
Reitera�o o a�ôio �e Juscelino e �o
veíra, do Eatadc do Rio,
com a candidatura Lott por
causa do lancamento da
marechal Mendes de Mo,
raís, pelo PSD, ao govêrno
do Estado da Guanabara.
Esses boatos, segundo

tôdas as aparências par
tiam dos meloa socialis
tas, interessados na candí
datura esquerdista de Bér.,
gío Magalhães. Como no
dia anterior se havia sus
surrado que o PTB da Gua
nabara estava dísposâo a

romper com a candidatura
Lott, se o PSD insistisse na
indicação do nome do mal.
Mendes de Morais, ontem
se anunciou- o possível
rompimento do sr. Rober,
to Silveira com o esquema
das rôrçaa majoritárias.
Elementos ligados ao go
vernador flum�nse con
testaram formalmente a

informação e reiteraram o
interêsse do mesmo pela
eleição do marechal Lott".

desde segunda-feira, quan
do chegou de Minas, disse
aos emissários presíden,
cíaíe, por sua vez, que, in
dependente das manifes
tações de solidariedade que
acabava de receber, esta
va disposto a continuar
candidato até o fim. Rea;
firmou então, estar no

cumprimento de um dever,
que jamais condicionaria
ao comportamento do par
tido ou de grupos políti
cos.
"APOIO IRRESTRITO DO

PSD A LOTT"
O ministro Amaral Pei_

xoto, falando na manhã de
hoje aos [ornalietas decla,
rou que depois de ouvir as

figuras mais eminentes do
Partido Social Democráti
co e ligadas ao esquema
das fôrças situacionistas,
eetá em condições de ga
rantir o mais irrestrito
apoio do seu partido à can,
dídatura do marechal Tei
xeira Lott. Acrescentou que
não só as figuras mais re

presentativas do PSD e dos
demais partidos alíadoo es
tão firmes com o mare.,
chal Lott, mas ígualmen;
te o presidente da Repú
blica e os chefes políticos
pessedístas do Interior.
Disc'3 por fim, que não

há possibilrdade de mu

dança do quadro suces,
sório nacional".

lar o et'�uelna sucessórío
presidencial do lado situa
cionista.

do esquema das fôrças que

apoiam a candidaturá Lott.
RIO, 14 (V. A.) - Os srs.

Armando Falcão e Ernani

do Amaral Peixoto procu
raram o marechal Lott, em
Teresópo\is, e em nome do

sr. Juscelino KubitscheJr
afírmaram.Ihe que o presí,
dente da República não
concorda com qualquer
manobra que vise reformu-

sidente Juscelino não ad

mite. também, qualquer
alteração que importe na

substituição do candidato
e muito menos na revisão

o ex-mini,'tro da Guerra,

que está em Teresópolis,Acrescentaram que o pre-

Execução dos objetivos da O PA
�GoYerno-Brasilei'ro Vai Analisar os Pro jetos Anunciados por Eisenhower - Nola do Itamaratí

cacão democrática da Amé
rica Latina apreeentando
a todos os povos do Novo
Mundo um objetivo, uma

tarefa e uma esperança."

RIO 12 (V. A.) - O Ita

m�rat.i ,em nota à impren
sa, 'traduz do seguinte mo

do a atitude do presidente
Juscelino Kubitschek deli
neando a atitude que o

Brai'll tomará na próxima
conferência do Comité dos

21 em Bogotá. "Ao lançar
a 'Operação Pan-Ameríca
na o Brasil estabeleceu cer,

tos principias e apontou
como decorrência dos mes

mos objetivos uma política
de de3envolvimento global
do hemisfério, convencido
de que urgia atacar fron
talmente as causao básicas
do subdesenvolvimento la
tino_americano. Transcor

ridos dois anos, durante os

quais nos empenhamos em

negociações e eonterêncíaa
e fizemos numerosas ges
tões diplomáticas, vimo
nos obrigados a aceitar fór
mulas atenuadas, na ver
dade insatisfatórias: mas

nunca perdemos de vista

gadura defendida nas li
nhas da Operação Pan,
Americana. O interêsse do
Brasil continua a ser um
só: preservar o continente

os alvos essenciais da OPA,
o zovêrno brasileiro tem
perfeita consciência da dis
tância entre as [\)luções
até o momento adotadas e

