
RIO 5 (V. A.) - Como

se nóticiou, ,'''exatamente
às 13,45 horas do dia 1.4 d�
julho, portanto daqui ha

9 dias, o mundo EI�ra. des.,
truído em consequencia de

GENT:E
IMPORTANTE

SEBASTIÃO NEVES E

ESTIVALETE PIRES

pogra,ma GENTE INPOR
IrANTES irntrevistara hoje,
às 20 05 horas na, Radio

Gtmrlljá os lideres do PSD
e da UDN na Sembléia Le

giR'lativa, os deputados Es

ti�aljete Pires e Sebastião
Neves dspequitivamentes:

PROFECIA FEITA POR UMA SEITA M !"STlCA QUE 'SE RE:FUGIOU NO MONT'E BRANCO
uma guerra têrmo.nuclear,
seguida de violentos ter
remotos e maremotos, de
sencadeados pelas bombas
atômicas. Sobrevíverâo à
catáetrore apenas doze mí,
Ihões de pessoas. de tôda a

população da terra, que se

refugiarão no alto das
montanhas dos cinco con

tinentes. Dentre, esse total,
cerca de aete mil almas
demandarão o Monte Bran
co, e cinco mil, o Tibet e

os que se salvarem recons

truirão o mundo ... " ,

Esta estranha notícia
nos vem da região do Cour ,

mayeur, num local cha
mado de Vale Sagrada, nas
proximidades do Monte

DIJ:iMilII'e:rt: "R;I1I1- DE ARRUDA RAMOS - GERENTE:

Edição de hoje: 8 Pág! nas - cr$ 3,00 - FLORIANó 'POLIS, 6 de julho de 1960

SAlQ:

forma Tecnicos em riracica�a �ara o Brasil
Queremos crer, sem embargo o rítmo vertiginoso de

.nossa indu' *-rialização, a economia brasileira ainda se

fundamente, quase que exclusivamente, nas atividades

agrícGlas.
'

Solo fértil e abundante, sua exploração racional é

problema de primacial importância, A formação de téc

nicos especializados, despertar a juventude nesse setor

de atividades, dovería ser preocupação dos governantes
brasileircs.

O govêrrio paulista, em 1892. através da lei de n, 26
, ,

criou a Faculdade de Agranomia, na cidade de Piracica-
ba. A Escola Superior de' Agricultura "Luiz de Queiroz",
funcionando há mais de meio século, tem dado ao país o

que mais êle precisa: técnicos especializados no trato da

PIRACICABA, PARTINDO AGRADECE
Dentre as cidades percor

ridas pelos Formandos de
1960 da Escola Superior de
Agricultura "Luiz ete Que
roz". FLORIANóPOLIS fi
cará guardada indelevel
mente no coracão de cada
excursionista, pela· hospita_
lidaéle de seu povo, belesa..
de suas praias, encrunto de
sua cidade e trabalho de

O nosso agradecimento
a este povo, da ilha do con
tinente, que pode ter a cer
teza que, a oportunidade
de aqui regTeSSar é um pre
sente que esperamos, a vi
da nos reserve.

Muito obrigado.
a) Ag::onomando

de 1960
'

suas organizações.
Ao percorrer o ,sul do Bra

sil e conhecer a simpatia
de um povo- como o

-

desta
ddade é aue nos sentinos
mais confiantes e respon�
sáveis da: missão aue nos

delegou o Institutõ Brasi
leiro do Café e o Governo
Paulista, de realizarmos em
Montevidéu e Buenos Aires
a SEMANA DO CAFÉ,

Fatos (cm Notas
o Sr. Mario Tabajara em

artigo publicadlo em "O Es
tado" (3/6/60) cometeu
grave injustiça, dei'xando
de inc.luir no"statt" do
comunista Mario Bastos, o
lide1' católico Dr. Carmelo
Mario Farah.
Qual. seria a razão?
Modéstia 'ou. . . mo,tivos

menos nobres e nem sem
pre confessáveis?
Seria pelo fato do ,comu

nista Mario Bastos ter-se
negado a. fazer uma per
gunta' tão do agrct,dg do
irriquieto líder eatólico"
mas que envolveria conhe
cido sacerdote local?
E por falar em "staf!":

não é verdade que b Dr.
Carmelo Farah, então can

d,idato em potencial a Pre

feito desta cidade. mani
festou o desejo 'de ser vo

tado pelos "vermelhos"?
E na ocasião, já organi

zava até o seu futuro staff?
E que desse "sta!!" fa

riam parte, entre outros, o

Sr. A. Braga e o comu1�ista
Mario Bastos, que seg.undo
expressões textual'", do dr.
Carmelo, Farah seria a

"eminêncía parda"do ex

futuro prefeito?
E que tudo isso foi rece.

bido com uma gargalhada
de todos os seus amigos
presentes?

"TORQUEMADA"

P. S. D. UNI'DO
Ao sr, Celso Ramos foi endereçado

telegrama:
mais o seguinte

Dele daremos ampla co

bertura, proximamente.

Branco. Há várias semanas

que ali estão reunidos mem
bros de uma seita místíca,
chefiados por um antigo
médico pediatra de Milão,
agora denominado "Irmão
Emman" .

A propósito da notícia, o

acadêmico Alvaro Moreira
declarou: - "Certa vez,
quando rafaz, esperei sín,
cesamente pelo rím do

,

mundo. Foi há muitos anos

e dízíacse que um corneta
se chocaria com a terra.
Até data marcaram. E unia

bela noite, fomos todos

para a Praça Vermelha, es
perar o fim do mundo. Já

madrugada alta e corno o

cometa não aparecesse, to-

mos dormir. Deste ntão,
venho encarando o fim do

mundo com profunda me

lancolia .. "

"Hotua ao Merito'·'
para o prof. Fontes
A Câmara Municiual de tarão com a preaença de de saudação será proferido

Florianópolis, amanhã em altas autoridades e mili, pelo Vereador do PSD, sr.
sessão solene fará entrega tares, e de tôdas os repre., Domingos ,l1ernandes de
ao ilustre Professor Henri. sentantes de Partidos com Aquino, íluatre Diretor-
que da Silva Fontes de assento naquela Casa do Gerente deste, jornal, que
uma Placa de Prata "Hon- Povo, terão início às 20 110.. traçará, rapidamente, o
ra ao Mérito", como home., raso perfil do ilustre Professor
nagem pelos relevantes Henriques da Silva Fontes,serviços prestados à educa, 00 trabalhos serão presí.,ção e cultura do Estado de dídos pelo Presidente doSanta Catarina. Legislativo Municipal sr.
As solenidades, que con� Hélio Peixoto e o discurso

__..,

EmpobreCiihtdfir
, ;n$s%*",s;S:SS%$CSS:"S%%S%,,.%%%Sq�RENA7 O BARBOSA çamentana normal (Cr$ 215.094.600,00),

IHOJ'e resolvi b d
veremos que o Departamento EstadualVi a 01' ar enderecando de E t c1 d

sempre esta coluna ao eÍeitorado .mde, .

s ra ao e Rodagem, para cons,
truír 58 km., gastou nada menos de qua,pendent�, áqueles que refletem, antes de �rocentos e dezoito milhões trezentos e .

votar, sobre o descalabro administrativo n�venta.e quatro mil e seiscentos cru_em mais um [letal' da atividade estadual' zelrps. Amda recorrendo á referida pres-- no setor rodoviário, infra-estrutura da taçao de contau do Governador, citandocirculação da riqueza. Recentemente na os elementos orçamentários da mesmareunião do Seminário Sócio Econômic� de- eonstantes, vemos que, no Estado de San_Santa Catarina, realizada em Blumenau ta Catarina, cada quilometro construí�oo ilustre Dr. Ingo Renaux um dos nos: custou sete milhõe[l duzentos e treze milsos capitã�s de ind_ústria ,'mais inteligen_ e ,setecentos cruzeiros (Cr$ 7.213.700,00).téE! e evolUIdos, apontou com o proverbial �a, p.ortanto, muito dinheiro por aí, _acerto e a habitual acuidade com que dmheu'o pago pelo povo ao Estado comaborda e sitúa os problemas organizacio- sacrifícios inenarráveis, para ser queinals de_sua cla��e,. a falta de comple- mado na propaganda e na eleicão paramentaçao Todoviana, como consequencia' o' govêrno do Estado.
-

da construção do tronco federal norte-
sul - BR 59 - como tarefa urgente a ser
enfrentada pelo EDtado.

- Tamanha deuonestidade administra
tiva se reflete, inevitavelmente, no seio

O problema, a meu ver, é muito mais ,�as comunidades, porque' o povo, hoje,
profundo, devendo ser estudado em suas se encontra empolgado por um processo
origens, cama modesta, despretenciosa e 'evolutivj) de politização. Não satisfaz ao
franca contribuição individual á cam- sei,l espIrita crítico o velho recuro.) dema_
panha de esclarecimento que a conjun_ gógico, não acredJtando naquelas idas
tura catarinense exige e reclama, para form�las de se tapar sol com peneira. Há,
orientação, nao urnas, do voto não_par_ 'em toda parte, o incontido desejo de me
tidário, 'Deve sim, ser estudado e anali- ' lhores dias, A rotina e a mentira oficiais
sado em suas' origens, com critério ,e exa-' aniquilam ou ânseios de progresso e de
ta noção de responsabilidade no pretó- ,bem-estar, que, tão bem caracterizam e
rico da opinião pública, para que se per- definem a gravidade da conjuntura eco

ceba, em tôda a extensão, o déficit' ad- nômiea. O Seminário Sócio-Econômico
mini[l�rativo e�tadual nesse vital setor em realização é como que uma fug'a, na
de comunicações. Somos forçados, pela linguagem psicana:Jítica, da alma cole_
gravidade desta coluna, a nos reportar á tiva, oprimida e soterrada pelos impactos
objetividade dos algarismos. �enãp, ve- terríveis de uma administração vulne'ra_
jamos: No exercício de 1959, a arrecada'_ bilissima PQr todos os flancoa. Existe co

ção catarinense, segundo a palavra do mo que um complexo de inferioridade do
Governador, atingiu a doi[l bilhões seis- homem cat#inense, não só em face do
centos e quarenta milhões de cruzeiros. dinamismo transfigurador das iniciati
A Administração, nesse periodo. ,cons- vas do govêrno federal, comG tambem
truiu apenas 58 km., montando as despe:- em relaçáo aos Eutados vizinhos, onde
sao do Departamento de Estradás' de Ro- administrações seguras' e consciêntes
'dagem a duzentos. ê dezesseis milhões suavisam os sofrimentoa dos que traba_
noventa e quatro'mil e seiscentos cru- lham e ,produzem. Procuram todos s�m
zeiros. Dividindo-se o orcamento deme exceção, nem fronteiras de quai'squer
setor (Cr$ 216.094.600,00) -pela quilome- especieis, estábeleéer contacto intimo e

tragem ,construida (58- km), verificare- altamente proveitouos com as equipes de'
mos que o quilometragem de maior pre- técnicos, encarregadas da monumental
ço, no país, foi a de Santa Catarina realização em apreço, como um luzeiro no

Cr$ 3.385.113,70), muito superior mesmo encapelamento de um mar agitado,
a de BelemMBrasília. Não estamos inven_
tando, ou exagerando, eases dados. Vale_
mo_nos, nesta e nas demais oportunida_
des de elementos oficiais: Os de hoje,
para aqui trazidos, foram colhidos em

um discun',) do chefe do govêrno cata-
rinense.

�.
�

COM OU SEM CANDIDATURA À PRESIDÉN'CIA
O MARECHAL TEIXEIRA LOTT FOI SEMF'RE CATÓ�
LICO, APOSTÓLICO, ROMANO PRATICANTE.

JANIO OPÓS-SE, PÚBLICA E NOTóRIAMENTE À
ENTRONIZAÇÃO DO CRUCIFIXO NA CÀMARA DE
SÃO PAULO, QUANDO VEREADOR.

O 'PADRE NEGROMONTE, AGORA, COMBATEN_
DO O CANDIDATO CATÓLICO, ESTÁ FALANDO POR
SUA CONTA. COMO ENSINOU O PADRE BIANCHINI
O SEU PENSAMENTO NÃO REPRESENTA O DÁ
IGREJÁ.

É VOZ ISOLADA, COMO A DO PADRE'GODINHO

QU� POR AQUI SEMEOU PATRANHAS, POTOCAS E
ETC, SEM QUE FALASSE EM NOME DA IGREJA.

UM MONTE NEGRO DE CALÚNIAS _ NA EM
PRESSÃO DO PADRE VIDIGAL.

xxx

NO FUNDO, A RAZÃO CONOSCO ...

terra.
Instituto oMdelar, de

projeção internacional, to
dós os anos, forma dezenas
.de jovens entusiastas, con-

/trtbuindo decisivamente
pata e rortalectmento, de
nossa economia.
A turma de formandos

deste
'

ano, composta ,de

quase 70 rapazes,
,

ídealj
zóu uma viagem de estu
dos e esclarecimentos atra-
vés de diversos Estados da
Federacão "" 5,:<O"'!' ,,",o,!ses

, ]ili1.iJ"!'���tL>.";.:.ti."
racícaba em deis ônibus
especiais' a turma de alu
nos encontra-se presente
mente nesta Capital, deveu
Cio permanecer até o dia
de hoje, donde partirá pa
ra o Rio Garnd€ do .Sul.
Ontem, por volta das

10,15, estiveram em visita
à nossa Redação, manten
do com Q Redator do Jor
nal cordial palestra. Na o

portunidade fizeram entre
ga de uma flâmula da
Escola Superior de Agri
Q-ultura "Luiz de Queiroz",
bem como de algumas pu
blicações daquele estabele
eirrnento -de ensino superior
e mais um exemplar da
Revista MIRANTE, que
traz, com ilustrações, vast8,
matéria sôbre a ESAlIQ.
SegundO' nos adiantaram.

no dia de ontem iriam ser
feitos oasseios ao interior
da Ilha beme como escla
r'ecer, àtravés de cO'nfe
rências, do real cignifacod
de tal excursão.

ITINERÁRIO
Partiu de São Paulo com

destino a Piracicaba no
dia 1, de julho ue onde
saiu oficialmente a excur
são e mdemanda a Curi
tiba onde a carávana, per
maneceu por um dia obe
decendo a programa oficial
dc visitas oTlganizado pela
Secretaria da Agricultura,
daquele Estado, hospedan
dO-De iÍ1a Casa do Estudante
Universitário. Em segunda
prossegUiu para Santá Ca
tarina cumprindo ,por dois
clias programa oficial da
Secretaria ela Agricultura
abrF'l:ngendo as principais
reglOes agrícolas do Estado
e ainda as atividades do
proj('to, 17 do Ponto IV. No
6.0 rlia já 110 Rio Grande
do Sul, parada em Caxias
do Sul visitando-se as ins
talações vinicolas e vitíco
colas daquela cidade, per
manecendo aind'a nesse

��tado por mais 4 dias' vi-
" Celso Ramos

\s,ltando as Faouldades de Avenida Trompowski 17Agronomia de Porto Alegre Florianópolisc de ,Pelotas, e cumprindo
tam�e!ll programa oficial Prazer cl)muniear ilustre chefe vg proposta compa-
de Visitas da -Secretaria da nheiro Doutor NelSOn Pedrin'i· vg Diretorio Municipal aA.griculfura. No 12.0 dia de provou unanimidade seus membros vg' mloção irrestrita

;i�g:em Passagem da fron- solidariedade sua vitoriosa, candidatura govêrno estado pt
.

eira �or. Jaraguarão e

permane.ncla no UrU:guai Condenou igualmente atitude trânsfugas a\guns correlipor 8 dias em cuja: Capi- gionários essa Capit�l vg pretendem em vão solapartal será instalada a "SE-
�ANA ..

DO CAFE' li com
grande et unida família pessedista catarinense pt Cor-

���rl: Y:�i:Õ·nffig;êSS'Õda�Estãiiü'ãi"
De. 6 a 10 do corrente . União Catarinense de Es- mas relacionados com a

n.a cida�e de Blumenau se�' tudantes Secundários, a causa estudantil, sugerindO
ra reahzado o V CON_ que comparecerão filiados medÍdau de reais benefí-

�!1CEUSNSO DE ESTUDANTES de todo o Eutado., cios para a classe.
,i!; DARIOS DE SANTA O conclave, como todos

g:,\Tt�.INA, promoção da os anos acontece, aborda-
ire 011a Executiva da rá Os mais palpitantes te-

sande de 18 pesos por do- os agronomandos de 1960
lar em meados de 1958 pa, da Escola Superior de Agrí-
ra cêrca de 90 pesos por cultura "Luiz de Queiroz"
dolar nos últimos tempos" durante 'suas viagem

'

de
ou seja, quatro a cinco vê- estudos ao sul do -contt,
zes mais. nente, no intuto de cola-
2) contrabando, o qual borarem . com as campa..

vem .sendo combatido den, nhas do, IBC para ô incre-
tro das possibilidades pe , mento do consumo de ca,
lae nossas autoridades, au- fé, realizarão em Monte-
xiliadas eficientemente pe, video e Buenos Alres, uma
lo Exército. campanha denominada
3) restabelecimento do "SEMANA DO CAFÉ" que

impôsto de 8%. visa incrementar o 'eon,
4) elevação do custo de sumo de nosso principal

industrializacão. produto de exportação no
5) diminu-ição do poder Uruguai e na Argentina,

aquisitivo do consumidor. através da montagem de
6) as misturas: com o uma EXPOSl'ÇÃO VOLAN-

"displays" sôbre o café aumento das taxae cam- TE e de um STAND DE
brasileiro e conferências biaís e a baixa do poder DEGUSTA:CAO, e ainda de
dos Catedráticos da "Luiz aquisitivo do povo argen; conferências proferidas pe-de Queiroz". Dia 20 pela tino, forçou os torrado, 10E! Catedráticos da. "Luiz
manhã, passagem por bal- res platinos a utilizarem de Queiroz" participantes
sa para Buenos Aires aí em seus "blends" um café da excursão: Como a pro-,procedendo da mesma for- mais barato 'e inferior, o paganda eficiente nesse
ma aue em 'OMntevideo, ou tipo Rio misturado com caso é aquela de cunho po;
seja, -jinstalaúdo a "SEM'A� açucar e realduos de se, pular visando as donas de
NA ,DO ,CAFE' O) a qual mentes como cevada, etc, casa e o cidadão das ruas,também terá a duracão de constituindo o que êles para que o café uaja mais
8 días..

