - advogado :

Norberto Brand - advogado e

Advocacia em geral no Estado de I
I Santa Catarina :

Correspondentes: :
: INGLATERRA BRASíLIA :

i
ESTAD,OS UNIDOS RIO DE JANEIRO I
ARGENTINA· SãO PAULO " :

!
. Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. I

: .
. Fones: 2198 e 2681

_ :
�'e.!.�..e.__ !

-0-

Está círculando nas ban
cas de jornais e revistas a

credenciada revista Litoral
,- Parabéns aos irmãos Apos-
tolos.

. GERENTE
Necessita-se pessóa ativa, com regular instrução ·e

pratica de adrninl.cracâo, idade entre 30 a 40 anos para
Gerente de departamento" industrial e comercial. Inte,

ressados procurar no Hotel Querência a Dr. Pires, muní,
dos de documentos, hoje dia 23.

O Coronel Chefe ua 16:\ C R solicita o comparecimen
to á 4.a SECÇãO daquela Repartição, das Sras. MARIA

SIMAS e MARIA DA CONCEIÇAO CRUZ, ambas resí.

dentes neata Capital e ANA JULIA DE JESUS, residente

em Bíguaçú, ou de seus representantes legais, afim de

tratarem de ;assuntos de seus intereEls1.

[COluNA' CAToUCAi
...

I' A. SCHMIDT

HOJE A PASCOA DOS FORMADOS NO ASILO DAS ORFAS

EDITAL DE CONCORRÊNCIA

-0-

Hoje à noite eerá realizada a Páscoa dos Formados de

Compreendendo. os Magístrados - Deputados - Mé-'
dicos - Advogados _. Farmaceuticos - Odontologicos -

Econorníetas etc... convidam para sua páscoa às 19

horas na capela do Aeilo dos Orf'âs, que será celebrada por
.

sua Excia. D. Felicio da. C. Vasconcelos Arcebispo ooad,

jutor.

De ordem do Exmo. Sr. Contra_Almirante - Coman

dante comunico aos interessados que serão aceítae até o

dia 10 de julho do corrente ano propostas para constru,

cão de uma 'embarcação com as seguintes características:
.

Comprimento ,. 18,35 m

Bôca 4,40 m

"assim como a razão é a perfeição dos sentimentos Pontal 1,80 m

assim a fé é a perfeição da razão". Calado 1,30 m

Páscoa é renovação em Deus. Número de Beliches 16 u.

.Fazer a páscoa é romper com o passado de fraqueza OD planos da embarcação acima referida poderão ser

dé' mediocridade de pecado vistos e axami::lâdos na-Divisão do Material dêste Comando,

É ser destemido
r

Comando do 50 Distrito Naval, Florianópolis-SC, em

É ter a coragem de se definir \ 17 de junho de 1.960.

Pela justiça pela verdade pela santificação de cada Hal'OldiO Casiello Branco de Oliveira

homem-pela santificação de todos os homem fazer a pás- Capitão_de_Corveta (IM) _ Encarregado da Divisão de

coa é assumir o Cristo. Intendência.

Festejou aniversário dia 21
u credenciado jornalista sr,
Osvaldo Melo, também mem
bro da Academia Catarinen
se de Letras - Ao ilustre
aniversariante a coluna so
cial deseja os melhores vo,
'tos de feliCitações.

--'0-

Viajou ontem para o Rio,
Estado da Guanabara a ele
gante Nice Faria.
-O-

OSVALDO ME"L(
CONFIDÊNCIAS ... Então ele

vinha rindo sosinho.
' me explicou porque

* * Nos resteros 'do cínqucnte
nario de fundação do Asilo

de Orfâs, as senhoras Car

mem F., Souza e Anita H. da

DR. BIASE FARACO
- Meu caro Osvaldo eu explíeo

principalmente.
' o motivo. A

O casal sr. e sra. Esperi
dião Amin, receberam em
sua residencia um grupo de
amigos, com uma simpatíca
reunião.

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

v!)cê

DOENÇAS DE SENHORAS. ALERÓIA.
PELE. VARIZES

Gina Mac Pherson, enco,
Silva Grillo, estão em plena Consultas diárias das 14 às 18 horas

mandou sua Baiana para SOb 0 comando do padre atividade para dar as aSila-I Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.

usar em Miami Beach, du- Justino ínícía-se hoje a noite das dias mais felizes. ---'------------

rante os festejos. que ante- no Bairro da Penitenciario à A essas senhoras os n08- PrecI1sa-se' Alugar DEPO'SITO
cerão a eleíçâõ de' Míss U, festividades em homenagem ses votos de louvor .

no estilo "Bossa Nova". Gí; a. são João. Amanhã as * * »: Com cerca de 700 m2 nesta Capital ou no Estreito e

na também falou as modís- 19 horas haverá pro- Terça.Feíra foi realizada que dê .entrada para' caminhão grande com 5 metros de

tas de Canadá Modas que císsão com a Imagem de São a Pascoa dos operários da altura interna. Interessados deve procurar hoje dia 23 no

da preferência aos estampa- João percorrendo o ítínerá- Fábrica de Bordados e Ren- Hotel Querência, Dr. Pires.
dos tecidos brasileiros, rio de costume, acompanha- das Hoepeck promovida pelo ---

---O- IdO pelos fiéis daqueles po- padre Agostinho, onde este- .,...·s···e·y
..·..

N·'ff:K··'··
..

o
....._....-:j:

J.� eilt� de volta de sua pulosos bairros. ve muito bonita estando I. . iraplda Viagem a cidade de
' *�, * presente a mesma todos os

Blumlena'u O sr. Galdino J. Dia 25 Festa de Sagrado operários e funcionários de e ILenzi, o mais discutLdo al- Coração de Jesus Pró N. S. escritório. ..e p a r a o a s s o a�1 h o .efaiate da cidade. da Bôa Viagem de Sa�o dos Aos diretores da Fabrica
�

---0-'- Limões onde esta festivida- os nossos votos de louvor Id E -". L'
e

Estamos informados de de se �Tolo�gará até o dia

I' por mais esta cooperação. O seu . s c r I o r I o o u a r I
que o casal Dr. Paulo Bauer 30 deste mês. 'I' < * ':'

•

Filho, está decorando seu lu_
* _. '.' RADIAL,ISTA ATUA PAS- i B e I e z a I

xuoso apartamento com COl'_ GRAFICOS NO DIA 29 VO- COA E NO DIA 29 COMPA- e e

tinas vindas do Rio. A for- CES ESTÃO CONVIDADOS REÇA NESTE ATO DE.

FE"I O i s t i n C ã O' - :
--___ A COMPARECEREM NA CA- '.' * I

TEDRAL PARA FAZER A A Chegada da Mwdre' Ge-

.

D' b "I" d d
e

(asa Aluga se TUA PASCOA, SO' �IM ral Cofundadora Maria do e. .

U r a _I I a' e I-

VOCES ESTARÃO JUNTOS Calvario fói de alegria pará

I I f O
'

Aluga-se uma casa à Rua A DEU$ ES'rE E O TEU DIA as católicas de nossa capi- n ormações e rçamento

IMelo Àlvim 9 Whacara D'
,. -

NA PRoXIMA EDIÇaO DA_ tal, pois ,como noticiamos a Osvaldo Me'l"raEspanha) Tratar na Samari� REMOS MAIORES DETA_ Madre visitará diversas Oon-

�:�: :e�e��:rii��2 ,stefar. nu LHES. gregações e a Faculdade ·S. I A Mauro Ramos 206 Fone 2758
�='"""""_��""'-"���

* * 'I' Católica.
�=_:__ ...!;.fl..e.........e._•••�e.......eee.

DE 23 A 29' FESTA DE SÃO

J04iO NO BAIRRO DA PE,.
,

NITÊNCIARIA

AFECÇõES DA

. �inha. l'i�do eosínho comigo mesmo, porque aconta,
ceu ne�te Instante uma coisa engraçada.

Estive na Prefeitura pagando uma pequena multa.
- Mas isso não é caso para rir.

. . -=- P.ois não. é, bem o sei. Afinli-l trata_se de uma inslg;
mfJcancla. Voce que vem se batendo sôbre o problema de

conD�rtos. de calçadas, gozará quando eu disser que a
multa fo� �orque desatendi, mais uma vez, o aviso. para
�ar um ,JeIto �aque�es �ua_dradinhos onde faltam tlloleí.,
ras

..
Voce sabe. A �oIsa e ·tao pequena qUe passa desper_

C,c))�da. :m para pagar esse ,esquecimento fui multado. Pa_
gueI. E vou a procura de um pedreiro.

- E dai? Mau, á altura do acontecimento não vejo
motivo para você rir.

.

- Pois eu sei porque ri.

.

Depois de. cumprir meu dever, atravessei a Praça, en

tr�i pelo J.ardI�n par� fa�er viagem mais curta, passei por
bai�o da fIgueIra, pOIS nao üou supersticioso e de novo to_
meI a calçada. 1<'oi então que aconteceu.

- Aconteceu o que?
- O bico do meu sapato mateu-se num buraco onde

faltam muitas tijoleiras e ia ao chão se não fosse bom no

6C(uilibrio.
Veio á mente aquele brocardo - "'caua, de ferreiro es

pêto de pau".
- 'Não entendo.
Vai entender, é que a calçada

dim pertence a Prefeitura.
que circunda o jar-

........................................................

Muito a contra-gôsto, ri com ele.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.. __ � � ------��----------------�-----------..J----------------------------. MHM�-.--------._._l �

« ,Clube 12 de Agosto-9 de julho - sábQ:do-»
SOIRiÉE E, SHO'W COM A ORQUESTRA ESPANHOLA "LOS GAVILANES DE ,ESPANA",- apresentando a dançarina espanhola "(HARITO

MAD'RID" � Reservas de Mesas na Secretaria, do (Iube.
�================�=====

C lh d b 1
...--..-------------, .. --.� ...----

onse os
.

e-e· eJza i I J��(;&�/«\ J

VERMELHIDÃO �� :;��E �u���� :"e'�:�i�..��� ::::;,e��:�p·'ece momenta, ���'u:;':'::' é!ms':�: :. DE PERSONALIDADE AO SEU LAR DECORANDO-O :
�aA p;�:�:�::s��t:bS�V;!� lhidão eongestíva da pele,

to�:����o o :it::n�r�li�a�� �ase v9�a:a;a�:�::::e�;: :�=
"
(OM MÓVEIS, TAp!ETES FORRAÇÕES E PASSAD:EIRAS �

meíra e a maís banal das geralmente temporaria, cir- e muito persistente p
-.

I d (IM"reações. Qualquer irritante cunscrita ou um pouco dítu, receber a denom;naç��ad: ���:çoãom�l:r�:�h��!�I:�e�o� , DE LOJAS O •
externo ou ÍI;lterno pode pro- sa e que sob a pressão do er���er�!:�PIO doa mais �:;;u::aixamento da t�mp.e." _ expo,lsic.ão e vendas Rua Jeronimo (oelho, 5 _ "

MIC
. comuns de eritema temos o Em relação ao tratamen,

_ OLlNA GLAVAN DE OLIVEIRA produzido pelo sol, tão co- to.. antes de tudo deve ..se,
! .•

(MISSA DE 30 DIAS) ::c���i:,osde f�:;.�:nt::o�;: �: :mt;:t:�� o tipo do eríte-
• �--_.�-----:

?fl seus filhos, genros, nora, netos, bisnetos, irmãos e
i�!ero:e d�e��;:tesa 0:otr�� at��, h���:;�:od: ��mer�����., ..

aberto para visitação de -z» ii': e»

!
sobrínhos mandam rezar missa de 300 dia por seu eterno livre. Atuando em demasia do estão indicados pomadas

feira até às 21,30. horas'
...

repouso no dia 24, sexta-feira, às 7 horas, na Igreja de
eobre a epiderme, as írradía, calmantes, loções refrescan; • •

"Nossa Senhora da Conceição", .à Praça Getúlio Vargas. ções solares provocam uma tes, soluções aciduladaf.!. Após " ..