os objetivos que vem pre
conizando para a revitali
zação do pan_americanis
mo. Não desconhece sobre

tudo, que nada se resolv�
rá enquanto a cooperaçao
inter-americana se restrin

gir a medidas paliativas
ou de emergência, de ca,

rater aeaístencíal, que não
terão o poder de estancar
a guerra fria, já claramen
te desencadeada neste he,

mísferío. Quando forem

conh'ecidos os projetos a

anunciadas pelo governo
norte-americano o govêrno
brasileiro terá ocasião de
analisá-los com o duplo
objetivo de manter o dia

logo franco e cordial há
. dois anoa iniciact.Js com o

presidente Eisenhower, pro
curando dar-lhes a enver-

de qualquer perturbação
que comprometa irreme
diavelmente a solidarieda
de Inter-americana e a vo,
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EnergiaEnuclear: II reunião
RIO 14 (C. P.) - Pro

movido pela Organização
dos Estados Americanos e

com � participação de de-
legações representativas
dos paisea que integram
essa entidade, instalou-se
em Quitandinha, a II Reu
nião da Comissão Intera
merícana de Energia Nu
clear. Em seguida ao dis
curso de abertura, prore
t-ido pelo sr. Guilherme Se
v illa Sacaza, embaixador
da Nícaragua em Washing
ton e pre.·:dente da Comis
são, o representante ar

gentino propôs para pre
sidência do conclave e tam
bém da C. 1. E. N. - em

substituícâo ao, Embaíxa.,
dor sacasa, cujo mandato
está a expirar - o no

me do Almirante Otacilio
Cunha, presidente da Co
missão Nacional de Ener ,

gia Nuclear e delegado
brasileiro à conferência.
A propos-sa foi aceita por

unanimidade.
Para vice-presidente foi

eleito o delegado chileno
Carlos Martinoya.

Celso, no seu programa
de govêrno, pensa devesse
o Estado financiar a cons

trução, a' ampliação, o

equipamento e o reequipa
mento das unidades esco,
lares exíetentes, relativas
ao ensino secundário co

mo parte de um programa
a ser aplicado na educa,
ção com o objetivo de ele,
vá-la e engrandecê-la.

Iniciados os trabalhos, o

presidente Otacilio Cunha
sugeriu a formação de dois
comitês para apreciação
do temário da Conferên
cia; o Comitê Técnico e o

Comitê Administrativo. O
primeiro estudará os pon
tos 1, 3, 5, 6, 7 e 8 da Agen,
da e o u.3g·undo os assuntos
referentes aos itens 2, 4, !)
elO.

ONDA DE RUMORES
"Nova onda de boatos -

divulga hoje "O Globo" -

tomou conta dos meios po
líticos cariocas, anuncian
do o possível rompimento
do governador Roberto Sil-

DIA DO COMERCIANTE: Jantar de

Congraçamento' Sábado no Querên
da Pálace Hotel "Bandeira Norle-americana

Representa Sangue e Pilhagem"No próximo dia 16, sábado, a class-e do comér ia

comemorará o DIA bo COMERCIANTE, reunindo os

seus mais c ategorizados elementos num jantar de con

grçamento, no Qllerencia Pálace HOlel, à� 20 h�ras.
A data ensejará, também, a que sejam tributadas

homenagens à classe, que, no Brasil, como no mundo

civilizado, não deixa de ser a criadora das riquezas das

nacões. através de suas atividades. ,

Em Santa Catarina, o atividade diferente. Con-

comerciante desfruta, sem gregados em torno _de
dúvida, lugar de destaque ideais, tendo seus orgaos

entre os que militam em representativos, os �?mer-
ciantes formam, ja pelo
valor da profissão, fatores
de grandeza da Nação, e,
de fortalecimento da pró
pria sociedade.
No jantar de sábado, as

sinalando a efeméride que
lhes é grata a todos - pe
quenos e grandes comer

cíantei- - deverão estar

'presentes, além de altas fi

guras do comércio local,
os. Presidentes da Federa"
cão do Comércio de Santa
Catarina. e da Associação
Comercial de Florianópolis'
e de outras entidades de

clasea, especialmente con

vidadas.