-

chamam de café "cara, ld dconsumi o e prepana o- com
A SEMANA DO CAFÉ melado ou "abrillantado". mais pó, a EX:RO�S,..x.....Ã_0....·__•Não basta conquistarmos

� É. n��essário ',,Que...,2 ar-
.

çpnsta P-o ?fl...
-......-..�1III1IilIararam "'-"-' '�.nov.ç�s "ffitiIJP�C---"=�__,,,. .....[5.o!!il!S.J�

merca: dos. 'É neeesaárío ze-, b�..
'

f' eb' ,. �IC�l'_)., o
-�='�---n

>t iá�i<,J-� ca e rasi ei- sua eolheíra ate- a moa, 'I_" __�_::.
'

<! � ...v,d t� o e certamente con, gem para a pro.tl'ução de ..._ ----...
como é o caso do Argen.. tribuiria I�nl'a o aumnto af' rrn • L_,,-

ti
LO C e 1 o; as.,» al?,"W;E(ensmo. do consumo, mas isso só bíológícaa da bebida e o

Nesse país por vários aerta possível se fossem modo correto de prepara,motivou o consumo de ca, providenciadas medidas lo. Sendo, totalmente des-fé está em sensivel decll; que visassem o baratea- montável. e como a excur,
nio, haja visto que a Ar- mento do produto, tornan, são será feita por meio de
gentina é' o uníco país que do-o accessivel ao bolso onibus especiais, a EXPO-reduziu suas compras fie das bassae, Apesar de prol, SI'ÇÃO VOLANTE- poderácafé brasileiro em 1959, bido por decreto essa mís, ser montada nas ruas pra-sendo de 64,7% esea queda tura ele poderá se genera, ças e logradouros públícoaem relação a 1958, ,isto lizar' de forma irreversivel de Montevideo e Buenos
conforme dados coletados perverterá o paladar d� Aires, permanecendo ai o
no próprio IBC já que R consumidor tornando mui- dia todo e também o
importação de' café para to dificil a reimplantaçã-o STAND DE DEGUSTA;ÇÃO,aquêle país se reduziu pa- do gôsto pela bebida pura onde Os alunos da "Luiz de
ra 243.7-81 sacas cont,ra e de boa qualidade. Queiroz" estarão distri_
quase 700.000 em 1958. A "LUIZ DE QUEIROZ" buindo ao povo argentino e
As caUDas do problema COLABORA urugua,io o verdadeiro "ca-são: Cumprindo apenas um fezinho" bra,s�leiro, e en_
1) aumento desenfreado dever implícito nas fina_ sinando a lpaneira @orretadas< t.axas cambiais, pas- lidades de sua profisuão, de prepar�_lo. Par�,que a

propagandà atinja '/tam-
bém Os .meioa 'técil1ieoS' e

intelectuais, 'Os Cal&drati
cos da "LuÍz de Queiroz"
proferirão cOllferênqias nas
faculdades durante sua es
tadia nesses paíse�; Au
mentando ainda' o ,efeito
dp.sua, divulgação, SeFa feita
completa cobertu1"a' jor
nalística da SEMANA DO
CAFÉ não só no Uruguai e

Argentina como 'também
DO Brasil.

uma das maiores culturas
do Estado, Profeseor Cate
dratíco de nossa Faculdade
de Direito Diretor da Fa
culdade de Filosofia, Dire
tor do Instituto Hístóríco e

Geográfico, além de exer
cer outras atividades na
vida cultural desta Capital.

Nas- próximas edicões da,
r "mos amplos informes sô

R homenagem ao ílus,
soro

Acertadamente andou, pais, o Dr. In
go Renaux, apontando a complementa
ção rodoviária estadual como elemento'
comunicante, no processo circulatório de
riqueza, confluindo para a BR 59. - li
nha-tronco federal - matéria, aliás, já
inteligéntemente versada pelo Sr. Celso

Mas o depoimento oficial foi muito Ramos em [lua lapidar e objetiva plata_
mais longe. A Taxa de Investimentos, pe- fórma de candidato ao govêrno do Es
la qual a Indústria e o Comércio arca- tado, nas próxima,s eleições de outubro.
raro, em parte, com as despesas do úl-' Nota-se despontar em Santa C:;ttarina,
timo abono de vencimentoD civis, e mili- como uma mensagem diferente de um

tares, rendeu, em 1959, duzentos e oitenta pensamento novo, dinâmico geração de
e' nove milhões de cruzeiros, Dess impor- homens de emprêaa, na qual o referido
tância, 70% foram destinados ao Depar'- busin('ss man brusquense tà:nto e tão su

tamento de Eutrad35 de Rodagem, equi- periormente se destaca, que não se com

valentes, ,portanto, a duzentos e dois padece com o fatal comportamento de
milhões e trezentos mil cruzeiros. Soman- omiaão e de inércia, frente ás solieita
do-se esta última parcela á dotação 01'- ções veementes da cousa pública.
gSSSS\'%%S%%S%%%%S%SSS%%*%%SSS%SSSSSSSS%%S%%SS%%S%SSSS%,%%%%%%%%%,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS - sra. Edite Sampaio car,
menina Maria âe Cássia
Vê transcorrer �a efemé- I

quem apresentamos nossos

votos de crescentes relicl,
dades, extensivos aOIJ seus

pais, S!'. Ivan Cunha e Nor.,
ma Cunha.

FAZEM ANOS HOJE

- sr..Julio Cesar Gonçalves
- srta, Almerinda Trindade
- sr. Mário Inácio Coelho
- menino Edilson Melo
- 31". Capitão Willibaldo de

Albuquerque Pireu
- srta. Anita Pisani
- srta. Doris M. Bruggman

doso
- sr. Nelson Demaria Boi.

teux
- sr. dr. João Alves de

Oliveira
- sra. Cora Llnharss Blan

dy
-_ :':. Norberto de Morais

Cunha
- sr. Serafim Fornerolli
- sr. Ari Sarturato <;

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

CAFEZINHO! NÃO! i!
Ci\FE ZITOI i

MOTOCiCLETA ��ENDE-SE

Vende-se uma Motocicleta B. S. A.

em forma. Treter

� UM ANALFABETO� ADULTO
OU ADOLESCENTE? PROCURE, VOCE
MESMO, ALFABETIZA' -LO: COLABORAR
COM A CA�PANHA DE EDUCAÇÃO DE
ADULTOS E' DAR UM BELO EXEMPLO
DE SOLIDARI:g:DADE SOCIAL DE COM
PREENSÃO DEMOCRA'TICA E AMOR AO
BRASIL.

.

"

contecímenlos Sociais

Sônia Carvalho, está de

Iparabéns pela visita de Pe

dro Antônio Cherem. - Es ..

tamos ínformadoe de que

será breve a entrega de

alianças.
---000---

Está circulando a nova

revista Bossa Nova.

---000---

O simpático casal Sr. e

Sra. Dr. Amír (Milene)

Mussi, passou o week-end

em noesa cidade.

---000---

O casal Sr. e Sra. Antõ,
nio L. Dutra está de para
bens pelo nascimento de

seu filhinho Antônio.
-----000---

Agradeço aos locutores

Zigelli, Antunes e srta. Ní.,

vea, a maneira distinta e

discreta com que apresen
taram o desfile Bangú nos

salões do Lira Tenis Clube'.
---000---

Sábado a cidade terá a

sua nova "Glamour"

Nos salões do Clube Doze

de Agosto, em elegante soí ,

rée, será escolhida a moça

que receberá o tão ambicio
nado título.

. ---000---

Eleonora, filha do casal

Sr. e fra. Dr. Polydoro São

Tiago, feL'�ejou Os seus 15

anos no último domingo,

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇãO PARA D

C.'iP. WILIBALDO A. PIRES
'I'ranscorre hoje o aníver,

':,riQ natalício do senhor
Wilibaldo de Albuquerque
Pires, digno oficial de nosso

Hxército, que ha alguns anos,
vem prestando seus serviços
em nossa Capital, no 14° BC.
Pessoa muito benquista em

nossos meios sociais e espor;
tivos, por certo será alvo 'de
Inúrneros cumprimentos por
parte de seus amígoa, aos

Quais juntam-se Os de "O
Estado".

José Motta Pires Filho
Com grande satisfação

registamos na efeméride de

hoje, o primeiro aníversá.,
rio do galante e inteligente
menino José Motta PireI)
Filho, filhinho dileto do
nosso 'estimado conterrã,
nco e. particular amigo sr.!
Professor José Motta Píres

Ie �e sua exma. espô�f-d.
mI,'.! Motta Pires, -slemen-
I t di'../'"'

r

I.JC.S «v.�JW·ét' os em a sacie.
dade local.
As nossas felicitações ao

José, extensivas aos seus

venturosos genitores.
ride de hoje, mais um aní,

versárío natalício a gentil
'

menina Maria de Cásaia, a ,----
......-----.

- srta. Adelina SOl!za

Revista Matinal
Às 7,55 -

A VEl\IAG informa
Às 8,05-
Parada de Sucessos

As 8,35-
Um amigo a seu lado

Às 9,05-
Telefone pedindo música
As 10,30 -
Antarctica nos Esportes
As 11.05 -

Musical Oopaeabana
Às 11,35 --

Parada musical Chantecler
As 11,55 -

l{('·llúlicr ALFRED
Às 12,10 -

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

OSVALDO MEL/'
COLUNA VASIA - Nada absolutamente nada para

contar mostrar ou comentar hoje nesta coluna.

Par:ce uma montra vasia, sem um objeto exposto.
ASSIm tambem a minha mente.
Nada.
E agora? Na Linha de Frente

Assunto não cai do céu como o maná no drserto. Às 13,05 -

Em torno de mim, o silêncio. Festival PDILIPS

Àquele silêncio tão grande e tão profundo que nos fa2.
Às 13,35 -

lembrar o poeta. Convite à música

. Qu�ndo disse - "o flilêncio' era tão grande que se po.
As 14,05 - �

lha OUVIr a erva crescer". Espetáculo Musidisc em Di-Fi

Imagem lindíssima, não há dúvida mas nêste mell
As 14,35 -

caso, precisava de barulho.' Trio Cruz de Malta

Barulho nem que fosse para tumultuar êste cerebro
Às 15,05 -

"
.

vasio. Telefone pedindo música

P?rque eu flaberia joeirar, passar na peneira as idéia�
Às 16.00 -

e garImpando aqui e ali, o assunto estaria presente.
" VEMAG informa

O que há, porém é ausência.. .

Às 16,05 -

Estabilidade, estagnação.
Telefone Pedindo Música

Pior que a insônia.
Às 16,55 _.

.

Porque quando a gente não dorme, um aluvião de
Re)Jo11eJ ALFRED

COIsas, de problemas, idéias boas e máfl passam, desfilam
As 17,05 -

tomam corpo, alma, tudo.
' A música que você pediu

E a hora vai passando o linotipista esperando e eu
Às 18,10 -

daquele jeito...' RESENHA J-'

Completamente burro.
Às 18,55 -

Alguém entretanto vem se aproximando.
A VEMAG informa

É uma fórma imprecisa, vaga, embuçada e cabulosa.
Às 19,00 -

Mas, fala e diz - "['abes, meu caro? Agora mesmo
Momento Esportivo Brahma

acabo de saber que. . .

Às 20,05 -

_ Para. Retire-se.
Un t· Importnnte

Era o boato.
As 21,00'-

A cidade está cheia deles...
Report�r ALFRED

São tantos, tantos- e tantos que atordoam.
As 21,05 -

E então compr�endi.
A músi.ca dos grandes mestres

Não era possI'vel', achar t
As 21,30 -

um assun o, que não fosf.'e
boato.

A VEMAG inf"rma

.

Um assunto, caro e decepcionado leitor, que fosse
Às 21,35 -

digno de figurar aqui para satisfazer a tua curiosidade...
Nas Asas do Sucesso

Então, entreguei os ponto[_'.
As 22,05 -

Fim. Ou como num filme abacaxi:
Grande Informativo Guarujá
As 22,35 -

"End·'., ..

Sucessos musicais "VARIG"
Às 12,25 -

A VEMAG Informa

Às 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -
Enquanto você almoça
As 12,40 -

Os sucessos do dia

com elegante reuruao em I

sua residência. A Coluna
Social felicita à Elionora, I

pelo acontecimento.
---000---

Da União Catarinense de

Estudantes Secundários re ,

cebi convite para partici
par dos festejos do V.O Con ,

gresso a se realizar na ci ..

dade de Blumenau.

---000---

Agradeço a gentileza da

sociedade Concórdia, pela
bonita revista eocíal, que

me enviou sobre as aconte ,

cimentos daquela cidade.
---000---

De regresso da Europa
chegou ao Rio o símpático
e elegante casal Charles

(Nelita) Moritz.

---000---

No Clube 6 de Janeiro,
realizou-se elegante jantar

do Rotary Clube, quando o

sr. Acy Cabral Teive, pas,
sou ao Sr. Odilon Vieira, a

'pre['idência do credenciado

clube.
---000---

Vera Moritz e Mariza R�

mos circularam pela cidade.

domingo, acompanharias
dos jovens srs. Paulo Fer.,

reira Lima e João Eduardo

Moritz.
---000---

Já se encontra restabele

cida da intervenção círur ,

gica a exma. sra. Espírldí ãc
(Elgal Aminn. A Coluna

Social faz sua visita com

votoe de melhora.
---000---

A sra. Ananias, fêz mu,

dança' de seu atelier de cOS.

rura, para a Rua Tenente

Silveira 45, com telefone
2091.

Sindic�to da Idúslria da Exlracão de
t

•

Madeiras, no Estado de Sra. (a'arin�
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Tenho o prazer de convocar os senhores Associados

dêste Sindicato, à comparecerem à assembléia geral extra
ordinária, a realizar-r-a em data de 9 de julho de 1960, em

sua séde sociall.. à rua Araujo Figueiredo n.v 5 com a se.

guínte ORDEM DO DIA:
'

Eleição de três (3) vogais e respectivos suplentes para

representantes junto à oomísaão de Salário Mínimo dêste
Estado.

A referida reumao reaüzarvse-á em primeira convo,

':'ação às nove (9) horas, e, em segunda às dez (Iü) horas

·!mer.Q...-

PRECISA-SE' VENDEDORES
COM BOA APRESENTAÇÃO, PARA VIAJAR, OU PARP.

FAZER A PRAÇA DE FLORIANóPOLIS. PAGA-SE BEM

.TRATAR NO HOTEL CRUZEIRO, COM O SR. ORCI OU

.\NTONIO CARLOS, NO HORÁRIO DAS 18 ÀS 19 HORAS.

"CLUBE DE IMPRENSA JUNIOR"
CONVOCAÇÃO

A Secretaria do "Clube de Imprensa Júnior", secção de I
í<'lorianópolis, está convocando os seus associados para a

reunião de quinta. feira próxima, dia 7 do corrente, onde

serão apresentador e debatidos assuntos de magno ínte ,

rêsse para o Clube.

Local: Restaurante do Lux Hotel

Horário: 20.00 horas

Floriap.ópolis, 5, julho de 1960

Ac,y Cabral Teixe

C. A. Silv�ira Lenzi - Secretários

1
..··..

iriiüiiiii5
..

j·ü
..

Jti"ôi·(·()�
I

Mauricio dos ReIS - advogado :
Norberto Brand - advogado :

• Advocacia em geral no Estado de :
• •

I Santa. Catarina I
: Correspondentes: :
• INGLATERRA BRASíLIA •
• •

I ESTADOS UNIDOS RIO DE JAN;EIRO II

• ARGENTrN-a-f.: SAO PAULO :
: ]l:d. SUL AMÉRICA 5° andar. :

!• } Fones: 2198 e 2681 J
............ !I..- �_....

stc�·�·��
.

:._-, ":-:���.:nrcftSS,.:SS,
trtneu, contiarulo está! .

r

Que tudo acaba comprando' IIErrando o pulo ele está,
'

Com CELSO assim trabalhando.

O CANDII,:>ATO t�
íl

Em São Bento do Sul �!Como IlQticiamos domingo, o senhor Celso Ramos!
naquele dia, (3), esteve em São Bento do Sul onde às?
10 ��ras, participou d� uma. convenção sui.ge�eris, por ii
ter eído uma convençao conjunta com uma única mesad
diretora -_=: PSD, PTB. Nessa convenção foi escolhido �Io sr. Antônio Kaesemodel para candidato a prefeito dos�
partidos coligados. �.
Em Blumenau I�o término da convenção de São Bento do Sul c:
candidato seguiu para Blumenau onde chegou às 1530
horas. P�rticip�u da sessão solene do encerramento 'da�
Convenção Regional do P.R.P. em a qual foi homolo, �
gada, por unanímídade, a escolha do seu nome para Icandidato pelo PRP ao Govêrno do Estado.

O senhor Celso Ramos falou na onortunidads a"ra- .

decendo.
-

v '"

i
'Em Pomerode �.Dia 4, o senhor CELSO RAMOS dirigiu-se a

Pomerode, prolongando-se em demoradas visitas aos

correlígíonártos daquele município. t
AS 14 horas regressou. � ,

Em Florianópolis t,Hoje, o candidato permanecerá nesta Capital. �
�

BANCADA GOVERNISTA TELEGUIADA POR t
PAULINHO �

A representação que apoia o gevêrno na Assem-]
bléia, não pode esconder seu mal estar, IJe{nana passa .. t
da, 'quando o deputado Jota Goncalves informou da��
tribuna da Casa que o candidato -udenista às eleicõeA1
municipais de Joinville, sr. Paulo Bornhausen, natui'al: �
mente, pl"ession�do pela opinião pública da mancheater t
catarmense, afirmara que viria em setembro à Floria.