.

Para esse ato de relígtão convidam todas as pessoas
reação que se caracteriza aplicar um pó inerte. Em se (IJII

amigas. por um ardor e um estado tratando de um eritema' M O IV E I S C I M' O '.
Florianópolis, 24-6-60. ccrigestívo que nínguem ig_ passivo índícam.se loções ou�. .111(nora. fricções rubefaciantes ou

_

"

:M, I S 1 A D f 7.° D I A ou��: ��tor�:�'o b�:s���� ·i:�t!��;�:f�����se���:u��� .••• " de' Florl-a-no'pOIIIlS' S. I. :1:\. MA'RIA CA�ND'I'DA DE SO'UZA LOBO
rosos e diversos, capazea de devemos, " entretento, . des,

U produzir um eritema. De prezar no tratamento fts

Alva�o Bittencourt Lobo Filho, Senhora e Filhos,
acordo com a natureza de- causas que provocam o erí; •

compungídos pelo desaparecimento de sua querida mãe
suas causas poderão. os mes- tema., pois são as círcuns, ,

s?gra : avó, convidam seus parentes e amígoa para asiis� mos ser grupados em' eríte, tâncías do. caso -que orienta- •
(

•

ti'
.

I d
•

.tIre:n a. missa de 70 dia, que será rezada no próximo dia'
mas mecanícos, físicos, .quí, rão ó processo a. seguir, so-. onJun OS comp e os, ou peças iso a as •

23, as 8 horas, no altar mór da Igreja de Nossà Senhora
micos, medicamentosos,

.

ve, bretudo em ee tratando de
• •

do Rosário, sita à rua Marechal Guilherme. nenosos, infecciosos, alergí- eritemas infecciosos ou alér ,

• Para escritórios e residencias
,

. •.Desde já agradece a todos que comparecerem :.. êste
coso ,gicos.

ato de fé cristã.
Sob o ponto de vista da 'NOTÁ: Os nossos leitores. - A. mal·s com'plela II·nha de m·o'yells do Braslll _ . ,congestão cutanea há duas poderão dirigir a corres,

V IE N D E - S E
variedades de erítema: a) pondência desta secção di-

" ( I M O ,�' movells modernos por preços anlllgos
"

ativo (também chamado co. retamente para o Dr. Pires,
-

Prédios nOs. 13, à rua Deodoro, 63, à rua Tenente Síl-
mo artificial ou por fluxão) á Rua Mexico, 31 - Rio de

III.· •veira, e 36, à rua João Pinto, além de dois lotes de ter;
e b) paseívo (conhecido cc, Janeiro. "

rena no Morro-do Geraldo. NEGóCIO URGENTE. Tratar
mo venoso o ou por esta. , _,

, ) •
M I se). I_,__ ,. .. 'L ..__ ' -_-

com anoe Ferreira de Melo, no Rio de Janeiro, à rua

Santa Luzia nO 685 _ 120 andar, ou nessa capital, com
O at:imo é .prcwe�iente. de G O STA D E C A F É � A T E N <Ç :Ã O

o capitão Manoel Gomee, rua Joaquim Margarida - Cai. I
uma hIpere�la, tluxíonarla e

ENTA-O 'PE"A l1AFE' ZITOxa Postal 536. ',v
se caracten�a pela pouca \I '"

_� ....:.�_��.;:�.-::..:.� J duração, coloração rosa viva j"-!o---------...A L U 6 A _' S E
e uma elevação da tem_p_e_ra_- -.,-_

V E 'H D E - S E

VENDE-SE UM TERRE-

NO. COM.' 2 CAS�S DE MA-

I
DEIRA COM. LUZ E A'GUAUma pequena casa de madeira, com duas peças

(Fundos) Vêr·e tratar a Rua Padre Roma, 62.
-

Casa em ótimo estado de conservação, sita na Chá- ENCANADA 'A' TRAV.
cara do Espanha, com saleta de visita, sala ge jantar, .doís ,> .

.

cuartos e .qemajs. ,dt:lpenciênciM" ... -" ""r .�-". "�-' """ ::pJi}fl�EÍBD1-q:a%..,:�0 '.

'ES--
...

, Tratar no Ed. Sul América - Conjunto 501 ou pelos
telefones 2198 e 2681.

Com 2 quartos, sala e cosínha a casal" sem filhos me

nores, Rua José Boiteux 13_A tundoa Tratar em' frente. TREITO. TRATAR NA MES�

COMPANHIA OSVAlDO MACHA'DO
DE HOTÉIS - (Em Organização)

.

Assembléia' Geral de Consfifuicão
,

3.a (onvocação
Convídamcse os senhores subscritores do capital so,

cíaí da Companhia Osvaldo Machado de Hotéis, em orga,
nízação, para a assembléia geral de constítuícão a se rea-'

lizar no dia 29 de Junho do corrente ano, à� 14 horas, à
Rua COl'lf1elheiro Mafra, nO 72, 10 andar, nesta cidade,
para deliberfl.rem sôbre a constituição da mesma socieda.
de e todos os assuntos correlatos, nos têrmos da Lei.

Florianópolis, 20 de Junho de 1960

I?corporador
OSVALDO MACHADO

MA.

CASA NO CENTRO
LEIA EM NOSSA NOVA
EMBAtA&EM C,OMO
SE PREPARA UM BOM

CAFEZITO

(

Vende-se ótima caea .com 3 quartos, 2 salas, cosi-

nha ' etc., sita a Avenida Hercílio Luz ho 185, próximo a

Maternidade Carlos Correia. Tratar com Valter no Esta.

leiro Naval ou pelo telefone 22-03, com a mesma pessôa.

,

'-�--:
/

REaL . . .

::fn!t@�!f!;
Festa do Sagrado Coração de Jesus

Pró N. Sra� da Bôa Viagem de
SACO DOS LIMÕES

Dia 25 de ,junho - Sábadó - Àf1 19,30 hs., traslada.

ção da Imagem do Sagrado Coração de Jesús, do Canto

até a Capela.
:As 16,30 hs., Procissão com a Imagem, sainq.o da Ca

pela até a Vila Operária. Logo apóil, Missa Vespertina.
,

Haverá, durante o dia 26 e nas noite9 dos dias' 25 a

30 de junho, barraquinhas de brindes, porquinhos, cava�

linhos, bingo, ·e um bem organizado serviço de bar com

ql1então, ponche, cachorro quente, doces, salgados, pi_
nhão, amendoim, laranjas, ·etc ..

Dia 30 - Festa Junina, e encerramento do mês do

Coração de Je9ús.
As Festividades serão abrilhantadas por uma Banda

de Música.'
Divirta-se e colabore r

IIIRCIRá

R ISUl
PRÓXIMa
YIIGEM'IO oMORITZ

ESPÕSA, FILHOS, 'GEN;RO, NORA E NETOS DE
.

ALBERTO MORITZ
. pesarosos com a irreparável perda de seu ente querido,
comovidos, externam seus. agradecimentos a todos quan_

tos manifestaram seUfl pesares pelo desenlace, aos que, de

qualquer modo, homeJ;lagearam o extinto até as cerimô.

nias de seu sepultamento, e de modo especial ao dr. Er�

nesto Damerau, que com dedicação e zêlo tudo fez 'para
preservar-lhe a vida e amenizar seu sofrimento.

.

Na oportunidade' convidam 'a tod09 para assistirem a

Missa de 70 dia que, em sufrágio\ da alma de ALBERTO

MORITZ, mandam celebr,ar no altar' do Sagrado Coração
de J.esus na Catedral Metropolitana, às 7 horrs, de sábado,

dia 25.
,

Desde já agradecem a todos que comparecerem 'a este
ato de fé cristã.

' .

,J

• O ar refrigerado perfeito mantem, na cabine
a temperatura ideal.

•

1
• � pressurização da cabine evita a dôr noí'

. ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
., As poltronas macias e de desenho anatÔo'

mico proporcionam grande confôrto... e iii
basta�te espaço en�e poltronas e para cll.
culaçao. j

, O vôo a grandes altitudes, caracterlstico do
Super-Convalr possibilita viag,na serenas,
teima das zonu de turbUl6nclL

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45 ..
o

�
Com escala em São Paulo x

w
o
o
:::I
WJ

• Exceto a08 Domingo8

-

QUE E' HONRA? Prin-'
cípio que nos determina a

praticar ações que exal

tam ,a; nossa consciência,
evitando as que a rebai
xam. O princípio do dever
ordena pura e símples.,
mente, sem se impôrtar
com a pessõa. O princípio
de honra demove-nos pela
idéia da grandeza própria.

ARLETE Maciel, aluna
da Faculdade de Direito,
fará parte Ido Grêmio Uni
versitário 1do Lira Tênis
Clube (GUL)

A SRTA Maria de Lour
des Vilela é uma simlpáti'ça
professora do Grupo Esco..;
lar Lauro Muller.

JAIR PLATT, Hied.'Y de
Assis Corrêa, Tercio Oama
e Hugo Mund, estão fazen_
do sucesso com uma expo
sição de pinturas em Curi�
tiba.

ELIANE SChlemper; irá
amanhã à Criciuma, para
asistir um casamento.

() DR� HE�LIO Sacilloti
de Oliveira e o dr. Mario

Laurindo, homenagearão o

"DR. RADAR" com 'um
jantar no Querência Pála
ce Hotel. "Só aceitarei. eS
ta homena,gem se fôr COM
BANDA DE MUSICA E FO-'
GUETES". Até que não SOIl

exigente.

AS ELEGANT:J!!S moças
Ida,. nossa sociedade, que
desfIlarão no próximo dia
2. de �ulho no Lira. T. C.,

se�ão homenageadas hoje;
no Lux Hotel: O departa-.
mento Feminino d() Clube
está convidado, de acordo
com a informação da srta.
Maria Regina Campos.

DENTRO EM BREVE, al_
guem aqui dai redação se

,ca-sará. Provavelmente em

, setembro; A primeira letra
do nome dêl� é FLA'VIO.

"1'1

A SRA. Romeu Vieira da
Costa (Da. Edi�h Paim)
uma das dez mais elegan
tes de Lages, é fundadora
do "Clube da "Dtdil\ha",
daquela cidade.

ELIZABETH Elias. rece

beu a faixa simbólica de
Miss Elegante Brotolândia,
no "6 de Janeiro".

..

O DR. GLAUCO Olinger
está presidindo as reuniões
dos membros

/

do PROJE
TO 17, no Lira T. C. Darei
melhores esclarecimentos
sôbre o assunto ,amanhã

ELIANE Elias, é uma

das' moças mais elegantes
do bairro do Estreito.

HOJE, teremos (} ú�timo
ensaio para 2. dança' da
quadrilha, que será apre
sentada na tradicional fes_
ta junina do Lira T. C" tIO

próximo sábado.

RONDA DOS CLUBES:
Soirée no Limoense,' .
ba\do às 22 horas. ; Festa
Junina no r'6 � Janeiro";
DQmin,gueira lW "15 de

Nov�mbro"; Festa 'Junina
no "15 de Outubro" no

próximo sábado.

MARIO ZAN e o \ DUO
!RMAS CELESTE, estarão
se apresentando na Festa
Junina do Lira T. C., e na

Rádio Guarujá.
, í

liA' jogatina no "PAR

QUE DE DIVERSnES}'?

.1
ESPORTES: O Vasco da

Gama, esteve' em Itajaí,
foi a Blumenau e não veio
nesta Capital. Sãó uns

fracasados" tanto os clubes
cQmo a própria Feéração.