CIDADE DO MÉXICO, 14
(A. PJ - Estudantes me

xicanos tentaram íncen ,

diar uma bandeira dos Es
tados Unidos durante uma

marutestacão anti-norte;
americana no centro da
cidade. A Polícia apoderou
se da bandeira e dispersou
a multidão de aproximada
mente 1.200,pesL'.)as, depois
de uma batalha de 15 mi
nutos. Vários manifestan
tes foram detidos, mas ro;
ram postos ,em liberdade
quase imediatamente. Os
estudantes haviam dearíla,
do, pelas ruas centrais le-

.'

vando cartazes anti-ame
ricanos e grítaúdo "Cuba,
sim, Ianques, não". Carlos
Ortiz Tejada e Antonio Te
norio Adame, ambos ardo,
rosamente antí.norte.ame.,
rícanos dirigiram a pala
vra amo estudantes. Tenó_
rio, com uma bandeira
cubana, disse que esta ti
nha "apenas uma estrêla,
a estrêla da liberdade". A
seguir, levantando a ban,
deira norte-americana, a,

crescentou que "eÍri- com
paração, esta bandeira tem
50 estrêlas .que represen
tam saque e pilhagem. Su
giro que a queímemoe", Não
houve notícias de feridos.
Mas-cte-pois '4!lGS .íncídentes
Tenório e Ortiz visitaram
os jornais e acusaram a

polícia de "�rutaliêiad� e

agressão" .

..;.

O DR. ACÁCIO SANTHIAGO, FALANDO A'N-
TEONTEM NUM PROGRAMA RADIOFÓNICO DA IGUARUJÁ, ENTRE MUITAS RESPOSTAS PRON
TAS, QUE BEM LHE REVELAM O TALENTO A
lNTELIGÊNCIA, A CULTURA E O DESASSOMBRO, !
AFIRMOU QUE AS TABULETAS PREGADAS AOS i
POSTES DA ELFFA - COM PERDÃO DA MÁ PA-ILAVRA - NÃO DEVIAM SER RETIRADAS. DELE-IGADO DE PARTIDO JUNTO À .JUSTICA ELEITO-

'

RAL E PROVECTO ADVOGADO, SABE O DR. I
SANTHIAGO MUITO BEM QUE AQUELE TIPO DE

!

{'ROPAGANDA, ABERRANDO DAS NORMAS LE- I

GAIS, �ODERIA SER MANDADO R�TI�ARe. \;.
UMA SlMPLEiS PETIÇÃO, :DESNECES&I'TADA �/_
LITERATURA E JURISPRUDÊNêIA DOS JUIZ6S' J
J:<:- TR!BUNAIS ELEITORAISe I

MAS A SUA RESPOSTA E e SEU PEXSA- í

.MENTO ESTÃO CERTOS. É BOM QUE A MOLE- I

JAGEM PERMANll1ÇA, QUE O DESRESPEITO!
CONTINUI EXPOSTO, QUE A INFRA-ESTRUTU- I

RA FIQUE DOCUMENTADA, PARA AMANHÃ NE-I
LA SE LOUVAREM OS QUE RECLAMAM, HIPO- i
CRITAMENTE, CAMPANHA ELEVADA. IO DR. SANTHIAGO, COM SUA INCONTESTÁ
.;EL AUTORIDADE, MARCOU UM BELO TENTO Il�OM A CHICOTADA QUE DEU NOS IRRESPON-
SÁVEIS. I

----_ l

o Expediente na

Prefeitura
O sr. Osvaldo, Machado

determinou 110VO horário
para o expediente da Pre,
feitura Municipal. Assim, O

expediente interno' ini
ciar-se-á à[' 12 horas, en

cerrando-se às 18.40; o ex
terno terá início à'S 12 ho,
ras, finalizando às 17.
Aos sábados, a Prefei

tura não tuncíonará.;
O horário do Departa

mento de Assistência Mu
nicipal permanecerá ínal,
terado: das 7,30 àa 13 ho
ras e das 14 às 16; aos sá,
bados, das 7,30 às 12 ho
ras.

A portaria que trata do
assunto entrou em vigor a

partir do dia 12.

(onservacâo _edtr � 5álo: [ONGREíso,
•

Teatro Municipal de Cam
pinas, com a pu,.e.!l' a de
altas, autoríêades.