�nópolis para dar ordens à bancada governista para dar
voto favorável ao empréstimo daquela »rereitura íunta
à Caixa Econômica.

.

. J

MUDAR...
�

- Vassourelro, nós estamos é irremediavelmente' �.perdldoe ninguém mais quer Irineu... ,
- Eu, perdido. Lanterneiro? Tú, não sabes qual (;

o meu partido ... Descontente, o que é que achas?
- Eu? Fico com a minha opinião, e penso que vocês

devem fazer como eu ... e como todo mundo ... seguir
aquele "slogan" MUDAR... enquanto é tempo .

A ETERNA INCOERENCIA
Intituiu-se a UDN o partido da Eterna VIGILÂN.

CIA. Se a UDN nacional é a mesma de Santa Catarina)
está mal. Nem é vigilante e nem mesmo duradoira

quanto mais eterna. Eterna vigilância? Não! ETERNA
INCOERÊNCIA é o que tem. oído. Isso ajustacse per
feitamente ao udenismo catarínense que sempre disse
o que não f'ez, sempre fez o que não disse, e sempre ali
mentou o povo de promessas vazias deetítuídas de
fundamento e de brasilidade.

Reunido na cidade de Blumenau em Convencão
Regional, o Partido de Representação Popular lancou
o nome do Sr. Jade Magalhães para a vice-gov�rnaüca
do Estado, e deu efetivo apôio ao nome do Sr. Celso
Ramos, que disputará o pôsto de governador.

_ Tem?s para I?-ós, que a candidatura do Sr. Maga
lhaes, fOI ?ma saiâa honrosa. doe perreotstas, visto as

conversaçoes entre esta agremiação e o PTB, não terem
chegado a ':l� �cêrto, no que se refere ao próximo pleí,
to. no mumcipio blumenauense, Os petebistas criaram
o impasse, já que eatava acertado a adesão do's coman,
dados de Plínio Salgado ao futuro candidato do PTB à
vice governanca, formando a união das legendas do
PS!:;, PTB e PRP.

Acredi�a-se ainda, que assim mesmo, somente após
a Convençao trabalhista - no dia. 9, é que se poderá
tirar uma média exata, de como ficarão au coisas, pois
conforme o candidato exaurido do conclave, poderá ha
ver a reunião dos três partidos acima, com a conse

quente retirada da candidatura Magalhães. Isto, como
dissemos, CONFORME O CA:NDIDATO.

:::

, O' P I C O S

Em Florianópolis, desde segunda feira, o deputado
Dautel de Andrade, presidindo a[' sucessivas reuniões
da Executiva Regional do PTB, a fim de acertar os

ponteiros :'1ara a Convenção do dia 9. Não se pode ne

gar que existem sérios problemas pré.convencionais, e

poucos são Os caminhos que poderão criar um ambiento
de completa pacificação da família (?) trabalhiata.

Estas e outras coisas, estão provocando o afasta
mento do Sr. Doutel de Andrade da Câmara Federal.
Em seu lugar, deverá seguir para Brasília, o seu SUe

plente, Sr. Miranda Ramos.
*

*

O Sr. Mende[' de Morais, foi lançado peio PSD do
novlssimo Estado da Guanabara. Parece que as con.

v�rsações entr.e." pessedistas e petebistas guanabarinos,
n�o r�['�ltaram em melhores consequências, e a solu.
çao fOI Jogar o nome do ex-prefeito ao govêrno. Não há
dúvidas. que a candidatura é fraca. sem apôio dos
trabalhistas, e será difícil alcançar o seu objetivo. Para
isto, está tentando o alto comando do PSD, cativar a

adesão dos srs. Tenório Cavalcanti, Ademar de Barro[,
e seus .eleitorados, já que os socialistas, firmemente,
registrarão no Tribunal Eleitoral, o nom,e do Sr. Sérgio
Mágalhães, como fleu candidato. . .. E o PTB, ainda em

dúvidas.
.

" *

*

. Enquanto isto, no último domingo quando Dro

nunciava discurso em um comício, o Sr.'Tenório Cával
canti, certamente num rompante eufórico, caiu da
balaustrada do palanque, indo alojar-se no lago -artifi-.
cial que ficava ao lado. Assim mesmo, molhado, o ho-

I
mem voltou às falas... mas não deixou de mandar
bu[!::ar uma "branquinha", a fim Ele evitar futuro res.

friado.
,__--------oAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Politica contra i, Joinville
,

d
.

�

DLY" estínos de Joinville,
�;=l" temos sob os olhos
esses clamorosos eXeJTIP](
de má vontad- e hostu..
de para com nossa" terra,

,

Orlt pede i]ler-
..

;
5 .

•

:
•
•

:
!

contra Tru tio i
� i

CIDADE DO Vl'ICANO o
4 (F.P.> - Umanterven.' •

ção direta contra "o di I
tador Trujillo", ediu sa; '"

bado a Organizacp Regio, .1 Inal Interameriqna de
trabalhadores (OIT), qu:::

•

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

\o acusou de "atetar con-
aberto para msitação de 2.a à G.a

tra a vida do residente - I
venezuelano Rotulo Be-' I feira até às 21,30 horas

_ ,
tancourt", num comuní, :
cada publicado rsta capí, ;

- - I
tal. O comunicado afirma ...

..

que '''}'rujillo, nã somente • :
em seupróprioaís, mau : MOVE IS CIMO

·

também, fora lele, estáe·'
acostumado a fatr justica :

:
pelas proprías mos contra :

.

1-.��n�y�rsEosa����srxce�f.�'>��:
•• de Flori-ano'poll·s S. I.·Após recordara decisão

.
•

tomada pelo Contê de Paz ••
•

da OEA, condenndo o re-
I

gime ditatorial âomínica;!:
:�no, � ORIT acrejenta, "A I

��f?���o��l:t�:e ��rq�Jf��� i (onjuntos completos, ou peças isoladas :
com um elo excpcional e! p

•

Trujillo i'2 convrteu n�m i ara escrif�rifil' e re�;dencl'as ••
perigo que ameaa as pes, I ...

lU V'» .lU •

���� i'��r�����i�� �am%�: I," - A mais comnlela I, inha de m,Ít.yel·s do Brasl"1 :
mocracia ínteraierícana",

lj6' Cf :

'���scef�;� � it�;����!�� i t ( I t� O - moveis modernos por "
..�rec,os antigos :

pedindo, finalmnte, "uma I ..

:
açao rápida e aergtca, já : :.
que o caso não pode repe, I f}

tír-se'',

_ "er�çiõ- ió-ver'õiã!.da;Tia
�

ferroviária-sul

vencão
•

diria DE PERSONALIDADE AO SEU LAR DECORANDO-O
COM MÓVEIS, TAP�EIES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS

DE LOJAS C I MO
- exposição e vendas Rua Jeronimo -Coelho, 5 -

o \') �;!ãratd�alll� ,era o ar

'.
� -'� festa de mverno ...

_'<.�
I I

Nem sempre a invernia da vida

É o desnudo e o sombrio ...

Há sempre, ó Céus dadivosos,
Esparsas flores pelo!:! últimos
Canteiros da existência!
Há sempre algumas flores temporãs
Como a lembrança do Bem

Que se haja feito

E que tenha ficado

Pelas últimas hastes encurvadau dos anos

Qual outro vermelho_escarlate
Como bandeira aos põsteros
Como incentivo de amor .. ,

às exigências dos merca,

dos' produtores 'da região,
bem como aos outros con
sumidores do país.
A operação ferroviária_

sul funcionará combina_
damente em funcão das
colheitas. Quando' fôr U

, .:...d.0 ('a fé,. a[' estradas que

� .... " "" -n dessa pro-
ob1_:.el1l a ar""", ... ' �as
duçao es�urão

-

p�l'a
e,

.... que o tra li\.
opere cOlr t-d

i
,

Ü nl"'c"',�
J

_

o a ara".
go, D. li V 2: o fel'\'a", ·.f,o
;;0111 todos �s set�-\
produção agrwfl1"
."

_,

_r
-l ...• rl_f'\

Por Thomé de Deus Fernandes

I

O outono pa['.>Ou .. ,

Mas, do meu jardim
Já quase desnudo

Algumas rosas ficaram resistindo

O intenso frio ...

E num vermelho todo viv.o
De quem mostra seu sangue à

O "bico_de_papagaio"
Improvisa primavera
rhamando abelhas e colibris,

flor da pele

Enquanto o govêrno do

Estado, como fato estabe

lecido e sem contestação,
mantém no Banco INCO

depésitos de 300 milhões,.
dando a ; estabelecimento

ele propriedade do chefe

político do govs rnador rcn,

das fabu:osas, Jclnvljlo

continua á espera do paga Imente d!3. cóta do art. 20,

tendo a receber do t,,, �l, I,estadual, atualmente, 8D
I

milhões de cruzeiros.

IDesfalcados dêsses recue'

ses, os cofres da Pr_IdL:
ra não podem atender Q,

Iexigências das obras pu
blicas que o Município re ,

clama para o seu prcgres
.

� desenvolvimento.
Tanto que, piara concluir li

rêde distribuidora ele água
da cidade, teve a Prdeitll
ra que apelar para e:11

préstimo da Caixa Econô ,

mica, que obteve, mas qu
não pode. receber por l

a isso se opõe a pol
.

gem ele campanarto do par
tido govr.rnamental, empe I
r-nado em obstruir o tra , I
i'b;110 dos joinvillenses pe I

Dia 10 - Disco Dance - com orquestra. e atrações,
lo engrandecimento de su; Dia 17 - Díeco Dance, com atrações.
terra., . .

I Dia 24 - Disco Dance, com atracões.
polltlca de compadrísmo I PVFO

.

"

e a que tem servido de íns.T.
-.' �J

- ,A secr�tana do Clube, estam aberta no sá.

�rumentos até .m c s m , I oJ::tdo, d18: 2, das 14 aS,18 horas, para atender 'rendas df'

. aqueles que, por forças dOS,'
mesas e ingressos,

mandatos populares est às 21,00 horas.
vam no mdeclmavel dever

Icc defender pc-r todos os

meios os interêsscs de I

Joinville, visa ela ape Inas foV'crec,:r as ambições
de vitória eleitoral de can-:
didatos cue só se lembram:
de Jomvjlle e dos joinvil , �
].':J" cs nas épocas de eleí-]
cccs e u13.1 ccnsegu nn "r I

rancar dos eleitores 11',,,,1 I
(1,,' �,vi;::.:l:los um mandate

qualquer, l:go arrumam as

m:'i'!l.S�e--dc'sapal·ecem paru

e'g.',,' oi! ��" I·oire,n gozar em outras
f,: :.: a vaidade e o pr,veit
dos postes que D r:ossa in-
.g e. uidade lhes tenha pro- V:cDclc_sê"m:ul1 loja de te rragens loucae etc., com um

porcíonadc. leu: éLp6siLO ancxó uc t;:).mb�m só � POD·l.O.
Se mais .uma vez no'

As colheitas Ido sul do I
deixarmos iludir por essa

Ver e tratar na mesma�a; 1'1.;,;)
�

CeI. Pedro Demoro, 154� país poderão, em breve, I
r� política estaremos trair. d: JJ E"t.reito (en, frente do Cine Glória). con.tar. ?om scoamento

llTemediávelmente os pró
maIS tapldo Pala os gran-'

�
.

- �,;:.:: 0entros �nsumidOre['
.
i q!lilíbrio �"����n�,..U.',::ro ,H,as Estrad.as Gráflc;" (�;Unente ��t�:��r:açã�, ��;,?or���
..._ ,,_ ,� I

planos dt� COO)) l'uc'ão en

\

]niOi�
JtUUUL] e ��' u��a Siag (alarUlii i Lida. ���n�� ���r��i*a ��� �E/I
.,.'

I, quela reglao.
'\laS (3.S prmClp:1IS e' na-Santa O::.tarina I T' f" f' b i d
das filiadas à P- h'o:1 l],"\ coeficiente de 1 32

lpogra la e, a r ca b PUI'à

e�tudDt.
o reupecti_

�tos "- Jundiaí. e PJ. O coeficiente ele tráfego's ! Oarimbo. Impressos em gpra� vo l?lan,) 1'e 'l1'am_l'e em

a .Santa Catarll1a) a ,l'xprime. peLl rdaçãu ,"ntr_ . [....la Aracy Vaz Callado, 186 Cllntl�a os l' resentantes

TIull'CMh,l l't,-r:;rJéet.n'l,V; ._ ,f(' n1 di:'-ffl�S€ cu��ic e p
I

"rc"-
das e",trarh$:, I,' fa 'OA

equilíbrio financeiro
- receitâ do excrc'Ício ferro.' 1!l,' 'to

""':;:ia.ItÚ;_'''oTC&' -Far). .��
..

�'«. ..,,;..'d� '\ano, desde aue não sobro- \'iái i".
Ca,,:tnn:J. 1. \S' n'an ._�

venham novós encargos.J' �
��""""-----"""'-.... Sul 4�.'!' P . 1 uma

d"spesa d.e pess,oal. Seguin(],o-se às estra::la' II UüMO É ,GOSTOSO
operação

conT!lta
t;apaz

Acomp:3nhando o esfar- mencionadas, aparecem �.
de trazev inc uláveis be_

c; daquelas duas fCl'ra-::�' OUil"Ui' �i':éS com "pers-

I�".
oi ft .� F E Z I T O

fJutl'as qm1tro unidad< s in_ pf'� LHas de reabilitaçao: c.
I

u ti. nefíl'_ios l'1ara região geo-

nrporados denotam �enSl Central do Brasil, com 1,' economl,C<' su�a,
ao mes-

vds melhorias, sno'unllc a Nc 'oe t 2 12
; n;o tempu qu pos[':bilita-

"o 1 sve, com , ; é\ I I
.

ostatística ecor::ômica da Goiás, com 2,61 e a 'D-p _ .
.. I

'a malOr re imento no

Diretoria Comc'feial c: ," TerEsa Cristina com 2' PI"ano _ VENDE ...SE
transport.e por ferrovia.

EFF. Q t' I
'.

Foram estu das medl'_ I
. i.iUl1 o as I emaIS estrada� d

A Santos a ,Jundiaí apre· :)J'" f.e localizarem em re-
as vis:mdo

jao
melhor

s2ntüu. �11-1 1959, um coefi- giões geo-econômicas eS-
Vende-se um piano, ale_! ::t,proveitaJ.lient dos vagões,

(il'Ilte de tráfego negativo: tag1ll3das ou por depende- mão, em bom estado de con- r
a melhona d servico de

r' e apenas, 1,19 ou se]' a dis I
rem -:l.e reapare1.hamnnto

-
cargas, permitndo aue os

c servaçao. Tratar na "Casa t E t I�

Fndeu 1 cruzeiro : .
J <) têm pcsslbilidarl < s de rf'

qua ro s adas o Sul, com

centavcs p�r unjda:!f' clt cuperacão financeira em
Ancora de Ouro", rua FelL I o aparelham" to de que

12ceita, enquanto a Pr praz'o mais longo. pe Schmidt, 23. I dispõem. 'atencter I

numa crueza de Tatos qUI ..
nenhuma promessa para c

futuro pc derá atender nem

nos fazer jamais olvidar.
(De "A NOTICIA")

CONFIWONA-SI QUAlQUI; nPII
Df CHAVE

Qua: Frmlsto Tolenlino, n,' 11

'.as Ji'" �1J.?S ha-stes encurvadas

!Casa
I

Aluga-se
II

DI ai
Empregada

Precisa-se ele uma empre

gada. Tratar na nw Conse_
lheiro Mafra, n. 112, ou pelo
telefone 3608. Paga-se bem.

Aluga-se uma casa a rua

Luiz Delfina, 171. Tratar a

rua Tiradentes nO. 15 1°
andar.

ConstalltP"lC()te aperfeiçoado pelo t(>cnko ""Tlürlen-:o, o

FOGJ.\O vnv.. x vem se impondo o prp{ercncla dos donas

de cose, 00 mesmo tempo em que 0<' seus fobr Icontes
contribuem poro O desenvolvimenro do .nd'·lstrio naclt)nol.
Dotado de características espeCiaiS, i,ut" dos mai"s mo

dernos processos industriai'i, o fogõo

..

�r===================;1.
'CLUBE RECREATIVO

6 DE JANEI RO

TÊNIS CLUB:E
PROGRAMA DO MÊS DE JULHO
L I R A

é EÇONÓMICO, PRA
TICO e de BONITA
API'\RtNCIA

Rua Felipe Schmidt, 33 e Rua Conselheiro Mafra 2

_ Te!. 25"/6 - Cx. Postal 48 - FIJORIANóPOLlS
'

ESTREITO
_--- .

AV ISO
O Prof. MI'. Edward Green comunica aos distintos

alunos e a outros interessados que mudou a Sala de

Aubs de Inglês para a Ru:1, Tenente Silveira, 4�,

Outrossim avíoa que haverá turmas especiais para

g:nasianos e normalistas,
Horários: Das 8,30 às 11,2,0 e das 17,30 às 19,30 horns

rgente

PROGRAM.1. PARA O MÊS DE JULHO

/

-;...�.