NESTE ANO a

das "Dez Mais
VITRINES DA

vai ser dificil.,

escolha
Elegantes
CIDADE",

Muitas lojas estão capri
chando com.,as mesmas.

Vamos, aguardar.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Feo_la CODVOCOU OS jogadores para a Ta<a· do� Atlantico
o 'PREPARADOR CAMPEÃO DO MUNDO, VICENTE fEÓLA, NA REUNIAO' DE SEGUNDA-FEIRA DA (.B.D�, APRrSfNTOU A LISTA DOS JOGADO-,
RES CONVOCADOS PARA'fORMAREM O'ESCRÉTE NACIONAL QUE DISPUTARÁ A TACA DO ATLÂNIICO. COMPÕEM A LISTA OS·SEGUINTES

.
, , ! "

'
'

t

JOGADOR'ES, : GILMAR, (ASTlLHO, 1110, PEtÉ, (OUJINHO, PEPE,' D:ÉCIO ESTEVES, VALDO, BELlNI, ORLANDO, DEL'ÉM, OLAVO. DAtMl SAN-
TOS, GERALDO, AlDEMAR, JULlNHO, (HINEII�HO, IfE SORDI, DIN:O' E ROBERTOI A APR'ESENTAÇÃO DOS JOGADOR'ES PARA OS TREINOS

.i DAR ..SE-Á NO PR:ÓXIMO DIA 27.
..

,

XADR'EI
V III CAMPEONATO' ESTADUAL

E INDIVIDUAL DE XADR'EZ
VII CAMPEONATO ESTADUAL INDIVIDUAL DE XADREZ

. ,

Promovido pela Federação Catarinense de Xadrez, e

com o auxílio do sr. Governador do Estado, acaba de rea,

üzar.se nesta capital o VII Campeonato Estadual Indivi
dual de Xadrez, nos salões da Associação Atlética Banco
do Brasil, de 11 a 15 de junho, corrente. Merece parabens
a F.C.X. por ter conseguido levar a bom termo mais êste

Campeonato Estadual, que constituiu um verdadeiro su,

cesso no mundo enxadrísttco florianopolitano, e cremos

:�:g���aa�!:rtu�:Pe:��i�:ã�ae: ���m� �:�adO;á��d�iá� Paula :Ramos e Allélico eslreiam no cerlame, 'sequiosos da, vif,ória - O, tricolor conlinua sendo o
�: C�:f����'Z���em�;ós d:S�::�e�n:���iZc�;!O ad�r�;��:� favorito nos prélios regionais, dada a sua "maior calegoria e a condição de campeão calarin,n
�!�:Ót:��:�rti������!�sn�:�g:a�Ol��:�t�sd�oX����: se - Disposição de ierro dos atleticanos para lentar uma lula de igual para igual com a pode�jogo. Díscurearam na ocasião os srs, Dr. Jóão Ribeiro Neto,

������:n�osd�r:;i�'; �a�����g:e� ��;::�:�i,e a��:e:e��n� rosa esquadra de Valério :- Deverá ser grande a afluencia de púbUco no estádio da rua,Bocai,u-
do em nome dos enxadrístaa de fóra, e logo em seguida va na nOI·'e de hOJ· P II

I

I
I

I I O· d j, I

P
,

José Paulo Garcia, Dr. Luiz K. Itokázu e Dr. Luiz Olaen
. e - re Imlnar en re as eqlupes sup en es � ua ros pro'Yavels. reços.

da Veiga, tratando de diversos assuntos relacionados com O turno de classificação colocados. saindo os três últí; vencedor: o alvi-negro,
a história da FCX o seu futuro. que o Departamento-de Fute- mos que foram Bocaiuva, Hoje o certame terá pros-

De acôrdo com o que foi determinado pela Federa-' bol da Capital fez realizar Guaraní e Tamandaré. seguimento, jogando Atlétíco

ção, os três primeiros colocados nêsse magno certame es, disfarçado em primeiro tur- O tJrno que está sendo efe- e Paula Ramos, êste campeão
tãq classificados para representar o Estado de Santa oa, no do Campeonato, deixou tuado é o primeiro do Oam- e aquele 4.0 colocado ao final se. É o favorito do noturno
tarina no próximo Campeonato Brasileiro de aXdrez por muita gente com a pulga peonato da Cidade que os, do turno eliminatório.

Equipes, a realizar-se em agosto dêste ano em Brusque, atrás da orelha. Os 21 en- clubes deliberaram realizar Trata-se de um cotejo que

por ocaaíão d0S festejos do l° Centenário daquela prós- centros nada mais foram em duas etapas, decisão que se afigura promissor por vá
pera cidade catarinense., uma etapa eliminatória. Fi- nos' pareceu acertadíssíma. rias razões, sendo que a prí,

O resultado final dêsse grande acontecimento enxa- caram os quatro prímeíros Domingo passado, 'Figuei- meíra é a condição do tríco-

drístico foi o seguinte, sendo que os empates foram de- rense e Avaí travaram a pe, lar pralano se encontrar in-

cididos pelo sistema Sonncborn-Borges: CAM:PEONATO leja inaugural que teve um, victo no plano regiO�1 há

1° lugar - Campeão Invicto - Freddy Guimarães - PAUliSTAJoinville - 6 pta
20 lugar, - Vice_Campeão - Miguel 'Kussowski A segunda rodada. do Cam-

Joacaba - 5 pontos '
neonato Paulista 'de Futebol

·30 lugar _ José Paulo Garcia - Florianópolis 4 pontos OfCl€CeU, os seguintes resul,
40 lugar __ Alfredo Kindermann - BIumenau 31/2 pts. tíadOiO' _" '

-

-

50 lugar _ João Ribeiro Neto - Fpolis - 31/2 pts, Oomercíal :ct1e Ribeirão Pre,

60 lugar _ Luiz Olsen da VeViga - Fpolis - 31/2 pts. to 4 X, São, Paulo 1-

70 lugar _ Luiz K. Itokázu - chapecó - 1% ponto Corintians 2 x Noroeste 1

80 lugar _ Amoldo Peiter - Rio do Sul - 1% ponto Taubaté '2 x Botafogo 2

Funcio�ou como organizador e árbitro geral, c?m a �:V!��:s\\Pp:�t�e:��::o: 1 PENTA..(AMPEÃO MUNDIAL RE,TORNA PENAROL, CAMPEÃO DO CONtiNENTE
sua já conhecida eficiência o Dr. Aldo Marcon, Diretor Guaraní 2 x Jabaquara 2

AS PISTASTécnico da F.C.X. XV de Pírac. 2 x P. Santista 1, í', Ao empatar com o campeão Torneio Sul-Americano de

,.:.::._ ._-:- -::---:=-=---:�-_:----
......-------- paraguaio, o Olímpia, pelo Clubes Campeões, devendo,

E· d 60
·

I s V fPa
e ,é impossível conhecer a escore de Ix l, a equipe do agora, bater-se com o Real

m IOUO· e
'

1'1nU o fa a r: CO' Buenos Aires, 21 (UPI) - sua opinião a respeito da ín, Penarol, de Montevidéu, con- Madrid, penta-Campeão da
,

"

'," ,11 � I
JuantManuel Fangio tomará f( -nação veículada pelo jor- quistou, domingo, em Assun- Europa, em disputa do títu-
parte novamente numa cor- \ nal de Mar deI Plata. -

tít 1 d C
-

{! 1 dí 1

da ,Gama empalou com D Olímpico �:7:::;::�:::�::�i:;rf� Barrelo POi'ALTELEGRAFIcÔ�i; '�nos de lulas
Muito bom o transcurso do match=' Vencia o Vasco na taE��1 :�!��!iC�:�sou sensa-. Fu'l'mllnanl,e dO� ��:t::es ��e�:!!�co�r::� :��pe�;s a;:��� 'd:ag:i���:�

d P
ção ' nesta capital;_... onde se dorísmo futebolístico oficial, sendo o atual detentor da

Primeira ta,se atraY!és de um lenlo,' e inga - Paraná, cqnhecia a firme decisão do O campeão brasileiro dos completa, nesta data, 21 corôa que espera conservar
que foi cinco vêzes seguidas meio-médios, Fernando Bar- anos de existência; pois foi por muito tempo.

empatou a contend'a interestadual aos 20 m. - Muito bôa campeão mundial de não tor, reto, que será proclamada tunóadc no dia 23 de junho- Preside-o o nosso eónrrade
nar a participar de provas campeão sul-americano da de 1939. Aríbaldo Póvoas, a quem. -en-

a ren.da Cr'S 380.000,00 - Quadros e Q�lras Nolas. automobilisticas. categoria. race .a desistência Clube fundado e dirigido dereçamos cumprimentos, ex

.

do titular Thompson (argen_ por funcionários do Depar- tensivos a todos que traba_

damente barrando as inves- pendamente, ultrapassando Segundo "El Atlantico", tino), conseguiu, sex.t&,-feira, tamento Regional dos Cor- lham pela grandeza do clube

tidas do 'ataque do clube blu- : qualquer progn?stico. O Vas_ Fangio participará, em se· no Ibirapuera, em São Paulo, l'eio� e Telegráficos. tem re- e também do futebol catari-

menauense, aparecendo en� co da Gama, plSO-q o grama- te.mbro, do Grande Prêmio de mais um tnunfo espeta,cular velado muitos valores p� o nense.

tão o avante Paraná, que na do com a seguinte constitui- Estradas por Etapas da Ar- ao nocautear no 2.0 assaltos, futebol imaior de nossa terra.

oportunidade reforçou a equi ção: Barbosa; Paulinho, Be_ gentina, aú volante de uma de uma luta programada pa

pe da cidade, com 'uma atua_ lini e Coronel; Érico e 01'- I'Volkswagen", Essa prova ra 10' assaltos, o argentino
ção 'estupenda. Mas aos 20 lando; Sabará, Roberto Pin- é :destinada a carros da cate- Juan Pizzarro, considerado

.

t P
.

d
.

t D I' p' R ld goria "standa,rd"'. um, dos mal's proml'ssores.mmu os, arana, e manelra o, e em, lnga e ona o.

brilhante ,conseguiu empatar Olímpico: Bernardo; Bian- O famoso volante encon- meio-médios da Argentina.
a partida, 'sob delí�ios da chine, Nilson e Acari (Moa- tra-s� atualmente na Ema

grande massa popUlar que cir); Romeu e Aduei; Nenê,

superlotou c0mple�amente as Fausto Nilton, Tião, Paraná

dependências do e'!ltádio da I e Pereirinha. O árbitro foi o

B9,ixada. Com 1 x 1 no mar- sr. Wilson Silva que teve um

cador, a partida 'atingiu o I bom trabalh0 e a renda con

seu 'final, deixando nos expec fÓl1me já mencionamos soo

t�dores lllma grande sauda- mou Cr$ 380.000,00. Anorma_
de, já que Vasco da Gama e !idades, não houve.

Olímpico, exibiram-se estu-

Atraente a segunda rodada

o CERTAME PARANAENSE COM o
PRIMEIRO TUR�O ENCERRADO

Um bom período de tempo e

ostentar vários títulos, entre

.êles o de detentor da hege
monia do futebol catarínen-

de hoje, não se acreditando
numa possível surpresa da

parte, dos tricolores do Es_

treito, muito embóra a equi
pe orientada por Libório Sil
va esteja em sua melhor for
ma � apto, portanto, a en

frentar o campeoníssímo com

possibilidades de sucesso,

ainda mais levando-se em

níta; Marreco, Nery e Ma':'

noel: Zilton e Nelinho; Hé

lio, Sombra, Oscar, Valério e

Betinho.
ATLÉTICO Alamíro:

Roberto, Ciro e Hamilton;

Eudes e Vadinho; Góia, Alí
pio, Alair, aMrinho e Pitola
(Zé Antonio).

