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L01T JING
BRIZOLI

COLONIA, 7 (UPI) - o

advogado Robert Servatius

anunciou que se encarte
gou da defesa de Adolf

Eichmann - o ex-coronel
nazista das tropas "SS",
acusado de contribuir pa

ra a morte de milhões de

j�deus - a pedido. da fa

mília deste. ServatlUs. que
têm 65 anos de idade. a

tuará co rnum grupo de

vários advogadas, como

chefe da defesa de Eich

mann que atualmente está

detid� em Israel depois de

haver permanecido oculto
na Argentina. O advogado
de Colônia disse que já
havia entrado em contato
com o Ministério Ge Justiça

.

ísrarlense, em relação com

sua parte no caso de Ei
chmann. Servatius tratou
da defesa de vários impor
tantes nazistas, .nos 1ulga
mentos por crime de guer
ra em Nuerenberg, pouco
depois do término da se-

gunda guerra mundial.

J.K. Será
Baiano

RIO, 7 (v. A.) - O pre
sidente Juscelino Kubits
Rhek viajará no dia 9 do
corrente para a capital
baiana, a fim de receber
várias homenagens e inau

gurar obras. Também rece ,

berá ali o título de "cida
dão de Salvador" e de
"deutor honorís causa" da
Universidade ela Bahia.
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CIDADE DO ME'XrcO 7

��. P.) t: O primeiro '.
_

Jlol8&!.'O Flde1' Castro rrl
brará, este M1.I>, .,._ , ..,.::e s;;;.
"Movimento 26 de Julho"
com uma concentração, em

Cuba, dos principais líde
res do comunismo interna
,cional, segundo informou
o vespertino "Ultimas No
_ticias". O Jornal acrescen
tou que a concentração
comunista, que este ano

terá projeção continental
e mundial, será liderada,
em Cuba, por N i k i t a
Khruschev e Chou 'En-Lai,
líderes da União Soviética
e China Comunista, res

pectivamente. Mao Tze
Tung, segundo informou o

periódico, declinou do con

vite para viajar a Cuba por
encontrar-se enfêrmo.

COFIIP
Continua

BRASILIA, 7 (v. AJ
Obtendo o "quorum!' míni
mo, na ordem do dia, pôde
o Senado Federal, em duas
sessões seguidas, aprovar
a redação final de tôdas as

matérias co.nstantes do a

vulso, Inclusive, em regime
de urgência, o substitutivo
do sr. Auro Moura de An

dradc ao proí eto originá
no da Câmara, criando os
Ministérios de Indústria e

Comércio e de Minas e

Energia.
O substitutivo ao projeto

que criava o Ministério de
Economia será enviado
poss�velmente ainda hoje
a Camara dos Deputadas,
onde obterá regime de
urgência, uma vez que, pe,..
la criação do Ministério de
Indústria e Comércio pro
move a sobrevivência da
COFAP em novos moldes.
COMUNICAÇãO 'A COAP

. Rec_ebeu a Coap, a comu-
11!caçao de que o Senado,
apr_?vo_u a prorrogação da
v�gencIa da Cofap até o
dIa 30 de abril do próximo
ano.

.

O cubograma com essa
mfonnação foi assinado
pelO'. chefe de gabinete do
p�e�ldente da Cofap, sr.
CIVIS Pereira, e está vasa

�o nos seguintes têrmos:
�e�.ado _

acaba aprovar
p�onQgaçao COfap até o
dIa 30 de abril vindouro."
Por outro lado foi a re

portag�m inform�da que o
sr. Ara0 Verba, presidenteda C?ap, que se encontra
,no. RlO, deverá regressar
�loJe a Pôrto Alegre, via-
'.lando pela Varig.
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DEPOIS DO DIA 14:

� MllND� C�NTIN�ARl'
At::!orldades CatóUcas Pronuntiam-se

Os jornais, em dias da semana passada, estampa
ram 11 mais sensaeional de tôdas as notícias dos ultimas
meses. "0 MUNDO SERÁ DESTRUIDO NO DIA 14".
O telefone, desde esse dia, não mais parou.

F. Viégas, na Assembléia

A ecusa

Não Prova
Em uma das últimas sessões da Assembléia, o depu

tado Fernando Viegas, em aparte ao discurso que pro

feria o sr. Orlando Bertol í, afirmou em mais uma de

suas "famosas" catilinárias contra o govêrno JK, que
"havia gente comendo varbas do DNER". Isto, entre

ou tras coisas.

•
• el-'",l'tlC", .

'

se o
. �, "",

nome aos bois O "

so homem d
.

. nO',;,_
.t:J0lis" (síc): nu': ,Flonano_
faz quanao :tME�p�
para falar contra tudo e

contra todos, até contra
seus colegas. de represen ,

tacão. Transformou-se já
em pesadêlo de seu líder,
que um dia cansa de des,
fa'<:er-Ihe as encrencas, de
dar-lhe cobertura pelo que
ele constantemente diz de
mais, ouvindo em seguida
o que não quer. Depoíe es

perneia.
E quanto ao DNER. não

precisa de defesa. E' nem
tão pouco de um parla,
mentar do gabarito do sr'.
Fernando Viegas que o elo
gie. E se ele quiser ao
menos algum subsídio para
o indispensável ról minimo
de conhecimentos gerais

Câmara

que deve um verdadeiro
representante do povo ter,
leia tôdo o discurso profe
rido na Assembléia pelo
deputado Estivalet Pires,
lider da oposição. O mes

mo discurso' que tinha em

mãos na sessão de 6 do cor-
·",tl> a nronóelto i'

;\.TT""'-

Gente de todas as clas
ses sociais e credos rellgio ,

sou endereçanl-nos 1)ergun
tas sôbre a procedência da
noticia. N'J íntúíto de es
clarecer melhor aos nossos
milhares de leitores, dare
mos, diàriamente, a opi
nião de pessoae importan
tes de nossa terra, tal co
mo a do eminente membro
da -Igreja Católica .Apósto
líca Romana, sr. Francisco
de SaBes Bianchini, qUe é
a seguinte:
"Respondendo a honrosa

consulta, apreeso.rne a as

segurar que, a despeito de
uma suposta '''profecia. fei
ta por uma seita mistica
que se refugiou no Monte
Branco", ou seja onde fôr,
o mundo não será tiestrui:
do no dia 14, ou em qual
quer data nrefixa. Pelo
contrário, continuará a vi
ver e, mercê de Deus, a

prosperar.
Com rnuítoa e atenciosos

votos, e competentemente
autorisado,
Padre Prancisco de Sales

Bumchini"
.

1. PIR,ES NA
CONV. DO PTB
n Prof. Jurandír Pâres

"grafou ao Pre;
:', ,�'.: i. 10 'co-

r�!ltj .... ,

cao do D�u
prTd SI'. 1;'7 ���Ul so 1war or--'-1:r
ce, compilados no 10" ur.:.-

.

"I'. _�co__�iar Tre""i"1r ,

tríto Rodoviãrio Federal. presentado pelo seu corre-

São dados oficiais, como
ligionário Mello Barreto.

ele próprio fris.ou. E se

mais quiser que se dirija
à séde da Repartição nes

ta capital. Se quer proce
der como homem público.
Em caso contrário, fique
onde está e aguente o fer-
1'0 ...

.cf! • •
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Homenageia Prof. fonles
Reunida em sessão so

lene, ontem, às 20 horas a
Câmara Municipal de Fio
rianópolis prestou homena
gem ao eminente conterrâ
neo sr. Professor Henrique
da Silva Fontes, uma das
maiores culturas do Es
tado, entregando-lhe uma

placa de prata HONRA AO
ME'RITO.
A hcmsnagem foi das

mais justas, poilSl os ser

viços prestados pelo De
sembargador Fontes ao Es
tado, nos setores do ensi
no e da eultura, são os
mais relevantes.
Abertos os trªbalhos pe

lo Presidente do LegIslativo
que disse do significado de
tal sessão. foi dada a pa
lavra aQ Vereador Domin
gos Fernandes de Aquino,

que teceu, na sua bela 0-

ração, considerações em
tôr.no do homenageado,
historiando fatos e ativi
dades ocorridos na longa
vida do professor Fontes,
que atualmente conta 75
anos de idade. A oracao do
vereador Domingos de A

quino será publicada na

edição de domingo.

O Des. Fontes a seguir
emocionado, agradeceu as'
homenagens, sendo, ao fi
nal, muito aplaudido.
'As solenidades estiveram

presentes altas autoridades
civis, militares e eclesiásti
cas e Igrande número de
populares e amigos do Des.
Fontes, que lotavam lite
ralmente as dependências
da Câmara Municipal.

PARTIDO TRABALHISTA BRASltEIRO
Secção de Sanla Calarina

EDITAL

A Comissão :&;xecutiva Regional do Partido Traba
lhista Brasileiro, secção de Santa Catarina, na forma do

artigo 36, letras c e f, dos estatutos partidários, convoca a

Convenção Regional para se reunIr, nesta Capital, no dia
9 (nove) de julho do corrente ano, às 9 (nove) horas -

da manhã -, na séde partidária, afim de deliberar sobre
os assunto!:! constantes da seguinte ordem do dia:

I - Escolha ):!:e candidato do Partido ao Governo do
Estado. (

II - Escol5la do candidato do Partido à Vice-Gover

nança do Estado.
III - Assuntos gerai!:!.
Florianópolis, 22 de junho de 1.960

) Doutel de Andrade - Presidente
Evilctsio Caon - Secretário Geral

\
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Prefeitura
O Plano ele Educação pa

ra o triênio 1960-63 rece
beu sanção do chefe do
executivo municipal, em
data de quatro do corren
te. O referido diploma le
gal contém aspectos bas
tante- sugestivos, no que
concerne a importante
questão de ensino, como a

previsão de suas necessí
dades_ relatívamente à po
pulaçao escolar, no período
considerado, para cada dis
trito de Florlanópolls.

Outra particularidade do
projeto recém-sancionado

TÔNICA DE
ACÃO 'POU'nCA

•

AMANHÃ, NOVAMENTE JUNTOS

em nossa

�.I0TEt PÚBlIC4
,FLOR.IA...�ÓPOLlS
SANTA CAT��,[\.

a c h a n do-se

muitos deles já entre nós.
(As 20 horas, na Praça Pereira e Oli

veira, será o conclave petebista encerra

do, em comício monstro, com a presença
dos candidatos nacionais e estaduais,
que f_alarão ao povo.
Os srs. marechal Teixeira Lott, dr. João

Goulart e governador- Lionel Brisola che

garão à tarde 11 Florianópolis, em hora

não precisada e qUe será previamente
anunciada.

Amanhã, às 9 horas, estará reunida a

convenção regional do Partido 'I'raba

lhista, nesta Capital, na sua séde parti.
dárta, a fim de escolher Os candidatos
aos cargos de governador e vice-gover
nador do Estado, no pleito de 3 de outu

bro. A grande reunião trabalhista será

presídída pelo Deputado Doutel de Andra

de, presidente do partido e contará com

a presença de convencionais de todos os

Inaugurada ExpOSição de
Irle Brasileira na Espanha
Cêrca de 250 obras, que mundo cultural e artístico No ato inaugural o mi-

r�fl.etem -ª'. capacidade ar- espanhol e brasileiro. .nistro Clovds SaLgado ex-

tis tIl e'tt�. dos nossos Entre qu oras de pinto- plicou o significado deste
"'r' "..... ':'

.

nto de obras que pro-
_ ",,,'C1� e a� a to- ce e Museu de Arte

res jovens, se apresentam Moderna do
.

A..l9� -

a esta Exposíçâo Obras de 1'0 e elogiou a
,<

concepção muito moderna artística espanhola. F
embora de diferentes esti� mente manifestou sua Sa-
las. O' interesse que des- tisfação pelo fato de 4Ue
pertou entre o povo de estas mostras de arte bra
Madrid se reflete no nu- sileira permaneçam por
mero de pessoas que vísí- 'alguns dias, em lugar de
taram a Exposição na mes- honra, como é a sala de
m!!>. tarde de inauguração: Exposição da Direção Geral
mais de mil pessoas. de Belas Artes.

murríciplos catarinenses
,

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Secção de Santa (alarina·

EDITAL

.

A Comissão Executiva Regional do Partido 'I'raba

lh.lsta Brasilei.ro, ?e�ção de Santa Catarina, convoca, pelo
prese�t�, o Diretório do mesmo Partido, para se reunir

no. proximo dia 8 (oito) de julho do corrente ano, às 20

(Vll�te) horas, na séde partidária, afim de fixar a oríen,
taçao politica desta agremiação, face ao próximo pleito
para Governador e Vice-Governador de Santa Catarina
cumprindo, aseím, o que dispõe o artigo 41, letra c, dos
estatutos.

Florianópolis, 22 de junho de l.960.
Douiel de Andrade - Presidente
Evilasio Caon -:- Secretário Geral

Po.1íti.ca . t:'i�)Utária n�ais

elev.
ada e dráatíca, vigorante InO'lB�as il ; Impostos e taxas congelados em cêrca de 300 _

m l.ihoe� n�s. arca� de um banco mercantil privado e, PO!'
tanto, mdlvldu�h.sta pela sua essencia e formação, -

como se poderá impedir, com tamanha cópia de e1e
me�,tos negativos, a expansão econômica na área ca

t�r�nen�e? Em face desse quadro que, alem de melan
,0IIco, e aterrador, o Seminário Sócio-Econômico repre
senta um fac,ho de luz na penumbra e uma mensagem
profundameIlte humana de melhores dias. Em cada
I'e anto do território, diante da pesquisa referida es

lJO�lca a.magnitude or&,an�zacional ?OS 'problema� 10-
(�lS,. �stnnulando a dIgnIdade. de VIver, no elequente
SIgnIfIcado de seu valor produtIvo.

,

Os organizadores desse magnífico certame p_resbm ás .�oletividades in�stim�veis serviços, que Ja Os

l:ed2I1Cla.m ao reconheCImento público. Quem se deti
Yel' na onentação da política econômi.ca nacional, conhe
c�nd.o as recomendações e conclusões das Cartas Eeo
;�omlc3:s de Terezópolis e Araxá, constatará que esse tra
b::;lh? !l1esquecíve'l, devido á sensibilidade e ú argúcia
de lIderança do saudoso Deputado Euvaldo Lodi, foi,
�m &,rande parte, ou mesmo em sua totalidade, a razão
1l1spuadora do nosso desenvolvimento econômico e das
profundas conquistas sociais que somam a definicão d'l
realidade brasileira, sob o govêrno ·criador do' atu:J
Presidente da República.

__

, __�}>J'.f1 �uvc lllUu-gura
da mr 15apital espanhola
em ato a que assistitam à
ministro da Educacão do
Brasil e os ministros de
Assuntos Exteriores e de
Educação Espanhois. Estive
ram presentes ainda os em

baixadores do Brasil, Ar

gentina e Paraguai,
'

além
de altas personalidades do

Planeja Educacão
,

é a atribuicã.o conferida
ao sr. Osvaldo Machado de
designar uma comíssao de
técnicos para elaborar o

Plano ínstítuído pela Lei
n. 440, e apresentá-lo den
tro de cinco meses à Câ
mara Municipal.
A proposição atende, ain

da, aos elevados interêsses
do ensino, quando üetel'
mina que não s e r à o

aumentadas as dotações
orçamentárias para outro
ramo de ensino, que não
seja de nível prímárlo ou

para formação de protes
sares primários.

RENATO BARBOSA

O Seminário Sócio-Econômico de Santa Catarina re ..

presenta, na rf''llidade lla,cional, o clarim de uma ma

drll�a�a, em direção ao desenvolvimento. Trata-se de
::,.utent;co processo total que se integrará ao planeja
mento ,geral de país. Importantissimü- trabalho de lide
rança, ao qual, dia a dia se associam as Comunidades
regi0!1ais, á�ravé� das clàsses operantes. Não poderia
�e!' SIdo maIs fehz o patronato qae o lançou, em uma
(1,rea que, paradoxalmente, dispõe de animadoras con

diçõ��. intrÍnse=as d� progresso, mas se engólfa, me

lm1CO!ICamente, nos Impaludados da descrenca. O eneI'

gicQ combate a êssa dolorosa estática coletiva se impõe
(orno imperativo irrecusável de patriotismo e espírito
público.

Em Santa Catarina, lamentavelmente, como vem

sendo observado pelas reuniões de um movimento tre

pielante e intenso, é geral o emperramento da iniciativa,
em face da insuficiência de c!rculação do .crédito, que
ao Estado cumpria defender. Este, todavia. omitindo-se
em um processo social, em ·coordenação com o maior
número, na distribuição e redistribuição dos fatores
,compositivos da riqueza, amordaçou-se, faquirizado, em

UM processo financeiro privado (lNCO). Não se discu
te, e jámais mesmo se discutiu, a idoneidade das pessoas
físicM que compõem o referi,do grupo. Combate--se. po
rém, orientação administrativa, na execução da política
financeira, manifestamente errada e flagranteménte su

rel'ada, em face das solicitações da conjuntura. Hoje, a

socialização de certas atividades se impõe como estí
mulo ao avanço da iniciativa privada.