FOGÕES

rendem o máximo
e gastaM o mí"imDf

Revel.dedores: MEYER & CID

Dia 7 Quinta_feira - Bingo Dançante
das 20 ás 22

Dia 9 Sabado - Bingo Dançante das

20 às 23 horas

Dia 10 Domingo - Brotolandia - das

19 às 23 horas

Dia 14 Quinta-feira - Bingo Dançant
das 20 às 22 horas

Dia 16 Sabado - Soirée escolha Miss

Continente dai] 23 às 4 horas

Dia 21 Quinta-Feira - Bingo Dan�

çante das 20 às 22 horas

Dia 23 Sabado Bingo Dançante das

20 às 23 horas
Dia 24 Domingo - Brotolandia das

19 às 23 horas

Dia 28 Quinta_feira - Bingo Dan-

çante das 20 às 22 horas
\

Dia 31 Dómingo - Brotolandia das

I 19 às 23 horas

OTA. A apref!entação da carteira

10 e o talão do mês de julho. ,J

." .-

.. .-

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLOR1A'NóPOLIS, Quarta-Feira, 6 de IULHO de IlHO "O ESTADO" O MAIS ANTIGO Dl.ARlO DE S. CATARINj

ÕITOS;;;;;"
�

:iõliicãüõi rõiissíõõãi! D�!��I�:�;�::��::������Aliua Conselheiro llulfra 110 •
• _.. __ ......

;__
-.

I
- · ,

- -W.-----'...- w· A tí C I At M
.

I'e efone 3022 - Cxa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO 08 H I GOMES Das 16,00 às 18,00, díaría- • ngus la - omp exos - acues - aruas v-.

Enderêço Teleeráfico ESTADO � mente exceto aos sábados I Problemático Afetiva e sexual
•

PAR.USO : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia

-,f{uhell!) !�( !r�u�IlR Ram()� ME'DICO MEIPORÇA DR. GUARACV A. f ��:���::-::�':�ia
- Cardíozolorapía - sonoterap'a e

: Direção dos Psiquiátras -

i Iperaçõ<l:: _- ,Doença. de SeD.bo_ MjDICO SANT·OS. DR. PERCY JOÃO DE BORBA •
nu - Clínica ele Aelultol • DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

J
'.

\ Pré-Natal -.Partos _:_ Ope- : DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
Curso ele ..

",.spec.laUzação no "''lapl. rações - Dmças -·de Se- C·
._

D ti t •• -
. /

.'" ._ nhoras -�línica Geral IrUrgIaO en 1S a �
CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

tal dOI ,Servielore. do i:.tado.
R4'8id�ncif Especialista em elentaduras an'\_. Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286(SerViço elo prot. Mariano d, �n, •

drade j. Cunsulta.: pela mallhã no r
tômlcas. Horário: Das 8 àS 12 ts • (Praça Etelvina Luz) �

•
Hospital ele (jarlelade. 'A tarde ela. Rua Gal. Biünconrt n. 121. <\.tenele com hora marcada �••O••••••••••••O �••••@� •••�.,.!
16,30 �oras em diante no consur, Telefone : 2H. A�Is& sua ellst,uta clientela cue

tório, à Rua Nune. Machado. 17,
R CQJ;lFsuI�tó� 'muelou seu consultório para & ;Uà

esquina da Tlradente. - 'fellt. ua e ipe chmldt A.

37.,Esq. ÁJvaro.�e Carv.lho. Felipe Schmlelt, n, 30-A _ Em
2766. Re�ldênolá - RUI Kare- Ir'''
chal Gama D'Eçl 0.0 141 _ Tel. H9rário:' trente ta Padaria Carioca.
8120.

••

t' ff .rrlU" ti. lUA. .11'-. �eC"uDd. • ,.&-relro
r ••• 15 à. 17 bar••

BorArlo: ela, 14 iii 16 bor..

Días I_!·:·_I�:;.C_"_
••u.. ,ohm'"

I DRA�';r;:' S(HWEIDS�N- ;;�lilEk
����...nl;�����t�d�. _ .� .....

DR. ANT�::�Ã�UNIZ DEI C���.��a�?�mS������Sa!u.(���t�ÇAS
� Paulo 'lua Vltó.rl. '67 - �•• , II -

CII:�aCIA TRAUMATOLOGIA
I r.,.atam���) de hemorroidas. !lstu1aa et.<;.

ORTOPEDIA
Te!. 14-89.' Ctl'ur'"'ta analConsultóriO: Joãc. PintO, 14 •

"'.... 1(0 rel .. lltráf\co d. UNITEH J'RE8M II'·'" Consulta: ela. lh à' 17 horu, dlá- CONSPLT 10: - P.ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

.-\ G E1':TE� E (,ORaESPOt�DINTE� rlamente. Meno. ao••'bado,. Re- Estreito
". rbÓO, otI Rlunjcjpio." ":A'TA CA'I.-\RINA .<1e1êncla: Bocal\l.a, 135. FOIle 2714

J. N U H·C . .JS
"'cI"�hllbi .. C'f>nuato. dI' acordo ('t." , talw-I..... Ir.'

c; I<� H (4;'N T t:
l)"·!llnt.'o� Fernilnde'lI ri .. �(l u 100

REDAfORES
Osvaldo Mello - Flávio, Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Msehaco - Zury �lacha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLA80RADOHES
Prof, Barreiros Filho - Dr. 'Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alddes Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof', Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvsnaj - Prof.
Manoel ito de Orn ellas - Dr. MHton Leite da Costa _
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - Aey Cabral Tel"p -

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

P (1 8 I I (' , n A {l I
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virg11io
- Ivo Frutuoso.

�ItPHr.�.NT.4NTI

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00
A direção não se respcusabihza pelos

("1101 PII"" i"1i·!1Vrl01".l r,.nq llrti[1."\<il Jl!;:.Qln��r1n"

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO. ESPECIALIZA·'
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

,

Casa

João Morilz S. 8.

..

" ·SC04�-�R'GCIIAN7f. TODIJ��
7T\ ..
" " '.. �. nos VAPCJOS

�M·� �D�. 'trf�t/? ,.
.'

, �
�A SUIJERAl\A" 1'81\1.:" 11 DE NOVEMBRO - ISQUIN.l

Kl"A FELIPE SCBMIDT
fll.lA1 '" SAJJEItANA" DISTRITO DO SSI'J:SITO - CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRU,"O

I
UlplomaOo peia Faculdade NIOlO.
nal ele Meellclna da Unlv�.ldldl

do Br.IU

!
I EX-Interno gor concurse di •••,,_

I ulelaele_Escola. (Serviço do prot.
OctáVIO Rodrlgue. Llml). .z- DIPLOMAI1 PELA UNrJER's?.5"ADE DO PARANA

I Interno do Serviço de Clrurgll do R <;� X _ PONTES _ PIVOS
Hospital I.A.P E.T.C. do Rio d,

dATAMENT'DS DE CANAL
I janeiro. MédlC� elo Ho.pltal de 1
Carlelade e ela fl·p HORÁRIO .,. das 8 às 12 e das 18 às 20 hora,

I nrlos Corrê.. ,.," HORAS MAtCADAS ._ das 14 às II! horas

UO�:NÇAS ,...,. RUA TRAJA�O. 29 -- 1.0 andar
p..vv- SENHORAS - - I __ " _

OPERAQOES - \
oJ!:M DOR pelO métociO ;;\ 1'1

..

, O T I!
_

( ,

�SIr.o_prof1l&tleo , a,l J,; _
J

o: u�".l.oiit\ 1?1tl-�-�, lO. .�l .,
-.....::::..r...:::-.r----

,8.00 bOral. AtendI {j4';""" "fi(f� ,"{',\".
PI">' aread.,. T'Ie1oj1. Com !i;:'::-'---? �:� ..ejde pagamento, vende-se lotes
'Uoi> "�v_,,.lcr,,:- ""_UI_ rdrtlrl\. "}o'ngo praz� se'l Juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró·
Blttencourt n. 101. " d t· '. s aximo a Penitenc na. Podendo o compra ar cons rUll u

...
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA
- DOENÇAS DO PULAI.10 -

- TUBEllCULOSI _

CODault61'Io - RUI Felipe
Schmldt, a� - Tel. 1801.

DR WALMOR ZOMER
GARCIA

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

DR. LAURO DAURA
CLINICA G••AL r'

I!:speclaUata em molé.tlal d' se
nhoras e ·vla. urln,rlll. Cur. 0_

11caJ elas ln1ecçóe. 19udll • erG

>Ieas. elo aparêlho genlto_urbl6r10
,m ambC'. o. aeXOI. Doenou do

,parêlbo Dlgeatlvo.. do llftemII

,erV080. 1J0r,rto: 101$ .. H •

I
! '1! àS' 5 bora. - COJllUlt6r1O:
!{ua Tlradente., 12 - 1,0 andar

Fone 3246. RlI1l1lno1a: ...
'.acerda CoutlD.bO, 11 (CbAoara do

"�8panha - Fon. U••

r.R. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GJilRAL

lIoença. de S('!1horll - .i.'lOO'O
logla _ Eletricidade JUdiei

Copsultõrto: Rua Vletor ,)111_'

I
re11e. 0.0 28 -- Telefone 8307

Consul tas: ,Da. I 5 hora. em dlant•.

Reslelêncla: Fone. 8.421. RUI, BIU.
neoau, D. 71.,

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to. das 16 à9 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos. Saraiva, 470

_ Estreito _ Fones 2322 e

6367.

Dr. 'Hélio Peixol�
,ADVOGADO

Escritóriú' - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.

, .1'
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.

Telefone" - 2422.

VENDE·SE
Duas Bicicletas Monarlt.

REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIAO _ S.C. Preço de ocasião. Tratar à
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS rua Duarte Schutel. 42.

�"

IRA. EBE B. BARROS
lf,..lNICA DE CRILlNÇAS

I "'UQJtórl..,. a......eI. COIlIllU..,

DE�ADURAS INFERIORES

MiTODO PROPRIO
FI AÇÃO GARANTIDA

.:�(�.;';_.. ;�.:�.;.:;l,,:.<Y �.:,_. . .'
_

DR. OORRIS lCHWEIDSON
CIRURGIAU lJENTISTÁ

Montepio 3.0 andar - Safa 305 -

DR. MILTON SANFORD DE

DiplomadO JVE�!���!�L2SIri'tituto Nadonal

Medicina e

Ci�gia
do Rio

j
do Clll,cer.

de Janeiro. E Interno da OO}o.NÇAS DE SENHORAS -

Clínica Urológic do Hospital PAR'IOS - UROLOGl.\ -

p'edro Ernesto (Serviço do
-

CIRURÇUA_
Prof. RuPP) e d :J.IiIaternidade lHelJde, pela manha, �a
F'ernando de :rvn,galhães. Maternidade Carlos Cor�el�.

, Residênci.1: Rua Demetno

E:<-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n_.O 26 - Fone: 2305

A1fNDENDO DIARIÀMENTE NA .

MATER'�IDADE CARMELA OUTRA
SfRVIÇO DE RAIOS X

Radlologistls: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
. I EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames dOj'Estômago - Vel'icula Biliar -- Rins

rorax - OssosJ - Intestino, etc.

Histerosalplngografia Ra�Í\.,grafia Obstétrica

(Gravidêz) -. Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODli:iRNA MARCA

SIEMllNS RECENTEMENTE ADQUIRIDO,
ENDERJ!:ÇO, Rua Irmã Benwarda s/no Ônibus à por

ta {Almte. Lamêgo).

RAUL Pf�R[IRA CALDAS
j�DVOGADO

"Questões Trabalhistaf'
Escritório: R�a Joio tltnto n 1. lObO

t I'letone u. �.487 - CalXii P:Jittal n. II

bORARIO: Daa 13 t.a 1'7 horu.
xxx

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica !los �eus clientes o novo horário de consul

,"1' I-�''"'I�,tas.
. . �. """,L. 'R,

DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

-----,�----- --------

o SUL

UMA REVISi;\ MODERNA

Escr�dY&cacia
�U�:..}J�H�-Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
� Acácia Garibaldi S. Thiago

.

Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

�uestões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crimi-.
lais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven-'
la de imóveis - Naturalização ..,- Inventários - Cobran

n'lS - Contabilidade: escritas. balanços, análises e perícias

ALUGA-SE .ALUGA-SE
. . COM TRÊS (3) PECAS A

Uma: �af?,�propr.la para
RUA CONS, MAFRA N0

�o,

'il4��U��'ltt-I�-r'_·_"
�.,

,- '-"" -z;.,

.heiro Mafra, ;:,i� 188 (FUNQu.,)
Tratar na rua Dos VER E TRATAR NO

Ilheus, 20 ou pelo fonr LOCAL.
3311.

,

:ampanha Pró Construção da Malriz
de Nossa Sen�oril da Boa.Viagem
em Saco dos Limces - Florianópolis

365,00
8,00

900.00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150.00

280,00

1 saco de cimento Cr$

1 saco de cal .

1 carrada de areia .

I carrada de pedra britad.a .

1.000 ti'jolos "" .. ' .

1.000 telhas ,., .

1 servente (diária) .:.

1 pedreiro (di:ária) .

A união faz a forçél! Com a sua colaboração, por pe

quena que sejél, estará acabada em breve a igreja! Tod')

e qualquer auxilio, será recebido com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

Remt.: Pe. F. de S. Bianchinl Catedral -

Florianópolis - S.C.
__ "oJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, ....

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE S. CATARINA
FLORIANÓPOLIS, Quarta-Feira, 6 de JULHO de 1960

•__
�� •• -. -n ___

J ü1Z0 DE DIREITO DA

COMARCA DE TIJUCAS.

Edital IIEDITAL
sua poese, ciente prevíamen,
te o órgão do M.P., com ci- JUIZO DE DIREITO DA 4.a; do Ministério Público, o Re_
cação, após julgada por sen- VARA DA COMARCA DE' presentante do Dõmlnío da
tença a justificação, dos FLORIANóPOLIS União, e, por edítaís, com o JUIZO DE DIREITO DA La justiça, abaixo indicado, e de Rodagem qus segue para
confrontantes conhecidos do prazo de trinta dias, os in. VARA DE FLORIANóPOLIS que êste subscrevo, em cum- os Ganchos, com a área de

imóvel, os quais residem EDITAL DE CITAÇÃO COM terressadoe incertos e des- prímento ao respeitável setenta e oito mil- setecentos

nesta: Cidade, á excepção do O PRAZO DE TRINTA (30) conhecidos, para no prazo Edital, pela prazo de trinta mandado expedido pelo M e quinze metros quadrados
Dr. Aderbal Ramos da Sil- DIAS legal, contestarem a ação. dias M. Juiz de Direito da Cc· (78.715 m2) fazendo frente

va, residente em FloriaÍló_ 70) _ E, não sendo contes- marca Doutor Jaymor Gui- com terras de marinha e

O Doutor Manoel Carmona polis que deverá ser citado O Doutor MANOEL BAR- tada, seja desde logo, reco, Para citação de RAUL M. marães Collaço, nos autos da fundos com quem de díreí-

Gallego, Juiz de Direito da por precatória; do Dr. Pro- BOSA DE LACERDA, Juiz nhecido e declardo o domí; PEREIRA, que se encontra ação executíva que se pro- to, extremando pelo norte

Comarca de Tijucas, Esta. motor Público da Comarca, de Direito da 4.a Vara _ nio da requerente sobre o em lugar incerto. cessa no Cartório do Civil com terras de Pedro Bruno

do' de Santa Catarina, na e dos interessados ausen, Feítoc da Fazenda Pública imóvel acima descrito, por desta Comarca, sendo exe- e pelo sul com quem de, di-

forma da lei, etc. tes, incertos e desconhecí; da Comarca de Floríanópo; sentença de Vossa Excelen- O Doutor Waldemiro Caso quente' o Banco do Brasil S feito e uma casa de mate-

FAZ SABER a todos quan, dos, êstes por edital, afim lis, Capital do Esta'do de cia, e mandado transcrever caes, 10 Juiz Substituto, da A. e executado, RAUL M ríal, coberta de telhas com

tos o presente edital de cio de que, no prazo legal, que- Santa Catarina, na forma no Registro de Imóveis desta 18 Circunscrição Judiciária l�EREIRA, em diligência me 214 metros quadrados, e

tacão com o prazo de trín, rendo, a contar da citação e da lei, etc. Comarca. Dá a causa o va; do Estado, no exercício ple , (Urigi ao lugar Ganchos, dís, duas casas de madeira co-

ta' di�S, de mtereasados au, sob pena de revelia, apre- lar de Cr$ 4.000;00. Rol de no do cargo de Juiz de Di- trito desfe município de Bi- berta de telhas, sendo uma

s�es,
incertos e desconhe- sentem contestação. 4° - FAZ saber aos que o pre, testemunhas: Domingos Ber , reito da 10 Vara, da Comarca i,uaçú, distanciado trinta e com 105 m .quadrados 'e ou-

c:; s, virem ou dele conhe; Não sendo contestada a ação, sente edital de citação com nardo. Marcelino Anacleto de Florianópolis, S.C., na cinco (35) quilômetros da tra com trinta metros qua

c;' ento tiverem, que por requer de plano a proce- o prazo de trinta (30) dias, de Oliveira. Florianópolis, 1° forma da lei: séde desta Comarca, e sendo drados edificadas. nos refe-

P.... ·te de Estevão Caetano dência da mesma, para que virem ou deles conhecímen- de março de 1960. (assinado) aí procedi a penhora dos se- ridos terrenos, transcritos

Rita lhe foi dirigida a petí, seja reconhecido e declara, to tiverem que, por parte de Carlos Gonzaga Filho FAZ SABER aos que o guintes be,ns. pertencentes sob nO 3718, às fls. 90 do li-

dia do teor seguinte: do, por sentença, o domínio MARIA DA SILVA FORT- Assíatente Judiciário. Em a presente edital de citação ao executado, a seguir des- vro 3-D, em 1.3.50, no Re

:'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di; da gleba a favor do Suplí; KAMP na ação de usuca, dita petição foi proferido o com o prazo de trinta (30) crítos: Três (3) terrenos gistro de Imóveis desta Co

reito da Comarca. Estevão cante, com sua transcrição pião, em que requereu pe, seguinte despacho: - Rec. dias virem ou dêle conheci. sendo: O primeiro da marí- .narca. Em seguida lavrei o