PRELIMINAR
Será :disputada amistosa

mente' entre os quadros de

aspirantes, de cuja catego
ria o Paula Ramos é o cam

peão.
consideração que desta vez a PRí!:ÇOS
equipe atuará completa e não Arquibancada - Cr$ 30,00

O primeiro tUrIW do Cam - (lxO) j Coritiba e Operário oferecerá facílídades ao "on; e 20;00. Geral - Cr$ 20,00 e

P',
ecnato Paranaense de Fu-I (2x2) e Irati x Bloco (2xl). ze" de Hélio Rosa que na fase 10,00, oríançes até 12 anos

tebol de 60 foi encerrado sá, O líder do Campeonato é o 'de classificação levou a me- .- Cr$ 500. Senhoras e se-
, ,

bado 'e domingo, com os Jogos Agua Verde, que não sofreu Ihor por 2xO, nhorítas não pagam íngres-

entre Ferroviário e Palestra I uma derrota em todo o' turno. QUADROS PROVÁVEIS ISO.PAULA RAMOS -:- Leíb-

Concordando em fazer uma

apresentação para o público'
blumenauense na noite de

segunda �eira, o Vasco da

Gama, enfrentou em jôgo de

sessenta minutos a equipe do

Grêmio Esportivo OlÍl!l1pico.
O conjunto cruzmaltino, ini_
ciou bem o ,combate, todavia
o onze do OlímpiCO 9,presen
cando uma estupenda atua

çbo impediu .as maiores ma

nobras da ofensiva vascaina

que :desta forma esbarrava
na muralha da deliens'Íva do

clube local Que se apresentou
de maneira notável. O pú
blico então nos primeiros
trinta minutos aplaudiu as

jogadas elássicas do conjun
to da Guanabara e os passes
certeiros dê seus integran
tes, nascendo de um dêle.s, o

tento único :da equipe do Rio
de Janeiro.
Paulinho divisou o meia

Pinga e com grande mestria
colocou o ,couro nos pés do
veterano atacante que com

tiro caIculado e fo�·te, venceu
ao arqueiro Bernardo, Mas, o

Olímpico apresentava-se fír
me na defensiva e impedia
que ,os cruz�altinos consig
nassem mais tentos. Por seu

turno a retaguarda do Vasco

também se apresentava sóli-

VOLTA AO MORRO' EM BICICLETA,
SENSAÇÃO DE DOMINGO

A cidade aguarda' com, de
s'ijsado interêsse o desenro·

(
lar da segunda prova ciclis
ttca "Volta ao Morro", mar_

cada para o próximo do

mingo, nesta Capital:
Buenos Aires, 21 (UP!) - tebol argentino padece um O início da maravilhosa

A Associação de Futebol Ar- ",c0mplexo" desde sua desas- maratona do pedal está mar·
gentina, ou pelo menos al- tro.sa atuação no Campeonato cado para às 9 horas, sendo
guns: de seus diri.gentes, ad- Mundial ida Suécia. I a largada dada oficialmente
mitiu oficialmente que o fu- Um destacado grupo de di- pelo prefeito municipal de

('ASA ,EM O'TIMO LUGA:R rigentes da AFA propôs que, Florianópolis, sr. Osvaldo Ma-
para solucionar essa afeccão chado.

Vende_se a casa n,o 67 (2 pavimento�) da rua Bulcão Certame Gaúcho espiritual, seja co�trat�do! Altas autoridades ClVlS e

um psiquiatra e, s,egundo es- lmilitares.,Viana, esquina com a Avenida Mauro Ramos, não estan- , ,

Ido s�jeita à desaprop.ria��o p�lo Govêrz:o .do Estado. Infor_ r de Futebol feras desportivas, um emi- A banda de música da Po-

maçoes cem o propnetíJ,l"lo, a, rua Jerommo Coelho, 1 _'
, . .

(lente profission,al alemão, já llícia Militar, conforme soli_�
).0 andar _ sala 10, '''Edi{ício João Alfredo", das 1-6 às 18 Teve lmclO o Campeonato ofereceu seus serviços. Adi- citação qu� fizemos ao Bus-

hora9. Gaucho de Futebol, COl11l três anta-se que a iniciativa de tre Comandante
.

Geral da

pelejas, todas disputadas do- um assessoramento psiquiá- Corporação, Cél. Euclides Si

mingo. Na Capit9,1 o Interna. trico será aprovada na pró- mões de Almeida, a exemplo
cional . goleou o Juventude xima reunião :do Conselho de do ano passado, estará pre
por 5xO e o São José empa- Diretores da \AFA, apesar de sente, abrilhantando sobre
tou com o Aimoré por lx1. não se saber ainda e a enti_ maneira ft festa máxima do
Elm Novo Hamburgo joga- dacle aceitará os serviços do ciclismo em Santa CataQl!ia.
ram Floriano e Veronese, ofer't-ante. ou recorrerá a um De São Paulo, virão os ci_

tendo I;) prélio terminado 'em-l especialista argentino. cUstas ,componentes .do Ciclo

patado por 1xl. Clube Monark e não concor-

rerão a premlOs.
Dois ciclistas do Paran{j

também estão inscritos. 9 de
Joinville, 1 de Criciuma e os

lageanos,
Antes da prova, o Moto

Clube de Florianópolis, cola�
borando com o nosso Depar�
tamento :de Esportes, realiza
rá uma volta ao morro com

.
,

malS de cem lambretas e

motocicletas.
O público florianopolitano,

desde já, está 00nvidado a
assistir' a monumental com�

petição 'ciclistica .do próximo
domingo.
CHEGARA HOJE O PRI

MEIRO CICLISTA!
Está marcada para quinta

feira vindouro, a Chegada do
ciclista Divonsil'. do Vale;
que deverá ficar aloj,ado no

14,0 Batalhão de Caçadores,
graças a gentileza do se\l
ilustre Comandante e ,grande
desportista Cél. R*ns Bar-'

, ,

ra.

'PADIECE DE UM "COMPLEXO" A
,SELE'ÇÃO ARGENTINA

V E N O E - S .E
Uma ótima casa tesidenclal, sita à Rua Almirante

Lamego, fundQs para o mar, com 3 salas, j,ardim- de in

ver·no, 3 quartos, copa e demais dependência9.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sala

50L Fone's: 2198 e 2681.

6. E. O ESTADO X FORD F. (.'" DOMINGO, PFLA MANHA NO /ABRIGRO DE M'ENORES (AMPO DA 4.a ,TURM;.-;;;�A�.��
"-""""",,,,,,,,,-�,",,,,,,,,,,

I,
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Rádio Guarujá
.

PROG��ÇliO pARA O

DIA 23 DE JUNHO DE 1960
i'

(QUINTA-FEIRA)
'As 6;35-'
Alvorecer em nossa terra

As 7.05-
Revista Matinal
As 7,55 =--

A VEMAG informa

As 8,3·5-
Um amigo a seu lado

As 8,55 _,
'Repórter ALFRED
As 9,05-
Telefone pedindo música
As 10,30 -
Antarctica nos Esportes
As 11.05-
Musical Copacabana
As 11,35 -

Parada musical Chantecler
As 11,55 -
Repórter ALFRED
As' 12,25 -
A VEMAG informa
As 12,30 -
Carnet Social
As 12,35 -
Enquanto você almoça.
As 13,35 -

Convite à música
As 14.05 -

Show musical R.G.E.
As 14,35 -
Trio Cruz de Malta
As 15,05-
:Telefone Pedindo musica
As 16.00 -
A VEMAG informa.
As 16.05 -
Telefone Pedindo Música
As 16,55 -
Repórtel ALFRED
As 18,10 -
RESENHA J-"1
As 18,55 -
A VEMAG informa
As 19,00 -
Momento. Esportivo Brahma.
As 20,35 -

.

Telefone para ouvir
As 21,00 -
RePorter ALFRED
As 21,05 -
A cidade Se diverte
As 21,30 -
A VEMAG informa.
As 21,35 -
Solistas dentro da. noite
As 22,05 -

Granlle Informativo Guarujá,
As 22.35 ..:.:..

.

I

Os sucessos do dia.

, �,
ALUGA-SE' .

Aluga-se uma casa com

três (3) peças, à rua
Cons. Mafra n.o· 188 (hm-

dos). Ver e tratar no Iocal.
\

CA,FEZINHO, NÃO!
\

CAFE ZITO!

Gráfica �onllnenl.·
Lida.

Tipografia e fábrica de

Carimbo. Impressos em. geral
Rua Aracy Vaz callado, 186

Estreito Florianópolis

FLORIANÓPOLIS,tQuinta Feira, 23 de Junho de 1960 I

:i

I .

('

Uma nova estvprês« ... herdeira de mais de 50 anos de experiência

farmacêuticlf no Brasil e nos Estados

Unidos e de uma tradição de serviços
a você e seu médico.

r

.. c �

:,1

"

A Mead JohnsonfEndochimica Indústria

Farmaeêutica S. A., constitulda pela

Endochimica S. A. e pela Mead Johnson

& Company, junta suas pesquisas, seus

laboratórios e meios de produção e

distribuição, numa nova emprêsa. Uma

companhia cujas atividades são basea-
,

das em um pioneirismo histórico na

fabricação' de produtos de há muito

conhecidos e .. acredítados nos campos

de nutrição, especialidades farmacêuti-
�� ho$+. _. j

cas e de hormônios. Esperamos e

oremos que, com nossas pesquisas e
,

contínuo desenvolvimento, ajudaremos a

.

cumprir a promessa de vida mais longa

e de <melhor saúde para todos os povos.
...

�Mead uíohnson I Endochimicc
Símbolo de' confiança, em medieiui

.Esrrcdo Santo Amaro - São Paulo - associada à Mead Johnsoo "& Compcny
Evansville (Indiaml), ElE. U U. - Toronto, Canadó - Cidade do Méxito - Bogótó - BJenÇlo lolrea

I •

�- ":c;:.,. . ;"'t

ALUGA·SE·
DE.ABTlIlElfTO DE SAÚDE PúBLICl

'PLANT,OÊS DE F ARMÁCI�
M:iS DE JUNHO

NABUCOo D'U1RlE' SltVA

(Ml5S1{DI 30.() 'D:IAS)
,

A familia Duarte Silva mais uma vez agradece as de,
monstrações de pezar recebidas pGr ecasíão do !falecimen_
to de seu saudoso chefe Nabuco Duarte Silva, e convidam
oe parentes e amigos para a missa 'que por 'sua bonissima
alma á Irmandade do Senhor Je'sUs tles Passos, fará ce

lebrar no dia 27 de' junho ás oito horas na referida igreja.
.

A todos que a dístmguírem com, a sua presen�ª .ante;
cipadamente agradece.

"
.

MOTOCIEIEIA' -- 'VENDE�SE
Vende-se uma Motocicleta B.� S. A.
em .forma. Tratar na 'Pfainha, nri 1Sl�

P R E ( I S A� - S E
Escritório de representações, precisa de, uma senho

rita. de bôa apa-rência qom instruçfro - secundária ou equi
valente, paea trabalhar junto a r!!partições públicas, con,
sultóríos, escrítóríos, .etc ..

Tratar a rua. Trajano, 12 - Sala 9 (das 17:00 'às 19:00 •

horas) (Não atendemos por telefone).
" !

Uma Sala para ,Escritório
sito a rua Tenente Silveira,
42. - Vêr e tratar no local. Fal'lDáeia sto. Antônio

Farmácia Catarinense
Fatmácia .Catarlnen'8e
Fármacia NoturDa
FárJDacla. Notuma

16 - 5.6-feira (dia Santo)
18 - Sábado (tarde,
19 - Domíngn
25 - Sábado (tarde)
26 - Domingo .