Deficitário, entre nós. o sistema escolar; insufi
ciente o de transportes; ,desassistida pelos poderes pú
blicos a Pl'odução, na multiplicidade de aspe,ctos; as

fixiados o comércio, a indústria e a agricultura pela

Essa tônica dinamizou a ação política, no setor eco
nômico, do Sr. Celso Ramos, pelos termos do lapidar
documento com que se apresentou ao eleitorado, na de
mocrática disputa do govêrno catarinense, nas próximas
eleições de outubro. Presti,giando e estimulando, ,como

homem de emprêsa, o trabalho das equipes técnicas o

referido postulante ajustou seu programa de realizações
ao perfeito equacionamento de atividades, polarizadas
pela moderna técnica sócio-econômica. Valoriza Ido,
gradativamente, o Homem e a Terra, na sua mensagem
de ,candidato, o Sr. Celso Ramos rompeu a crôsta dis
lwrsiva e retrógrada do fatal egoísmo individualish.,
incondizente com as exigên,eias de um novo estágio do
desenvolvimento estadual.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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« Clube 12 de Agosto-9 de julho - sábado »

SOIRÉE E SHOW COM � ORQUESTRA ESPANHOLA 'lOS GAVllANES DE ESPAN'," apresentando a 'dançarina espa nhola "(HARITO
MADRID" - Reservas de Mesas na Secretaria do Clube. �<f�lV �j"�� . -:

, I
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ANIVERSÁRIOS - srta. Velma Richter
srta, Vera Lúcia Espin··
doIaFAZEM ANOS HOJE

- sr. Procópio Ouriques
- srta. Elsa Nunes.

Aparecida _.:_ sr. Jair Fontão
- srta. Antonieta

dos Passos

era. Maria
Caminha
srta. Consuelo Capella
Si'. Edmundo Silveira de

Maria

Souza Júnior

PERDEU-SE
Um certificado de propriedade de um automóvel n.?

03097 - Marca Opel Olímpia - motor n.o 1525142390
-- ano de fabricação 1951 - côr verde claro - Chapá
7 .. T.: P:de-se a pessoa que o encontrou telefonar para
6<!-G2, que �:erá gratíí ícada.

!er,iço Nadonal de Aprendizagem
Comercial SENAC

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL NO ESTADO DE
SANTA CATARINA

CURSO DE VITRINJ\SMO
A Administração Regional do SENAC comunica aos

senhores comerciante e comerciários que se encontra

aberta a insr rição para o CURSO DE VITRINISMO até

o dia 13 de julho do corrente ano.

Condições de matrícula - Ser comerciár-io,
Local de inscrição - Rua Tiradentes, 15 -

1.0 andar - Edifício Osny Ortiga.
Florianópolis, 6 de julho de 1960.

HILTON DOS PRAZERES
Diretor Regional
---- ---- -----

Vende-se por preço de ocasião, 5 lotes ótimamente
s ituados. Ver e tratar com o F:'. Cleoni'ldes Ligocki, à

Estrada Velha, 61 - Barreiros 01.1 à rua Tiradentes, r
- 1.0 andar - sala 1.

confecimentos Sociais

&tc...�.....s...ss.......
""".n'JSeu H. H. é "justo"

E "correto" e "ponderado",
Mas, aos Barnabés a custo,
Deu aumento tão minguado!,.,

O ,CANDIDATO
O sr. CELSO RAMOS, futuro Governador do

Estado, ao aproximar-se a visita dos candidatos na

ciona'listas LOTT-JANGO, permanecerá nesta Ca-.
pita!.

Realizar-se-á sábado na

cidade de Curitiba o enla
ce matrimonial da srta,
Zoraid Boabaid com o sr,

Souzange Vieir�. O Colu
nista agradece a gentileza
do convite e deseja aos

noivos felicidades.
-0-

P PEQUENO DITADOR
Carlítos, Hitler, Jânio.

Carlitos, aquele de "O Grande Ditador". .. Asso
ciação de idéias.,. Qualquer semelhança ...

O "vassoureiro", espalhafatoso, estabanado e in
certo, tem algo de ditador, mas ditador mirim. Que o

diga a sua administração de bilhetinhos, adminis
tração em que sempre 'revelou, as claras suas ten
dências de governar sem pelas; exercend� ao máxi
mo o poder pessoal.

Jânio joga, intriga, embaraça os 'próprios compa
uheiros de chapa. Quer governar só, sem partidos,
pronto até a sacrificar o prõpmo regime. Talvez seja
por isso que, mesmo amargando decepções, engolindo,
ressentimentos, sacrificados e humilhados, estejam,
ao lado do "pequeno ditador" os homens do

"ClUb«l�da Lanterna" e da "República do Galeão".

A ALIANÇA DA VITÓRIA
Têm sido profícuos os repetidos e

demoradOS&1encontros que o sr. CELSO RAMOS tem mantido.
com a alta direção e prestigiosos próceres petebís- �
tas. A aliança 11SD-PTB já é fato consumado, de-'

pendendo apenas da ratificação que, tudo indica, se<
rá sufragada por grande maioria de convencionais�ifrancamente favoráveis a aliança PSD-PTB por to- Í'Jdos

c.onsiderada
a ALIANÇA DA VITóRIA,

11A ESTRATÉGIA DA VASSOURA...
.

Insatisfeito com dois companheiros de chapa, o'
"vai-e-vem" pretende arranjar para ELE mais umt
votin/h�s, jo�ando _c�lm...:?.adve�sá��o�_ _. "'. f

__ ..

"
"

;'homem da vas,;Ollra", eSi.a «an-"

.�\. estrateglR do
d UON mas, de modo al-]

.

t que-r os votos a
�

do na VlS a, \ .

d I o poder isso nao.

0'\1
,-a JJDN.� junto_e �_n .;UL __.._....-""""Milton

�s;Canaldato do qual se serve com o único obje
tivo de funcionar angariando votos nos Estados onde
11 UDN predomina eleitoralmente.

•••••••••e.ee•••••• ��.ec�.�.&ec••o•••••••••

i STUDIO JURíDICO I
: Mauricio dos Reis - advogado I
: Norberto Brand -- advogado . II Advocacia em geral no Estado de e
• Santa C f<'dn,a

e
. -

I j\:!..'Vl'T\:; pondentes:': H-'__"""""""''''_-'-s-a:I _� � a l .•a �_,,' rrrrrn, em Miami Bê�.ch.• ES'T' �--

_.� A BRASíLIA i' 1lS' �. 9t",:,na .1'" . 1'10 nue t (" �1--"':."'-'- • �: ,ltl: .;:l""",,-,-. ",el\.S·� ... vr.:r 10 seu �m",·.cu "'C'LUfij!; vaze'rre IÍ'gO's'to sábado_LJÓS UNIDOS RIO DE JANEIRO • Palace, �JtCêômeíUorada a�� ';Flifatalfcia acontecerá com a festa da "Glarnour" d�.,...ctGENTINA SÃO PAULO .' da graciosa menina Maria Lúcia, filha Cidade _. A nova "Glamour", receberá
>ti Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. : do casal sr e sra dr. Gastão Assis. do Clube Doze, uma bonita jóia.

I· Fones: 2198 e 2681
.

:
........._ --- ",

BARREIROS

Ilustra esta.

O SR. CELSO RAMOS jantou no

Querência Palace com grupo de amigos' e
correligionárias.

De Miami Beach Flori
da, fui informado pela
equipe de jornalistas e re

porteres da revista Man
chete, que Gina McPher-'
son, representante da be
leza brasileira no Concur
so Miss Universo é uma

das mais cotadas entre as

concorrentes ao título. Diz
ainda José Rodolpho Câ
mara, que desta vez a po
lítica Comissão Julgadora
de Florida, parece dever
algo ao Brasil - Afirma
também o jornalista Sales
de "O Globo" que nunca

a equipe de jornalistas do
Eras il em Concurso Miss
Universo, foi tão bem re

cebida como desta vez. De
s ajamos a mais be'la brasi-.

• '0,... .... -

'I/.

o CHEFE JÁ ACHOU A SUA GARAGEM?
Está assembléia na gestação B-E tem coisas ...

engraçadas ...
Depois que o CHEFE DE GARAGEM passou a

perceber a "diária da investigação" ... para investi
gar onde é que estava a garagem, melhorou de vida.

Há poucos dias, ao passar, num gipesinho novo

reluzente, por um jovem naturalmente seu amigo,
gritou - Vaica ! comprei um ,gipe!

Nós que casualmente estavamos perto, é que não
ficamos sabendo se ele já achou a garagem para bo
tar o gipe, ou comprou o gipe para investigar onde
está a garagem ...

SA'BADO teremos visitantes ilus-
tre" - Governador Brízola Marechal
'I'e.xeira Lott, Jango Goulart

próximo.

'YARA BITTENCOURT Kasting, será
debutante no baile oficial em agosto

Mudar! Um govêrno novo!
Ver o seu CELSO subindo,.
Dupla alega-ia do povo..
Ao ver a Elffa caindo.

'SSS,%SSS%S%S%%S%� �

Ile J�ae_ ..
SSS$S&#9*SSi. t�

PROF a HUBERTO ROHDEN
Conferências e Curso de Filosofia
Leva-se ao conhecimento, de todos os interessados

que, a partir de 24 até 31 de julho corrente, estará no

vamente nesta Capital o renomado filósofo e escritor

patrício PROI1. HUBERTO ROHDEN, com o objetivo de
realizar algumas conferências sôbre o tema geral -

"ALVORADA DO HOMEM CóSMICO" e "NOVOS RU
MOS PARA A EDUCAÇÃO", além de um curso inten

sivo de Fi'losofia. As conferências serão francas e gra-

tu itas.
Pela Comissão:

CLEMENTE BRUENING - Fone 2300
CARLOS EUCHELE JR. - Fone 2541

ANTONIO CARLOS BRITO - "2143

I! I Curso de Filosofia Cósmica - O curso será minis

'�r�,do à noite e constará de cêrca de 10 aulas, sendo 2

. por noite, com a duração de 1 hora cada e com intervalo
de 15 minutos. Para informes e illscriç{ies, procurar
CLEMENTE BRUENING - R.ua Ar::ipi'este Paiva, 11,
ou Telefone 2300.

OSVALDO MEL.r

UMA CARTA PARA ESTA COLUNA - Concebida
nêstes termos, re:ebemos a seguinte. carta que além de
assinada para uso da Redação, trás um pseudonimo para
com ele ser publicada. Certo.

"Meu caro jornalista. Não sou daqueles que gostam
de "cipoadas" como também nunca fui e nem me consi
dero "jornalista", apezar desse título já pertencer a

muitos por diletantismo sem que até hoje, segundo me

consta tenham siquer publicado algum artigo ou mesmo

qualquer reportagem nos nossos jorna.is.
Ta lvês que a caderneta de "jornalista profissional"

traga para os que a possuem certas vantagens e daí, só

daí, obtê-Ias com facilidades, Refiro-me é claro, aos que
não nos dão provas de que realmente trabalham na im

prensa e produzem alguma coisa. Vêm estas, onsider.i
cões à tona, porque tenho de explicar o motivo porque
me abalanco a vir pela coluna "Nossa Capital", traze;'

uma colab�racão não de toda inútil. Trata-se sr. Melo,
nada mais, n�da menos, do que lembrar um fáto que 1.0) o aumento do capital da sociedade é de 1.600.000.000 de cruzeiros, mediante
está merecendo a atenção nossa e por certo de muita

,.
a emissão de 320.000 ações prererencí- ís, do valor nominal de Cr$ 5.000,00

g-ente mais. cada uma, sendo 30% realizados no ato da sub;..críção e os restantes em 7

A Cidade, sabemos, está crescendo bastante e já
I prestações mensais c ir"uai<. a partir do término da subscrição, sem prejuí ,

tomou ares de Capital.
. .. ,t� zo da faculdade reconhecida ao subscritor de antecipar a eua entrada;

Há entretanto muita coisa provrn. iana que deveria f'> 2.0) sôbre o valor nominal das acões, quando integralizadas, ou sôbre o mon,

desaparecer para melhorar sua fisionomia. Entre essas l tante das entradas, :ozarão os acionistas das ['�guintes vantagens:
coisas, aponta-.se _por exemplo, o velho hábit�, POl', p�rte, a) dividendo fixo e cumulativo de 12% ao ano, pago semestralmente, acresci-
da grande malOl'la em votar ·completo despreso a hm- 1 do ela bonificacão anual mínima de 5% que g'arante às ações preferenciais
pesa da3 ruas e calçadas, embora tenhamos visto e obser- uma remunera-ção mínima de 17% ao �no e a qual poderá ser pOl:.!terior-
...ado o trabalho da Prefeitura em pretender conS2rvar a mente beneficiada por deliberação da Assembléia Geral Ordinária, tendo

cidade limpa e .asseiada. Ainda ontem, fomos testemu- em conta, em parte, eventual encarecimento do custo de vida;
!'has dêste fato. b) prioridade no reembôlso do capital. no caso de liquidação da sociedade;
A vassoura da Iimpêsa pública trabalhava na Praça 15. c) direito a um voto por grupo de cinco ações, nas deliberações da Assembléia

N o mesmo momento, um cidadão descascava laranjas à' Geral:

r'orta do Café Na ional e ia jogando .as cascas exata-
I d) possibilidade de conversão, por sorteio, até 50% das ações preferenciais

mente no lugar que estava sendo varndo. Em todas as: 'Omitidas, em ações ordinárias ou comuns, nas condições que, a partir de 1.0

cidades, há nas esquinas e em detel'minad�s pO,ntos de

I
de janeiro de 1967 .. forem estabelecidas pela Assembléia Geral Extraordiná-

mai,; movimento, ·coletores de arame para a]unarem ,1

I'
ria; e resgàte ela parte restantel:.!2gundo modalidade, porém por'preço nun-

Jimpêsa pública. I ca inferior ao seu valor nominal, acrescido da' bonificação, que a mesma

Aqui não vemos nem coisa que se assemelhe. E, um Assembléia Geral. determinar;
ou outro que aparecia em lugares inadequados, levaram

e) conversão, desde que integralizadas" e à vontade do subscritor, das açõeD
sumico. . . � preferenciais nominativas em ações ao portador da mesma classe, com tô-

Áqui fica o que tinha a dizer. O resto não me per- � das a�' vantagens que lhes são inerentes, como sejam a livre transmissibili-

tpllce".

I
dade e impôsto de renda limitado à percentagem retida na fonte.

_ Bem, digo eu. Pertence a uma coisa que não te-I f) faculdade de participar, na mesma classe, dos aumentos de capital social
mos. "Guarda Municipal" ou Policia ele Costumes".

e111 dinheiro.
8 olJJ·jgac1o pela colaboração. J � a:s::a_'"';"Ç�.••!: .. -:;;,!�"U�S%'M:'t::n"�,,, .... "t'00$3 .......s:s:c;��%"!:%n�
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SÃO PAULO

Aumento do Capital Social de Cr� �. 200.000.000,00 para Cr$ 4. 8QO. 000.000,00,
mediante emissão de Ações Preferenciais.

Expirado o prazo rezzrvado aos atuais acionistas para o exercicio do seu

direito de preferência, o que ocorreu no dia 4 do corrente, podem, todos os inte
ressados, desde já, participar da subscrição das novas ações, por intermédio das
entidades ou peesoas expressamente credenciadas, ou por carta endereçada à
,3/A. INDÚSTRIAS REUNIDAS F. MATARAZZO, ou diretamente no seu escritório
central, Praça do Pa.tríarça, s/n., Prédio Conde Ma.tarazzo, São Paulo.

São os seguintes os Bancos perante os quais poderão ser feitas ae subscrl,
ções das ações preferenciais;

Banco do Estado de São Paulo SIA.
Banco do Comércio e Indúebría de São Paulo SIA.
Banco Mercantil de São Paulo SIA.

"--"--j;'
JA' ESTÃO sendo fotografadas as

Dez Mais Bonitas da Sociedade

Banco Comercial do Estado de São Paulo SIA.
The First National City Bank of New York
Banco Intercontinental do Brasil S/A.
Casa Bancária F. Matarazzo S/A.

PRECISA-SE
Rapaz que tenha prática em copa.

Tratar no 'BAR ALVORADA.

I PAR\TICIPAÇÃO
.sr, e Sra. Renato P�nto de Oliveira

Sr. e Sra.. Geraldo Magela Figueiró
têm o .prazer de �articipar aos parentes .e pessoas

amigas o ,contrato de casamento de seus fIlhos

LUCIA MARIA e JOÃO PEDRO

Brasília, 21 de junho de 1960

F.C.P. - Q. 31, casa 208 Rua Sta, Tel'ezinha, 91
.

nJ'a�il ia - D.F.'·", Araxá - M.G,

--- 00000 �--

CARACTERíSTICAS E VANTAGENS:

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De Barnabé a Barnabé
SEBASTIãO B. DE ALBUQUERQUE

P0UCOS sabem que os funcionários do Tesouro deste Estado vêm sofrendo
tremendo drapa, nestes últímce dias, após publicada a lei n.O 2.334, de 30/5/60,
que reorganiza os serviços daquela repartição pública.

Nos estapafúrdios daquela lei está a origem do desaasossego daquele pessoal.
.

.Em resumo, naquela repartição está sendo levada a deito a contagem de
pontos positivou e negativos, idealizada com rara infelicidade, e sujeitados os

funcionários a assinar, dentro de 5 dias, sob pena de revelia, uma declaração de
concordar com o cômputo que lhe for apresentado, referente a sua pessoa em

.

. - ,,$·�,�I
do para o qual não haja es-

. Transferência e 'da Remoção
,\1 exigência; ... X - ter - dispõem: o "art. 71 - A
rtendído às condições espe , transferência rarcsevá: II -

dais prescritas em lei ou re , "ex.officío'', no Interssca da
julamentc para determina, administração, respeitada,
los cargos ou carreira". sempre, a habilitação pra-
Do item VIII mencionado fissional;

.e Jnfere que a posse em art. 72 - Caberá a trans,
.argo de carreira exige ha, ferência: I - De uma para
)ilitação prévia em concur- outra carreira;
o. O ato oportuno aí será a art. 73 - A transferência
.�OMEAÇãO. far .se-ã para cargo de igual
Não tendo havido concur- vencimento ou renumera

;0, não será por nomeação ação." .