(jaetam Rita, brasileiro, com no Registro de Imóveis. Pa, rante este Juizo lhe foi di. hoje. A. á conclusão. Fto., menta tiverem, que por êste nha, sito na sede do distrito presente auto que vai devi-

65 anos de idade, casado, ra efeito de alçada dá-se á
_ rigido a petição do teor se- ríanópolís, 28 de março de meio ficam citados os in. de Ganchos, neste Municí- damr-nte assinado. Biguaçú,

lavrador, residente e domí, presente o valor de guinte: _ Excelentissimo 1960. (assinado) Manoel tereseados incertos, bem co. pio, com quinze metros e oi- 29 de dezembro de 1959. (Ass

ciliado nesta Cidade, por eeu Cr$ 3.000,00. Protesta-se por Senhor Doutor Juiz de Direi. Barbosa de Lacerda. Subindo mo RAUL M. PEREIRA, por tenta centímetros (15,80) de Rommldo Durval Boroa -

Assistente J·udiciário no fim todo o gênero de provao ado to da 4.a Vara da Capital. Os autos á conclusão foi pro- todo o conteúdo do que frente, tendo as seguintes Oficial de Justiça. CERTI

assinado (doc. junto), vem mi tidas em direito, Inclu , MARIA DA SILVA FORT- ferido o seguinte despache: adiante se segue: controntações : frente para DÃO. Certifico - que os

perante V. Excia., com o de- sive depoimento pessoal dos KAMP, brasileira, casadla, Designe o senhor Escrivão PETIÇÃO: Exmo. Sr. Dr. o mar fundos com terras ímóveís constantes do auto

vida acatamento, propor a interessados, inquirição de doméetíca residente nesta dia e hora para a [ustítlca, Juiz de Direito da la Vara. dos trnnsmítentes (A firma le penhora retro, acham-se

presente Ação de Usocapíão testemunhas e vistoria. Nês, Capital no Sub distrito da çâo, cientes os interessados O BANCO DO BRASIL S,A., Furtado e Dourado Ltda.), f' hipotecadas à Caixa de Cré

estribado no artigo 550 do tes têrmos, R. e A. eUl;a com Trindade, por seu Assísten, e o doutor 4° Promotor Pú, nos autos da ação executiva pelas laterais, com terras de ilino. da Pesca, conforme ins

Código Civil, .com sua reda, os inclusos documentos, Pe, te Judiciário abaixo nomea- blíco. Florianópolis, 28 de que move, perante essa Va- '-Luiz Arcorro de Oliveira e crlçâo nO 239, às fls. 16 do

lo alterada pela Lei. n. .... de deferimento. Tijucas, 24 do, conforme instrumento de março de 1960. (assinado) ra, contra RAUL M. PEIREI. também com Os transmíten- livro 2-A de Inscrição Hipo-

2.1137, de 7/3/55, no decurso de maio de 1960. (as) Clau, procuração anexo, vem com Manoel Barbosa de Lacerda. RA vem expor e afinal re- tes, e uma casa construída t-cária do Registro Imobi

da qual, sendo necessario, dia Caramurú de Campos _ fundamentos nos artigos SENTENÇA: - Vistos, etc. querer o seguinte: 1° - que de tijolos, coberta de telhas liário, �a�ta Comarca. Dou

provará 10 _ Que, há mais Assistente Judiciário." Em 550 e 552 do Código Civil e Julgo por sentença a justi- foram penhorados bens do envidraçada, com o pido de fé. Biguaçú, 29 de dezembro

de trinta anos, está na pos, dita petição foi exarado o 4054 e seguintes do Código ficação constante de folhas e executado na vizinha comar- cimento própria para fábrí- de 1959 (Ass.) Romualclc

se de uma gleba de terra de seguinte deepacho: - "A. de Processo Civil, expor e folhas em que foi requerente ca de Palhoça conforme auto ca de conservas edificada no Durvnl Borba - Oficial de

forma irregular (croquis designo o dia 22 do corrente depois requerer o eeguínte: Maria da Silva Fortkarr.p, de fls. 75; 20 - que também referido terreno, transcrito Justiça.

anexo), localizada no lug= r ás 10 horas, no FOl:um, para - 10) - Que ocupa mansa afim de que produza os seus foram penhorados bene na sob n.? 5.279. à fls. 119, do CERTIDÃO DE FLS. 20v.:

"Joaia", desta Cidade a a audiência de justificação, e pacificamente sem inter. devidos e legais efeitos. Ex- comarca de Biguaçú, con, Livro nO 3-E; O segundo sito C'ertifico que em cumpri.

qual faz frente com t�rras .eitas as devidas intimações. rupção por si e por seus ano peça.ua mandado de citação forme autos de fls. 93 a 94;' na séde do distrito de' oan- manto ao presente mandado

de Ezequiel Vicente da Cos, Tijucas, 1°-6-1960. (as) M. tecessores uma gleba de aos confinantes do imóvel 30 _ que o executado deve chos neste Município, com a e sua - respeitável assinatura

t:j> numa extensão de 32 me. 2aI'mona - Juiz de Direito." terras situada no Subdístrl; em questão bem como ao 40 ser intimado dessas penho , área de quatrocentos e vinte que íntímeí nesta Cidade, em
t1'os; fundos ao Norte com Feita a justificação, foi pro- to de Trindade nesta Capi- Promotor Público, na qua, ras, na forma do art. 948 do e seis metros e sessenta cen, FloriaPoópolis, digo, de Flo

terras de Aderbal Ramos da ferida a seguinte eentenca: tal, há mais de trinta anoe. [idade de representante da Código de Processo Civil; 4° tímetros quadrados (426,60 rtanópolís, a senhora do exe

""1)1a, numa extensão de 80
- "Vistos, etc. Julgo por '20) - Que dito terreno se Fazenda do Estado e do Or; _ que havendo ditas penho, m2), tendo as seguintes, cutado que se negou a pas-

',-trof!; a Oeste, numa ex- sentença, para que produza acha encravado, e com as gão do Ministério Público, f_ ras recaido em bens ímóveíe, conrrontaçõss: norte, frente sar o seu "ciente", e infor

nsão _çie 40 metros, confio seus legais e jurídicos efei- seguintes dimensões e con, ao doutor Diretor do Servi- delas também devem ser in- com as terras de marinhas, mando estar seu marido

,a com propriedade de Per. tos, a justificação retro pro. frontações: frente leste, com ço do Patrimonio da União timada a mulher do execu, pertencentes ao transmi- Raul M. Pereira no Rio de

pétua da Conceição, nesta cedida nestes autos are. 31,50 metros com a reque, para todos contestarem atado; 50 - que o executado, tentes (A Firma Furtado c Janeiro, ignorando data de

,altura sofre 'a gleba uma querimento de Eutevão cae, rente; fundo oeste com 32 pedido, querendo, no prazo contra o qual correm, nesta Dourado Ltda.i, sul com dí- ,sua volta. O referido é ver

abertura de 20 metros, no tano Rita. ,Citem-se, por metros C0111 terras do EDtR- da lei. Outrossim, citem.se mesma Yara,_,o.cyersos Q,utros tas de João José Pinto leste dade e dou fé. Florianópolis,
sentido L O, . .seguindo no mandado, o_,s confrontantes do de Santa Catarina; lado por edita1s ... ��m �o prazo de procedimentos exeeutivos. ele com (utas de llld iras �,,-:>'.... -:l....l..r1�a:>.·-_...-tl Ide í960. - (Ass.)

Cd
�l �-. '�f\C! 'h'd ,.. I 354 t t

.

t \) ()'J,-""aro "'}Õuc._Mj,,,,,, '''U; "<.'1 � Qj]Vél -

sen I (j S'-N, com 110 mev� con.�e(;l ��Q_ÍRiJ�L e,l'.€'s· J. com me_ros com rm r -- há muito abando�-s"e .�.
__•• "í1da, e ao Oeo8- �dson er",.

'. < I' v

confinando nessa extensão "'§idéntes- nesta Cidade; por I quem de direito; lado Norte, In ertos, Clt1rÇa; e.5513. ue

' .",'0;
JVll1 Luiz João de Olivei· Oficial de Justiç�

com propriedade de José precatória, o confrontante com 346 com terras de Rudi deverá ser feita de confor. i.!i)U paradeiro. Requer, ante ra, transcrito sõb nO 5.280 PETIÇÃO DE FLb. __ .

Coelho e Benjamim Fostino, Dr. Aderbal Ramos da Sil_ Schnorr. se) - Que o ter- midade com o artigo 455 § 10 o exposto, a intimação do a fls. 119, do livro nO 3-E c Exmo: Sr. Dr. Juiz de Direi
quando [Iofre uma entrada va, residente em Florianó- rena em questão OOSSUe a do Código de Processo Civil. executado RAUL M. PEREI. um Galpão', construído de to (lJ3. 1.a Vara. O BANCO DO
de 20 metros no sentido polis; por editais, com o pra- área de 11.020,00 m�tros qua. Custas final. P.R.I. Floria- RA e sua mulher das penho- madeira, em estado de mi- BRASIL S.A., nos autos da
OL, para seguir novamente zo de trinta dias na forma drados. 4°) - Que a reque. nópolis, 14 de junho de 1960. ras aludidas, por m�ndato, nas. edificado no referido açã'c <;:xecutiva que move

no sentido S-N, numa ex. prevista no � 1°,' do artigo rent� construiu benfeHorh� (assinado) Manoel Barbosa e se não fôr encontrado, por terreno; O terceiro terreno perante essa Vara, contra
tensão de 200 metros, confi_ 455 do C.P.C:, os interelJ. pagando sempre o[! impos_ de Lacerda - Juiz de Direi- edital, sem mais requeri- de marinhia, situado na séde RAUL M. PEREIRA, repor
nando com terras de Sera. sados ausentes, incertos e tos e, que não são terras to da 4.a Vara. El para que mentos, na forma do art. do distrito de Ganchos, nes- tando-se ao exposto e aos

1ina Silva, sofrendo nova desconhecidos; pessoalmen. devolutas. 5°) - Que, pos- chegue ao conhecimento de 177 nO I, do Código de Pro. te municipio, com dezessei� fundalpentos do seu reque·
2.bertura de 20 �etros no te o representante do M. 'mindo a requerente há mais todoti mandou expedir o pre. ces�o Civil. Nêstes Têrmo[) metros (17) de frente, tendo rimento de fls. 17, vem, res
::entido L-O, para, finalmen. Público. Dispenso a citacão de trinta anos dito terreno, sente edital que .será fixado Pede deferimento. Florianó- as seguintes conf:l"OutaçÕl,es: peito.;;amente, requerer seja
te, seguir no sentido. S-N, do Representante do Do�í. por si e seus ímteces[!jres no lugar de costume e pu. polis, 29 de março de 1960. frente mar, fundos com um o citadl� .réu citado por edi
llH!na extensão de 2.588 me. nio da União, por entendê-la com "animus domini" está blicado na forma da lei. (Ass.) Rubens de Arruda Riacho e pelas laterais com tais, na forma do art. 177, no
tros, confinando com pro- de��necessária em face da desta forma configurado o Dado e passado nesta cida. Ramos _ Advogado. terras de Herdeiros de João do Códigd do Processo Civíl.
pri:dade[! de Francisco Cos_ jurisprudência do Supremo usucaplao extraordinário. de de Florianópolis, aos de- Fermiano Santiago e com os Nestes termos' Pede Deferi-
ia, Pedro Andriani e Dr. Tribunal Federal e do Tri. 6°) - Que pretende legiti- zesseis dias do mês de junho Auto de Penhora de fls. 75, transmitentes (A firma Fur- menta. - .Florianópolis. 2 de
João Bayer Filho; a Leste a bunal de Justiça dêste Es- mar sua situação de' fato, do ano de mil novecentoú e

Aoi.! 7 dias do mês de de. tado e Dourado Ltda.) trans mailQ de 1960. (Ass.) Rubem
gleba confina numa exten. tado. Trata-se de terras in- requer com o devido respei_ sessertta (1960). Eu, Vinicius zembro do ano de mil nove· crito sob nO 5.281, à fIs. 119 Arruda I:tamos.

, ão de 35 metros com Ale- terioranas e a cautela re. to a Vossa Excelencia, de. Gonzaga, Escrivão, o subs- centos e cinquenta e nove livro 3-F e umla, casa tipo DESPACHO DE FLS, 22:
xEndre Ternes, numa de 20 comandada diz respeito aos :_.ignação de dia e hora para crevi. (assinado) Manoel (1959), na localidade de chalet, construíi:la. de, tijolos Nos autos. Como requer. _

metros, C\)111 Olegário Cle- terrenos alodiais de marinha serem ouvidas as testemu- Barbosa de Lacerda - Juiz Bom Retiro, distrito de Pau.
e madeira, assoalhada, co· Fpolis., 2-5-60. (Ass.) Eucly-.

mes e numa de 60 metros, o que não é o cáso da espé_ nhas arroladas, em seguida de Direito da 4.a Vara. lo Lopes, desta Comarca, on· berta de telhas, parte envi� des de Cerqueira Cintra
com Antônio Machado, quan. cie. Sem custaL�. P.R.I. Tiju. citados os atuais confron.1 Confere com o original de eu Oficial de Justiça, ful ctraçada e edificada no dito Juiz de Direito.
do sofre uma abertura de cas, 27 de junho de 1960. tantes e interessadou certos' O Escrivão em virtude do presente mano terreno. Elm Guaporanga um E, para que chegUe ao co.
28 metros no sentido O-L, (as) M.· Carmona Gallego _

e seus conjugues, o Orgão I Vinicius GonZ(l,ga. dado retro e sendo aí deixei terreno, digo, dois terreoos nhecimento ,de todos, mano

para seguir no sentido S.N Juiz de Direito." E para que I
de intimar o executado Raul sitUlados no distrito de Gan- dou expedir o presente edital

numa extensão de 2.723 me_ chegue ao conhecimento dos M ISS A D E 7.0 'D I A M. Pereira, em virtude, de chos. deste município e co' que será afixado no lugar de

tr�s, onde confina com pro. interessados e ninguem pos-
mesmo não residir nesta Co. marca, sendo o primeiro C'om costume e, publicado na for.

pnedade de Ponfilo Joaquim sa aleg.lr ignorância, man_ C '0 N V T E
marca, motivo pelo qual pro. trinta � cinco metros e dois mia, da lei. Dado e passado

da. Silva. Dita gleba perfaz dou expedir o presente edi_ cedi a penhora em béns do centímetros (35,2) de frente; nesta cidade ,de Florianópo
a area de 227.020 metroD tal que será afixado na se- Espósa, filhos, irmãos, genros e netos do inesquecível

executado que é o seguinte: com, o fundos que se achar, !is, aos trinta dias do mês
quadrados. 2° - Que o Su- de dêste Juizo, no lugar de ROSEMIRO IDALINO DE ABREU, valem-se dêste mek

Um terreno sitaudo no lu. com a área de cento e cinco de junho de mil novecentos

plica,nte vem exercendo pos- costume, e, por cópia, pu- para externar os [)eus mais profundos agradecimentos l?
�ar renominado 'Bom Reti· (l05) metros quadrados, e sessenta.

se. sobre a gleba assim des- blicado na forma da lei. Da_ todos que, de qualquer modo concorreram para minorar- 1'0, dL';rito de Paulo Lopes, mais -ou menos extremando Eu, (Assi.) Maria Juracl

�l'lta de maneira pacífica, do e pamado nesta cidade lhes a dor no doloroso transe porque tiveram que passar
desta: comarca, com a área a leste com terras de mari- da Silva, Escrevente Jura.

mmterrupta, sem oposição de Tijucas, aos' vinte e oito Outrossim aproveitam o ensêjo para convidar aos pa.
de 1.276.000 m2, fazendo nha, a oeste, com a Estrada mentada, O subscrevo. (Ass.)

ou con1;estação de terceiros dias do mês de J'unho do ano rentes e pessoas de ruas relacões pa
.

d 7 (J d'
frente ao Leste, em terras de PúbliCl3, ao norte clom quem Waldemiro Cascaes JUI'Z dn.

e com "'animus_domI'nI', tI'. I
d'e mI'l novecentos e sessen

�. ,
ra a mIssa e . la

Francisco Inicio Fernando e
"

rando da m ,- que em sufrágiO de sua boníssima alma mandarão rezar de direito for e ao sul com Direito.
.

esma o suutento ta. Eu, (as) Gercy dos An_ nu próxima quarta-feira,yia 6, às 7 horas, na Catedral
fundos ao Oeste, com quem terras de Manoel Antônio Confere com o original.

se�/ de SUa família, com o jos, Escrivão, o datilografei Metropolitana.
de direito for; extremando Faria, e. o segundo terreno Ma·ria Juraci da .Silva

��eIVO de mandioca. 30 _ conferi e subscrevi. IDent� A todos que comparecerem a este ato de fé cristã an-
ao Norte, com terras de Fer. que é cortado pela Estrada Escrevente

.