"

.. :

Rúa Felipe Schmldt
Rua Trajano·
Rua ,Trajano
Rua TrajanG
Rua Trajano

EMPRE6ADA� ,

------�-----------�-
Precisa-se de uma em

peegada, Tratar nesta Re
dação 'com o Sr. Lázaro
Bartolomeu, das 8 às 9 hs.

I () s�r�ço noturno será efetultt do. pelas farmáciaS Sto. Anti nio, N�tu� � llltófia.

O plalltão diúmo compreendi do entre 12 e 12,38 há. será e'etuádo> pela faltDáêla Vitó......
----------"_..._..- .............-- - --..........:...'-"---....__.

ESTREITO

Alit8"�Hzabeth Bertrand -do-lJyramenlo
'Agradecimento E Missa

A 'Família de Alice Elizabetih Bertrand do Livramento
vem, pela presente 'manifestar o seu profundo agradeci.
mento a todas as pesooas que 'lhe. prestaram assístêncía
e solidati�dáê:Ie, 'especialmente aos senhores drs. Hamilton
Sanfórd de Vasconcelos e Orlando Borges Schroeder,'a
Itm� 'liêreilla e as enfernieiras da casa de saúde São Se
bastião que, com Inesquecível dedicaçãe prestaram conti
nuada assístêncta a saudosa, estinta.

. Convida os parentes .e .pessoas amigas para a . .míssa
de 7° dia. 'qu� mànda.rão, resar na. próxima. quinta feira
dia, 23, as 6,30 horas :na. capela do Colégio Catarinense.

A ,tó4QS que- comparecerem a e�e ata de fé cristã ano

tecipa: ·a.gJ.1l,d�lmentos.

,

16 -:- 5.a-�ra (dia Santo)
19 - Domingo
26 - Domingo

Farmácia In4JaDa
FarmáCia

<

Catal'Úlense
Farmáeia do CaD�

RJ,la 24 de �ô'
'Rua Pedro oêmoro
Rua Pedro Demoro

---------------------------------------<�,-----------��--�---

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias· do Canto. Indiana � C.atarlnense.
._----_._.......-----......"""_.•.:...;_/�

� -

,#"'-', �,�.
' •

A presente tabela Dão poderã Ber alter.dá HID"préYla a.tGt�çâó dêste' D�partâJn6Dté. .

_________________...
'

....:.......
-.': .........._..� ". ':�_:I;. t�..,i:!.. �); 4:

_

APRENDA \

.
Com o proL,Mr. Edward Green numa turma pequena.

Assim. v. gosará melhor dos a beneficios que li lltertttUl'à., o
cinema e os programas de rádio angloametit:allos' 1hé�·bfe.
.recem,

Horário: das 8,30 às 1l�30 e das 5,30 às 7,30 di�rlamen.
te, exceto aos sábados, à rua Tli'ádentetf, '36.'

'

SABOROS07
"

(SÓ' CAFE ZITO

t:.

I
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"O ETADO" O IUJS &lITIGO 'DIABIO D. 8. CATABIKtFl;ORIANÓPOLIS, Quinta Feira, 23 de Junho de 196
---------------------------------

LIRA 'T. C. SABADO 25 BlllE DE S80 JOiO�-
DAMÇA'D4 QUADRILHA, CASAMENTO NA ROÇA, 'BANDINHA, QUENTÃO, LARANJA, PUXA-PUXA, PINHÃO,

r

'TRAJE À CARÁTER COM UM
GWDE "SHOW" A CAIPIRA POR MÁR'O IAM E PElO DUO IRMÃS CELESTE, ARTI�TAS DO RADIO E DA lELEVISÃO PAULISTA.

RESERVÂS' DE "lvl:ESAS 'NA RElOJOAR'lA MULLER CR$ 30�. 00. '

,

Comentário à Reforma d,o...
(APELA DE SÃO JOÃO
Bairro da Penitenciária

Fesla de São João -1960 - Junho
Dia 23"'_ As 19,30 horas - Recepção ao teateíro Sr.

Otavio GaIvão.
Às 19,30 horas - LADAINHA.
Dia 24 - As 8,00 horas - SANTA MisSA FESTIVA
Às 19,30 horas - PROCISSÃO com a Imagem de SÃO

JOÃO percorrendo o intinerário de costume acompanha,
da pelos fiéis.

'

Dia 25, 26, 27 e 28 - Às 19,30 horas - LADAINHA.
Dia 29 - ÀS! 8,OQ horas - SANTA MISSA.
Dia 29 --' Às 8,00 horas - SANTA MISSA ,e As 17,30

horas - LADAINHA.

VISTO: ,

Pe. JUSTINO CORSTmNS - S.S.C.C.

Vigário

Mesmo que sua dedicação
pessoal seja capaz em pouco
tempo, apóa regresso de uma

longa licença, de recuperar o

bom conceito de sua repar,

tição, perdido no tocante a

determinado serviço.
De nada lhe terá valido

qualquer mérito.

Agora vejo que ao sanea

mento ainda escapou, do

projeto original elaborado

por uma comissão, que se dí;
ria ter a orientá-la a cupí,
dez de mãos dadas com a

mesquinharia, a aberração

do artigo 18, tão grandes e

numerosas eram as outras a

absorver tôda atenção. Co
mo escapou, também, a re

dação do artigo 26, mantí,
da, certamente, desde o ano

passado, quando o projeto se da administração, estará
teria sido encaminhado ao o Exmo. Sr. Governador He

Legíslatívo. riberto Hülse dando ínequi,
Inconetítuclonal o artigo cas mostras de não pactuar

18, êle é nulo por si. com o espírito malévolo que
Respeitá-lo, será provocar ditou aquele artigo 18, cuja

Mandadoe de Segurança. conservação na lei, dada
A eíva de ínconstítucíona, sua ineficácia há de explt,

lidade que traz em seu bo, car-se, certamente, pela in

[o, desobriga o Executivo tenção de não mais ser re,

(oont, da última pág.)
De uma clareza maravilho.

sa, o parágrafo único, do ar,

tigo 60, da lei 198, de 18-1254,
diz, Se a transferência for

"ex-officio", e no interrêsse
da administração, será leva;
do em conta o tempo de efe-

tivo exercício na classe a que

pertencia" .

Dessa forma, o enquadra
mento dos servidores nas no

vas carreiras orladas no Te_

souro do Estado -- daquê,
les que não preferirem con,

tinuar nas carreiras do Qua
dro único para as quais fi-

zeram concurso, poía que o

díreíto de opção lhes é defe

so - só Pode obedecer à or

dem de antiguidade.
Na ordem em que estavam,

por antiguidade, dentro das

respectivas classes das car-
d MILTON LEiTE DA COSTA RUBENS COSmAreiras de Ofical Admíníatra, niretãoe:' e _.1.3 a questão: "Questiona_se sô;

tivo e Escriturário, somente Vistos etc.

I
Testo como se admitir que do, sendo evidente, pois que bre se o novo salário míní,

nessa ordem 'poderão ser Helm!th Holz, por inter- no di� 29 do mesmo mês, no sistema do Cód. não é mo só pode entrar em vigor

transferidos, poderão ser médio do representante do por fôrça da lei emancípató; adquirido sómente o direito 60 dias após a publicação do

enquadrados, poderão ser Ministério Público, íngres, ria, tal salário ficasse redu, que já se incorporou ao pa, decreto que o fixou, conror

considerados dentro dae no; sou com uma ação aclden, zido a Cr$ 133,30? Como se trimônio individual. O pra, me a regra contida no art.

I vas carreiras em que passam tária contra a Companhia compreender que o salário zo ou têrmo de fato, não 116, da C.L.T. Estou que

a ser lotados "ex.offícío", no Internacional de Seguros, unínlrno capaz de satíarazer, prejudica a aquisição do di- cumpre distinguir: o § 1° do

I ínteresee da administração. objetivando o pagamento de em o novo município, as ne- reito, que já se verificou, citado art. 116 prevê a regra

Outra não pode ser a orí- diferença de indenização, cessidades normais do tra; sendo seu único efeito pro- aegundo a qual o salárlo mí,

entação, mesmo tendo em Conforme expõe o suplí- balhador e de sua família, telat o exercício dêsse di- nímo, uma vez fixado, vígo,
d I· d d cante, a reparação acídentá, ,seja. inferior ao previsto, reito. Vencido que estívesee o rará pelo prazo de 3 anos,vista a vigência a ei es é

1° de janeiro de 1960, e as ria, homologada pelo despa, dois dias antes, para o mes, têrmo, completado o prazo, podendo ser modificado ou

promoções efetuadas poste, cho de fls., foi calculada er- mo território, então distrito a que estava subordinado o confirmado por' novo perío.,
riormente. rôneamente, à baSe da diá., [\�: Blumenau? exercício do direito, antes do de 3 anos e assim segui-

'Critério diferente poderá ria de Cr$ 133,40, quando, II, Em verdade, ao tempo de ter entrado em vigor a damente. E o § 2° do mesmo

acarretar, fàcilmente, situa- por lei, devia sêlo da díárta da publicação da lei n. 380, lei nova, e já a questão não artigo prevê a exceção quan,

ção desordenada, injusta, de- de Cr$ 150,00, que represen, que criou o município de seria mais de direito adquí, do diz excepcionalmente po,

ta o mínimo ealarlal em vi- POEJ.Crode, já o euplícants rido,' .mas, sim, de direito derá o salário mimmo ser
sumana mesmo, assim que
os servidores transferidos gor no municipio de Pome, adquirira, como apoio no consumado, por ter aconte, modífíeado antes de decor,

passarem a ser considerados rode, desta Comarca. decreto salarial, irrecusável cido o fato que a realização, rido três anos de sua vi

dentro' das novas carreiras, A seguradora, em. audíên, direito, não simplesmente jurídica objetiva" (Cód. Ci- gêneía, sempre i que a rea,

e promoção tiver de ser fei- cia, defende a tese de que o r uma espectativa de direito, vil Interp., vol, 1°/43). pectiva comissão, pelo voto

ta. salário mínimo vigente em a receber, a partir de IOde In casu, o aumento sala, de 3 quartos de seus mem,

Conheço o caso de uma Pomerode é, .por fôrça de janeiro, o salário mínimo de rial précf'íxado pelo decreto bras, reconhecer que fatores

runcíonáría Oficial Admí, lei, a diária de Cr$ 133,30, a Cr$ 150,00. Direito certo, Ii, n. 45.106-A, imposto a bem de ordem economica te;

nistrativo há 16 anos de eíle- 'mesma em que se alicerçou quido, irrevogável. da eobrevívêncía de milhões nham alterado de maneira

tivo exercício ocupando ;}a;r- o .acôrdo rev�dendo. O parágrafo 20 do art. 6°, de trabalhadores brasíleí- profunda a situação econô-

go na penú�tima classe 'da Isto,\�sto: "

da lei de introdução ao Cóct. ros, no meio à mais tremen, mica e financeira da região,

carreira com' cinco' que pé- I. Insíste a seguradora no Civil (nova redação estatuí- .da crise inflacionária já re, zona ou sub.zom, Interes,

lo nascimento de seus q�atró, mesmo argumento susten, da pela lei n, 3.238, de 1-8- gistrada em nossa Hlstôria, sada. Assim, entendo a regra

filhos, �eve quatro: licenças, t�do em pÍ'�e,c�dentell revi, '57) resolve a questão: "Con": tràzia, no seu bôjo, de ante, de Vigência sessenta dias

seguidas'de quatro prorroga- soes: De acordo com o art. síderam-se adqulrídos assim mão, sobejas garantias de contida no art. 16 correspon,

ç5es, o que lhe estaria a 30, �o �ec�eto n. 45.10�-�, ,9� direitos que o seu titular, irredutibilidade. dente à regra constante do

acarretar 8 pontos' negativos, que mstI,tulU os �ovos mIOI_ ou, alguém por êle, possa III. Na hipótese aub [udí- seu § 1° relativo às opera-
I .."