.nvestídura em cargo do A clareza destes artigos
� a r r e i r a: dar-se-á por dispensa comentário. A pos,
rRANSFERÊNCIA, ato en, se será automática.
.ão oportuno, como veremos, Assim tem ocorrido, toda,
1 pedido ou "ex.ortícío'', e vez que um Escriturário é
no ínteres.e da administra, transferido para a carreira,
ção, de acordo com as nor., de Oficial Adminíetratívo,
.nas já previstas no Estatu; sem a exigência de extem ,

to. porânea inspeção de saúde.I
A menos que algum' cére- Voltando ao Capitulo II do

rro maquiavélico ainda queí- Estatuto - Da Produção -

:a tentar exigir dos Oficials diz o artigo 60: "A antígui.
Admlnistratívos do Tesouro dade de classe, no caso de

) serviço noturno será efetua do pelas. farmácias Sto. Anta ni0, Noturna e Vitól'il-A..

) pl:mtão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etuado �ra farmácia Vitória.

lO _ Domingo Farmácia Catarinense Rua P€(iro Demoro
17 _ Domingo Farmácia do Canto Rua Pqdro Demoro
24 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio
31 - Domingo Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias cJ� canto� Indiana t Catarinense. _I
A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia auto rização q§ste Departamento. I

isolado.
Enquanto isso acontece, é

voz corrente que a ínvestídu,

ra nos novos cargos criados

psla lei 2.334 dar-se-á pOI

nomeção, e obrigados os Ofí.,

cíaís Admink·trativos a se

submeterem à inspeção de

saúde para tomar posse dos

cargos, a despeito da vigên
cia da lei desde 1° de j aneí,
1'0 último.
Algum' colegas me têm pe,

dido orientação a respeito,
apreensivos diante dessas ve ..

ladas Intenções pervessaa É,
pois, com o objetivo de ten,

tar tranquilizá-los, que pas
so a apreciar a impossibi
lidade da nomeação e ínape,
ção de saúde, com que estão
sendo excitados numa provo.

caç.io inacabivel.
I InLialmente, devo dizer

I.lue só reconheço a CESPE

-f/ .cmo único órgão estadual
competente para pronun,
etar-se sobre o assunto, em

definitivo.
A "Cespinha!' criada pelo

art. 8° da lei n? 2.334, não é

para mim, mais do que uma

excrescência ineficaz da lei.
Não cabe regulamentação
deste artigo, como indicada
medida preventiva,
Não é possível admitir-se

que a apreciação de assuntos
de serviço público de deter
minada repartição eL,tadual
fique fora das atríbuíções da
CESPE, orgão especializado,
com estruturação apropria
da a seu fim, criado por lei
especial.
Se o que agita os tuncío ,

nárlçs do Tesouro é .

orren,
-

m-ç-ab rntratTll:, por antecipa,
ção da "Cespiritui", pouco se

recomenda a existência des,
ta, tão falha e temerária são
as medidas que prefere, na

amostra que transparece,
capazes de comprometer
quarquer governante menos

cautelc.o.
Se, por nomeação e con

sequente inspeção de saúde,
se quisesse fazer a lotação
jíos O�ir;iais Admlniatrativos
nos novos cargos de Oficiais
Fazendários, considerando
que a lei tem efeito desde
1°/U60, e já vamo� com o

primeiro semestre vencido,
desde que uin funcionário
nomeado estivesse de licen_
ça agora ou fosse considera
do enfermo, e[!taria ele su

jeito a ver fluir o tempo sem

pOder tomar a posse e as
sumir o exercício, a ponto de
i'ic3r sem efeito a nomeação
(parágrafos 1° e 2° do art,

.. 36 do Estatuto), embora tu-
do �,� tivesse decorrido no
interesse da administracão
O novo cargo ficaria V;gO;'

o funcionário ainda em li_
cença; e o seu cargo de Ofi_
cial Administrativo já ex
tInto.
Só lhe restaria ser posto

em dippollibilidade!
No Título II do Estatuto

Capí�ulo I - Do proviment�
---: r�za o art. 11: "Os cargo&
publlcos são providos por: I
._. nomeações;... III
transferência' "

No ca�.) e�' ��ame, a imo
procedência da nomeação SE!
funda nas exigênci�s dll,
posse.

_

No Capítulo II, Da nomea
çao - DispOSição Preliminar
=- diz 'o art. 13 do Estatuto:
A nomeação �!�rá feita: II
- em curater efetivo quan_do se tratar de carg� isola.do ou de carreira"
Entremos no �xame da

POsse, 9ue é a pedra de to
que na questão !

.

a Secção III - Da Posse
- t.emof.! o artigo 31: "Só po.dera ser empossado em car_
go público quem satisfizer OI!
seguintes requiüitos: VIII _

ter-se habilitado previamen.te em concurso, salvo quando se tratar de carg'O isola_

DEPARTAMENTO DE SAÚDE
P L À N T Õ E S DE F A R M Á C I A"

MÊS DE JULHO -l

.ubmíssão a concurso e apro; .ransrerêncía a pedido, sei:

.ontada da data em que c

.uncíonárlo entrar em exei.

cicio na nova clasee."
E o respectivo Parágrafo

único - "Se a transferência
for "ex.ortícío' e no inte
resse da administração, se.

o rá levado em conta o tempc
uncionário já está em exer , de efetivo exercício na elas-

vação, o que aería estúpido,
.stamos em face do item X,
.onsideradas as prescriçoes
da Lei n. 2.334.
Desea forma a posse é au,

.omátíca, sem a exigência de!

Como a transferência far� pela "Cespintui", com a pro
se-á para cargo qie Igual vidência de coletar inúteis
vencímento (art. 731 do E ',a- declarações assinadas, sem

tuto) , a classe
- Í'llidal d sombra de qualquer valida

Oficiais Fazendários I terá de legal na forma como

inicialmente de comportar pretendidas estariam sendo,
um número excedente de é coisa que não deve preo,
ocupantes, embora o padrão cupar o funcionalismo do
de vencimentos seja um Tesouro, mesmo que alguma
número mais elevado, porque de suas secções resolva já
i1 transferência se deu "ex. receber OD atrasados por
officio" e no íntereaie da "execução interna" da lei

administração. 2.334, a deepeíto de não ter
Uma vez considerados, por sido ainda aberto crédito

Apostilas, todos os Ofící z is especial, e o seu artigo 26 di,
Administrativos efetívoe do zer que as despesas decor
Tesouro do Es,tacI:o, a exer; rentes serão pagas aomente
cer cargos na carreira de com os recursos do próximo
Oficiais Fazendários, terão exercício, no ano que vem.

lugar as promoções para as Se a "medida interna"
vagao nas classes imediatas, neste ano que será o de en,

considerada a .antíguídade trega de mandato governa,
de cada um na classe a qUQ mental, pode no próximo
pertencia, na c�rreira ds surgir representada num ex-

I
Ofícíal Admínísteatívo no torno de verbas, ou coisa pa;

I
dia 31 de dezembro de '1.959. recida... I
Estou certo de1 que outra Bom ... 'pessoalmente, que-:

não pode ser a orientacão ro duvidar que isso venha,
que há de recomendar

.

a acontecer. Não posso admt.]
CESPE ao Chefe do Execu- til' que alguns '''já se rínan,
tivo Estadual, no caso em cíern", como diria certo pre
questão. 1 sidente de Banco, ou "já se
Quanto à orientação que,

I
abrem crédito eepecíal",

parece, vai sendo preferida mo diremos!
I

•

Está circulando nesta Ca
pital, I) Dr. Constantino

: Lacerda, irmão do saudoso
Governador Jorge Lacerda.

NO DIA 14 de julho, o

MUNDO VAI SE ACABAR
para os trouxas .. ,

CONCURSO DE "MISS"
UNIVERSO DE 1960, ini
ciou sc;;unda-fe'ira, A nos
sa representante, GINA
MACPERSON, é uma das
prováveis vencedora.

RONDA DOS CLUBES:
No "6 de Janeiro", amanhã,.
Bingo Dancante dàs 20 às
23 horas; no "Limoense"
soírée, amanhã às 22 ho
ras.

Amanhã, a Sociedade
"VILA NOVA", fará realizar
no Clube "15 de Novem
bro", um baile, com ilÚcio
marcado para às 22 horas.

oncurso prévio,
Ê automática porque

FALECIMENTO
Esposa, ülhos e irmãos, presentes em Florianóoolis do

::'enente Coronel 'Fortunato Ferraz Gominho comunieain o

,eu. falecimento, anteontem, àr' 14 horas, �o Hospital de
,andade, onde jse achava em tratamento. tendo o seu
cpu'tamento ontem, às 10 horas, saindo o féretro do Hos
li tal Militar da, Guarnição de Florianópolis, onde se en,
entrava em, Câmara Ardente, para ·0 Cemitério Municipal
la vísínha cida� de São Jo�á.

Florianópolit, 5 de julho de 1960.
------------�------------

� ,,'I A V .L�S��"O
A AssociaçãP oatarínenee de Medi" -"'aQla a aten-

3.0 de seus a:s�ciados para o Edital Stx..,.J!� ereiç�s de
)elegados juntq à A.M.13. e à A.C.M. a se realizarem no da

.

do é._�·::-r!1tn .L

A urna para recaii'rhr.!:nto dos votos estará .�â. séde
,1. Associação, no período de 14 a Í'i horas.

Florianópolis, 6 de Julho de 1960
DR., DANILO F. DUARTE

,

A srta. Maria de Lour
des Portela, viajou ontem,
para Curitiba, onde pas
sará alguns dias de férias,

icío, o que pressupõe saní, se a que pertencia." .'. Y

lade física e mental. Autç,
.

-reinós então, que [,j por
.iátíca !]ul'lTU-e-·;-;'·

::�:;{i1fíêá-l
TRANSFERÊNCIA cabe a

.ão havida no L'�rviç() públi- inclusão dos Oficiais Admi.
oncorre no interesse da nístratívos na carreira de
.dministraçâo. Oficiais Fazendários, recém-
No Capítulo IV - Da criada.

I

·IILOS GAVILANE,S DE ESPANÃ�'
ábado, no Teatro lilvaro de Carvalho e Clube 1'2 de Agôst(

CLICHÊS E CARIMBOS DE BORRACHA
façam s4u ;edido ria Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
Rua 'l!iraçientes, 53 - Florlanópolts,

L�SFILE DE BONECAS
"BOSSA NOVA", no próxi
me :lia 17, no DISCO DAN-
8E do Lira T. C. Êste des
file será muito interessan ..

te. As meninas de cinco a
sete anos Possuidoras de
bonecas, poderão se ins
crever no Lira T. C. do
mingo, às 10 horas.

'

,). público florianop�litano terá oportunidade de' aplaudiabado,
.

no Tea!ro Alvaro de Carvalho e nos salões d
�t.be 12 de A&,osto, a Orquestra "Los Gavilanes de Espa,.:1 - o espetacul� mm'ical que está empolgando o Brasi

. Formada por musicos de categoria internacional e ex'
Jt::.ndo números de agrádo de todos, a Orquestra "L��
: :H_Ilanes de

.
Espana" log,rará grande êxito em noss�,apItaI. - Ou mgressos para o espetáculo do Teatro Álvar�

" Carva�ho, também estão à venda na secretaria do club,12 de Agosto.

Jtalo Cúrdo e Sua Companhia 2.a Feira
j

no Tealro Aflvaro de Carvalho
I,

AProveltaÁdo a sua passagem para Pôrto Alegre a
Gia. de. Comédias d� í�alo Cúrcio, ator-autor e empreuário,
ocupara a hossa prInCIpal casa de espetáculos na próxima
,;;gunda_felra. onde apresntará a gozadíssima comédia
,.m 3 atos intitulada, '''ELA É O MEU TIPO! ... "E no final
.;ln e!eganfu shaw em que tomarão parte arti�tas do Rádio
dv Rio e São Paulo como sejam: Marina Galhardo, (irmão
do famasa C�rlos Galhardo) uma das belas voses da Tupy
do Rio de

I
Janeiro com discos gravados na Copacabana

como a Canção dos Noivos e outrou. Maria do Pilar a me_

lhor cantora. de 1960 no Paraná e Eda Di Marco a "Estre
linha BOSSl Nova", Rlém de Célia Cúrcio Juarez Diniz E

do próprio! ítalo. Êsse espetáculo único, se;á uma homena.
gem ao p�vo de Florianópolis. Os ingressou numerados,
Camarotes e Balcões poderão ser encontrados na Bilhe.
tria do Tea,tro no dia do espetáculo. Duas Horas Sadias dl
bom humdr é o que nau promete ítalo Cúrcio.

A srta, Márcia Bárbara
R:drigues, está circulando
': esta Cidade. Marcia, e
pcssôa destacada na socie
dade Jagunense.

�

�":-:��, �--:F""��-:'
OS MAIS SINGULARE�

SENTIMENTOS SO' SE:
ADQUIREM POR U l\'I A
VONTADE DECIDIDA.

MARIA CLOTILDE ARA
U'JO, Suplente lie MISS
BANGU', que também m.e
l'ecia o título de MI�S,

.

'9 - Sábado (tarde)
iO - Domingo
16 - Sábado (tarde)
17 - Domingo
23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 - Domingo

Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmáci::. Notui'na

A EMP'REE:,A BOM
ABRIGO, não está satis
fazendo as necessidades
dos passageil'os de Coquei
ros.

Não estão curronrindo os
horários prejudi�ando e
sacrificando os moradores
do abandonado bairro de
Coqueiros.

�RE(ISA-SE VENDEDORES
COM BOA APRESENTAÇãO, PARA VIAJAR, OU PARA

FAZER A l'RACA DE FLORIANÓPOLIS. PAGA_SE BEM.
TRATAR �O HJOTEL CRUZEIRO, COM O SR. ORCI OU

ANTONIOIG:ARLOS, NO HORÁRIO DAS 18 ÀS 19 HORAS.

GOSTA DE C AFÉ1
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO

ES'J'REITO

CICLISTAS, entram na

contra-mão, pelas ruas cen
trais da Cidade, causando
sérios perigos para o' pró
pio trânsito. Há um, que
é metido à "b assa nova".

.,

parece com um "faquir",
lá das arábias, "Cana" com

êles ...

ESTOOU GOSTANDO de
ver o trabalho do Sr. Mil
ton Campos, Secretário
Geral do Lira T. C.

Rua João �into
Rua João Iltnto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajanl'l
RU:l Trajano
Rua Trajano
Rua TrajaI)Q

Gráfica Confinenle
Lfda. I

SUELI DOS SANTOS NU _
i

�NES, recebeu da comis

l',ão julgadora o título de
Mensão Honrosa, no des
file Bangú na noite do dia
2 de julho, no Lira T. c.1

Tipografia e fábrica' dE>
Oarimbo. Impressos em gp.ra!
F:aa Aracy Vaz Callado, 186
Estreito FlorianópoJis

ALUGA-SE ,

I

1 Faleceu ontem, no Rio de
O jantar do LIONS clube, Taneil'o, o Deputado Federal

que deveria ser realizado Afonso Wanderley Júnior,
.::ntem, ficou pora hoje, em pai do Dr. Walter WaLrterley,
virtude do falecimento do Diretor do D. E. de Estatís-
Dr. Wanderley Júnior. t1ca, e presidente do L. T. C.

COM TRÊS (3) PEÇAS A
RUA CONS. MAFRA N0
188 (FUNDOS)

.

VER E TRATAR NO
LOCAL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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';õITOsg;;;;,_ �iõdi(}ãilüiPrõiissíõõãi!
-

Rua Couelheiro .I).llf.ra, 160
_

� - "" .'11 lia' ..

relefo�e 3022 - C�a. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO DR HUa·) GI!-M-ES Das 16,00"� 1�0� ��_ ..: Ang�s.t1a - c�mplexos - Ataques - Manias --

Endereço Telelráflco ESTADO '. � mente exceto aos sábados : .Problematlco Atetíva e sexual

PAR.\ISO

I:
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

HIJtJen!)!: �r�:!: Ramo! ME'DICO MENDONÇA DR. GUARACY A I ��:����;:;�'=:ia
- cardíozotorapía - SonoterapIa e

.: Direção dos Psíquiátras -

SANTOS : DR. PERCY JOÃO DE BORBA

: DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Cirurgião Dentista ! CONSULTAS: Das 15 às 18 horas .

Especialista em dentaduras an», til Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 Itõmrcas. f1orál'lo. Das 8 às 12 is : .

(Praça Etelv.ina Luz)
!\,tende com hora marcada �••••••••••••••••••_••••"••••••••• 11: ••••••

,. I' H' 1 t: 1 II � " •

Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso. I!(IPHIQ.NT'�'T'

i�<tprt'llif!ntaçôt'. A.. R Lar. Llda DR
� III: __ o Ru .. Sena.or Daat•• �. - , .. ".4.,

Tel !!5'U

LJlplomaao pela Fa.culdade Nac10_
nal de Medicina da. Unlv'V.ldaa.

f"!n" Pif',,- C'li1lf1f1()t..: n(l4: �r11�';-'� f, ..':'�t" ... ci<,... do Br.IU

------ --------------------1 EX-Interno por concurlO da .a'ltl'_

Pers'I-.anas 'nldade_Escola.. (Serviço elo prot.
Octávio Rodrlguel Lima). .x-

\Iuterno ao Serviço ele Cirurgia do

. Hospital I.A.P E.T.C. elO Rio C!.�-

POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA. ! �:���:�e �é��� d�a!!::ad. ;�
.

Carlol Corr1!a.

DO EM CONSERTO DE PERS{�':g)- I' ��:�g�s �E �;:;:�o��s =
Casa L L d

-.