'
em face do exposto, de selos por se tratar de tecipam agradecimentos.

nando J. Cabral, e ao sul, I

�let:nde legitimar sua si. Assistência Judiciária (as)

S.,y.·
•

.,.Nl1:XOI) 11 ��:a ��as ::sc�mareina�.oBeer.��él- li MOTOCICLETAa�iiÇ�o de fato, na forma dos M. Carmona Gallego .:_ Juiz
v

c.P.�.�.p�:a oe q�:uI����!r d� �;ig�����to. Está conforme o i. •
�����:�� er::i: d�U!�d::� I' Vende-se uma

V. EXcla de' - CI' d' da S'l
hora e

�, .slgnaçao de dia, Data supra. O Escrivão: •
au 10, I va, a quem es-

lOcaI para justificar Gerc-y dos Anfo&.
•

p a r à o a s s o a I h o I
colhi para depositária até

,- • , •

ulter1kJr deliberanão do M.

d E t L M Juiz de Direito. Do que

Campanha de' r:ducaca-o de Adultos I' o seu s c r I o r I o ou. a r para constar, lavrei o pre�
�:

. B I
sente auto, que comigo assi-

:1 e e z a nam o dG>positário e duas

CONHECE UM ANALFABETO ADULTO testemunhas abaixo. (Ass.)
OU ADOLESCENTE? PROCURE, VOCE I D is ti n C ã O Antôn�o João de Melo �

MESM ;'
Oficial de Justiça. (Ass.) -

0, ALFABETIZA'-LO. COLABORAR • D u r a b I"II" d a d e
Cláudio da Silveira - Depo-

COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE
• sitório. (Duas assinaturas

ADULTOS E' DAR UM BELO EXEMPLO: I f
-

O t ilegível) Testemunhas.

•1 n ·ormacoes e rçamen o
I Auto de Penhora de fls. 93DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE' COM- Osvaldo Meira • a 94. Aos vinte e nove dias

PREENSÃO DEMOCRA'TICA E AMOR AO : i do mês de dezembro do ano

BRASIL, ! Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 de mil novecentos e ci.n

............................................. �quenta e nove, eu oficial de
��=��,,���.�-9����������=��=

EDITAL DE CITAÇÃO, COM

O PRAZO DE TRINTA DIAS,

DE INTT?RESSADOS AUSEN

TES, INCERTOS E DESCO-

NHECIDOS.

Y:EN·DE-SE
Motocicleta BI SI A.

em farma. Tratar na Prainha, nr. 153

VENDE-S'E
Uma oUma barraca de madeira medindo mts 2,80 x

1,80 próprio para venda de frutas e legumes - Tratar na
Agência de Revistas no Edificio Hotel Royal.

V E N D E-S E
Vende-se uma casa dotada de todo o confôrto, com

3 dormitório:: f. demais dependências, sita à rua Uru�
Tratar pelo Fone 21.28, das 8 às 12,00 e das 15,30

guai, esquina.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VENDE-SE

Jurisprudencia�
Apelação criminal n. 9.245, I Is,'.) porque tal prazo teve

ia comarca de Criciúma. ! início a 17 de novembro, sex,
Relator: Des. Ferreira Bastos ta�feira, data da intimação

da sentença, que, no mesmo
- Não se conhece do dia, foi registrada, (fls. 61).

Nâo há que se aplicar ao

caso, por incabível, a lei n.
- Aos prazos que se íní., 1.403, de 1951, que somente

prorroga de um dia útil o

prazo iniciado e concluido

recureo por sua maní,
festa intempestividade.

ROS sábados.

CENTRO ;�.Avenida Rio Branco
Apartamentos em
Condóminio
Rua Ferreira Lima
Terreno
Rua Almirante Alvin
Terrenos
Avenida Hercilio Luz
Apartamento
Super Mercado Municipal
Bancas
Ruaa Visconde Ouro Preto
Casa e Terreno
Rua Brig. Silva Paes
Casa e Terreno

ESTREITO
,k. '''''�''''��IRua Al'acy Vaz Callado

.

Casa

BARREIROS �i"
:·í�'?\t"��,.�_....._.,�������_
Rua Ma:y Bcll1'amam (Trav).
Terreno
Loteamento Florianópolis
Terrenos
Rua Portella
Casa

ciam numa sexta-feira,
não se aplica o disposto
no art. 3.° da Lei n. 1.408
de 9 de agôsto de 1951.
- Observância do art ...
798, § 1.0, do Código de
Processo Penal.CAPOEIRAS

Rua Apiai
Terreno Vistos, relat.adoo e dis;

cutidos êstes autos de

apelação criminal n. ..

9.245, da comarca de Cri
cíúma, apelante Manoel
Pedro Pereira e apelada
a Justiça, por seu Pro
motor:

ACORDAM, em Câmara,
.rrmínaj, preliminarmente e

),)1' unanimidade de votos,
ião conhecer do recurso por,
.J.ue intempestivamente ma

nifestado.
Custas pelo apelante.
Manoel Pedro Pereira con

denado pelo Tribunal d� Jú
i em se.são de 27 de novem,

')1'0 do ano p, findo, ínter ,

pôs, em data de 2 de dezem,
oro, o presente recurso,
.ccebido no dia seguinte -,
'30m a nota: Dia 28-11-59 _

inicío da contagem do prazo
para a apelação foi sábado.

'efi�':0.alidade, o apêlo é In,
v

\� .1VD.

AGRONÔMICA
Rua Graciliana Ramos
Casas
Rua Alm. Carlos S. Carneiro
Depósito

.

R. RU;y Barbosa (S. Vieira)
Casas e Terrenos
Rua São Vicente de Paula
Casa
Rua Frei Caneca
Casa

MORRO DO GERALDO
Loteamento Portella
Terreno

EOM ABRIGO
Rua Copacabana
Terreno
COQUEIROS
Rua Juca do Loide
Terreno

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

ALUGA-SE Ferreira Bastos,
Prcsídents e Relator.

Hercílio Medeiros
Maurillo Coimbra

Fui presente:
João Carlos Ramos.

CENTRO
Rua Cons elhelro Mafra
Sobra do Comercial
Rua Melo Alvim
Casa Residencial

Super Mercado

Bancas

ALÉM DOS IMÓVEIS ACIMA, SEMPRE
NOVOS A VENDA E PARA ALDGAR

OUTROS

X'iNSlNO
, ..",

-'A' Vt'hllA A)
\.

BANCAS DE JORNAI1
E REVISTAS

:em

I
•

•

",li ep ilepsia, 'I'he Educational Division, Dep, envia
'. ratuitamente um interessante livrinho. Nenhum enfêr
no de epilepsia deve demorar em solicitar um exemplar.
TIm EDUCACIONAL DIVISION, Dep. 'i'54-G

880 Bergen Ave., Jersey C1t/Y N.J. U S.A.
Queiram en vtarc.m s grátis. um exemp131' do livri�ho indicoado

novembro, interpôs o réu, a

3 de dezembro seguinte, o

presente recurso, com o pra
zo já vencido, pois que c

mesmo teria terminado a 2.

A. SCHMIDT.

�
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlA.RIO DE S. CATARINA
.------�-----------------------------------..

[fOLUNA* CATO LlCAI
':'·',M-.'f���

,j:��UIZ��·��
Com surpreendente êxito, de Santa Catarina e ao Bin- Ao Parlre Ed,gar esta Co-

realizou-se' a Primeira Pás- c'i�ato dos Gráficos de Flo· luna envia muitas felicita
cca da Imprensa Falada e

'

r.a r ópolis e Rádio, Jornais" ções e espera que Deus cubra
Escr-ita. a toda a grandiosa classe, e sua cabe com as bênçãos rIr

Superando a expectatívi la este maravilhoso organisa céu.
foi br�lhante a Missa de co-I'�cr que é o padre Edgar.
munhao Pascal realizada dia I

').9 últírn '

915 h . l·,o
....PELOS AOS CONGREGA DOS DA ARQUIDIOCESE!

"
• o as , oras 1180 .

Catedral Metropolitana, c.
Por ocasião da visita de da Federação das Congrega

que compareceram pessoas
(S. Excia. Rsvma., o arcebis-. ções Marianas, da Arquidío

das diversas entidades quo po D. Joaquim, a Roma, en-' cesc de Florianópolis.
integram a classe da Irn- viamos um ramalhete eSPiri-1 Gr�3.to pelo preito de amor

prensa Falada e Escritla. tua; ao Santo Padre João 23; filial e de sincero acatamen
O jornalista. Pe. Alvino em nome dos congregados. 'to e devoção ao Vigário de

praun S. J. f'oi o celebrante Já em váric.s concentrações I
Cristo, o Augusto Pontifíce

falando ao Evangelho sÔbr� e_pelo _Rádio demos informa- concede' a bodas os Congl'€
.:t importância do jornalismo ÇOi'S sobre esta nossa oferta. gados Marianos e às suas

sadio e bem orientado.
',' '" '" famílias um particular Bên-

Num ambiente de Iru nca Agora acabamos de rece- ção Apostólica.
cordlalídada, os partícípan-

bel' do Papa uma carta. em

tes da Primeira Páscoa d2! agradeclmento :

Imprensa Falada e Escuita Vaticano, 13 de maio de 1930.

dirigiram-se para o Colégiu
Revmo. Sr. Pe. Alvino Ber-

Coração de Jesus or.de se
tholdo Braun, S. J.

Diretor dia Forleraçào das
CC.MM. de Florianópolis.
Venho

/'

comunicar a V.

Revia, que II;! Santo Padre re·

cebeu com muito bom grado
.) rico ramalhete espiritual

cera ii as esperanças

Na hipótese, o que preva
lece é o disposto no art. .,

798, � 1.0, do Código de Pro,
cez-so Penal, segundo o qual,
na contagem dos prazos, ex,
clue..se o dia do comêco e se
inclue o do vencimento.
Daí que, indubitávelmente

o dia do comêço foi sexta:
feira, 27 de novembro. fin
dando a 2 de dezen;bl'o o congnaçaram num bem S21'

prazo de 5 dias para inter; do lanche. A alegria era siri
)osição do recurso.

Florianópolis; 11 de março
ram em muitas novas vida ..

de 1960. Agra'decemos ao SindicaV

raia

de Jornalísta-, Prnfiss ionn
í

o flagrante acima, tomado 110 rcfeitórío do Colégio Cora
ção de Jesus, loao após" Mil'-l. na Catedral Metropolíta-

______________------ , na, (primeira Páscoa dos Jorr nlistas e Gráficos), vendo-
se, da esquerda para ai direita: Nazareno Coelho, da Rádio
Guarujá; Martinho Callado. de A Gazeta; Professor Custo
(lio Campos; Professor Francisco Mascarenhas e Padre
A lvino Beztholdo Era uno Martínho Callado, na oportuní
dade, teceu, em rápidas palavras, algumas considerações

PERDEU-SENOME , .

(fnvOl'
.

�S�l:�v·e;· .�;, '}'et':; d�' f'ô'l'�; l'
.

Um certificado de propriedade de um automóvel n.?
03997 - Marca Opel Olímpia - motor n.o 1525142390
- ano de fabricação 1951 - côr verde claro - Chapa
7 -71. Pede-se a pessoa que o encontrou telefonar para
62-62. que será gratificada.

ENDERÊÇO

CIDADE PAÍS
,

Inteiramente
UMA MÁQUINA DE TRICÔ

"VELOZ"
S 5.500,""\
Agora
CONSUL

Veia.como�, S81 barato ..•

no valor' de

Para Todo FreguêS 'Que A�qiurir
o SEU R E F R I GERA D O R,

P e I a s s u p e r

VANTAJOSAS CONDIÇÕES
DE VENDAS

EM

u- .......u". PfOM8" _...
__ • dIIptmdl_ fuando_ ......
COlA • .-lho, mâqulaa da atuaJIdacla -
"ELO&. tnjqVlDa de Irlca ultra r:lp'"
�o mm de 100 ponlol CIIlJ.
_Ies. \'ELQZ 6 leve • Clurâvel porqII8
• cn_ de metal especial. &ui
_cterbUc8a de p:oduto talp., se "
tacam Da 8QCIICiIo rãplda e euUIIIAtICIa
de tIO ...... _ 10 M&lIIIdII __

........�__ "I

CO�..1ÉRCIO E INDÚSTRIA

G E R MA NOS T E IN' S.A.
Rua Conselheiro Mafra, 47

Filial de Florianópolis
,

.

PRIMEIRA REUNIÃO
DA J.E.C.F.

Está ele parabéns 13. J. K·
C F. .oom seus dias de estu

lrs, realizados com a pre
sença do Assistente, das

Adjuntas, da Conselheira e

de um bom número de par
ticipantes.
Foi feita uma revisão das

. tivir!ades do 1.0 semestre c

'eram discutidos assuntos de
.ntarêsss geral para a classe

- estudantil, em relaeão ao 2.0
! semestre.

.

No café .of�reci.do pela Comissão Organisadora da Pascoo I
d?s Profl"',:'HOna!S da Imprensa Escrita e Falada, no Colé- \

"AH! SE CONHECESSES
,}'O Coração de JI'511S, houve muita alegria e discurso. Na O DOM DE DEUS"

I
:foto acirràr, o Padre Edgard, o organizador, a,�Tadecia a� I

� "Tal'�e Vos _amei, ó Beleza

,palavras proferidas pelo sr. Martinho Callado, ele A Ga .. 1 tao antl�a e. tao nova! _T.arc�e
�l'La, momento� an\tes. Da el:'querda para a dil'eita vemos'

vos lamel. EIS que habItavelS
o sr. Olavo Andrade, Professor Jucelio Costa, Pe. Edgard,! dentro de mim, e eu lá fora
) autor desta coluna e o cronista Lázaro Bartolomeu,

a procurar-Vos! Disflorme
--- .- . lançava-me sôbre estas for-

sôbre o magno acontecimento.

Aproveitando a sua passagem para Pôrto Alegre a
Cia. de Comédias de Ítalo Cúrcio, ator-autor e empreDário,
ocupará ll: nossa principal casa de espetáculos na próxima
�egunda_f'eira, onde apresntará a gozadÍssil11a comédia
em 3 atos intitulada .. "'ELA Ê O MEU TIPO!. " "E no final
um elegante shaw em que tomarão parte artié,tas do Rádio
do Rio e S�o Paulo como sejam: Marina Galhardo, (irmão
do famasa Carlos Galhardg) uma das belas voses da Tupy
do Rio de Janeiro com discos gravados na Conacabana
como a Canção dos Noivos e outrou. Maria do pn'ar a me _

lhor cantora de 1950 no Paraná e Eda Di Marco a "Estre
linha Bossa Nova", além de Célia Cúrcio Juarez Diniz e

do próprio ítalo. Êsse espetáculo único, se�á uma homena_
gem ao povo de Florianópolis. Os ingresso[l numerados,
Camarotes, e Balcões poderão ser encontrados na Bilhe
tria do Teatro no dia do espetáculo. Duas Horas Sadi�s de
bom hunior é o que riooS' promete ítalo Cúrcio.

rta�o (úrdo e Sua (ompanh�a 1.a Feira
no Teatro A'lvaro de (anfalho

I
Com a maior consideração,

. -sou de V. Revia.

I Muito dedicado lZ'l .Senhor
A. !_)d;Í'Âquã __: 'substltut6,
Para cumprirmos a nossa

oferta com muita abundân
cía e para merecermos grano
des Bênçãos Apostólicas par.i
nós e nossas famílias, peço �l

todos os ccngregudos e con

grr gadas, que rezem cinco

têrços em família pelo Papa
Ofereçam, no decorrer rlêste
ano cinco missas, cinco. co'

munhões e cinco obras do
caridade pelo nosso querido
,Pai comum, o Papa.

SALVE MARIA!
(Transcrito do jornal
APOSTOLO)

)J1osuras que criastes. Está
veis comigo, e eu estava coll.

vasco!"

(sto. Agostinho)
Temos um amigo e não o

[conhecemos
Temos um pai e nos dize
[mos órfãos

Temos um tesouro c nos

[achamos pobres.
O universlQ nos foi (lado o

[não o admiramos.
Um Deus se fêz homem, 80-

[freu, morreu por nosso

[amor
e nós O desprez:amos.
pe noss::s corações fêz Seu
[túmulo

e nós O desconhecemos.
:,Jeu-nos um<i herança
2 LÓS a enterramos .

(Extraido do progra
ma da J.E.C.F. üe 1960

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bi·Campeã de Wimbledon
ROESA EXTRAORDINA'RIA DA GRANDE TENISTA BRASiLEiRA, AO CONQUISTAR, SA'BADO, O_MAIS AMBICIONADO TI'lULO DO Tn IS

1<'
WIMBLEDON, 5 (UPIl·_ A brasileira começou .): vez no .

,

.
.

'

icos remates ue ro- não ganhou senão três pon- nolds e Renee Schuurmann, e Hard tomam o serviço de

Havia um sol esplên.dido, sá-
.

serviço, A princípio estava; vezes no 13.°, e� que �ana magníf
êd

' q
t '9' ante d finda a por 6/4 e 6/0. suas rivais e conquistam o

nado, quandO a tenista bra-
.

nervosa e perdeu os dois Ester Bueno fOI ca�t.Igada çaram ato rede. tã di _ °as t���IS,Marias E:ter Bueno A campeã de Wimbledon, sétímo íoso. deixando o
. .

h \ falta de estabIlldade A par Ir ' e en ao a IS pr.
d 5/2 f '1ileíra Maria Ester Bueno, primeiros pentos Mas gan ou por .

_

,.

1
'

mento eonsezuíu Q segundo "set" Maria Ester Bueno, e sua marca ar avorave aRI, .r c
_

•

1 d _ t .. t _ Mas' no 14.0 a Cl3mpea con- puta a cançou .seu mo b -'. • 't _
. Impca de Wlmb e on, co CS oua rc segum es e con ,

.
. .. t Antes por 6/0 com o que rotínha : companheíra Hi3.rd mos ra

I
e as.ca

tit 1
.

t
.. "," seauru graças a dOIS tiros mais apaixonan e.