. ,

'"
'

Ale' h
-

t '\. t t cões normais do sala'rio mí,
contra os 16 posíjívos, dados m.9s sa ar.law, no m.umci, exercer, como aque s cuto ce, a um ou 1'0 Impor an ,e -

do na l comê t h têr
'

f' t id
' nimo, feitas de 3 em 3 anos.

por seu tempo de serviço. p�o A qu� VIer a ser ena o na começo en a e mo pre: szo, aspec o a consi erar. E que

I Por duas vêzes acometida v�gencI� do ��smo, �ecreto, ou condição pré-estabelecida a lei n. 380 não faz nenhu, Quando, porém, - como é o

de tuberculose estêve licen- vigorara o salano mmlmo do inalterável, a arbitrio de ma determinação expressa à caso - a alteração tem ca_
,

de que tenha sido d1:lsmem_ outrém". data de sua vigência. E não rater de eXCepcional e ur_
cíada, uma vez um ano e

meio, oU,tra por dois an09. brado". Ora, na data em que o fazendo, o estatuto em gente, de que cuida o § 2°,
O di,spositivo em exame penso' qu esse mesm

Entre licenças e prorroga- entrou em vigor o diploma questão, nos têrmos da lei' e o cara-

Pomer d t· corresponde, ipsis verbis, ao
897 d 29 d t d tr efltá a indicar que aquêle

ções, concedidas em doses em apreço, o e, an 1- n. ,e e agos o e

d· t·t d
.

d R' art. 30, § 1°, Jia ongIOana 'd prazo de Vigência "'v,acati()
homeopáticas de 3 meses ca- go IS n o enomma o 10 1911, começou a VIgorar e:i!

d T t
., . lei de introdução, posterior- .

d bl' d legis" poderá ser reduzido. O
da uma, Contra 2 daquelas e o e9 o, Ja se emanCIpara, dias depOIS e pu Ica o no

mente suprimido pelo decre- JUIZ na apll'caça-o dI't t I d 12 constituindo-se mUnIClpIO Diário OficiaI do Estado, i9_' a eI,
10 destas, num o a e

por fôrça da lei n. 380, de 19 to-lei n. 4.657, de 4_9_42, to é, sómente no dia 8 de tem de .atender os fins so-
pontos negativos. Clóvis Bevilacqua, comen- ciais a que ela se dirige ,e a

Sem falar de outraf.! li_ de dezemõro de 1958. Ao janeiro. As leis estaduais,
. . .

t t tando o velho preceito le_ .

t exigência do bem comum. É
cenças e faltas esporádicas, novo mumclplO, por an o, conforme pronunclamen o

-

I' 1'·'· gal, doutrina sábiamente:
dE" T'b I d J o que esta .expresso no art.

com 20 pontos negativos, nao se ap lCa o sa ano mIOI_
"Acham_�'e no patrimo"nI'o

o greglo 1'1 una e us-

f· d Bl -

t' d' E t d 5°, da lEii de introdução ao
a funcI'ona'rI'a de 16 anos de mo Ixa o para umenau - Iça e nosso s a o, en- ,

" os dtreitolj
�

que podem ser Cod. Civil. Temos assim a
batente efetI,'vo já está com Cr.j> 150,00, - e como o so- tram em vigor de acôrdo, "

b d·t t t t n- t exercidos, ,como, ainda, os ,

to considerar a realidade que
seu saIdo posI·tivo estourado re I o es a u o ao esa-' , com os prazos prevIs s na

dependentes de prazo ou de er·tamos todos vI'vend
ha' muito. belece,' expressamente, qual le,i n. 897. (Rev. da Côrte de �, 'o e pa-

condição préestabeleeida, não, decendo O t d 'da, tabela aplicáv,"el a, Pome_ Apelaça-o vaI XIV/92) , "cus o e VI a,
altera'vel a árbítrio de OU_

'

" . I

rode, O sala'rio
-

q1:le' s'e lhe Q d' nI' I'PI'O num único mês, só em agôs_
t T 't'

.

d
A uan o, pow, o lllU C I

deve' atribuir é o fixado na
rem. ra �-�e aqUi e .ter- de Pomerode comecou a sua

to último, segundo os dados,
mo e condIçoes SUSpen.Slvos, .

t'
.

1 1'" t" da "Conjuntura Econômica",
, , ,eXlS enCla ega, au onoma,

que retardam o exerClClO

dtrí"'1 .. ,h
.

't d' aumentou: de 5,25%. Como
'" Ja vogorava, aVIa 010\ las,
dIreIto. Quanto ao prazo, d t 45106 A seria passiveI, em tal situa-
, . ..

t AI
° ecre o n. . -.

e P.l'HlOlPIQ corren e que e e
I O I' .'

,.

d P ção, na hipótese de ser de-
- .. -

d
.

·t· I
sa ano mlnlmo e 0-

supoe a aqlalmçaO efIOI Iva . . cr,etado um novo salário mí-
d di "to ,

Ih d
' merode, repIto novamente e

o reF e apenas e e_ -

' nimo de carater excepcio_
O decreto n. 45.106-A foi mora o ·exércicio. A condi-

o ,�esmo, nao, cabe a m;or nalmente urgente, impor aos

publicado em 27._12_58; a lei, ção suspensiva torna o direi_ dUVIda, que 'VIgora em u-
assalariados o cruel sacrifi-

emancipatól:ia, embora da� to apeaas esperado, mas
menau, vale dizer Cr$ 150,00.
;

A esbulhativa interpreta- cio de uma espera de 60
tada de 19, foi publicada ainda nãe realizado, Toda� dias? ,Nego a' segurança"ção adotada pela seguradorasómente no dia 29 de ae- via, com o seu advento, o di_ (in "Estado de' São Paulo",colide, frontalmente, com
zembl'o, Evidente, claro, fora reito se supõe ter existido, ed. de 10_10_59).irrespondiveis argumentosde qualquer I duvida que o desde o momento de fato Mesmo, porém, que o sa-
salário minimo previsto pa_ que o criou. Por, iS90 a lei o

de ordem jurídica e de m�g- lário mínimo só tivesse en
ra Blumenau estendia_se pro1lege, ainda nessa' fas'e

'

de
no interesse social.

trado em vigor se&'8epta dias
também ao Rio do Texto, existência meramente pos_ Inaceitável' o argumento depOis o aspecto jurídico
incluido, àquele t�mpo, nos sivel, e é de justiça que as_ de que o diploma salarial social 'da matéria não sofre
limites territoriais de Blume_ sim seja, porque, embora pallSou a vigorar, sómente ria alteração: o Objetivo do
nau. A criação do municipio dependente de um aconte- sessenta dias após, a sua pu- legislador seria sempre ó
de Pomerode, dois dias após, címento futuro e inc�rto, o blicação, e não a 1° de ja_ mesmo - dar_lhe Vigência
não podia alterar 09 índices direito condicional já é um neiro. O Supremo Tribunal a 10 de janeiro e fixar em
salariais já previstos no pr,e� beni jurídico, tem valôr eco_ Federal, em sessão plenária, Cr$ 150,00 o salárió mínimo

, I
falado decreto presid�nctal: :nômico e social, constitui. decidiu, recentemente, à una- de Blumenau, aplicavel a to-
se no dia 27 de dezembro, o. elemento' do patrimônio' dó nimidade, q� nas revisõs dos os seus di9tritos, inclusi-
diploma em exame ,após titular" <cód. Civil, voI. ou pro.rrogaçõs ,do salário ve Rio do Testo, A posterior
cuidadosos 'estudos feito:} por 10/99). mínimo, é Hcito eotabelecer emancipação do distrito, in_
comissõeD espe'Cializadás, fi_' Carvalho Santos opina no livremente a data de sua sisto mais uma vez, não po_
XOu em Cr$ 150,00.0 salário meDmo se.nt�do: "Se o exer_ �iI�·ência. O Ministro Luiz deria importar em redução
mInImO de BI..umenau, e' cicio depende de têrmo pré- GaIlotti, no ,seu magnifico salarial.
consequentemente, de Rio do fixo, o direito já é adquiri- voto, êquaciona devidain�nte (Cont. na 7.a pág.)

--------�JOo,--------
Haverá queima de fogos de artifício, barraquinhas,

leilão de prendas, senvíço de bar, alto-falante, melado,
aipim, batata, etc., como nos anos anteriores.

NOTA - Pede-se aos néía virem providos de velas

para a procissão.

JUNHO
Dia 25 - Baile de .Bão João - Dança da quadrilha,

casamento da roça, laranja, quentão, pinhão, amendoim,
bandinha, traje à caráter. Com um g;ande "show" à caí,

pira pelo Duo Irmãs Celeste e Mario Zan. Res. de mêsas
na Relojoaria M1.Jll.er - Cr$ 300,00.

'Dia 26 - Disco Dance. ,

..,

I�==����========'
, I ".

CLUBE

DE
RECREATIVO

·JANEIRO6
ESTREITO

I

PR.OGRAMA DO l\alS DE JUNHO

DIA 25 Sábado - Noitada Junina dedi
cada aos casados
Inicio às 22 horas

w

l���'�·� �."
,-�

'NOTA: E' nece9Sária a apresentação dá. car
teira social e o talão referente ao

.nês de junho.

ti-
"

"

• '-!., l

�--- ..�_ ..-._----"'-

2 amplos lilalões próprios para
repartiçõeS ou escritórios e

oportunamente à rua Victor
Meirelles. Tratar à, rua l\ola

jOl' Costa. n. 105. Fone 2894
M,S«'i,.

�asa ' �IBN�IR�
Artigos pa.ra Esporte em Geral

Tenente Silveira,
BOX - REMO - NATAÇÃO BASKET
GINASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIaOL - TENIS

Rua 25

Variado Sortimento de Artigos, pàra
Hgmens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS
- CINTOs ..... PIJAMAS - CAJ,tTElRAS - MEIAS

- OU!(lA$ - SUSPENSÓRIOS - ETC.

M .S-iS-1851.S
,�

,

,-'o.
Como o padrão inicial da

nova carreira criada está

um número acima do da

penultima clasf.!e de Oficial

Administrativo, teremos que,

com 4 pontos negativos ex

ceden�es, à funcionária do

nosso exemplo caberá ape
nas a inicial da nova car

reira, mas em último lugar,
como uma novata inexpres
siva.

De nada lhe valerão os

anos e anoo de trabalho fe

cundo, proveitoso, que pos
sam tê-la feito destinguir-

ALUGA-SE

se entre seus colegas.

COMO É
O CAFÉ

GOSTOSO
ZITO

Estadual de observá-lo. tardada a sanção do doeu,
Atendo-se à letra do Es- menta legal.

tatuto, quando regula a Tenho observado a manei
,transf.erência do funcioná- ra equilibrada como ° atual

rio, "ex.ortícío", no ínterês, governante catarinense tem
pôsto ordem à coisa pública,
o que me dá a certeza de
não estar eu, agora, ensí',
nando "Padre NOFJSO a vígá;
rio"
-' Longe de mim, seme,

lhante propósito! ...
Apenas faço o repórter,

comentando um aconteci
mento, em bate-papo de
barnabé a barnabé.