PARTO SEM DOR pelo métodO

-':Jf' �
%,.

-

_d\UlreS, t a. . pslr.o_protua.tlco

�eoaoro, 15 - tele 3820 Consultório: R'-1a. João plDto..n. 10.

......................6 ........
'ia. 16.0'0 à. lS;oO .bor..� Atenele
com hora.. marçael... Telefone
:10:11\ - Residência: RUI G.nltl'al
Blttencourt n. 101.

G E n E·N T E
li li r:;: III{Ol! Fernandes de AQ U Ino

REDATORES
Flavio Alberto de Amorim - André

:\ IJU T",Cla"l'\J - l'eJro\ Paulo Machao.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABuRADORES
Prof. Barreiros Pilho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -
?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof,
Manoeltto de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa �

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

Do ra lêc io Soarf'lI - Dr. Fontoura Rey - llma r Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

... 1'_ uI., Hu .. \'!tóda ,ti? -

T.. I 34-89'"
..... -v tçe Tt!I .. ,ratko aa UNITItII PI<J:SS d'-f'l

A(;ENTE� E COR·aESPOI�DINTE'"
"'. f ..do. 6. lIlunjcfpio•• �A'.. 'fA CA'V ....UN ...

ANUNC. J@
M4'CjaLlli .. c-i'Olralu. do' Icordo r .. "" • t.�h ... l ..... '1«"1

r"·�l " -

ANUAL CR$ASSINATURA 600.00

A direção lião se respcusabihz»

Jnão Morilz S..6.

MA SOtiERA,'iA" PBA(:-\ li OE NOVEMBRO - ESQUINA
Kl'A FELIPE SCBMIDT

.... �A.H[RANA" DISTRITO DO I:S� ,.II:ITO - CANTO

PROJE'l'OS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇõES
A CARGO DE

GRICOLA BRUNO

I LH:.·raç5",' - Doenç... de Sellho
Clínica de Ac1ultolra.. -

Curso de Especi&1.lzação no l!OIPL.
tal dos Servldore. do ilata4o.
l Serviço do prot. Mariano ell An.
draue j , Cunsulta.: pela. manhã no

11ospí tal de Ca.rlda.de. 'A tarde ela_

15.30 �oras em diante no cOlllul-

tório. à Rua Nune. Machado. 1'1.
esquina da Tlra.dente. - 1·.1.t.
2766. RMldênclllo - Rua Mar.
chal Gama D'Eça. 11.0 lU - Tal.
3120.
.'

jlt
DR. AYRTON DE OLl

VSmA
- DOENÇAS DO PUI:,J1.10 -

- TUBEJlCULOS. -

Consultório - Rua Fel1p.
Schmldt. 3H - Tel. 1801.

Rorirlo: du 14 ., 16 bar...

Realdêncla - FeUpe Schmlc1 •.
11.0 127.

ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

ICansuitórlO: J oãc. pinto 14 -

Consulta: dai I' ;,. 1
- hM'" da

rlamente. l\�en(,. �o, &áblldol R�·

,:di\nrla· Roc .. l\lva. 13ó. FOlie 2714

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

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

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

nR. LAUUO DAURA
CLINICA G••AL

Especialista em molê_tia. d. Se

nhoras e via_ urlnirla.. Cura ra

'1lcal dai Intecçõe. agudu • cr6-
nIcas. dO aparêlho genlto_urln6J'lO
olp "mbC'. o. aexo.. Doença. 40

,'p"rklbo DIge.tlvo. do liltem_

'1."V080 I-Jor,rio: 10lb .1 11 •
.

'., à8 Í> boral - Conault6rlo:
I(U8 Tlr·adente•. 12 - 1,0 andai'

Fone' 8246. Relidêncla: ....a

Lacerda Coutinho. 11 (ChAoara do

'.:spanba - Fon. 1141·

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GlilRAL

Doença. de Senhora. - procto

logia - Eletrlcldad. liIéc11ca
Consultório: Rua Victor .el_

I
rellea n.o 28 -- Teletone 1807

Consultas: Dal H hor.. em ellante.

Residência: Fone. 8.(21. Rua Blu.

menau. n. 71.

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 à[l 19 horas (ao la

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

_ Estreito - Fones 2322 é

6367.

Dr. Hélio Peixol�
ADVOGADO

Escrltóriu _ Rua Felipe
Schmidt na 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Residê_ncia Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406 .

Telefone - 24�2.

. VENDE·SE
Duas Bicicletas Monark.

l'RO: N.o 167 _ C.R.E.A. - 10.0. REGIAO - S.C. Preço de ocasião. Tratar à

de Julho (Bairro Bela Vista) - C,oQUEIROS rua Duarte Schutel. 42.

� ,1 OS >�

E

MtDlCO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras � Clínica Gera;
Rosidêncía:

Rua Gal. Bittenccurt P. 121-
l'eJefone: 2651.
Consultório: .1

Rua Felipe 8chmldt •. 37.
Esq. Álvaro de Cant.alho.
Horário:

A .IS1> sua dlst.nta clientela r:ue

mudou seu consultório para � rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca

i ------__

� DRA. !BE B. BAR20S
CUN1e DE CRIANÇAS

( .. ,uollJ)rl. • a..... e1. Coull1Cu
,. IUrelUo L.U lilA

,.ee
.

n.oalANOPOLlI'

!le,uDda • I ....r.tr.

la. 15 ii 17 110r..

T'l. - I'"

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE S�NHORAS E CRIANÇAS
Especialista

emiléstial
de anus e recto

Tvatamento de he orroídas. !i�tula•.. etc.

urlia &na! .

CONSULTÓRIO: P.ua CeI. Pedro Demoro 1553 _ .

I Estreito'
'

DENTADURAS INf.ERIORES
Ml!:TOl)O PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

I

DR. MOO�RI) S[H\YEIDSON
CIIWR IAtJ lJEN'lUSTA

DIPLOMAI'IO PELA UNI'lERSIDADE DO PARANA
RAIOS � -+- PONTES � pIVô1;
'l'RÀffAMENT'DS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 hora�
HORAS MARCADAS"- das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 2!t -:-_.lQ andar

--�,.......;�=--�---------_._-,--

L T E 5-
Com grande facilid�de de pagamento, vende'-se lote>

a longo prazo sem juro�i si�os á rua Lauro Linhares, pró·
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir su::.

casa, imediatamente.

Venl1a:::: Edifício Mqntepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 1-3"1 e 3426.

-

DR:HAMILtON SANFORD DE
, 1

VAS€ONCELLOS
Diplomado pela. Escola de

Medicina e Cirurgia do ttio
de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Uro1ógic do Ho*tal
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternidade
Fernando de Magalhães.

giáno 'do Instituto Nacional

do Câncer.
'

OO}<.l\iÇAS DE SENHORAS -

PAUTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA
f\revde. pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.

Residênci.l: Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Ehta- Ribeiro, n.O 26 - Fone: 2305
I

________________�------__---- 4----__ -

ATENDENDl> DlARIÂMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: D�_ J. A. NÓBREG� DE OLIVEIRA

�W4LDO J. R.. SCHAEFER
Exames do Estômago - Ve"icula Biliar -- Rins

rorax .

- Ossos - Intestino, etc.

Histerosal})ingografia - Radiugrafia Obstétrica
(Gr:ividêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APAREEHAGEM MODlWaNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER�ÇO: Rua Irlil:ã Benwarda s/n. ônibus à por
ta (Alrtte. Lamêgo).

!!\., 1

RAUL P'�lEIRA CALDAS
ADVOGADO

"QuestõeJ
.

Trabalhistaf'
EscrItório': Rua Joio Pinto n, 1. lObO
t i'letone u. 2.487 - CaiXa p!J8tal n. 11

&ORARIO: Ou 1& .. 17 hOru.
xxx

DR. ARMANDO VALERtO DE ASSIS
Comunica aos seus cl1e:l'lte1 o novo horário de consul

tas .

\" 0.,

DE MANHA - das 10 Q,S 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes �flchado. 7 fone 3738.
I

(UNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais �

,

Clínica Geral

o SUL

,. ) I
;J.J r

Y'
§110

OVo
UMA REVISTA REALMENTE -MODERNA

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon
.;Juestões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, cnrm
ials e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven

'la de ímóvéis .,,_ �lltú'ratizávão - Inventários - Cobran

�as - Contabilidade: escritas, balanços, análises e períCias

ALUGA ..SE ALUGA-SE
COM TRES (3) PEÇAS À
RUA CONS. MAFRA N°
188 (FUNDOS) .

VER E TRATAR NO

LOCAL

'Um!t cas':ot própria para
repartição, fl. rua Conse-
lheiro Mafra, 37.
Tratar na rua Do�,

Ilheus, 20 ou pelo fon:
3311.

:ampanha Pró Construção da Malriz
de Nossa Sen��ora da Boa Viagem
em- Saco dos limões -'Florianópolis

1 saco de cimento Cr$

1 saco de cal .

1 carrada de áreia .

1 carrada de pedra britada .

1.000 ti'jolos .

1.000 telhas .

1 servente (diária) ' .

1 pedreiro (diária) .

365,00
8,00

900,00

1.500,00
1.200,00
5.000,00.

150,00

280,00

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

quena qu� seja, estará acabada em breve a igreja1 Todo

e qualquer auxílio, será recpbido com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

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

Florianópolis - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O Doutor MANOEL BAR_

BOSA DE LACERDA, Juiz

de Direito da 4a Vara

Feitos da Fazenda Pública

da Comarca de Floríanópolle,
Capital do Estado de Santa

Catarina, na forma da lei,
etc.
FAZ saber aos que o pre

sente edital de citação com

o prazo de trinta (30) dias,
virem ou dêles conhecímen,

to tiverem que, por parte de
.

DEMETRIO MAESTRI, na

ação de usucapião, em que

requereu perante este Juizo,
lhe foi dirigido a petição de

teor seguinte: - Bxeelentís,

símo Senhor Doutor Juiz de

Direito da 4a. Vara desta

Capital. DEMETRIO MAES_

TRI braeileíro, casado, Pas

tor Protestante, residente á

Estrada da Carvoeira, sub

distrito de Saco dos Limões,
neste Município por seu pro.
curador infra assinado, con
forme instrumento de pro

curação anexo (doc. nume,

.1'0 1), advogado ínecrtto na

C.A.D. secção de Santa Ca

tarina, sob numero 999, com

escritório á rua Trajano n.

33, sobrado, sala 4, nesta

Capital, vem expor e afinal

requerer a Vossa Excelencia

o seguinte: - 1 Possue o su

plicante, por ui e seus ante

cessores, com o anímus d'p
mini" há mais de 20 (vinte)

anos, sem interrupção ou

oposição de quem quer que

seja a posse mansa e pa,

cifíca de um terreno com f-

I área 'de 16.700 (deseaseís mil

e setecentos metros qua

drados), de formato irregu

lar, COi1:l ,.� casas dê ma

deira, situada no lugar Cal'.

voeira, sub.dístríto do Saco

dos Limões, neete Município.
II - O citado terreno tem

as seguintes confrontações e

dimensões: - a linha de

frente á Estrada da Carvoei-

ra, mede 7,50m (sete metros

e cincoenta centimetros); a

linha de fundoD mede 45,00m
fqaarenta e CInco metros) {

estrema com propriedade de
Enio Alves de Brito; a la-
teral Norte é formada por
uma linha quadrada de três
lances, medindo o primeiro,
a partir da frente, noventa

e cinco metros (95,00m) a

proximadamente, o segunde
mede 22m (vinte e dois me·

tros) e o terceiro mede a,

proximadamnte, 346,,50 (tre
zen tos e quarenta e seis me

trai.' e cincoenta centimtros)
extremando os dois primeirO!
lances com propriedade Di.

,

laudino de Aguiar e o ultimo
com Hermógenes M. dos

.

Santos e Eneo Alves de Bri_

to; a lateral sul, é também
,_formada por uma linha qua
drada em três lances, medin
do o primeiro, a partir da

frente, 85,00m oitenta � cin-

co metros) aproxímadamen,
ce, o aegundo mede 15,50m
(quinze metros e cincoenta
centímetros) e o terceiro
nede 358,50� (trezentos e

eincoenta e oito metros e

ilncoenta centimntros), a;
proximadamente, extreman,

lo os dois primeiros lances,
com propriedade de Ascendi,

la 'Ignes ROdrigues e o últí

.no.Icom propriedade de Gui
lhermina Melo, tudo conror,

.ne planta anexa (documen
to numero 2). III - Não

poasuíndo o suplicante títu

los sôbre o aludido imóvel,
.onforme certidão negativa
anexas (doc. 3), quer adqui
rir o dominio do mesmo com

.undamento nos artigos 550

e 552 do Código Civil, e ar

.ígo l° da lei número 2. 437,
de 7 de março de 1955 e de

.ontormídade com es- artí-

50S 454 e seguintes do Códi

go de ProceU30 Civil. IV -

Assim, pede e requer a Vos

sa Excelencia se digne ouvir

as testemunhas adiante ar.

roladas as quais comparece.

rão é� Juizo, independente
de intimação, sendo feita

prelimi:narmente a justifica.
çâo e, julgada eeta se proce

da na conformidade dos ar

tigos da lei Processual ací

ma referidos, citados os

confrontantes e seus coníu,
gues, o Doutor Promotor Pú,

blico e o Dominio da União,
e após ôs trâmítee legais,
ser a presente. Ação de Usu,

concedendo ao suplicante o

titulo habil de dominio soo

bre o referido imovel, afim
de que, possll. ' " t-rànscrévé.:Ià

iJ.�-Registro de imóveis. V -

O suplicante protesta por
todos os meis de prova em

direito permitidas, bem co

mo vistorias, testemunhas,
decumentos, _periciais e re

quer desde já o depoimento
pSé�Jal de quem queira con

testar a presente, sob pena
de confe.s�o, juntando a esta
os documentos anexos. Da-a

presente o valor de Cr$ ....

2.100,00 (dois mil e sem cru.

zeiro['), para efeitos fiscais.
1959. (assinado) Francisco
Simas Pereira. Testemunhas:
-- Auri'na Marques da Silo
va - Operário. O.3mar Lau_
rindo $ilva Funcionário

va, residente em Ploríanú,

O Doutor Manoel Carmona polis que deverá ser citado

Gallego, Juiz de Direito da por precatória; do Dr. Pro,
Comarca de Tijucas, Esta� motor Público da Comarca,

do de Santa Catarina, na e dos interessados ausen,

forma da lei, etc. tes, incertos e desconheci,

FAZ SABER a todos quan, dos, êstes por edital, afim

tos o presente edital de cio de que, no prazo legal, que- Santa Oatarína, na forma

tacão com o prazo de trín, rendo, a contar da citação e da lei, etc.

ta dias, de mtereesados au, sob pena de revelia, apre-

sentes, incertos e desconhe- sentem conteetação. 4° '- FAZ saber aos que o pre,

cidos, virem ou dele eonhe, Não sendo contestada a ação, sente edital de citação com

cimento tiverem, que por requer de plano a proce., o prazo de trinta (30) dias,

parte de Estevão oaetano dência da mesma, para que virem ou deles conhecímen

Rita lhe foi dirigida a petí, seja reconhecido e declara, to tiverem que, por parte de

çâo do teor seguinte: do, por sentença, o domínio MARIA DA SILVA FORT

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Dí, da gleba a favor do Supli. KAMP na ação de usuca,

reíto da Comarca.. Estevão cante, com sua transcrição pião, em que requereu pe;

Caetano Rita, brasileiro, com no Registro de Imóveis. Pa, rante este Juizo lhe foi di-

65 anos de idade, casado, ra efeito de alçada dá-se á rigido a petição do teor se-

lavrador, residente e domí, presente o valor de guínte: - Excelentissimo

ciliado nesta Cidade, por Deu Cr$ 3.000,00. Protesta-se por senhor Doutor Juiz de Direi;

Assistente Judiciário ne fim todo o gênero de provaa ad- to da 4.11 Vara da Capital.
assinado (doc. junto), vem mitidas em direito, ínclu; MARIA DA SILVA FORT

perante V. Excla. com p de- sive depoimento pessoal dos KAMP, brasileira, casada,
vida acatamento,' propor a interessados, inquirição de doméetica residente nesta

presente Ação de Usocapíão testemunhas e vistoria. Nês- Capital no Sub distrito da

estribado no artigo 550 do tes têrmos, R. e A. eeta com Trindade, por seu Assísten,

para todos consteetarem o
Código Civil, com -sua reda, os inclusos documentos, Pe, te Judiciário abaixo nomea

pedido, querendo, no pra- ção alterada pela Lei. lJí. .•.• de deferimento. Tijucas, 24 do, conforme instrumento de

zo da lei. Outrossim, citem- 2.437, de 7/3/55, no decurso de maio de 1960. (as) Clau, procuração anexo, vem com

se por edital com o prazo da qual, .sendo necessano,
dio Caramurú de Campos - fundamentos nos artigos

de trinta (30) dias os inte- provará 10 _ Que, há mais Assistente Judiciário." Em 550 e 552 do Código Civil e

ressados incertos, citação de trinta anos, está na poso dita petição foi exarado o 454 e seguintes do CÓdigo
éssa que deverá Der feita de

se de uma gleba de terra de seguinte deepacho: - "A. de Processo Civil, expor €

conformidade com o artigo, forma irregular (q-oqUiS designo o dia 22 do corrente, Jepois requerer o eeguínte:
455 do Código d Processo Cio

anexo), localizada no lUJ:ar ás 10 horas, no Forum, para _ 10) _ Que ocupa mansa

vil. Custas, afinal. P.R.I.
"Joaia", desta Cidade, a a audiência de justificação, e pacificamente sem inter.