I
'

Imeçou a defender seu I U o
, qUIs. ou o primeiro game. >:>. b ,. •

a brasileira tirasse uma seu título. O segundo "set" ram-se esta tarde. em.p e-
.. . .

frente à sul-africana San- Mana Ester sacou logo de diretos, recuperar o serviço" que
. d 3 O duas durou 22 minutos \ na posse de seu vírtuosísmo ] O Jogo segumte e ganho

dr Re'ynolds número oito' sua rivl?l uma vantagem de quando estavam 40/40. Desse
1 van.tagem '. e

I
a

,
as

. TAMBEM' EM n'UPLAS na ouadra. Dominaram' em' pelas sul-africanas' depoisla"
d . lu o primeiro tenistas igua aram-se em -

d'as "cabec\3s de seríe", As 3 a 1. Mas depois foi a sul- mo o, consegui
I té d D 1 WIMBLEDON 5 (UP!) _ todos os terrenos as suas ri-

I
de uma dupla falta de Har

,Q - ,
• , OIS t" por 8/6 pontos a e ez .vezes. e- , t • décímo jtribunas estavam lotadas de africana que voltou a pegar e

. . '"" . i dtsso viu-se ue a par- A brasileira Maria Ester. vais, as quais unicamente se
I
mas o ecxno Jogo, com ser-

públ icc A duquesa de Kent o serviço por uma falha da
I

O prjmciro set durou 36

\P.o
s

t' " qh- e que IBueno e l> norteamericana defenderam com perfeição. víçc .de Maria Ester, e ga-.

I . .
.

d ras minutos tida es ava ja gun a ...

. .

h I d I doraocupava o camarote real. .brasíleíra As duas Joga o
.

.

ítórí ,

o

ma qUCS-\Darlene
Hard venceram na no prrmeiro "set". n o pc a up a vence ,

Maria Ester Bueno trajava
I

se mostravam nervosas e co- Mana Ester Bueno come-, a_ VI onat era
so u. 'final de duplas temínínas Como o tempo estava li- e, portanto, o "set" por 6/4.I • ítoa er cou o segundo "set" ga- tao de empoo '.

t O d" t"
. . . .

uma blusc. branca, decorada

I
metiam �1�1 os erros. -

'O' '..
•

A cam eã dominava de' dcs Campeonatos Interna- geiramente trío, as qua 1'0 segun o se e micra-

cm motivos rosados e uma A brastleíra esteve a pon- nhando a salda �o'oo deIXOU p.
t da

I

clonais de wímbledon as
\ tenistas apareceram na quac : do com uma tomada de ser-

�aia -curta. to (le perder 'o serviço, uma .0 serviço à sua rival no se- tal ronma o Jog'o pero· 'dra de jogo, vestindo "chan- viço das sul-africanas. �
dal". A campeu brasileira, segunda tomada no tercei

sem dúvida animada pela ro e a quarta no quinto. O

vitória que acabava de con- sexto e último jogo, com

seguir, pelo segundo ano serviço de Maria Ester, é

consecutívo, se encontrava conquistado pela dupla bra

em sua melhor forma. Por sileiro-norte-americana, com

sua parte, a norte-ameríca- _o que também ganham <:'

I na secundou" em tudo laI sua "set" por 6/0 e a partida.
companheira, principalmente

FLASHES DA VELA com SeUS golpes duros e A duquesa de Kent, que

Brasil Estreou Vencendo na 1\ largos. assistiu à partida da tribuna

em volta a' Ilha de' Santa No primeiro jogo do pri-. real, desceu à quadra paraSegundo tudo indica, San- - .

I(opa do Allântico : ta Catarina estará parttcí- Catarina. Os rumores pro- melro "set", a dupla Bueno- I entregar a taça de prata à3
i pando do próximo campeo- cedem realmente, e podemos Hard tomou o serviço de

I vencedoras,.
que foram ba�.Fez uma boa estréia na seguiu igualar a contagem

nato brasileiro de líghtínlng, afirmar inclusive que o sr. 1 suas rivais e ganhou neste ta?te ovacI?nadas pelo pu-
C:pa do Atlântico a equipe por intermédio ele Almir,

lí
o . • Capitão dos Portos [á se co ! primeiro No- sexto Jogo as bhco. Mana Ester Bueno,,---- _

t I a rea lzar-se no proxImo mes -

I .
. , . ..,brasileira que triunfou sô nara depois conquis ar o go

de outubro na baia de oua,
I locou à disposição doa nos- sul-africanas tomaram o com. s.ua vitória em smnpl��bre ';: selecionado do Pa. vítoncso, de autoria de De-

nabara. Em carta particular I. sos velejadores para o poü,.' serviço de Maria Ester, mas f�mlllma e em duplas remí
raguai plo escore de 2 a 1. lém.

der d I t CI b \ ciamento por lanchaa da) marcador registrava 4/2 ninas, converteu-se na fa-

I
en ereça a ao a e u e, o

I _ . .
.

' ..
.

I de Wim-A Sociedade dos Atirado- O prélio, sensacional sob to
,

.".. desportista carioca Oscar

I
Capltanía. ravor avel a brasileira e à vortta do pub ico

res de Florianópolis tem o, dos os aspectos, teve seu

\
Oritern a Selecao brasileira

R T L norte-americana. bledon.,

\
-

Montevidéu Matoso Maia, mais uma vez, . . .

prazer de comu�ic.ar e con, tento de :?bertur� consi�na- i eg

....
uiu

,.

para ,

reiterou o convite feito aos

vid�r Os l:J2US distintos as- (1::1 pelos �uaranIs. R:eagmdo I Ul ugua�. l�tiLo.tas catarinenses para
-------

soclados, _
bem como os do. firme, o tIme braSlleIro con- 1 UIUgU81. ... '.' . ..

participarem no aludido cer-
,Clube Dôze de Agôsto e o'

tame.p�vo em geral para assis-I B O L A- O --000-
tirem ao 1° Torneio SAF,

.' l!"'alando à reportagem o
organizado e patrocinado por

prof ..Cristaldo Araujo, pre_aquela sociedade. Result.ados (los J'ogos reali- Venceu o Grupo Big-Boys -

sidente da Federaçao de Ve-
O referido TOI'neio terá

.

�ados nas canchas da Socie- pela diferênça de 9 pontos. la e Motor de Santa Cata. O Doutor MANOEL BAR_' extremando os dois primeiros
início no próximo .dia 9 dade de Atiradores ele Flo- 'Dotal dos pontos- conquis- rina declarou dos intensos BOSA DE LACERDA, Juiz lances com propriedade Di_
(sábado) de julho. Tomarão' rianópo'lis. tados pelo Grupo Bi,g-Boy,3 preparatiVOS que estão se de Direito da 4a Vara laudino de Aguiar e o ultime:
parte nesta parte do Tor-', Conforme estava progra- 564. ' Feitos da Fazenda Pública com Hermógenes M. dosrealizando para a Jill'oximaneio o Clube Dôze de Agôs-' mado, realizou-se dila 2 às Pelo Grupo,Unidos da Ilha

temporada de vela::- Tel'e- da Comarca cte Florianópo.F9, Santos e Eneo lI-1���lQl?ri-to e a_§.9g.�.!o_dO� Atir�19,3_Q_�_?� J��E!Y'''l� 55�: _ �.
mos a l'eaJizaj;ão do Cam- Capital do Estado de Santa to; a lateral s� 0�,'3 '; .. 'Q_

�oor�s de Flonanopohs,

comlb01ãC
entre õ.� ,Grupos Lo" I -

, __�� 1c. 4ght- Catarina, na forma da�� �i, :i&�.?,,1�t"S I�
11llClO as 14. horas. "

bishomens do Clube 12 de I As 9,30 hor.as houve o 3.0 t .........,�.
. ning, no Rio, em e c.Para o dIa 14, no penodo Agosto e Bola Preta da' j'ogo entre os grupos vence-

o 130 Campe,onato Brasilei. FAZ saber aos que o pre- do o primeiro, a partir erada noite, com início as 20 Associação Atlétict3 Barrig'a dores da La e 2a.· partida. . A sente edI·tal de cI·taça-o com- frente, Sr.:,OOm oitenta e cin�ro de Shar))le, em Porto Ale_ uhoras ['crá realizada a' pri- Verde Coube a vitória a represen- b t o prazo de trinta (30) dias, co metros) aproximadamen_.'
1 d

..

d' I
. .

gre, em novem ro, a rega nmcu'a pau e o TornelO m 1_ Venceu o Grupo Bola tação do- Clube 12 de Age ltO' M .

h N' I d vI'I'enI ou deAles conhecimen- te, O' [1êgundo mede i5,50m-
.

1 . . o 'arm a aClOna em ezem.vIdu.a , e no dIa 16, com mI- Preta pela contagem de 23, pela contagem de 555 pontos b t FI
. .

I' to tiverem que por parte de (quinze metros e cincoenta.

.

.

I 1'0; a rega a onanopo lS- ,elO as 14 horas a segunda pontos a seu favor A repl'esentacão da Associ- R'
..

I DEMETRIO MAESTRI, na centimetros) e o terceiro1 d t··
-

'. - ,. -, I 10, eõn Janelro e 09 cam- "

pou e o mesmo ornelO m- Tetal dos pontos conqUls- açao AtletlCa Barnga Verde I t t· d
I aca-o de usucapião en' que mede 358,50m (trezentos e. . . peona os ca armenses e I' ..

,-c!lvl�ual. E. flllalmen�e no tados pelo Bola Preta 474 obteVe a contUigem de 478 sharpie e ligtning entre os' r�quereu perante este Juizo, cincoenta e oito metros e caei:.'. Subindo os autos ádommgo (dIa 17) sera a de- ponto pontos Ilh f' d'
.

'd t'
-

d
.

t t· t) I
-

f' f'd',' _,' S. .

meses de janeiro e abril. e OI IngI o a pe Iça0 o. cIncoen a cen lmn ros ,a_ conc usao, 01 pro en o o
C1:,,1,O, �al� a sagraçao do ti Pelo Grupo Lebishomens Com esta vitória dos Big- ---000--- teor seguinte: _ Excelentis- proximadamente, extreman_ seguinte despacho: Designotres pnmeIrOS colocados. 451 pontos. Boys, c·oube ao grupo Lobis- Em agôsto 'serão realiza- simo Senhor Doutor Juiz de do os dois primeiros lances, o senhor Escrivão dia e hor:>,
",.�..,_�,,_.,_. __"'�,,_�,�= (2.a partida)

.homens o artístico troféu das eleições para o cargo de Direito da 4a. Vara desta eom propriedade de Ascendi_ para a justificação� ciente

'Ii a 2.a pi3rtida entre 'os grupo�
oferecido pe�a Préfeitura Presidente da n09sa entida- Capital. DEMETRIO MAES- na Ignes Rodrigues e o últi- os interessados e o 4° Pro-S ri i� ;� H Ü � ;_: ? li Municipal de Flo'rianópolis. de de vela. Desle .J·a·, lança- TRI braé'ileiro, casado, Pas- mo. com propriedade de Gui- motor Público. Florianópolis,I Unidcs da Ilha da Associa-

i':; fl f,':n <, ,..., <,'!" J ção Atlética Barriga Verde
PrÊMIOS

mos o nome do seu 'àtual pre- tar Protestante, residente á lhermina Melo, tudo confor- 23 de junho de 1959. (as[ll_
'[

�1J ,J Ii!!j J I 1 t�
e Bl'g-Bo'Ys d Cl b 12 d

Grupo Bola Preta _ a sidente _ pí·of. Cristaldo Estrada da Carvoeira, sub- me planta an_exa (dócumen_ nado) Waldemiro Cascaes
� 'O U e e

medalhas. '1
I •

t t t 1
'�__ .c._

Agosto. ,�rauje como D nosso candi- . distrito de Saco dos Limoes, o numero 2). III _ Não SENTENÇA: Vis os, e C. Ju -

Grupo Big-Boys _' 8 me- dato para a releição, mesmo neste Município por seu pro- pO::'3uindo o suplicante títu_ go por �entença a justifica-
rlalhas

porque não vemos no mo- curador infra a:ssinado, con- los sôbre o aludido imóvel, ção constante de
.

folhas e
Grupo Lobishomens mento um candidato para forme instrumento de pro- confonne certidão negativa folhas, em que foi requel'en�1 troféu

assumir o pauto em questão. curação anexo (doc. nume- anexas (doc. 3), quer adqui_ te DEMETRI MAESTRI, a-
Grupo Unidos da Ilha ---000--- 1'0 1), advogado ln[l{�rito na rir o dominio do mesmo com fim· de que produza os seusCICLISMO _ O vencedor FUTEBOL DE SALÃO - O uma taça' Dentro de poucos dias vol- C.A.D. secç<i.o de Santa Ca. funda!11ento nos artigos 550 devidou e legais efeitos. Ex_da Segunda Volta ao Morro, I campeonato de futebou de tará a se reunir a diretor.ia: tarina, sob numero 999, com e 552 do Código Civil, e ar- peças mandado de citaçãoRubens Santos, viajou via I salão que estava marcado TORNEIO INDIVIDUAL da SAVEL _ Sociedade I escritório á rua Trajano n

.. tigo
l° da lei número 2. 437, aos confinantes do imóvel emaérea, segunda feira para para a tarde de sábado, não As 10,30 hora� teve início Amigos da Vela afim de ser 33, sobrado, sala 4, nesta de 7 de março. de 1955 e de questão, o Dominio 'da União,São Paulo, onde defenderá foi realizado em vista dos o torneio individual 'êlassi- eleita uma dir�toria. defini-I Capital, vem expor e afinal conformidade com os arti- na pessôa de seu represen.Santa Catarina na interna- clubes não estarem devida- ficando-se os seguintes bO-j tiva para dirigir os destinos re�uer�r a Vossa Excel�ncia gos 454 e seguinte� �o Códi, tante legal e o doutor -4(\cional 9 de jUlho, a se rea-

I
mente regularizados. Apenas lpnistas:

,
da entidade. Os nOSElOS vo-J o segmnte: _ 1 Possue o

SU_j
go .de Proce�'30 CIVll. IV --:- Promotor Público, na quali ..lizar na capital paulista. ,A

.

Bocaiuva e Caravana do Ar, 1.0 lugar -Arlindo Fleck .tos qUe a SAVEL progrida e I plicante, por ui e s�us ante- ASSIm, pede. e req�er a VO�- dade de representante da
prova terá percurso de 55.700 p::1:'�uem condições para jo- com 260 pontos atinja o seu objetivo de ser

I cessores,
com o ammus do- sa Excelencla se dIgne OUVIr Fazenda do Estado e do Or_metr08. I gar. 2.° lugar Florisbélo Silva

a entidade financiadora da mini" há mais de 20 (vinte) as testemunhas adiante ar. gão do Ministério Público,
--- X X x --- I --- x X x --- com 260 pontos. vela catarinense. anos, sem interrupção ou roladas as quais comparece. para todos constef.!tarem oO pedalista Rubens Santos Atlético e Clube Doze de 3.° lugar Hélio Lange com -000--- oposição de quem quer que rão erd Juizo, independente pedido, querendo, no pra-foi recepcionado no aero-I Agôsto. serão os clubes que ...,259 po'ntos Continuam os rumores seja a posse mansa e pa_ de intimação, sendo feita, zo da lei. Outrossim, citem-porto Santos Dumont, por nos próximos dias, deverão 4.° lugar Umberto Mazzola

para a realização de. uma cífi�a de um terreno com a preliminarmente a justifica. se por edital com o prazoautoridades especialmente providenciar demais deta_ com 258 pontos
prova para a classe lightning área de 16.700 (dezemeis mi1 ção e, julgada e['�a se proce- de trinta (30) dias os inte-designadas pela A Gazeta lhes junto a Federação Ca_ 5.° lugar Hélio Cidade com e setecentos metros qua- da na conformidade dos ar- ressados incertos citacãoEsportiva, partrocinadora da tarinense de Futebol de Sa- 254 pontos

I I drados), .de formato irregu- tigos da lei Processual aci� éssa que deverá [1;r feita-de
prova. Ião, ficando assim em con_ 6.° lugar Mário Mazzola om lar, com (três) ca"sas de ma. ma refel'idos, citados os conformidade com o attigo
- x X x --- dições de di[!putarem o cer- 250 p:mtos I deira, situada no lugar Car- confrontantes e seus conju. 455 do Código d Processo Ci-

tame regional. 7.° lugar Lourival Schm:idt voeira, sub-distrito do Saco guei', o Doutor Promotor PÚ- vil. Custas, afinal. P.R.I.Também o ciclista Carlos --- x X x --- com 245 pontos dos Limões, ne9te Município. blico e o Dominio da União, Florianópolis, 23 de abril deSchultz, detentor do título O Figueirense, ao que se 8.° lugar Gergi Amim coom II ;- O citado terreno tem e após os trâmitel:! legais, 1960. (assinado) Manoelde campeão catarinense de comenta, não mais partici- 244 pontos as seguintes confrontações e ser a presente. Ação de Usu_ I;larbsa de Lacerda _ JuizresL'�ência e segundo colo- pará do certame, isto por- 9.° Timotho Poéta com dimensões: _ a linha d€! concedendo ao suplicante o de Direito da 4a. Vara E,�ado na segunda Volta ao que não conseguiu armar As 20,30 horas teve início
.

frente á Estrada da Carvoei_ titulo habi! de domínio' so- para que éhegue ao conhe-Morro, estará presente na uma bôa equipe, capaz de 235. pontos ra, mede 7,50m (sete metros bre o referido imovel, afim cimento de todos mandouinternadonal 9 de julho, o lutar de igual para igual 10.° Altamil"o Barbi com e cincoenta centímetros); a de que possa transcreve_lo expedir o presente edital quemesmo acontecendo com com as demais disputantes. 195 pontos linha de fundou mede 45,00m no Registro de imóveis. V - será fixado no lugar de C09-Antônio Corrêa, campeão es- --- x X x --- *** (quarenta e cinco metros) e O suplicante proteuta paI' tume e pUblicado na formatartua.l de velocidade. BOLÃO _ O Grupo de AGRADECIMENTO estrema com propriedade de .todos os meis de prova em da lei. Dada e passado nesta
- x X x _.__ Bolão Big-Boys, filiado ao O Grupo do bolão "GA- Enio Alves. de Brito; a la- direito permitidas, bem co- cidade de Florianópolis, aosA FAC. vem de solicitar a Clube Doze de Agôsto, ex_ TO", por nosso intermédio teral Norte é formada por mo vistorias, testemunhas, vinte e dois dias do mês deFederação congênere do Pa- cUl'cionou domingo último à a.gradeie a todlos que coope- uma linha quadrada de três. decumentos, penCIaIS e re- junho do ano de mil nove-raná, esclarecimentos a res. cidade de Blumenau, opor_ jram para o.. melhor brilhan- lances, medindo o primeiro, quer desde já o depOimento centos e sessenta. Eu, Vini_peito do pedalista Antônio tunidacle em que deu COll1_ tismo de sua festividade a partir da frente, n6venta pS[!,Jal de quem queira con- ciuu Gonzaga, Escrivão, oCorrêa, que conquistou o tí- bate a representação local esportiva, prDncipalmente I e cinco metros (95,00m) a- testar a presente, sob pena, subscrevi. (assinado) Ma-tulo de campeão de veloclda- do Piranhas. O clube floria_ ao Exmo Sr. Prefeito Muni- proximadamente, o segundo de confesso, juptando a estB. noel Barbosa de Lacel'da --de no Estado catarinenEle. nópolitano não foi feliz per- cipal, a Diretori\3. da Socieda- 6 O S T A D E C A F É? ,mede 22m (vinte e dois me- os documentos anexos. Da-a Juiz de Direito da 4a. Vara.�nquanto a FAC. não tiver dendo por 2.390 a 2.270 páus. de dos Atiradores e as Firmas

� I tros) e o terceiro mede a_ presente o valor de Cr$ ..... I Confere com o originaldados concretos a respeito Após a partida, foram en- Comerciais que os obsequi- ENTÃO PECA CAfÉ Zi ro II pl'oximadamnte, 346,,50 (tre_ 2.100,00 (dois mil e sem cru-não homOlogará o títul�. tregues prêmios aos melho- amm com brindes. • ! zentos e quarenta e seis me- zeiroé'), para efeitos fiscais. I 'O Escrivão
--_ x X x res jogadores. A Comissão I trOL' e cincoenta centimtros) Plorianópolis, 22 de junho de Vinicios Gonzaga

afia Ester

FORRO
IRMÃOS BI1ENCOURT

i(A��o HADAI10 . fONE J!Q7

�GO .DEPI'JSIIO DAMI.ANI
....