L(fJjJJ(fJJ(jjFORENSE I

epigrafe - "'demais muni_

cípios catarinenserl", - va_

le dizer, Cr$ 133,30.
Inaceitável o raciocinio da

suplicada,. :

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIAN6POLIS, Quinta Feira, 23 de Junho de 1960"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIa DE S. CATARINA

tuto Brasileiro do Café, con,
rerencíando com o seu pre,
eldente, os deputados Ga-.
briel Hermes e Wilson Cal.

mon, da Comissão Parlamen.,
.tar de Inquérito que ínves,
tiga os negócios de café no

Norte e no Nordeste do País,
acompanhados do -issessor

da mesma Comissão, Sr. Ola
vo Miranda. Na conferência
tomaram parte os direto,
res da Autarculs. �;l::;. Luís
Fortunato Moreira FerreirR,
Lineu oaríos de Sousa Dias e

Newton Ferreira de Paiva, o

chefe do gabinete Sr. Juve.
nal Aires, o chefe da Prow.
radorla Jurídica, Sr. Pedro

Fraga, e o procurador ·G�l
dino Mendonça.
O Deputado Gabriel Her.

mes fêz longa exposição só ..

bre as ínvestígaçõea que vem

realizando a Comissão Par.

lamentar de Inquérito, dei
xando claro que o contra
bando no Norte do País con,

tinua de grande' vulto e que
para contê..ío julga neces

sárias medidas enérgicas.
O Sr. Renato da Costa Li.

ma, presidente <;1.0 IBC, in.
formou que a Autarquia já
tem conhecimento dos fato',
apontado[) e que novas e

enérgicas medidas estão sen

do objeto de um projeto de

resolução que vai ser sub,
metida à Diretoria. Anun,
cíou ainda que o Diretor
Luís Fortunato .Moreira Fer,
reíra devera embarcar para
o Para na próxima semana,
com o encargo de pôr em

execução tais medidas.
Após demorada troca de

idéias, o Deputado Gabriel
Hermes eugeríu que a distri
buição de café nos Estados
do Norte passe a ser feita
por uma comissão de repre ,

sentantes do comércio, da
indústria e de outros ramos

diretamente lígados ao café
em vez de representantes d�
um só orgão, e que o café
distribuido sej a torrado, de
modo a tornar a sua vida
limitada e assim' evitar o

contrabando. -IO Sr. Costa Lima prome., :
teu levar em conta tais
sugestões no trabalho que a

Diretoria já vem realízan,
do.

Após a reumao, OD depu
tados Gabriel Hermes e Wil
son Calmon e seu assessor

Sr. Olavo Miranda mantive.
ram palestra com o Diretor
Luís Fortunatc, sôbre as pro.
vidências acima aludidas,

CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Gráfica Continenle
Lida.

Tipografia e fábrica de
oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186

.

Estreito - Florianópolis

Coluna·
Forense

(Coni, da 6.a pág.)
De qualquer forma, em

qualquer hipotese, entretan,
to, certo que prevalecera, em

beneficio do suplicante, a

garantia prevíata no art. 60,
§ 2° da lei de introdução já
devidamente estudada. Inad
missível outra conclusão.
IV. Atento (to exposto;

Julgo procedente a revisão
e condeno a seguradora a

pagfl.r a importância de ....
Cr$ 1.434,00, que representa
a díferença entre a índení,

zação já paga - Cr$ .

11.526,00 - e à que tem di.
reito o acidentado - Cr$ ..

12.960,00, - esta éalculada
sôbre a diária de Cr$ 150,00.
Condena, outrossim, a ré nas

custaa e juros de mora, con,
tados da citação.
P. R. 1.

Bluníenau, 11· de Novem,,:
bro de 1959.
(a) Marcilio João da -.va Medeiros, Juiz de Direito
da la. Vara.

--.....

evítor Contrabando,

, -'

energia

.�..

."

t�a ....�p.: ...rt�s

" presidente da rapéblicavote .ern

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Em Lages:

P�D-PT�·PRr acertaram os
Sabendo da presença,

nesta Capital, do sr. Vida!
Ramos Junior, presidente
do diretório municipal do
PSD de Lages, procuramos
ouvi-lo ontem. O prestigio
so prócer serrano, que on

tem viajara para esta Ca

pital, estava já, aguardan
do condução para o aero ,

pôrto para regressar quan.
do o encontramos. A rapi
dez do encontro não nos

permitiu indagar tudo
quanto deaejávamos. Ainda
assim as rápidas declara
cões do sr. Vidal Ramos
Junior são palpitantes, na

atualidade:
'

- Depois de cordiais e

amistosos entendimentos
com lideres de outros par
tidos, consultados ainda os

membros do diretório do
meu, vim a Florianópolis
para ultimar as demarches

FLORIANÓPQLIS:-Quinta Feira, 23 de Junho de 1960

UMA CARTA
Damos hoje, à publteídade
mais uma carta do- sr, Ar

cebispo D. Joaquim de Oli
veiras
Munster, 11 - 6 - 60

Monsenhor
Creio que terá recebido

alguns cartões que lhe
mandei de Roma, bem co

mo a carta menuciosa que
lhe remeti desta cidade de
Munster.
Em dita carta, espuz-Ihe a
memorável audíêncía com

que nos honrou o Santo
Padre, e de qual,. ainda
hoje, conservo tão grata e

confortadora recordação.
Mas faltou um detalhe
que merece ficar no papel,
pois seria grave justiça 0-

mití-Io ou esquece-lo r foi
o abraço do Santo Padre,
Sim, o abraço; e .não so
mente O abraço, mas a "co�
lade" ou o ósculo santo
em ambas as faces. Ainda
hoje recordamos com

mais viva e extrema emo

ção. Foi assim, foi desta
maneira que O Santo Pa
dre nos despediu e nos re

tiramos, trazendo a sua

Benção, dos sagrados apo
sentos Apostólicos.
Um mais, como disse e

sabe já caTIta da carta an-

terior. .
.-

Em Roma, paréce que
estranhamos um pouco o

clima. que estava realrnen
te muito variavel, e dava
cada salto, as vezes de 4
para 18 acima Ide zero.

Roma,. perdeu muito in
felizmente da poesia dos
nosos cantos. Cidade mo

derna. não parece mais a

mspíradora dos grandes
poetas e dos grandes 1'0_

mantícos. Aliás essa nossa
ímpressão já consta, em

letras Ide forma nas "Me-
,mórias" do Cardeal Ferra
te. Não quer dízer que o

Comunicações
Dos srs. dr. Cesar

Seára e Elias Adaime
recebemos c�unica
ções de havcrem assu
mido respectiv'31meni
te da Secretaria de
Segurança Pública do
Estado e o cargo

.

de
Executor do Acôrdo
Florestajl em Sànta
Catarina. Agradeci-dos

número de romeiros ou pe
lo menos de rorasteíros te
nha diminuido. Pelo con

trário nunca vimos tan
tos turistas em Roma. Qua_
:.i uma enchente ao que
parece todos os dias. Pelo
rr, ÚlOS foi o que podemos
constatar. Gente em pen
ca na praça de São Pedro.
Era um entrar e sair da
grande Basilica. As "Log
gía" de Rafael frequenta
díssimas. A Capela Sixti
na, fomos encontrá-la' co
mo .se fora a rua mais fre
quentada do Rio ou São
Paulo.

De Roma seguimos. ru,
mo "Pádua - Turim - Ars
- Paris - Munster onde,
Já pela segunda vez' se en

centramos, sempre segui
dos e acompanhados, pa
rece até visivelmente, pe,
lo Anjo da Guarda. En
contramos aqui - "parece
que já o dise, o revmo. Pe.
José Kunz e um sobrinho
de D. Vicente schrer.
Logo ao Chegar, procura

m o s o revmo, Cônego
Kjleine, que convidou-nos
a passar unia semana com
a sua dístíntísma família.
Não perdemos tempo; Vi
sítas para cá e pra lá aco
lá a lugares célebres e his
tóricos. Temos recordado e
mesmo aprendido um bo
cado. Ontem tivemos a
grande visita do sr.' Bispo
de Munster .pesoa 'muito
digna extremamente,' amá-
vei. .

Permaneceremos aqui a ,

té o dia 20 deste. A 20 par
tiremos de avião, de'Dus
seldorf via Fátima, onde
nos hospedaremos com os
revmos, Padres de Verbo
Divino; dia 23 se Deus qui
Lei regresaremos pera Pa
naír, cemorando-nos

,
al

guns ruas em Sãu Paulo.
Creio qUE outras notícias

,

já terão para aí sido reme
tida� pelo referido Cônego
Kleine, sobre tUldo sobre
nosa vida em Buren que é
a sua terra natal. O mais

.

podemos deiXar para refe-
rir "

os ad os", /

Reze por mim· e rãc_E.lpa
a Benção de quem se pro
fessa servo de Jesus Cris-
to.

.

Arcebispo Metrol!_olitano

.

relógiOS: loioJ Della Roca será o
-

cao�i�ato
manifestaram, concorrendo

.
assim para o exíto das nos
saa decísões em comum.

com o nobre deputado Evl,
lásio oaon, Vim hoje e já
estou de volta. Creio que
as forças politicas do meu

município - especítícada,
mente o PSD, o PTB e o
PRP - encontraram no
nome do dr. Wolny Della
Rocca um candidato ao exe
cutivo munícípal de Lages
que real e efetivamente
reune as qualidades de

Não
, (Cont, da 1.a página)
Pitta Martins, tracam os
rumos de' uma nova avan,

denominador comum. Volto
satisfeito com a solução de
esses, partidos poderem ín,
dicar àe respectivas con,

vencões um nome que a

todós satisfaz e que espe,
ro, ainda venha contar
com o apoio de outras
agremiações com presença
ativa na politica da minha
terra.
Resolvemos também,' os

três partidos, fazer o en
cerramento em conjunto
das noasas convenções, no

próximo dia 29. Nada mais
tenho a declarar, restando
me apenas a satisfação de
externar agradecimentos
aos dirigentes trabalhistas
e perrepistas com os quaía
me reuni, várias vezes, Pe
la maneira correta e supe,
rior com que sempre se

Estamo
çada nas preocupações as
sistenciais da nossa Entí ,

dade.
'

Faleceu, ontem, nesta Capital, no Hospital de Caridade;
onde se encontrava internado, o nosso prezado conterrã,
neo, Sr. Neogênio Grtllo, antigo e conceituado comerclan,
te.em nossa cidade e pessoa deveras estimada e relacíona,
do em nossa oociedade, quer pêlo seu caráter ilibado e
mesmo pelos seus desestudados gestos de filantropia e
amor ao 'próximo e como exemplar chefe de família.

O extinto, deixa viúva a exma, sra. Palmira Vieira
Gríllo e os seguintes filhos: Dr. Francisco GrilIo, alto di
rigente da firma Hoepcke, casado com a exma. sra, Anita
da Silva Grillo. Sra. Yolanda GrilIo Flasch, casada com o
dr. Marcos Flasch. Jovem Umberto Gríllo.

O seu eepultamento realízarcse-á, hoje, às 11 horas no
. .mítérío Público Municipal de Itacorobi.

A família enlutada, os de O ESTADO,. apresentam, em
tãe doloroso transe, expressões de sentidos pezames.

1ilJtlTjmnt1!w;nJg
-

Líderes de Bancadas Reivindicam
Residências do DH'ER - Mafra e Fuck
Para a Jurisdicão do 16.o D.R.R�--,

Telegramas ao Ministro Amaral Pe�..

. xolo e Eng. Regis Bitlencourf
Uma importante inicia

tiva 40 sr. Estivalet rires,
na Assembléia Legislativa,
na sessão de 21 do corren
te mereceu o apôio íme
diato de todos os líderes de
bancadas. O líder da opo,
sição, eonsseguíndo a assi-·
natura de todos os parla
mentares que lideram os

partidos que compõe o Po
der Legislativo, eonseguíu
unânimidade ao requeri
mento que solicitava en,
viasse a: Casa telegramas
ao Ministério Amarlft Peí
xoto e engenheiro Edmundo
Regis Bittencourt, diretor
do DNER, encarecendo a

tralllS1ferência, para a ju
risdição do 16. Distrito Ro
doviário Federal de Santa
Cata.rina, das resi�ncias
do DNER de Mafra e Fuck

Transcrevemos, abaixo, l)

texto do requerimento su
bscrito pelos líderes das
bancadas e dos telegramas
que a Casa pasou às cita.
das autoridades. .. .. . ..