Florianópolis, 23 de abril de
qual faz frente com; terras

feitas as devidas intimações. rupção por si e por seus an,

1960. (assinado) Manoel de Ezequiel Vicente da Cos- Tijucas, 1°_6-1960. (as) M. tecessorés uma gleba de

-Barosa -de- Laeei:dã "'- ..miz ta nuili� extensão- de 32 me. Carmona - Juiz de Direito." terras situada no Subdistri.

de Direito da 4a. Vara E, tros: fundos ao NVI'f,.. com Feita a justificação, foi pro- to de Trindade nesta Capi
para que chegue ao conhe, terr�S.de Aderbal Ra�os (Ia" ferida a seguinte eentença: tal, -há mais de trinta anoe.

cimento de todos mandou Silva, numa extensão de 8G - ';!�Jistos, etc. Julgo por 2°) - Que dito terreno SE

expedir o presente edital que metroa; a Oeste, numa e'l'- sentença, pg.ra que produza acha encravado, e com as

será fixado no lugar de co [1- tensão de 40 mejros, conrr, seus legais e jt' ''''icos ereí., seguintes dimensões e con,

tume e publicado na forma na com propriedade de Per- tos, a justificact'·· �'tl:O ..r
, rrontacões frente leste, com

da lei. Dada e passado nesta pétua da Conceição, nesta cedida nestei -� a�'tos""a re_ ;1.5.0 met..'os com a reque_

cidade de Florianópolis, aos altura sofre a gleba uma querimento de EDtevãu q_ae-Inente; ti.:.'nf), oeste com 32

vinte e dois dias do mês de abertura de 20 metros, no tano Rita. Citem-se, por ln'etros com t"el""""_
.... ..., 'R;'�a_

junho do ano de mil nove- sentido L_O, seguindo ne mandado, os

confrontantes'l
do de Santa Gata/nn , :m..�

centos e sessenta. Eu, Vini- s{l,l1tido S.N, com 110 metros, conhecidos do imóvel e ré. sul, com 354 metros com
ciuu Gonzaga, Escrivão, o confinando nessa extensão sidentes nesta Cidade; pu quem de cjjreitO'; lado Norte,
subscrevi. (assinado) Ma-

com propriedade de José precatória; _o' con11'ontante -com 346· com te�.ras de Rudi
noel Earbosa de Lacerda -

Coelho e Benjamim Fostino, Dr. A-derbaI Ramos da Silo Schnorr. 30) _ Que o ter
Juiz de Direito da 4a. Vara. qllando mfre uma entrada, va, residente em Florianó- reno em questão possue a

(;(.:.(1fere com o original de 20 metros no sentido pOlis; por editais, com o pra- área de 11.020,00 metros qua_
--

OL, para seguir novamente ._zo de trinta dias, na forma drados. 4°) - Que a reque:.
no sentido S-N, numa ex_ prevista no § 1°, do artigo rente construiu benfeitorias
tensão de 20Ó metros, confi_ 455 do C.P.C., oS intereD_ pagando sempre OD impos.
nando com terras de Sera. .,ados ausentes, incertos e tos e, que não são terras
fina Silva, sofrendo nova desconhecidos; pessoalmen. devolutas. 5°) - Que, pos�
abertur:l de 20 metros no te o representante do M. :3uindo a t'equerente há mais

sentido L_O, para,' finalmen_ Público. Dispenso a citação de. trinta anos dito terreno,
te, seguir no ,s�ntido S-N, do Representante do DomÍ_ por si e seus antecesmres
numa extensão de 2.588 me_ nio da União, por, entendê-la ,com "animus domini" está

tros, confinanqo com pro- deu.lecessária em face da desta forma configurado o
" ....

(

:)riedadcé� de Fl1ancisco Coso JUl'lsprUdenCla do Supremo usucaplao extraordinário.

ta, Pedro Andriani e Dr. Tribunal Federal e do Tri_ 6°) - Que pretende legiti_
J{)ão Bayer Filho; a .Leste a bunal de Justiça dêste Es- mar sua situação de fato,
zleba confina numa exten. tado. Trata-se de terras in- requer com o devido respei.
fião de 3.5 metros com Ale- terioranas e a cautela re_ to a Vossa Excelencia, de

xzndre Ternes, numa de 20 comandada diz respeito aO-J Dignação de dia e hora para

metros, com Olegário Cle- terrenos alodiais de marinha serem ouvidas as testemu
mes e numa de 60 metros, o que não é o caso da espé_ nhas arroladas, em seguida

I com Antônio Machado, quan- eie. Sem custaDo P.R.I. Tiju_ citados os atuais confron_ Confere com

I
do 'sofre uma abertura de cas, 27 de junho de 1960. tantes e interessadoEl certos O Escrivão

I 28 metros no sentido O.L, (as) M. Carmona Gallego - e seus conjugues, o Orgão Vinicius Gonzaga
para seguir no sentido S-N Juiz de Direito." E para que -----

_

numa extensão: de 2.723 me- chegue ao conhecimento dos H ISS Atros, onde confina com pro. interessados e ning'uem pos-
priedade de Ponfilo Jóaquirn sa alegJ.r ignorância, man_ C 'Oda Silva. Dita gleba perfaz dou expedir o presente edi_

. a área de 227.020 metroD tal que será afixado na se-

I quadrados. 2° - Que o Su- de dêste Juizo, no lugar de

plicante vem exercendo pos- costume, e, por cópifl, pu-
t'

, se sôbre a gleba assim des- blicado na forma da lei. Da.

1 crita de maneira pacífica, do e paD,sado .
nesta cidade

I ininterrupta, sem oposição de Tijucas, aos vinte e oito
,

ou conl;estação de terceiros dias do mês de junho do ano

e com "animus-domini, ti-I
de mil novecentos e sessen_

mndo da mesma o sUEltento ta. Eu '(as) Gercy dos An_

seu e de sua família, com o jos, E�crivão, o datilografei,
cultivo de mandioca. 30 _ confel'i e subscrevi. ID<mto

Que, em face do exposto, -de selos por se tra,tar de

pretende legitimar sua si_ Assistência Judiciária. (as)
tuação de fato, na forma dos M. Carmona Gallego - Juiz

artigos 454 e seguintes do de Direito. Está conforme o

C.P.C., para o que requer a original.
V. Excia. designação de dia, Data supra. O Escrivão:
hora e local para justificar Gercy dos Anjog.

Público. Aldo Paulo Pei'eira

_ Secretário. Estavam .es,

tampilhas estaduaiD no valor

de Cr$ 4,00, inclusive a res

peitiva taxa de sau�e. esta�
dual. Em a dita peUçao rot

proferido o seguin�e des�a
cho: A. á conclusao. Flona

nópolis, 23 de junho de 1959.

(assinado) Waldemiro casa�
caee, Subindo os autos

conclusão, roí proferido o

seguinte despacho: Designe

o senhor Escrivão dia e hora

para a justificação, ciente

os interessados e o 4° Pro

motor Público. Florianópolis,

23 de [unho de 1959. (asel

nado) Waldemiro cascaes

SENTENÇA: Vistos, etc. Jul

go por sentença a justifica

ção constante de folhas e

folhas, em que foi requeren

te DEMETRI MAESTRI, a

fim de que produza os seus

devidoa e legais efeitos. Ex.

peças mandado de citação
aos confinantes do imóvel em

questão, o Dominio da União,
na pessôa de seu represen

tante legal e o doutor 4°

Fazenda do Estado e do Or

gão do Ministério Público,

O Escrivão
Vinicios Gonzaga

Campanha de Educaçãe

J U L H O

de Adultos-
CONHECE UM ANALFABETO ADULTO
JU ADOLESCENTE? PROCURE, VOCE
MESMO, ALFABETIZA'-LO. COLABORAR
CÔM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE
ADULTOS E' DAR UM BELO EXEMPLO
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE COM
PREENSÃO DEMOCRA'TICA E AMOR AO
BRASIL.

Orquestra "Los

-

\_.� ":" •• :-r..��.
• _a}!;...

DIA 9 -- Sábado - Soirée com

Gavilanes de Eepanã".

DIA 10 - Domingo - HI-FI

DIA 16 - Sessão Cinematográfica

DIA 17 - Domingo - Encontro dos Brotinhos

DIA 31 - Domingo - Encontro dos Brotinbns.

Edital

Espósa, filhos, irmãos, genros e netos do inesquecível
ROSEMIRO IDALINO DE ABREU, valem_se dêste meio
para externar os �eus mais profundos agradecimentos a

iodos que, de qualquer modo concorreram para minorar
lhes a dor no doloroso transe porque tiveram que passar

Outrossim aproveitam o ensêjo para convidar aos pu.
rentes e pessoas de Duas relações, para a missa de 7.0 dia
que em sufrágio de sua boníssima alma mandarão rezar

na próxima quarta-feira, dia 6, às 7 horas, na Catedral
Metropolitana.

A todos que comparecerem a este ato de! fé cristã an_

tecipam a�radecimentos.

I·SYNTr:K:Õ-1•
•

i para o assoalho

Beleza - i
: Distincão I

• •

I Durabilidadel
,• Inform.ações e Orçamento :

Osvaldo Meira i
! Av. Ma'uro Ramos 206 - Fone 2758 :
........................� :

EDITAL

O Doutor MANOEL BAR

BOSA DE LACERDA, Juiz

de Direito da 4.a Vara -

FeitoD da Fazenda Pública

da Comarca de Florianópo_
Iís, Capital do Estado de

sua pouse, ciente prevíamen,
te o órgão do M.P., com ci

tação, após julgada por sen

tença a justificação,_ dos
confrontantes conhecidos do

JUIZO DE DIREITO D},\
COMARCA DE TIJUCAS. JUIZO DE DIREITO DA 4.a

VARA DA COMARCA DE

FLORIANÓPOLISEDITAL DE CITA'ÇÃO, COM

O PRAZO DE TRINTA DIAS,
DE INT,-';:RESSADOS AUSEN-,
TES, INCERTOS E DESCO-

NHECIDOS.

imóvel, os quais residem EDITAL DE CITAÇÃO COM

nesta Cidade, á excepção do O PRAZO DE TRINTA (30)
Dr.' Aderbal Ramos da Sil- DIAS

N

do Ministério Público, o Re_

presentante do Dominio da

União, e, por editais, com o

prazo de trinta dias, os in.

terressadoa incertos e des

conhecidos, para no prazo

legal, contestarem a ação.
7°) - E, não sendo contes

tada,seja desde logo, reco

nhecido e declardo o domí

nio da requerente sobre o

imóvel acima descrito, por

sentença de Vossa Excelen

cia, e mandado tranecrever

no Registro de Imóveis desta
Comarca. Dá a causa o va,

lor de Cr$ 4.000,00. Rol de

testemunhas: Domingos Ber
nardo. Marcelino Anacleto
de Oliveira. Florianópolis, 10

de março de 1960. (assinado)
Carlos Gonzaga Filho
Assíatente Judiciário. Em a

dita petição foi proferido o

seguinte despacho: - Rec.
hoje. A. á conclusão. rto,

ríanópolís, 28 de março de
1960. (assinado) Manoel

Barbosa de Lacerda. Subindo

Os autos á conclusão foi pro
ferido o seguinte despacho:
Designe o senhor Escrivão
dia e hora para a [ustífíea,
ção, cientes os interessados

e o doutor 4° Promotor Pú
blico. Florianópolis, 28 de

março de 1960. (assinado)
Manoel Barboea de Lacerda.

SENTENÇA: - Vistos, etc.

Julgo por sentença a [ustí-,
fieação constante de folhas e

'folhas em que foi requerente
Maria da Silva Fortkamp,
afim de que produza os seus

devidos e legais efeitos. Ex

peça-se mandado de citação
aos confinantes do imóvel
em questão bem como ao 40

Promotor Público, .da qua
lidade de representante da
Fazenda do Estado e do Or

gão do Ministério Público, e

ao doutor Diretor do Servi

ço do Patrimonio da União

para todos contestarem ,o

pedido, querendo, no prazo
da lei. Outrossim, citem_se

.di ais com o prazo de

trinta-�_>
r int�ressados

incertos, citação ess""

-deverá ser fei1:a de confor.
midade com o artigo 455 § 10
do Código de Processo Civil.
Custas final. P.R.I. Floria

nópolis, 14 de junho de 1960.
(assinado) Manoel Barbosa
de Lacerda - Juiz de Direi
to da 4.a Vara. E para que
Chegue ao conhe�imento de
todoD mandou expedir o pre.
sente editiJ,1 que será fixado
no lugar de costume e pu�
blicado na forma da lei.
Dado e passado nesta· cida_
de de Florianópolis, aos de
zesseis dias do mês de junho
do ano de mil novecentoD e

sessenta (1960). Eu, Vinicius
Gonzaga, Escrivão, o subs_
crevi. (assinado) Manoel

13arb9sa de Lacerda - Juiz
de Direito da 4.a Vara.

o original

D E
V

7.°
T E

DIA

Uma otima 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, eom

3 dormitórios e 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



Aluga-se

Domingo o Clássico . Figueirense x Paula Ramos
Terminará, domingo, o primeiro turno do Campeonato de Futebol Profissional da Cidade, jogando Figueirense e Paula Ramos, êste
campeão e aquele vice-campeão do turno de classificação, mas que neste Campeonato óra em disputa o alvi-negro ocupa a liderança
como único invicto, enquanto que o tricolor é o vice-líder juntamente com o Avaí se êste ôntem à noite, não sofreu derrota frente ao Atlé
tico. Grande jogo o que essisrmos depois de amanhã, quanoo veremos frente a frente os dois maiores adversários destes últimos anos.

'.c, não mais ingressará no

Coritiba, isto por não terem

clube e jogador chegado a

um acôrdo quanto às fases

financeiras para a contrata

ção do player.

Montevidéu, 7 (UP!)
Perante 75.000' pessoas', joga;
ram domingo à tarde no Es
tádio Centenário, em Monte.

to de Futebol, que sería su

bordinado a FCF. tendo fi
cado assim organizado. Di.
retor, Fausto Corrêa - Se_

cretárío, Augusto Caser e'

Membro, Rozendo Lima.

Segundo apurou a nossa' horas a realizacão do toro --_ .. _--

reportagem, o Departamento
I
neío ;'initium" de amadorea

I
Paulo, Tamand�ré� Austria .e I �ais de dez anos de au�,ê�

de Futebol da Capital resol, de 1960 devendo d' t' -I
Caravana do Ar, este retor, da das canchas rutebolístí;

, ISpU a o
do j tíví d d d

.

d
.

dI'veu marcar para a tarde de sete clubes, que são Treze de
nan o a a IVI a e epois e caso Iplranga, Ven ava, Um-

ami;� ;G�;;� ';M��R�;O�O;� ;;iiis;
São

Galego não ater- i:�i!�:l:�:���:.�;:+'�
,Iou com o Coriliba bela do torneio.

JOGOS OlíMPICOS

OLERY RAMOS "PIVOT"

DE NOVO CASO
O atléta Odery Ramos que

tanta celeuma criou em nos

so futebol, por acasião do

protea.o do Caxias contra o

Atlético Operário, volta a

baila dos noticiários, poi .

acaba de dar entrada na sé

de da Federação Catarinense
de Futebol, um processo em

que o .referido atléta requer
rescisão de contrato com (

Atlético Operárro ao mesmo

tempo que solicita inscrição
pele! Metropol.

Amanhã o "ioitium" de amadores
SETE CLUBES ·EM LUTA, COM A INCLUSÃO DO·CARAVANA DO AR QUE RETORNA À ATIViDADE

Também ficou deliberado

Seu clímax .,�

níngo

.Idéu, os onzee do Pefiarol e Amanhã, deverá !:;�r eleit:
do Real Madri. No primeiro o novo 'I'rlbun al da Federa

nccntro valido pelo certa, çào Catarinense de Futebol, amadores.

me mundial ínterclubes, as ,:ue per sinal terá vários pro-
"luas equipes empataram sem 'cesses para julgai" em vista Ficou decidido que na pró;
l.bcrtura de contagem. A das inúmeras anormalidades xima reunião será submetido
.enda do encontro somou .. que têm !.'2 verificado no es, a estudos o novo regulamen-
101.943 pesos uruguaíos cer- tádio da F.C.F. por ocasião to, do certame que deverá se,

ca de 14 mílhôea de cruzeiros. das partidas de campeonato. homologado pela pree.dêncía

REC'EU.HA E('PORTI .....'A DO INTERIOP
A chuva que 1!9'"'

__durante c-

.

.n�')?:l!.imos annrar que o da F.C.F.

J fi1 J i
-

_,1.1U - : . :::.;>tR···..,U:R5êl;W•••�U;I!·- •
, ;

.

..

p _,,'
.

'ioda a �1���i1ã de sábado, dei- rr,ibunal dever� ser c"���:-I REUN�U_SE A DIRETORIABLUMENAU I O cotejo _." . '{ou o gramado em péssimas tuido dos segumte� de�p .

DA F C
O campeonato patrocí- 'e"" .' ..:.�rroso.x �stlva, condicões. Entretanto, a par- tistas, quase todos mtegran-

N it d
.A. .

d fe'"
,ado pela Liga Blumesv .11l11o_1./ ,a importância de

tida foi das mais acirradas, tes do último Tribu�al: Dr, a nOI e e segun a- 11:1

ense de Futebol, r �"au- ;1'$ 14.8':>0,00. Arnoldo Suarez Cuneo _ esteve uma vêz mais reuni,
.�om jogadas realmente emo. d di t

.

d F d
-

atíngíu (\ BLUMENAU Milton Liberato Nilson a a Ire oria a e eraçao
cionantes, das: duas partes. Atlét! C t

.

t
Vieira Borges � Odi Varella e ica a armense, opor u-

EQUIPES COMPLETAS id d f d b
_ Lauro Santo!:' _ Ênio LuZ' m a e em que oram e a_ .