ESGRIMA

1959. (assinado) Francisco
Sim as Pereira. Testemunhas:
__ Aurina Marques da Sil.

va - Operário. Osmar Lau

rinda Silva _ Funcionário

ampilhas estadual'
de-- 01'$ 4,QO, ilaelusive
peitiva taxa de saude esta
dual. . Em a dita petição foi

proferid9 o seguinte despa
cho: A. á conclusão. Floria_

nópolis, 23 de jUIlho de 1959.
(assinado) Waldemiro Cas-

ESPORTES AMADORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o. &�érem rec�a�a acusa�ões à a�miDistra�ãos mUDici�al
Efeito Político de Pretensa Catilinária Deu Em A'gua de Barrela - Osny Regis: Desvio de Ver
bas Federais, [aso dos Jipes Excluem Qualquer Autorida de P a r a a UDN Falar - Fernando

- As verbas dOLO con-

V·' A' O
·

D f (
•

I D1b
':._ Além de o Estado não

vêníos ?om o DNER, com feaaS: pOS uVlr e esa um!1\rlmen a I· auxiliar a 'Pre��itu�a com
reiacao as obras de acesso .'!Jft fi· um centavo, o SI, Díb ohe,
à ponte Hercílio Luz ro, ..t,'f..·t<e�%"SS%S%SS'S%%$%S%S%SS%S%SSSSSSS%SSSSSS"S"SSSSS r�m c!tou a�n.d� o cas? da
ram tôdas alí empregadas, O denntndo Dib Cherem, na sessão de 4 do corrente com a oportunidade sítuaçâo dtrícíl por . que('11101' na r-rmstrucão dns co. oferecida pelo sr. Fernando Viegal:!, destruiu ponto por ponto tôodo o desa, atravessam as munícípalí;
Iunaa quer no grande vo., p'uisado do representante udenísta que, partindo de premissas faltas e acu; dad�s de Port� A�egre. de
IUlUe ae terraplenagem. Belem, do Para; etc. cttou
Contestou que as obras da sações sem fundamento, pretendeu lograr um êxito político falando mala de

o caso de leis vigentes, queAvenida Adolfo Konder es, uma hora contra as administrações pessedístas na Prefeitura Municipal de tudo sacam do murucipio,
tivessem subordinadas à O repres-enrante pessedista, de início, contestou as afirmativas do sr. sem quase nada a ele re-
Prefeitura. Pertenciam, is- F. Viegas com relação ao fato de que os requerimentos dos vereadores ude, tornar;

.to sim à administracão do - O orador -nanírestaE9tado'. ' nistas não pram atendidos pelo prefeito. Em síntese, o sr. Dib efuerem pôr por
que o sr. F. Viegas q,uIn ta,

_ A_ verba do convênio terra a argumentação do candidato udeníata derrotado nas últimas eleições zer seu libelo por motivos
com o DNER, para cons, para prefeito municipal, não deixando márgem para quaisquer dúvidas, O sr. d� aproximação .das el-:i-trução da estrada para F. Viegas, é preciso notar, falou na hora do Expediente e nas Explicações çoes

. e para exploraçao
Naufragados foi aplicada, ít polItlCa...e qualquer leigo ..

na ilha, Pessoais, além de levar elementos para a tribuna. Vejamo9, por 1 ens, como,
_ O sr. F. 'YIegas, depoistinha conhecimento de que mesmo usando e abusando dos apartes, ele foi literalmente arrazado pela ló- de ver seu díscureo reba-

a obra era de vulto e não gica irrefutável dos fatos apresentados pelo ex-prefeito, ex-vereador depu- tido argumento por argu,
se faria 'Com vinte ou trín- tado Dib Oherem: mento, cumprimenta o
ta�i�õ���ChO muníj ípal $1!"v��.�!t4pt;l;!G1��,.:':0�:né6:r!1;"�%��:;t�;%:Jt!v:taG�fô'%lir�����%��;fvr �:i����� ri�ri�:��e�l c���
da estrada da Base Aérea construiram obras sem o trecho estadual para Ca- que o sr. lrineu �rnhau- ceder-lhe tôdos os apartes
era de quatro e não de um concorrencia pública; nasvieira, paralizado desde sen construiu um SO grupo que pediu, � que apoiava o
quilômetro. Só nas desa, _ O líder da oposição, 1957, e incluído dentro do na capital, ao passo que o ponto de vIsta. do repre,
propríações em número de também em aparte, obser , Plano Rodoviário do Esta- sr. Osmar Cunha de!xou sentante pessedísta da ca-
dezenas� grande parte da va que os deputados ude, do, e que ficou' em Sto. sete, e[!palhados pela Ilha, pital no que se referia à
verba de 13 mílhõee do nistas não tinham autort, Antonio de Lisbôa; reorganizando em bases reformulaçao de problemas
convênio com o DNER foi dade para ferir êsae pon- _ Perguntou, ainda, o modernas o setôr do ensi- oriundos da discriminação
aplicada, no trêcho �om_ to, de-vez que foram os que orador, porque o Govêrno no municipal, pagando o qua u ,c?nstituição faz aos
preendido entre a Avenida mais se aproveitaram na não cumpria o convênio professor com s a I a r 1 o mUl1lClpI,OS. .Mauro Ramos até a Prai, divisão dos jipes acorria re, com a Prefeitura: que ce, maior ao _que o Estado 'pa-

- Apos mais essa ex-
nha. Era de realçar, ainda, feridos; deu a praça general-Oeórío ga à normalista, Díese, plêndída vi�ória da argu-
o alargamento da' estrada _ O argumento do sr. em troca da avenida Mau. ainda, que a u�Idades es- mentaçao fn� �ontra o ar-
atacando.se rocha viva, F. Viegas de que não ha- ro Ramos e reconstrução colares fôram todas cons- r?ubo e a critica destru,
próximo ao Clube do Pe- viam estradae e as que do Miramar, e Isto desde truídas dentro das normas tl":>. � sem funda!-llento, o
nhasco, alargandovse de 4 -

exístiám eram' sujas, íns, 1958, e o que o Estado fi- do INEP; ['1'. DIb Cherem afirma que
para 12 metros. transitáveis foram des, zera, a passo -de cágado, _',

_ Provou, o orador, que o. _únic? partido a que se
- A Prefeitura adâan- truídos com êstes dados . fôra cortar o Jardim Oli; contra 200 mil metros qu�- Iílíou e. o PSD, e que vol ,

tou as verbas para tôdas anresentados pelo sr. Dib veira Belo,. . drados de pavimentaçao tará à tribuna tôda.s .as ve ,

essa,' obras, coisa que o sr. Oherem, com serenidade e - Referiu-se, o sr. Dib do ar. Osmar Cunha, o ,sr. zes que for nece.�:.;apo d�.F. Viegas talvez desconhe, a objetívídade ínquestío; Cherem, aos servíçoa de Paulo Fontes construíra fend�r. a a_dJl1ll1lstraçaücesse. No setôr das obras nável dos números: a ad, luz. nas mãos do Estado, e apenas 6 mil m2;
_

munícípal,
. ",nao o faz�ndoem convênio com o DNER ministracão O[!mar Cunha que constitui calamidade _ Provou, tambem, que de seu penoClo de governo,

o representante udenista construiú 200 mil metros pública na capital, mesmo a Prefeitura· luta J:lá an�s rlo-'.'ez one não é seu pró ..

me�'ffiO aparteando exaus� quadrados de ruas pavi- pagando, o povo. taxas es_ com problemas �I?3;ncel- pr�o juiz. Terminan.do,tivamente não tirou pro. mentadas, na capital e no corchantes; á água era 1'OS em um mUl1lCIPlO de afIrmou que em tudo ISSO
veito algum; Estreito, o que significava serviço et'taduaI, e o Go- gr�nde área e exígua ar- e['�ava caracterizado o �e-:___ O sr. Osny Regis, en� limpeza, higiene e estética vêrno por tal serviço rece- recadação, e que o at�aso sespero da .�DN das for-
aparte perguntou: 1) pela e,ubsoluta transitabilidade; bia contribuição, estando ao funcionalismo eXIste, ças d? qoverno, c�m a
verba federal de 5 milhões _ Ao tempo da admi- no mesmo caso o serviço de mas será [lolucionado em aproxImaçao do pleIto de
recebida ao temoo do gO� niutração Paulo Fontes, e exgôstos, que o Estado até menos lapso de tempo que 3 de outubro, que elegeria
verno Irineu Bornhausen na ca.n:panha do sr. Osmar agora não instalara no Es- o sr. F. Viegas _julga; .' Celso para governador e
para aplicaçáto no Abrig� Cunha a prefeito, o orador treito. Eram, tôdo[', servi. _ Esse estado de COlsas Lott, p�ra presidente da
de Menores, e que foi des- teve que usar cavalo, car- ços industriais. O sr. F. foi agIavado, em 1959, pe- RepublIca.. , .viada para emprêgo em l'Oçl'l. e canoa para fazer Viegas quis fazer blague la elevação do nível de [la- Reco?J:lecIdo. pelo propno
Biguaçú; 2) onde estava a campanha política no in- com essa terminologia téc_ lário mínimo para Cr$ ... , adversanc�, o Jovem parla-verba federal recebida ao te�'ior <'ia ilha. Citou o ca- nica, e o orador tE!ve pra. 4.500,00, porém mesmo as- mental' DIb Cherem logrou
tempo da administração so àa estrada para o Ita�· zer em �xplicar' ó que sig- sim o municípiO pagou �n- mais es�a. grande vit9r�audenis�a, para aplicação �9,rob', a apenas '7 quilô_ nificava a expressão "ner_ tes aue o Estado, que so o r:,0 plenan? d.a Ca�a'op_to-no. setor da agricult ia J:.t,o_;(naquela viço in1dustrial". Ligeira fez depois; �Ia que ad]udlC,eU..r....... --�-

'�flU.e. não r,!:) yi.-.·'
__ __...�-4.._1_'l.� retf__,.1:... iJ � - _.

• .e....

jig_2S,""""
''<o.

• Ol:tl1cada oposicionista tem
_nuía _�. _ i:\. PrtifeItura �em, agI- conseguidO, quandO se faz

prefeito e des'conhecia fa- do com acêrto, c�tando a
eminente a defesa do povo

to comezinho; reforma do ensmo! do catarinense. O orador não
_ Apesar do represen- trânsito, tIansformaç�o �o só arrazou os castelos de

tante udenista querer bi. supermercadO em eüoaçao areia do sr. F. Viega[l, co.

tolar o discurso do· sr. Dib rodoviária desafogando o
mo com o conhecimento

Cherem, ê9te continua des- cé'ntro da cidade, �nt:e de
'

causa, clareza, simpli .

truindo inapelavelmente outras medidas de mL- cidade e com o mais au.

toda a pseudo_argumen. rêsse coleUvo; têntico "elan" parlamen
tar situou exatamente a

pO;ição da administração
municipal ao tempo do sr.

Osmar Cunha e no atual
govêmo Osvaldo Machado.
Os [·rs. Osny Regis e Se

bastião Neves apresenta
ram requerimento pedindo
a Casa um voto de pesar
pelo falecimento do sr. Li_
cínio Cordova em Lajes. O
sr. Osny Regls, fez o ne.

crológico do extinto, a�/.·

saciando-se às homenagens.

-

FLORIANOPOLIS, Quarta-Feira, 6 de JULHO de 1!H0

Comerciários é Funcionários do SESC
Reunidos Em Festa Junina

No último sábado, no

parque do Centro fie Re
creações Infantil "Murillo
Braga", nesta Capltal,
reuniram-se comercíáríos e
suas famílias, altos fun
cionários <10 SESC, que
constituem o s diversos
grupos em atividades dêsse
organismo realizando _In
teressante festa junina, a

que não faltaram os clás
sicos pinhões. a grande fo
guelra, melado, aipim, e a

contageante alegria dessas
ocaslões.
Nessa reunião também

lá estavam os s'rs. Charles
Edgard Moritz e aHroldo
Soares Glavan, respectiva
mente, Presidentes dos
Conselhos Nacional e Re-

gíonal do SESC, membros
dos conselhos regional, a
lém de crescido número de
Jamilh"l'es, na totalidade
comerciários.
As

.

danças, também tí
picas das festas [unínas,
entraram madrugada a

dentro, ao som de sanfona,
alegrando a todos e d!t�ldo
ao ambiente restívo aque
las características tão pró
prias da época.
Foi, não há -dÚVida, uma

festividade...de cunho emi
nentemente popular, a que
associaram comerciários c
altos funcionários do SESC,
que, assim. não deixou pas,
sar a oportunidade para
uma magnífica reunião
que a todos encantou.

Tenente -Coronel FORTUNATO
FERRAZ GOMiNHO.

Faleceu ontem, às 14 ho
ras, no Hospital de Oarí.,
dade, onde

.

pe encontrava
em tratamento, vítima de
pertinaz moléstia, o Te.
nente Coronel Fortunato
Ferraz Gomínho, do Exér("
cito Nacional. servindo pre,

sentemente na 16a Círcuns,
crição de �ecrutamento
Militar, sediado nesta Ca
pital.

A família enlutada nos,

SOS sinceros votos de pro
fundo pesar.

FALECIMENTONOTA DE

Faleceu o Tenente Coronel FOt'lunalo
Ferraz Gominho

o Comando da. Guarnição Militar de Flortanópolís
cumpre o doloroso dever de comunicar o falecimento, no

Hospital de Caridade, ond€: se acha em tratamento, hoje,
às 1400 horas (lo Tenente Coronel da Arma de Infanta
ria FORTUNÀTO FERRAZ GOMINHO, (la 16.a Circuns

crição de Recrutamento.
Seu corpo estará em Câmara Ardente armada no

Hospital Militar desta Guarnição, de onde sairá '0 fére
tro hoje, dia 6, às 1000 horas, para o Cemitério Munici
p"tl da visinha cidade de São José.

Guarnição MilitA-1' de Florianópolis, 6 de julho de 60.
ALVARO VEIGA LIMA
CeI Comt Gu M Fpolis

\

o) os ;'llU

.lao Ministro
__ . ..J.ra João Cleo.

"-= .õregou ao govêrno
udenista para Os agricul
tores, c êste não os rece

beram; 4) não tinha a

bancada udenista autori.
dade para falar em desvio

clJv ....

não 111v _ �-... .... ""'v J.....r \.:..&. ...t-

gar. Hojê, as via[! de aces

so se bem que não fôssem
id�ais, davam acesso às
localidades mais afai.!tadas.
Houve substancial melho.
ria, portanto;
- Pel'guntqu o sr. Dib Prometo compensar os leitores com

algumas "bombas", no futuro. Por en

quanto estou enchendo os tubos de pól.
vora! Depois eu conto. , .

-----------------:

EM
qUALqU[R
VIAGEM
AÉR�\

TRANSPORTES
E pelas estradas que a

pr.odução sai da sua roça e

chega ao mercado jconsu
midor.

Você precisa de mais es

tradas e de estrada� me·

lhores.
PARA
QUA�OUER
LUGAR \Celso se prolpõe a:

construir e reconstruir 1.500 (mil e quinhentos) quilômetros de estra-

�
CRUZEIRO

�PRAZ�

das com a� obras de arte necessárias;

:(. pavimentar 1.000 (mil) quilômetros de estradas existentes;

* obter a construção de 1. 800 (mil c oitocentos) quilômetros de estradas

federais (BR-59, BR-36, BR-14, BR-83, BR-89, BR-90, BR-19 e BR-50);

* financial' a compra de equipamentos rodoviários para os municipios;

* melhorar e ampliar os aeroportos;

* acelerar a interligação das estradas .de ferro;

* obteI a melhoria e o equipamento e o reequipamento dos portos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