Exmo. Senhor Presidente
ida . Aessembléia Legis1ativa

i

II
:

'

i .

EM
'QUALqU[R
VIAG[M
AÉREA!

PARA
QUALQUtJr
LUGAR!

I

Os Deputados ouo a ês
te subscrevem, 'vêm na
forma regimental, requerer
a Vossa Excelência se diz
ne levar à alta consicler;
ção do plenário o envio dos
despachos telegráficos a
nexos, ao Exrno. Sr. Almí;

'

rante Amaral Peixto e En
genheíro Regis BitteU\lllUrL
no se:ntido ..Q,e que .sej9.l11
tomadas providências ad
ministrativas, a fim de que
as residências do Departa
mento Nacional de Estra
das de Rodagem de Mafra
e Fuck sediadas neste Es
tado passem à adminis
tração do 16.0 Distrito Ro
doviário Nacional que têm
jurisdição neste Estrudo.
S.S. 21 de junho de 1960
Dep. Estivalet Pi-res, lí

der do PSD
Dep. Romeu

Neves, líder da
Dep. Roberto

PDC
Dep. Augusto Brezola,

do PSD
Dep. Altir Mello, . líder

do PSP
Dep. Evilásio Caon, lí

der Ido PTB.
Dep. Querino Alfredo

Flach, do PRP
TELEGRAMA

E x Im o. sr. Almirante
AmaraL Peixoto
Dignf�simo da Aviação e

Obras Públicas
Brasília
"Tenho' prazer levar co

nhecimento vossêl1!dia vg
Assembléia LegiSlativa ses
não de hoje vg aprovou
unanimidade seus mem
bros fôsse endereç·ado ape
ld leqtinente patrício sen
tido J;esidências de -"Mafra
et Fuck do Departamento
NaCional de Estradas de
Rodagem vg sediadas êste
Estado passem administra.
cão 16,0 Distrito Rodoviá
rio Federal com sede esta
Capital pt distas reslidên
cias que têm jurisdição em

Santa Catarina continuam
subordinadas Distrito Ro
doViário Nacional Estado
Paraná pt

atenciosas ,saudações
Braz Joaquim Alves

Presidente

Sebastião
UDN '_

Mattar, do

TELEGRAMA
Exmo sr. Engenheiro Re�

gis ,Bittencourt
Presidente VargaiS' 522
RIO -

"Tenho, prazer levar co

nhecimento vossência v,g
Assembléia 'Legislativa ses
são hoje vg aprovou una-;
Ir�imidade seus membros
fôse endereçado apelo emi
nente patrício sentido re

sidências de Mafra e1-...Fuck
do Departamento Namonál
de Estradas de Rodagem
vg sediadas êste Estado
passem administraçãô' 16.0
D.strito IRodjoviário Fede
ral com sede esta Capital
pt ditas residências que
têm jurisdição! território
catarinense continuam so

bordinadas Distrito Rodo
viário Nacional Estaao do
Paraná' pt •

atenciasas saudações
Braz Joaquim Alves

Presidente
�

.

/

s..•
Sei, que daqui partireis,

para ministrar' o proximo
Curao em Brasília.
A nossa próxima meta é

a Capital da Esperança.
Os vossos próximos ou

vintes, serão admínístra;
dores empolgados pela vír;
tigem de uma realização
que ee adentrou pelo futu
ro,

Os proxímos díscípulos
da vossa pregação, serão
os candangos de mãos cale
jadas por uma tarefa he,
roíca e histórica.

OS V01JSOS proximos com

panheíros de reflexão, se

rão aqueles que trazem em

si, o espirita audaz dos
aventureiros do nosso pro ..

gresso.
Dizei a todoà êlea que,

se o Brasil cresce e se agi
ganta, é porque, aqui tam,

,bem, o nosso povo visa
aprimorar o homem como

unidade social.
Dizei, quando estiverdes

envolvidos na poeira 'das
conetruções da Nova Capi
tal, que por aqui, não só
ouvistes o som épico das
forjas de trabalho, não só
vos alegrastes com o tom
progressista de tôdaa �s
atívídades 'humanas, nao

só escutastes o murmurío •

eloquente das sirenes das
rabricae, mas que tambem

.

sentistes 'aqui, os caboclos
e os descendentes dos ad
miraveis colonizadores ger ,

manicos italianos, portu
gueses

.

e holandeses, to
dos envolvidos por aque
la espiritualidade que há de
fazer do Brasil uma nação
isenta das doutrinas mate
rialistas, e o seu povo um

inimigo ferrenho das ati
tudes de egoísmo eocíal.
Dizei em Brasília que

tambem aqui, os homens da
boa vontade, com os seus

instrumentos de trabalho
e com a sua disposição do
bem comum, então se aven

turando como bandeiran
tes além das fronteiras do

pr�sente; numa agressiva
busca de um amanhã mais

13rospero e mais feliz.
Senhores alunos do Cur

so que ora .encerramoa:

Quem vos entrega neste
momento os certificados de
conclusão do Curso de No
cões . de PSicologia e Ser_

viço Social, não é um po
litico. Não é-um homem es

colhido pelo seu Partido
para diaputar a preferen
cia dos catarinenses na

jornada cívica .que levará
Santa Catarina para os

rumos do seu engrandeci
mento.
Quem aqui se encontra

neste instante, é o Presi
dente da Federação das
Industrias e do Serviço So
cial da InduDtria em nosso

·Estado.
Quem vos entrega o ates

tado da vossa boa vonta_
de é o industrial, ·em nome

dos industriais catarinen_
ses.

Quem vos louva a cola
boração prestada e quem
VOEl exorta a prosseguirdes
com a disposição social que
demonstrastes, é apenas
aquéle que, honrado com a

posição do pre1!tígio que a

industria catarinense lhe.
outorgou, se empenha com

a humanidade e obstina
ção a demncumbir .se das
suas tarefas.
Quem vos cumprimenta

afinal 'neste instante, e
neste instante vos encara
com adminação, não sou

apenas eu, são todos aque
len que colaboram para a

implantação e o cultua
mento de uma adequada
política social' em nossa
Pátria."

A essa altura já uma bu,
zina do automovel da Va,
rl� recramava o passageiro.

A' Dissidência Udenisfa Em Marcha
Mais um ilus.tre membro- da dissidência da UDNacaba de Ele manífestar, Trata_se do sr, Bruno RodolfoSshlemper, �uJa carta reproduzimos abaixo.

_

Sob o tIt�lo "RESPOSTA A UM COMENTÁRIO", oSchlemper, cuja carta reproduzimos abaixo
ponde ao jornalista Jaime Arruda Ramos, nos seguintestermos:

"RESPOSTA A UM COMENTÁRIO
Somos ouvinte da Rádio Diário da Manhã, dos seus

programas de esporte, do correspondente Renner.
Escutamos algumas, vezes Os comentários políticosde Jaime de Arruda Ramos"
Deixamos de ouoi.tos. Não suportamos o servilismo.

sob forma alguma. Por isso somos dissidente.
'

Comentários políticas elevados, construtivos justos
oportunos, que dl,emonstrem a realidade dos fa'tos sã�
digeríveis após o almoço.

'

Croniquetas que se salvam apenas pela bóa diccão
d_o ,locutor,. croniquetas escritas a tantos orueeiros por
linha, cronzquetas pagas pelos cofres do Estado não são
por nós, ouvidas. São indigestas.

'

Por êste motivo não ouvimos o cotidiano comentá:
rio de hoje, de autoria daquele jornalista. Amigos nos
sos falaram-nos a respeito. Cxnüaram.mon por alto, Não
duvidamos um momento sequer, não âuoiâamoe da "in.
genuicJ,ade" política do comentarista.

•

Em 1954 êle, "ingenuamente", emprestou um jipe de
sua repartição, com motorista e tudo, para certo cen=
âiãato de outro pw·tido ajudar a eleger part: o Senado o
saudoso dr. Nerêu Ramos. O dr. Wanderley Junior é tes.
temunha .

êsee comentarista nos manda ao PSD, a troco de
nada. Nada valemos, temos djez votos dos onze que suos.,
vreve, o manifesto dissidente. Nossas famílias não votam
conosco. Não temos eleitores. Não temos prestígio. Não
temos amigos ... Somos da UDN. Fomos candidato es
colhido em convenção partidária... Outro motivo para
divergirmos. Outro motivo da dissidência, a incompetên
cia política dos dirigentes udenistas na escolha dos can
didatos. Disto não temos dúvida. Fomos exemplo. Temos
exemplo. Teremos exemplo, não custa esperar.

Quanto ao irmos de graça com o adversário, como

deseja o comentarista, é lógico, é evidente, que se o for
mos será de graça. Não nos vendíemos, como muitos.
Não temos preço. Somos independentes.

Quando da última dissidência uâenista, da qual par
ticipamos, daquela contra a candidatura Jorge Lacerda,
ficamos aonde havíamos começado. Apesar dos teleçra:
'UiS a nós enviadps pelos então candidatos' Jorge Lacer:
da e Heriberto Hulse, solicitando nosso apóio às suas
candidaturas devido ao n()sso inegável prestígio político.
Palavras deles, candidatos.

No �ia da poese do sempre lembrado Governad01',
não subimos as escadas do Palácio. Passamos um simples
.elcçrama nêste teor: "Jorge Lacerda - Palácio do Go

.

'Vêrno - Apesar haver contribuido muito pouco para tua
eleicão vg envio-te meus votos feliz çooêrno para o bem
âe Santa Catarina".

.

Esta é nossa formação moral. Não bajulamos, não
temos preço não somos pagos, somos dissidentes.

,

BRUNO RODOLFO SCHLEMPER".

A imprensa palaciana, antes de explicar porque
foram suspensos os pagamentos do ABONO DE
FAMíLIA, atirou-se a afirmar que os funcionários
do Departa.mento Nacional de Obras de Saneamento,
Distrito deste Estado, não percebiam vencimentos
desde janeiro.

A notícia 4!!ra BARRIGA!
Desfeita, com a reposição da verdade em seu

lugar, ficou sobrando a FALTA DE EXPLICAÇÃO!
-,- *' ;';

O dr. Cândido Vie,ira, brilhante advogado em

Lajes, estando por aqui, ouviu de cabo a rabo a ir
radiação de solenidades em Palácio.

Pouco depois, na hora do aperitivo, entre eclé
ticos da política, comentava CAUSOS de caçadas,
nos cam'P0S da Coxilha Rica.

O Varelão, amigo cinegético, largou a piada:
.

- Candinlio, é melhor aqui, entre caçadores,
do que ali - e apontou para o Palácio - entre
CASSADOS .. ,

*

Entre os futuros cargos, a serem criados pelo
govérnador Heribel'to Hulsé, estará o de PISTOLÃO
OFICIAL, para anunciar demissões e nomeações.

A escolha do titular já está feita ...
:!;

Ruy' dissp.: Depois disso, diante disso. '.'
Nós di'l'emos: quá, quá, quá, quá, quá ...

Comuo"icação
IRMÃOS GlAVAM, comunica a Iodos os seus con

,.sumidoros Q!le, a parlir desta dala o abastecimento
de gás será feito pela entrega ,utomática da H'ÉLlO
GAS SIA., sendo que quaisquer solicitações ou escla..
'recimenlos serão preslados por esla firmar com escri
lório à Rua Franciscó Tolealino 0.° 1: Telefone 3691

'IRMÃOS GLAVAM
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