O Pefiarol alinhou: Luiz tld d' t ...

e Moacir Romáres Pinto. Se- 1 os iversos assun os ae

Maida; Martinez e Salvador; grande importância já que o

Píno, Gonçalves e Ae:llÍIT2', rão suplentes; dr. Carlos
.

� pensamento dos mentores da
Cabilla, Linazza, Hohberg, Loureiro da Luz Eudes

,

Monteiro _ Osmar Soares ecletica é a de recuperar o

Spenser e ·Borges.
de Oliveira e Riccioti Queluz estádio Santa Catarina que

O Real Madri formou com: se encontra em ruínas. A

JOll1inguez; Marquitos e Pa sessão, como sempre, foi pre-INDEPENDÊNCIA PARA O
chin; Vidal, Santa Maria e sídída pelo sr. Ody Varella,

C
.

Del' so: FUTEBOL AMADOR
�. rraaa; anarro, ., seu preeldente.Esteve reunido na noite de
Di Stefano, Puskas e Bueno.

Particularidade interessan segunda feira o Conselho Ar-
G S

bitral da Federação Catari; BEM RECEBIDOS 03 E·
te deSDe encontro, foi notada TOS DO� A'RBITROS

nen;'� de Futebol, o qual jun- '.;)

Os principais árbitros da

Federação Catarinense de

Futebol tiveram um bonito

gesto q�e merece de nossa

parte um registro eDpecial.
Procuraram o ·Dr. Fausto Cor

rêa, Presidente do Departa
mento de Futebol Amador e

Segundo se informa em

Curitiba, o jogador Galego,
titular da seleção Catarínen,

O NOVO TRIBUNAL DE JUS

TIÇA DESPORTIVA DA FCF

lue o campeonato tería um

Tribunal próprio, para julgar
os índí.cíplínados do certa
me, tendo sido escolhidos os

nomes 'dos senhores dr. Aldo
Belarmino da Silva - Nel ,

on Melo -. Flávio Lopes da
Couta - Nelson Ferverssani
- dr. Ney Hubener - dr.'
Eudes Monteiro - Osny Bar
bato - dr. Carlos Loureiro
da Luz - e dr. Osny Meira,
para formarem o colendo de

t1' '! (.�

r.i .

Penarol O X
�eal Madri O

,a, "",. _J�de do

::0 o otlmptco,
'01) ·puJ"tnt-Õ....,.,e" maneira ca

gí , ·,egó�ica., a representação.

�r"bvas do Vast) verde por 3 x 1.

"'oI,a®I!,2'to; �', ·��-ttS; esgrlma Agora" o certame será
__sa - ,20 países; provas C'11 .canoa, jpcidido Dum super campeo-

ornéu do Nor- 15 países; pentatlon moder-: 'lato .uma vez que' Olímpico,
Jrasil Blilgaria - no, 14 países: futebol, 11 paí- ?almeiras e Vasto Verde,

Canadá - Tchecoeslovaquia ;0S; Hockey de campo, n ;enninaram o certame com

_ Ceilão - Coréia - Cuba países; waterpolo, 9 países; � p. p. Dêstes, caberá ài'.:da

_ Ir:anda - Etiopla - ühaa nsketball, 6 países. J Olímpico efetuar mais

F'Iji - França - Alemanha ma partida que será con-

_ Jaoão - Grécia - tngla- :-a o Floresta. A renda to-

te_l'a-- Hong Kong - Indi:>, Emprenada 3.1 do certame somou Cr$ ..

__ Iraque - Israel - Kenya � 456.525,00.
_ Luxemburgo _ Nigeria -

I Precisa-se ele uma empre BRUSQUE
Noruega _ Nova Zelândia. _I gada. Tratar na rua Conse Cem a vitória de 3 x 2,
H')landa - Peru - polonia Ilheiro Mafra, n. 112, ou pelo ôbre o Paisandú, o Carlos

_ Portugal - Republica I telefone 3608. Paga-se be�1' Renaux, conquistou mais um

título para as suas côres,
� consequentemente clas

ificando-se para o campeo

'.1ato estadual per zonas.

ITAJAI'
A'mirante Barroso, pas-

3:U pelo seu pe��último obs
�áculo (1.0 campeonato, der

':ctando ao Estivadores por

'2 :: O. Agora o conJlmto bar

rosista Que é vice líder a

(man1ará o desfeixo do cer

tame pois sómente voltará

'�jogar, dia 24; contra o

Marcílio Dias no encerra
I menta do ca�peonato.

Arabe Unida - Republíca da
China - Rodesia - Ruma,
nia - Estas Unidos - Africa
do Sul - Surinan - Suiça �

railâhdia - Tunisia - Tur
quia - Uganda - Hungria
ê Uruguai. Todos os países,
cneno.' quatro, inscreveram ..

se para participar das provas
atleticas de pista e campo.
As inscrições nos demais et»:

portes são as seguintes: Box,
34 paísee: Tiro ao alvo 32
países; Natação, 30 países;
levantamento de pesos, 30
países; iatismo, 29 países; cí ,

lismo, 27 países; Luta,' 27
países; remo, 24 ais=-:

Segundo noticias chegadas
de Roma, cinquenta países
já se inscreveram oficial.
mente nos Jogou Olímpicos,
que serão iniciados em agos,
to vindouro, em Roma, se

gundo anunciou o Comitê
Olímpico Italiano. Espera-se
que outros países ainda De

inscrevam antes da mela,
noite de 30 de julho, ocasião
em que serão encerradas as

ínscrições-, Originalmente,
mais de 80 países notificaram
ao Comitê Olímpico Italiano
que pretendiam participar
destes jogos. Até o momento,
os países que já !,� inscreve
ram oficialmente são: Afgas;
nistão - Indias Ocident .is
-::- Bulgaria
I,e_�

S�ndicdo dos Condul\ores Auionomos
Veículos Rodoviários de Florianópolis

EDITAL DE 'CONVOCA:QÃO
Assembléia Geral Extraordinária

.

Tenho o prazer de convocar os senho�'�s aSSOCIados

dE.cte :'lndicato a comparecerem a assem�lela geral extra-
01 (inári3., a realizar-se em data de 9 de Julho de 1960, em

sua sede social. a rua Dos Ilhéus, 2 1.0 andar com a se

r rin te ORDEM DO DIA.
. ...

Eleição de três (3) vogais e respectI�o:' su�le�tes p�lLa
rcresentantes junto a comissão do salano mmlmo de�'"e

::;�'L�dO, e outros a�,.;untos �e inter�sse da
°
classe.

_

A l'c:!'erida l�eunião realIzar_se_a em 1. convocaçao às

I
' O heras e a 2.a às 8,00 horas.

,

Florianóoolis. 6 de Julho de 1960

VI'FALlNO ALEXANDRE PEREIRA
Presidente.

.

----------�--------------��-----

--Crise Superada
�··��$'S%SS%SSS�SSS�SSS\SSSS�

Luiz Osnildo Martine:li tamente não. Apenns relatamos os fato,';
como êles se decorreram, já que é nosso

dever por força da função informar aqui
lo que de verdade existe dentro do esporte
e mesmo porque sempre . primamos pela

prudência nas informações.
A crise paulaína foi um fato normal que

decorre do próprio esporte, como contin

gência lógica, mas que felizmente não tevf

maiores consequências.
Tudo foi superado, graças aos esforço:

dispendidos por seus diretores e pela com

pTeensão dos próprios jogadores, que se

aperceberam aC'ima de tudo do ma! qUf'

poderia advir contra si e contra o bom

nome da agremiação, principalmente m's·

ta 01JOTtunidade em que o Paula Ram.os,
além de se projetar no cenário esportwo
do Estcido, conseguiu reconsquis'tar paro.

a capital a hegemonia do futebol catado

nense.

Tudo passou, CQl1W passam os mais mar-

cantl's acontecimentos na marcha verti.

ginosa do tempo.
A paz voltou a reinar nas hostes pau ..

laínas restabelecendo o reinado da ver

dadeil:a compreensão, sem preconceitos e

pi�no _ VE'N'DE-SEsem as circunstâncias clubísticas que os lU

dividem, nU'J!l-a demonstração do. quanto Vende-se um piano, .ale_
pode um pugilo de bravos despo:tzstas. mão, em bom estado de con-

ca;::ã��e quisessemos perturbar ainda Que continuem aqu�les laços ;1�;i�:b;: servação. Tratar na "cas.a
. 't -. N-o que estivessemos im- táveis que sempre umram no Ancora de Ouro", rua Fel)-

ma�s a st uaçao.a. . . ..
. d'Ores dt 23

b idos do espírito de ruínas. Não. Absolu- mos dtngentes e Joga
..

: SSHS%S%X$'Q0e Schmi , "

_�" ....::_� iP'Q'9 �$�$":Z';ríS<'$S� }%�" i"� 'Ç%S$%A�
��;:--��A$e-e

____________________________________� �__�__��__�__m. __

de

A equipe tio Amazonas,

.ecebeu nà tarde de domin-

e a visita dos navegantes,
da cidade de Italai, opor tu

-ridarle em' que preliaram na

E:mprêsa Industrial Garcia ..

O cotejo que correu a feição
10s amazonenses, terminou

com a contagem de 4 xO. No

primeiro período o conjunto
exigir o máximo de seu an

tagonista quando registrou
se o marcador de 1 x O. No

final, os blumenaul'llses do

nj,inaram o prélio, estabele
::enc1o a contagem de 4 ": O.

t:1ier foi o artilheirm da tar

de com três tentos, tendoO

Ticacio, completadO o mar

"dor. O árbitro foi o 8e

.h�" Djalma Hipólito da

�ilva 'com atuação bôa, ten

'lo a renda somado CrS ....

'1.060,00.

'.taS mãos, enquanto que (

uruguaio, protegia-se co�

::-p:l;·adrapo.
JOJO BO:VI:

prcsentantes dos clubes ama

dores, debateu problema�:
concernentes a realização do

campeonato amadorista de

futebol do corrente ano. Es
EQUILIBRIO

tiveram preucntes: Arybaldo
Tecnicamente, apesar do .

.. . Póvoas, pelo Postal Telegrá-
.21'1'eno 8.lagado, .0 Jogo agr�. ico; João Andrade, pelO Tre
lou bastante. FOI uma partI-

d M' N"son BIIChale
. -,

ze e! alO; 11 ''''
da muito movImentada, on.

I T d' OsnI' Costa
.

. " p� o aman are, .

,

1e os dOIS quadlos mo:;tr a�
'1 São Paulo e Augusto

Tb' d f p- o
ram o eqUl 1 no e suas or-

Caser', pelo Austria e Cara-
çac'.

vana do Ar. Na oportunidade
�méio' Puskas, o centro-

prestou esclarecimentoD que (asaavante Di Stefano e o pon-
se faziam necessários o sr. i

teiro Canário, foram as gran Osni Melo, presidente da FCF.
des atrações apresentadas FI'COU aS[,émtado na reunião Aluga-se uma casa a rua

. . Luiz Delfino, 171. Tratar a
pelo onze milionano espa-

",lJê o Campeonato de Ama- rua Tiradentes nO. 15 li)
nhol que exibiu um bom fu..

tl.crc�, tería um Departamen- andar.
teboi. Na equipe da casa sa- _

lientaraI1Y-Dc os jogadores
Salvador, Aguirre, Linazza e

o arqueiro Maida, autor de

defesas espetaculares.
PROXIMO JOGO:

JOINVILE

nas mãos dos dois arqueoros.
tamente com diretores e re_

O guarda-valas es))anhoJ
usava luvas para proteger

?"

É dever do cronista de bom senso, que

vê as cousas com os olhos da realidade,

enaltecer as grandes conquistas e as bôas

realizações, bem como criticw' construt-i

vamente os fracos e CtS péss'imas adminis

tracões servindo de estímulo a quem de

dir�ito: a fim de que se possa consegu�r
algo de útil em pról de um desenvolVI

mento mais merecedor, pois as críticas

construtivas são benéficas e as desenfrra

das são nocivas à bôa marcha de quais

quer empreendimentos.
O assunto a ser focalizado neste comen

tário não foge ao conhecimento de nin

guém, pelo contrário, foi dLiramen�e de

batido pela. imprensa falada I' escnta da

capital e severamente comentad1o pelos

desportistas de um modo em geral.
Trata-se da crise por que passou o Pau

la Ramos abalando-lhe em parte o Sel!

prestígio,'vendo-se na eminência, i!WluSi
ve, de perder algum.as de suas estrelas.

Nós também abordamos o assunto, mas

o fizemos de um modo critcrios�, �pela.�
do para uma solução que se fazw madw-

veZ.

Lançamos, na oportunidade, com muitr:

justiça, algumas críticas aos dirigentes do

Em prélio benificiente,
,cgal'am na tarde ele do

.ningo, na Manchester cata
c inense, as representações
I.él selecio-n.ados de vetera

.1OS do Uruguai e dos vete

.a:r:ôS de Joinvile.
,uaram Obrlúlio Varela, Ro

lrigues Andrade e Máspole,
ampeõcs mundiais de 1950,
�tulo conquistado no Mara

anã, enquanto que do lado
1
..2 s j oiDV(Uenses reaparece
am aos olhos do públicos os

:cratchmam, Zabot, Bujão,
Bastinhos .e Bentevi. Bjão foi I
o artilheiro dos catarinenses

.

�::m dois tentos, tendo a

�'enda somado Cr$ 80.000,00
BLUMENAU

, I

Resta apenas um combate
·.)ara ser encerrado o campe
'Jna to regi.cnal.
Olímpico e Floresta será

,) cotejo que finalizará o

campeonato dÇl Liga Blume�
.. auense �o: Futebol. Se .o

se ofereceram para apital'
jógos pelo certame amadoris
ta gratuitamente, dando as

sim colaboração àquele setor.

wnJuntí) grená
jôgo, haverá um

peonato, para a

título máximo.

BRUSQUE

vencer o

super cam

decisi:1O do

SETEMBRO
A próxima partida entre o

campeão sul_americano e o

campeão europeu, será tra

vada na Espanha, no mês de

setembro, quando terem0s

], decbio da Copa Mundial·
Intetclubes.

N!n9,�� !j�, f,,,!rlg��!�,m
I)om depósito anexo 01.: tanibém �ó o ponto.

Ver e tratar na mesma u rUJo Cel. .t'�_:ro Demoro, 1545

.,0 Estreito (en. frente do Cine Glória) .

AV ISO
O P:·of. Mr. Edward Green comunica aos distintos

alunos e a outros interessados que mudo� a Sala de

.' I . d Inglês para a Rua Tenente SilveIra, 42.
üu a::; e ..

ara
Outrossim avbJ. que haverá turmas espeCIaIS P

.

ginasill.nos e normalistas.

Horários: Das 3,30 às 11,30 e das 17,30 às 19,30 hOL"""

Mova marca
mundial I
Palo Alto (Califórnia), 7 - 1--

(UPI) - O atleta norte-ame
ricano John Thomas bateu

novamente, sábado, o recorde
mundial do salto em altura,
com 2 228 metros nas provas
de seÍeção olímpica dos Es�

tad08 Unidos.
O recorde anterior, igual

mente em seu poder, era de

2,184 metros.
Na Universidade de Stan

ford, desta cidade, 41.000 es

pectadores presenciaram a

performance de Thomas.

Thomas saltou c!I.ICessiva

mente 1,98 - 2,02 - 2,05 _.

2,08 - 2,13 - 2,197 e 2,228.
Não con�eguiu saltar, no

en-banto, os 2,24 metros.

VENDE'-SE
U a oUma barraca de madeira medindo mts 2,80 x

111
.

d d f' ta e leg·.lmes - Tratar na

1 80 próprio para ven a e lU s

A'· ..

de Revistas no Edificio Hotel Royal.
genC'll1 __

V E ti D E-S E
Vende. se uma casa dotada de todo o confôr�o, com

.

d-
. sita à rua Uru�

3 dormitório� e demais depen encl�s, d 15 30
Tratar pelo Fone 21-28, das 8 as 12,00 e as ,'.

guai, esquina .

A representação do Cárlos

��enal\x, mantém em ·sua

programação de inauguraç'io
:los refletores de seu está-

,lio, a data de 16 para um

I ';orncio entre, clubes brus

wense, tendo mesmo soli�
�itado à Liga, reserva cta

.

lata.

MOTOCICLETA V�ENDE·SE
Vende-se uma Motocicleta B. S. A. 1,

em forma . Tratar na Prainha, "r. 153
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:�!�,ca de AnO�I��v!R�:�TO��:QUIM FaleCffU O teU. ceI. Fortunato Ferraz Gomin�o
A Lei n. 2.156, de 16 de

L'
.

d P id O O��::ê�:�OP:�lllf::dOPró��o ICenCJa O O res: ente sny rtiga Conforme noticiamos na'

uma promoção de acesso A Associação Irmão Joa- dade de trabalho. edição de ontem, faleceu no

d d Políei .' I Hospital de Caridade o sr.
os reforma os a o reia quim, que tem sob eaa res, A Diretoria que ora está, Tenente Coronel Fortunato
Militar do Estado que, em ponsabilidade a Maternida;

I

segundo informações que !i'erraz Gorníriho do Exercito
defesa da ordemí consti- ,

tucional particparam, ati- de "Dr
.. Carl.os Corrêa", tem' colheu a reportagem, está i Nacio�al, on.d� servia na

vamente dos movimentos �ova díretoría, eleita a 4 de propensa a imprimir vários
I
16.° C1rcun�c_nç�0 de Recru

revolucionários de 1924, 25 Junho e empossada a 4 do I melhoramentos no Aello e tamantc !v1.1htal.
26 30 e 1932; e que, não A

"
• I . .. . I A propósito o Comando

te�ham sido beneficiados
mes segumte, que rícou cons, na Matermdade, tendo ja Sl- da Guarnicão Militar e Che-

por leis especiais, trouxe, tltuída da seguinte forma: I do construido novo labora, I
fe da 16.aC R, em seu Bole-

po rdesentendimento inter- Presidente, Osny Ortyga tório com todos os equipa-' tím Diário n.0148, fez publi-
pretativo, após uma seria- Vice � Sylvio Machado I mentos necessários. Preten-I ear o segurnte:

• da lufa .. lufa, de assanha- P . =, • '
I
- EXCLUSÃO: DESPEDI-

mento situacionista, o co- rocurado� - Hipólito do. d:, tambem, .no. ��corre: DA: Corri profundo pesar
limado propósito de aco- Vale Pereira deste exercício, miciar a

I êste Comando e Chefia curn-
modativo repouso, Enten- 1.0 Secretário - Osny Lís; .conatrução de uma nova ore um preceito regularncn-
deram alguns livres pen- bôa ala e do Centro Cirúrgico da' tar, excluindo, como exclui,
sadores da legislação v�sa- 2.0 Secretário _ Paulo Gon , Maternidade "Dr. Carlos do estado efetiv? da 16."
da pelo ínterêsse politlco- C R, por ralecímento o

lucrativo que o direito da zaga Martins Corrêa".
.

Tenente Corenel de Infan-
lei em foco era portado aos 1.0 Tesoureiro - Nestor Com êsse pensamento, os taría, Q S G, FORTUNATO
que reunisse mtodos os pe- Luiz Texeira I

membros da diretoria da FERRAZ G0:t"íINHO (lG-
ríodos, enquanto outro.

Sub-tesoureiro _ José Li- Assocíacão Irmão Joaquim 1163.877), e o fazendo .relem-
davam por boa aclhida um , " , brar aos companheiros da
'só dos períodos especifica- vramento de Abreu I que tem sob sua reeponsa- Guarrncào Militar dê FIa-
dos. Depolo de assumir o cargo bilidade a Maternidade "Dr.

I

ríanópolís a sorna de ines-
Adveio dêssa impasse de de Presidente o sr. Osny Carlos Corrêa" e o Asilo de timáveis serviços que o ex-

pensamento juddico em
) t trou M dí - tinto prestou ao Exército e

conflito, moros� tramita. .r yga en rou em gozo ele en 1C1da�e, a popula?�o à Pátria.
cão dos requerimentos pe- licença para tratamento de desta Capital e dos mumci, F'llh d F t t d S'.

t'
-

d E t d . A • • •• I 1 o e 01' una o e a
las repar içoes o s a ?

I
ínterêcses particulares, as, p10S vísínhos terá melhoradas Gominho e de Dna. Maria

dando margem a que taís sumindo o exercício do car; az: condicões de tratamento I Amália Ferraz Gominho
d!�cumentos passasssema.

"

. FI -est M
.'

. d
. .

t'f' 1 go o sr SylVlO Machado que e de atendimento através nasceu em OI es a, UDl-
íncomo a e mjus I Icave' , , cípio do Estado 1e Pernam
espera a prazo longo. já vinha atendendo aquela aquelas tão meritórias obras IJUCO a 9 d

(

'd-
T-d t'

-

Ir f
- A • I .• A e marco e

O.lI pe 1��0, por
. or�a unçao, com zelo e capact..: de assístêncía social. 1914

' "

de lei. faz JUS a solução, .

n;;:' importando o seu des- Verificou praça a 8 de
pacho, (h "Ed

-

d Ad II
maio de 1936, fazendo o cur-

leiO ['��ea��c��c��ã� ép:�a� ampan a ae ucaçao e u OS �!�c"��a:asc��:i��\�ara segf��
neca em -bõca de espera. CONHECE UM ANALFABETO ADULTO cial a 25 de dezembro de 1-
.'

IC Vieira Hi38"sendo classificado no
_.--- OU ADOLESCENTE? PROCURE, VOCE 14.a Batalhão de Caçadores.

MESMO, ALFABETIZA'-LO. COLABORAR Aqui em Florianópolis cons-
�ituiu seu LAR, consorcí-

COM A CAMPANHA DE EDUCAÇÃO DE ando-se com a Exma Sra.
Dilma Borges Gominho de

ADULTOS E' DAR UM BELO EXEMPLO cujo consórcio nasceram 'Ana
DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE COM-

Maria a 6 de de dezembro
de 1941, Paulo Roberto a '1

PREENSÃO DEMOCRA'TICA E AMOR AO de novembro de 1942, Vera-
Lúcia a 17 de fevereiro de

BRASIL. 1944 e Fortunato Ferraz
Gominho Filho a 18 ele
abril de 1947.

Sua vida no ambito da
Família é por demais conhe ..

cída, Esposo dedicado e Pai
estremoso, foi um Chefe de
Famílía exemplar.
cer deu, ga1gàndf}-�bdos OB

postos, sendo 2.0 Tenente (te
25 de bezembro de 1939, 1..'
Tenen te de 24 de maio de
1942, Capitão de 25 de ju
nho de 1945, Major de 25 de
outubro de 1952 POR ME
RECIMENTO e Tenente
Coronel de 25 de abril de
1960, por antiguidade; quan
do servia no 13.0 Regimento
de Infantaria, em-Ponta
Grossa, sendo então classi
ficado na 16.a Circunscrição
de Recrutamento, nesta
Capital.
Possuia as Medalhas do

.?acificador, Medalha d e I
Guerra e Medalha de Prata Ipor contar mais de 20 anos

:.ie efetivos e relevantes ser- I
viços.
Pertencia a Arma de In

fantaria,cujo curso f e z

pelo Re�ulamento d� 1929.
Fez àinda o Curso de Aper
feiçoamento de Oficiais.
Portador de uma brilhan ..

�e e excepcional fôlha d� Ser-

viços prestados ao Exército
e ao Brasil, dela constam
muitas e muitas referências
elogiosas, não se podendo será um dos filmes deJoseph
d�stacar q1.IaI. � que melho'r I E. Levine que certame:nte
dIZ do seu carater adaman- ,

tino e de suas primorosas terá um grande sucesso, se

virtudes morais e cívicas. olhamos o que aconteceu com

E'ra um soldado perfeito. o seu "HERCULES" distri
Discip�inado e disciplinador. buido p lo e túdios da War-Entw:uasta e culto. Con- e s s

::juistou com ingentes es- ner Bras., pelo erritório norte

forças, sem prejudicar sua o novo astro dêstes filmes,
vida profissional o per.ga- cori�eguiu subir os degraus
minha de DOUTOR EM DI- .

REITO pela Faculdade de do estre�ato, em poucos f1�-1Direito de Santa Catarina. mes, dev1çlo a tremenda ace1-

Possuidor de uma vasta tação dêstes filmes pelo'
cultura profissiona.l e

_

geral, público universal.
exercia com d'edlCaçao as

mais variadas funções, sem-

calma- ment:s o período de 31 de

melho- agosto de 1942 a 26 de se

tembro de 1943, quando
prestou e cumpriu missoes

de vigilância e segurança do
litoral catarinense por oca

sião da Segunda Grande
Guerra, seu ralecímento
con.sternou não sómente .os

meios militares, deixando
uma lacuna dificil de preen
cher, como também, a So
cíedade Catarinense que
tanto o estimava.
A presença de seus Com

.panheiros, rodeando-o na

Câmara Mortuária, confir
ma a grande ostíma e os la
ços purcs da mais empol
gante camaradagem que os

efetivo serviço, acrescendo- unia.
se-lhe maís 2 anos pelos Meus Companheiros da
dois decênios de Licença Es- Guarnição Militar de Floria- E apresentam à Exma Fa-

pecial não gozadas e .tendo nópolís mílta C'�lutada a�, expressões
averbado em seus assenta- "Quando morre um cama- do sentido pesar .
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Crise na Comunidade
Francêsa?

conteudo, do que foi dito, significam um

avanço enorme em direção à paz, caso
os extremistas dOI) dois lados não con,

Prof. Dr. Jlermann M. Georgen, sigam enegrecer esta nova oferta, limite
Deputado Federal pela União

das possibilidades políticas do Geríel'al
Cri�,tã-Democrata. de Gaulle. O grito da extrema Direita

Dois acontecimentos recentes desta-
francê��a contra o discurso do General

cam_se na política da Comunidade Fran-
está revelando a) a aparente modifica_

cêsa: as exigências dos chefe<! dos qua-
ção da política argéliana em Paris, no

tro governos africanos, da Costa de Mar-
sentido de uma aproximação maior às

fim, Damohey, Niger e Volta Alta, leva_ exigências dos r,ebeldes, b) a luta deci_

das ao General de Gaulle e a nova ofer_
siva dos adversário/..: do General contra

ta do chefe francês ao� rebeldes arge_ -? _q�,e êles chamam - o ato de "alta

linos. '

I fI; tl'a1çaO q�� de Gau.lle estaria come_

Os chefes de governo Honphonet�
,I tendo, fac1lltando e v1sando a "Algéria

Boigny, Hubert Maga, Hansani Dior e L�vre" em �êz da "Algéria lrrancêsa".
Maurica Yameogo exigiram _ numa de-

Nao fala ma1S de Gaulle dos quatro anos

clart.ção formulada em comum _ a com_
de prazo para um plebLo..:ito, não exige

pleta independência para os seus paíse[1. mais a "rendição icondicional", propõe
A surpresa geral nos meios políticos negociações a respeito "do destino a ser

francê�'�s e europeus era justificada. dado às armas e aos combatentes", re
Pois os quatro Estados _ membros da conhece indiretamente a organização dos

Comunidade são conhecidos como os rebelde<.·, que ficariam sentados com os

mais fieif.! adeptos de uma estreita sim- outros representantes à uma mesa re

biose entre a França e a Africa. Sur_ donda, fala de negociações em comum a

preendido ficou também o General de respeito do plebiscito, apela aos Argélia_
Gaulle que não contava com exigências nos de .,'todas a!.! tendências" promete
tão radicais. mais uma vêz ao' povo da Argélia o di-

A razão da atitude dos políticos afri- reito de autodeterminação e propõe "a

canos encontra_se no desenvolvimento Paz dos bravos", "Leitmotiv", ideia dire_

imprevisto da política f r a n c ê s a tdz de sua política argeliana.
na Africa que r e c e n tem e n t e É, portanto, lícito falar da "crise na

concedeu independência à Federação LJOIllUnidade F'l'ancêsa"? Fóra de dúvida

do Mali (Sudão - Senegal) e à Ilha de existe a "crise", mal) contem ela os meios

Madagascar. de saneamento e um plano grandioso de

É verdade que esta independênda foi laços estreitos e amistosos entre a Fran ..

concedida sem que êsses países abando- ça, representando o Continente Euro_

na!.!.3em a Comunidade Francêsa! Os qua_ peu, e a Africa. Entre a política francê
tro chefes africanos, sob a chefia intelec- sa na Africa francêsa e na Argélia ha

tual de Honphonet .. Boigny, sentiram_se um denominador comum: quer o Gene

aparentemente decepcionados com a fle_ ral de Gaulle unir Africanos e Francê
xibilidade da política francêsa, que pa_ ses, dando a todos os Africanos a auto

recia cedendo facilmente ante exigên- determinação e a liberdade. Sonha o

eias apresentadas com firmeza e enrgia. General - e é um sonho bem realista -

As[!lm os quatro Fieis da França vi- uma nova Comunidade Francêsa, basea

'ram ameaçadas as suas posições políti_ da no livre consentimento de seus povos.

cas em casa, se não enfrentas<!cm Paris Sabe o General da importância trans

com a mesma firmeza e não obtivesse a cendental da posição africana na luta

independência de seus paísel). Eles, até pela -sobrevivência do mundo livre. Por

então chamados de "satélites" da França, isso a Alemanha está acompanhando
sobrepujaram os políticos de Mali e de com interêsse apaixonada a evolução
Madagascar, reclamando a independên- da política francêsa na Africa, que po_
eia completa ���m a permanência de seus derá afetar a sua própria política e a da

Estades na Comunidade Francêsa duran- unificação europeia, élo da política de

te o processo da independência. Decla- Adenauer. O que se decide na Africa

ram-se dispostos a negociar com os fran- terá as suas consequências politicas na

cê�'i3s a nova entrada à Comunidade só Europa. Todos os poV('·� livres desejam
após a admissão de seus Estados na ONU à França um pleno sucC';so na tentativa
como países independente. Consequen- de terminar definitival.lente a época co

tep-"_r:mt,e dexaria de exi<!tir durante um lonial para transformar o Continente
certo tempo laço algum entre a França Africano num baluarte do mundo livre,
e os quatro Estados africanos o que cria- em bases firmes do livre consentimento
ria um perigoso estado de isoiamento, pe_ ' ,fios Africanos. Alcançando êste objetivo,
lo menos temporário. o General de Gaulle prestaria os maiores

O segundo acontecimento foi a nova serviços à causa da França, da' Europa
oferta de armistício ofereddo à rebelião e do Mundo Livre e terá definitivamente
argeliana. Ape['ar de se tratar de ape- assegurada o seu lugar de grande Esta
nas 17 frases num longo discurso, tom e dista na história do Mundo.

pre se desincubindo
mente, merecendo as
res referências.
Lhano no trato, conquis

tava gerais simpatias pelo
cavalherismo c o m que a

todos tratava, indistinta
mente.
Infante e soldado, foi um

profissional dedicado à Car
reira das Armas e um cum

pridor destemido dos deve
res cívicos e militares, con

quístando o respeito dos
subordinados e a considera
ção -dos superiores.
VItima de pertinaz eIl,fer

midade, quando contava 24
anos, 8 mêses e 19 dias de

rada, na luta íngente, valen
temente trilha nela grande
estrada 'oue brilha a glória,
rulge a vitória... Sua alma
toda de arminho, palpita
inteira, junto à Bandeira, e

nos segreda baixinho, vi-

sões de glória, fu1ge a vitó
ria!"

E nesta emergência O' co
mando, Oficiais, Subtenen
tes, Sargentos ,Funcionárias
Civís, Cabos e Soldados da
Guarnícâc Militar de Flo
rianópolís prestam ao sem

pre lembrado Companheiro
Tenente Coronel FORTUNA
TO FERRAZ GOMINHO a

sua sincer-a CONTINÊNCIA
DE DESPEDIDA.

I
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A VENDA NAS

BANCAS DE JORNAIS
E REVISTAS
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EM CONVENCÃO·
•

•

GRANOE CONCURSO INFANTIL
I

O Teatro Infantil de Flo- I

rianópolis, sob a direção de

GenY' Borges, instituiu um

concurso, para o próximo
lançamento da Péça Infan.

til "A BÊLA ADORMECI
DA". Nêste concurso, toma.
rão parte todos os alunos

de nó�·.3os grupos escolares,
aos quais já seguiram ofí_'
cios as repectivas Diretoras

e que constará do seguinte:
As criançaü farão um de

senho, aproveitando passa

gens da história de "A Béla IAdormecida", que é de to

dos conhecida, em cartoli

na, do tamanho de uma

fôlha de caderno de carto_

grafia, a remeterão ao Tea_

tro Álvaro de Carvalho em

nome de Geny Borges, a

companhado do nome do aluno, grupo em que estuda e

ano que frequenta. O<! desenhos serão expostos em vitrine

da cidade. Será organizada 'uma Comissão para o julga
mento final, e aos primeiros colocados serão oferecidos·

lindos prêmios, que serão entregueü por ocasião da estréia

da péça no próximo mês de Agôsto, no Teatro Alvaro de

Carvalho.

"HERCULES UNCHINED"

Instalam_se hoje, os trabalhos da Convenção do
Partido Trabalhista Bra<,'ileiro, secção de Santa Catari_
na. O momento é de grande responsabilidade, e as de ..

cisões a serem 'tomadas pelos convencionais, represen_
tantes dos diverl);)s diretórios municipais, espelharão o

que de efetivo, positivo e dinâmico, representa o Partido.
O .::onclave, estará marcando o caminho histórico

da agremiação, traduzindo o que há de mais represen ..

tati. o, de mais verdadeiro, ultrapassando os pensa_
mentos defendidoé' nos municípios, nas regiões, par::>.
ser evidenciado e decidido, o real interêsse da agremia
ç:",o, o caminho que refletirá melhores benefícios co

muns de todos.
As responsabilid!ldes são enormel), e a contenção dos

epfdtes pessca:s, deverão ser sufocadas, em detrimento
de um apetite maior, ou seja, o do Partido, que abriga
todo:' os correligionários, sem distinção de grupos ou

de blocos.
Gomo bem falotl o presidente Doutel de Andrade,

agora é que os frutos antigos semeados, estão sendo co

lhidos. A posição de destaque na política catarinense,
n pujança galgada pela legenda trabalhi<!ta, está a de

l11CnstT2.r o que muitos líderes já fizeram e construi

ram. Por' isso, e mais, pelos interêsses e aspirações co

l'Ctiva:', devem os padrões ser preservados e defendidos)
r111 tôrno dos verdadeiros ideais programáticos e ideo

lógicos _do trabalhismo, para a consecução das finali

dades.
Realísticamente, o que será deliberado, além dos

problemas próprio[' da burocracia partidária, está a

definição para o pleito de 3 de outubro, no que diz res_

peito aJ lanr:8.mento do candidato à vice_governança
A "questão Governador", é coisa resolvida e fechada.
Na do vice, é que estará em jôgo, a capacidade de di

cernimento, compreensão dos senhores convencionais,
"Um homem certo para o lugar certo", e que q.eve ser

escolhido; um qUe represente realmente, as mab legí�
timas tradições trabalhistas, que esteja a altura do

cargo e que tenha tõda a possibilidade de reunir, agru

par o PTB de Santa Catarina. Êste homem, vive aquí, é

conhecido por todos, pelas !luas grandes qualidades.
Acertar, para não se arrepender, é o lema.

A L U G A-S E
Aluga-se uma ótima casa residencial, na rua Alvaro

de Carvalho 64. Tratar com o sr. Schappo, no Bar Alvo

,'ada, na ru� Felipe Schmidt,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



e Construcão
,

"

r
Foi realizada ontem, no gabinete do Prefeito Os."

SEGURO DE ACIDENTE vald? .Machado, uma r�união entre 0_ chefe d? exe utivo
municipal e o s r. Ed11l1 Gomes Ferr-ão, Presidente dali
Trabalhadores na Construção Civil de Florianópolis,
onde se tratou do problema surgido em decorrência do
atraso do salário do operariado municipal.
Após várias demarches, aos meses em atraso de

ficou resolvido o seguinte: 1959 no dia trinta do cor-
a) - Pagamento hoje, rente;

dia 7, do salário eorrespon, e} - Pagamento dos ex,
dente à segunda quinzena traordinários referentes ao
de abril; primeiro semestre de 1960

no dia 15 de agosto próxi,
mo.

/'"

DeSé·.1 maneira, espera
se, ficará resolvida defini
tivan:ente a questão, que o
Prefeito Osvaldo Machado
tanto empenho teve em

solucionar, proporcionando
que a justa medida fôsse
tomada em favôr dos seus
trabalhadores.

Civil"!'FirmamI . Acôrdo IPrefeito
- ..

fJA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVAÉ preciso que se ampare o nosso pobre colono. O
agricultor hoje, é completamente esquecido. Visando
criar condições para dar)ao colono uma vida mais digna
e feliz, Celso planejou uma série de medidas visando
alcançar êste objetivo, destacando-se dentre elas o se

guro de acidente. Homenagem póstuma ao
Deputado Wanderley Junior

FALARAM VA'RIOS ORADORES - SE SSÃO SUSPENSA
b) - Pagamento do sa.,

Iá río correspondente' ao
mês de maio no dia treze
do corrente;
c) - Pagamento do sa

lário correspondente ao
mês de junho no dia 24 do
corrente;
d) - Pagamento doa

extraordinários referentes

A sessão de ôntem, na Assembléia Legislativa. foi inteiramente dedi
cada às ho�enagen� póstumas ao deputado federal"Wanderley Junior, da
UDN, f'alecido . no dia anterior, no Rio de Janeíro.

O deputado Fernando Viegas requereu voto de pesar e a suspensão
dos trabalhos, indo à tribuna fazer o necrológio do político extinto. Prêsa de
grande emoção o representante udenista, falando em nome j(! sua bancada.
fez um relato da vida do sr, Wanderley Junior, fundador da UDN .catarinen�

-

se em 45, ocupando por três legislaturas consecutivas o cargo de deputado
federal por aquela agremiação. '

Conslderandc.se aluno ria justo, a posíçao do extin
político do homenageado, o to na reformulação do pro,
sr. Fernando Viegas rete , cesso democrático do pais,
riu-t-a à sua lealdade, à sua onde o mesmo tivera uma

projeção política, compre, situação destacada, bata-
tamente desinteressado de lhando pelou ideais da de ..

grupos econômicos e com mocracia na praça pública,
os olhos sempre voltados na imprensa e no parla-
para o bem de sanre Ca, mento.
tarina. SEBASTIÃO NEVES E
DIB CHEREM: WANDER- BANÇADA,S' ASSOCIAM-SE
LEY ERA INCANSÁVEL Alem dos deputados Dib
UTELIGENTE E BATA'_ Cherem e Fernando Viégas,

LHADOR

FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 8 de JULHO de 1960

.

Buscér�pés ... (E L S O RESOLVERA'
OS estudos disseram que você precisa de

mais estradas e Celso então elaborou uma
meta que manda executar no período 1961-
1966, a construção e reconstrução de 1.500
quilômetros de estradas com' as obras de arte
necessárias, tudo isso como parte de um pro
grama que resolverá os problemas de trans
porte em Santa Catarina.

o líder udenista Sebastião
Neves pronunciou oracão
em homenagem ao extinto.
exaltando-lhe as qualida;
des de político e homem
público. As demais banca
das, por intermédio de
seus representantes Rober ,

to Mattar, Altir Weber
Walter Roussenq, e o Pl'e�
sidente da Casa, deputado
Braz Alves, associaram-se
as hemenagsns.

PARA A IMPRENSA UDENO-PALACIANA, TUDO
QUANTO "O ESTADO" PUBLIQUE E' DO PSD RE
PRESENTA O PENSAMENTO DO PSD E DEVE

'

SER
RECEBIDO COMO DEFINIÇÃO DOUTRINA'RIA DO
PSD, MAS TUDO MESMO, DOS ARTIGOS �ASSINA
DOS AOS ANUNCIOS.

ESTE JORNAL, EM BREVE, VAI PUBLICAR O
MAGNI'FICO DISCURSO PROFERIDO PELO SR.
NEREU CORREA, AO SER RECEBIDO NA ACADE
MIA CATARINENSE DE LETRAS.

SERA' DE BOM ALVITRE, PQIS, QUE O ILUS
TRE IMORTAL AVISE SEUS CORRELIGIONA'It.OS
DA UDN SóBRE A AUSÊNCIA COMPLETA DE CUM
PLICIDADES SUAS E DE SEU TRABALHO, COM O
PARTIDO OPOSICIONISTA.

DA MESMA FORMA DESEJAMOS INFORMAR
QUE O PSD NÃO É RESPONSA'VEL PELOS EDITAIS
QUE A JUSTIÇA MANDA PUBLICAR NAS COLUNAS
DESTE JORNAL.

Deputado Wanderley Junior
Noticias do Rio de Janeiro informam haver faleci

do ontem, naquela cidade, onde se achava gravemente
enf�rmo, o sr. deputado Afonso Guilhermino Wanderley
Junior.

Radicado em Santa Catarina desde sua mocidade,
o dr. Wanderley Junior aqui desempenhou vários car
gos e exerceu ativamente sua profissão de advogado. Foi
professor da Escola de Aprendizes Marinheiros, fun
dador e lente catedrático de Direito Comercial da Facul>
-lade de Direito. Na vida politica projetou-se como um
dos mais altos valores mentais e morais dos partidos
em que mi'litou, mórmente na UDN, da qual foi não só
um dos, fundadores como o seu mais zeloso e' eficiente
sustentáculo, nas lutas e campanhas politicas.

Nossa Capital muito lhe deve, pelo muito que a

queria e por ela trabalhou, ainda mesmo quando nos

ultimas tempos, já não gozava de saúde.
"

A sua perda, por isso, foi aqui recebida sob intensa
consternação do povo florianopolitano. Enlutou seu

partido e entristeceu seus adversários, que "o estimavam
pela elegância dos gestos e pela maneira correta e ele
vada de .contendor.

Associando-nos ao pesar pelo seu falecimento, pres
:amos nossa respeitosa homenagem à sua memória apre
sentando sinceras condolências à exma. família.

LOTERIA DO ErrADO o deputado Dib Cherem
� falando em nome da ban�

P
cada da oposicão inicial-

agos 500 mil cruzeiros Loteria de 1. de Julho mente manifestou que a

.- Vendido pela Agencia rSlMAS de Florianópolis _

data era de tristeza para
O bilhete nO 1.813, extração de 10 de Julho corrênte fOI'

Santa Catarina, pela pêr ,

ela. Irreparável de um po,vendido pela AGENCIA SIMAS - premio de 500 mil LICO Ilustre, incanE!ável e
cruzeiros - ao sr. José Dias, Comerciante residente batalhador como Wander-
nesta Capital. ley Jr. Disse mais, que não

�,�,!,�ih�':'�5e hoje a CO�lvenção Estadual nilô n'PTi""
horas, na séde do �lube xy Encerramento Amanha - Presentes LOTT JANGO E BR'

'

P('�' o�tro lado,_ a per-
de Outubro, localizado a , l manencia do sr. Joao Gou,
rua Alvaro de Carvalho, a ZOLA D fi

I -

P 1'1" K
I

d D"
,.

lart em Florianópolis ser,
13a. Con�enGão Esta�ual - e Inlcao o I lei oJe o tretorlo Ind:j'ca- virá também para abertar
do Partido TrabalhIsta' certas arrestas -

existentes
Brasileiro Secção de ,. iO dos No G d V' O , lI-'" '--eufu ãs-pósicôes munlcí-
S.aJ.?-ta Catarina -l?ara d!l- ,,"U mes a overna or e Ice - / U 'Ir nO I a s pais, e firmai· derínítíva,
Cldll'. quanto a orientação "_ . . _�'

� ........ 1 mente a posição de prestí,
politica d.o Part�do no pró- ifJn:aGoes obt!das Junt.� aos NOMES A VI_ NU PTB

.
SOLVER gio e de apôio do Presí-

Xl1110 pleito eleitoral de 3 Dil:\e,S ..

do :''I�' c�betra a� N� .4!.sma oportunidade, O màior problema poli; dente Nacional do PTB, à
de outubro. conehe01.IO tegldona. om_ar 'iret.ório Regional deve- tico a solver no momento direcão Estadual sob a di
Am h- I ' cimen o a c'ltuac�' t I' t d

' ,_-
-

, a� a.' pe as
oliti E t d 1

�"

,-:;to ra apresen ar uma IS a e' nas hostes do PTB, é o que recao do jovem parlamen,
sera ín.calada I ica

, � a ua ",nte nomes do PTB como can , diz respeito a composicões tal' Doutel de Andrade
me�te dita. a (j

.. ,,<10
d �t!f; Orla ".:.�:---.--erá f�- didato a Vice_Governador, municipais, notadamente

.

Regional, � V",,;{ homo; zer o seu presídênte, de�I- para homologação de um em Itajaí, Blumenau, Xa- PQSSIVEL A CAl'lDIDATU-
0-1"-_

otnQ' as decisões tomadas berar quanto. a orientação deles pelos. convencíonaís, pecó e Tubarão, onde o RA DE DOUTEL

lló"je pelo Diretório Reglo ,

dos trabalhistas catari, na [!�ssão de amanha, PTB reivindica o apôío do Oorreu nos bástídores do

nal, O Encerramento da nenses. Constam da lista de pro- PSD aos candidatos traba, PTB, à última 11Ora, que é
C:onvencão trabalhista se- Pelo que se sabe, o Di- váveis candidatos, o pró- lhistat-, mas que dlf'ícul ,

de todo poasível que o sr.

rá procedida em comício retório Regional do PTB prío presidente do PTB, s�·. dzdes locais estão a difi- Doutel de Andrade venha a

p'Jbliro, na Praça Pereira e optará pela aliança do Doutel de Andrade, � n:aIs cultar essas composiçoes. ser indicado como candi,

Cliveira contando com a PTB com o PSD. quanto ao os srs. Walmor de Olíveíra, Falando a nossa reporta- dato a Vice pela Conven,

rresenc� do Marechal Teí , Governo do Estado, a Vice Acácio Santiago e o sr, gem, o presidente do PTB, ção Estadual do Partido,
xeira

.

Lott do sr. João e em vários municípios, Carlos Gomes de O:iveira, Deputado Doutel de An, não podendo assim recuar

Goulart e'do Governador Salvo :'ltuação de última que deverá ter a [·.la posi- drade afiançou que o PTB diante da manifestação
Leonel Brizolla hora, a homogeneidade do cão estudada, face missiva em nenhum dêstea municí- dos Convencionais. O nome

POSIÇÃO DO i:nRETÓRIO Diretório - que em maio que encaminhou há dias à pios abrirá mão de seus do presidente Estadual do
O Diretório Regional do último elegeu o Deputado Dlrecâo do PTB. O sr, Wal- candidatos, salvo se o pró- trabalhismo <vem de há

PTB é comuosto de 100 Doutel de Andrade à pre- ter Roussenq mantem tam- prio Diretório local assim o muito sendo objeto de dis-
membros dõs quais maü' sidência do PTB Estadual bém assegurado o n{)me na desejar a exemplo de La- cussão nas hostes do Far_
de 80% 'estarão presentes por uma margem de 92 vo- lista dos candidátos dando ;es. Neste easo' é pm·.lÍvel tido. Somente a resistência
é o que assegura à repor� tos contra 2 em branco � asdm uma compos�ção �e que nos municípios enu- do pról?rio Doutel de An_

tagem o Presidente do Di- apoiará a fórmula' que o 5 nomes pa:a dellberaçac merados, PTB e PSD não drade a esta fórmula, é que

l'etório, Deputado Doutel Presidente do Partido le- da Convençao do PTB. marchem juntos, criando vem alimentando as pos-
de Andrade. Segundo in- var a sua con-sideração. PROBLEMA POLITICO A sérios embaraços para os sibilid',:::!es de outros nomes

c:mdidatos à disputa go- mas que o seu préstigio �
vel'namental. Entl'ementeu, indica como o mais cotado
tanto o sr, Celso Ramos e o que reuniria o partido
como o sr. Doutel de An- mais coesamente para a

drade, estão coni�antes em luta sucessória.
que durante a Convenção Diante disto, o sr. Dou-
trabalhista, êstes proble- tel de Andrade seria com-

mas se,tam resolvidos, dan- pelido a aceitar o seu no-

do unidade ao acôrdo entre me como cana"fdato a Vice
o..: dois Partidos. Gove"rnador. não podendo
CONVENCÃO COM LOTT E recuar pela força que o

-

JANGO
.

apoiará na reunião de ho-
A presença do sr. João je do Diretório, e de .lma_

Goulart fl. convenção do nhã, na Convenção.
PTB, é registrada pela pri
meira vez nos anais do
PTB catarinense, devendo
isto, certamEnte, a posição
do sr. Doutel de Andrade
com o sr. João Goulart. A

presença igualmente do
Márechal Lott, vem forti
ficar ainda mais o prestí
gio do Pre,_.ldente do PTB
no E"tado que traz a sua

convencão' as maiores fi

guras da política nacional,
para uma conversação com

os líderes do trabalhismo
"barriga verde".

Fre�Qanao
O "Correio Lageano" pediu e obteve uma en

trevista do recém-eleito presidente da UDN de La

ges. E publicou as respostas tais quais recebera.
Delas colho alguns tópicos, O, novo chefe llde

nista, por exemplo, está disposto a "aceitar a éola

boração de simpatizantes que tiverem a intenção de
colaborarem para ô engrandecimento de nossa

terra."
E-ntre as primeiras providências da sua chefia

quer "tomar conhecimento das modificações que por
ventura se fizer necessária."

Para a sucessão estadual quer Irineu e Carlos

Gomes, pois acha ,que ",em 3 de outubro o povo ca

tarinense elegerão estes doi,s nomes."
Falando do cargo para o qual fôra eleito, de

clara que "por mais vaidosa que uma pessoa seja
não poderia deixar de sentir-se ainda mais envai

decido" e que por isso recebia a investidura "en

vaidecido" .

X,x x

Isso tudo e muito mais disse o sr. Ladir Cheru

bini, novo presidente da UDN de Lages. Politica
mente o novO lider não é udeuista ortodoxo, pois,
coram populo, obedece uma orientação aditiva, 1'e

cem engajada nos interêsses partidários.
Do exposto, deixando de lado análises grama:,

ticais, não restam dúvidas de que a capitulação d'o

si'. Laert Vieira, em sua terra, é exemplo tíllico, de
diS'Col'dâllcia no gênero, no nlnv.el'O e na pessoa ...

7f3�t/�

Nola do Partido Trabalhista
Brasileiro

o Presidente do PTB, deputado Doutel de Andrade, avisa

que, na forma dos estatutos, está convocada para os dias 8 e 9,
sexta feira e sábado próximos, a Convenção Regional do Parti·
do, destinada à escolha de candidatos ao'Governo e à vice-go·
verl1ança do Estado.

A reunião do Diretório Regional será na sexta-feira, no
Clube XV ele Outubro, sabendo-se que, no sábado, a Conven

ção será �ülcD€.mente' 'encerrada, com um grande comício na

praça Pereira e Oliveira, ao qual estarão presente o Marechal
Teixeira Lott, o dr. João Goulart e o sr. Leonel Brizola, Gover
nadur do Rio Grande do Sul.

Frigoríficos:
abale

.

Nos I� grandes frigorí
fICOS eXIs,tentes no país,
segundo os dados do Ser
viço de Estatística da Pro
dução, foram abatidos em
1959, cêrca de 1.530 -éabe
ças de bovinos (16.955 mais
,que no ante anterior) e
363.636 cabeças de

'

sumos
(9.913 menos.)

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

CONVITE I
I·
I

"I
As dIreções do PSD e PTB catarinenses, têm a satisfação

de convidar seus correligionários, as&ociações de classe, tra
balhadon:3, autoridades e povo em geral, para o GRANDE
COMICIO a realizar-se, na Praça Pereira e Oliveira, nesta Ca

pital, às (vÍllLe) horas do próximo sábado, dia 9 do corrente, «::

que contal'& com a presença do Marechal Teixeira Lott, dr.
João Goulart e do Governador Leonel Brizola, além dos can

diflatos partidários ao Governo e à vice-governança do E'stado.

Florianópolis, julho de 1.960
Adhemar Garcia

Preidente em -exercício do PSD
Doutel de Andrade
Presidente do PTB

I I
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