Será instalado no pró
ximo dia 17 (domingo) em
Campinas, 0)'1 -Congresso I
Nacional de Conservacão.'
do Solo, que se prolongará
até 23 do corrente. Êsse
conclave é promovido pela
Secretaria da Agricultura
do E�';ado de São Paulo,
dêle devendo participar re,
presentações de órgãos
oficiais e entidades parti
culares de todo o país.
A sessão solene de íns,

talação do Congresso será
iniciada, às 20 horas, no

De Trombudo Central

Continua a Dissidência Udenisla
Ca:tal'inenseGOSTA DE CAFt1

ENTÃO PEVA CAFÉ ZITO

dissidência udenista cata
rinense, 'o seu organizador
Sr. MELQUIADES FER
NANDES.
Em palestra com seus

correligionários, o Sr. Mel
quiades expos.Ihes os mo

tivos que levaram grande
número de udenístaa cata
rinenses a se 'formarem em

dissidência.
Os udenistas de Trom

budo Central,' sabatinando
o fundador da dissidência
em Santa Catarina consta
taram dos imperiósos moti
vos da mesma e já come

çaram, prestigiando de
maneira decisiva a ação de
velhos udenístas que lu
tam pelo bem geral do po
vo catarínense vilmente
enganado e onerado de im_
postos e taxau excessivos
que tomaram lugar das
obras prometidas e não
realizadas, a organizar,

- também, uma ala dissidên
te para cooperar coin os

disu�dêntes dos outros mu-

Com destino aoe .muní,
cípios pertencentes a nos.
sa região, esteve nesta ci
dade em missão política da EM BLUMENAU

Ecos do Seminário Sócio-Econômico: �'\-�'''e,'#t�"'f.'''·at,··".''''�e%q;%%%S%SS�S%S'%''S''%%C?;+t''SS%%%%%%S%%! r1j:'4%Sf',"SSS":SS%%$SSS4i$SSSSSíS\
expulso, apesar dos pedidos em contrário, suplica- !

dos ao digno comandante da Policia, cuidou-se do-
no da situação e imune a qualquer responsabili
dade. O documento foi perdido. Ainda assim outros

P O D E V O I T A R
estavam em seu poder e deles se valeu para nego-

-L. -

ê iar com o primeiro magistrado de Santa Catarina.

RUBENS DE ARRUDA RAMOS
8 apesar de comprovado sujeito ativo de várias

_
crimes, graves para civis e gravissimos para mili. �fSob um clima de entusiasmo e emoção, reu- tares, obteve do governador Ir ineu Bornhansen u, >

ni rarn-se, anteontem, mais uma. vez, os bravos ofi- barganha imoral, e audaciosa: a sua reinclusão, COIll

,iais da nossa Policia Militar, denominados OS pagamento dos atrasados e promoção, na Poli ia
fREZE. l\:IHitar, em trO.Ll do seu siiéncio.

Os ausentes, em missão no interior do Estado, O ato vergonhoso e degradante, que afronta-
também compareceram, através de mensagens que ;a a !Secular dignidade da co�:pol'ação, entrou pelo
reiteravam solidariedade aos presentes, de par com llluntel pedindo uma reação, gritando por um pro-

el0quentes reafirmaçÕes de devoção e de alllor à testo. E êsie não se fez esperar. Treze oficiais, de
centenária corporação, cujos brios e dignidade tão imediato, entre os mais e os menos graduados_ não

H!tO souberam elevar, no gesto altivo de há sete e:ontiveram a sua revolta, não suporLal'am o i;lS11I-
anos passados. to, não apresentaram armas aO ultl'a_ie, Sabiam o

O governador de então, senhor Irineu B01'- 'lue os esperava: prisões, perseguições, preterições.
nhausen, em despaeho mOral e legalmente imprestá- Mas não vácilaram; O gesto valia o sa rificio, por-
vel, l'eincluira na tl'adieional milícia, um sargen- que redimia, desagravava, lavava a nódoa. As pe-
ta que dela fôra excluido por incapacidade moral,

.

nas disciplinares não se fizeram esperar. A um jo-
depois de inquérito regularmente instaurado, nO vem tenente a prisão chegou com o nascimento do

qual evidenciado ficara tratar-se de el'emento per- primeiro filho; a outi'o, nas vésperas do casamen-

l1icioso, agente ativo de várias e graves inÍl'ações to. Tranquifamente suportaram as vinganças do go-

penais, do peculato à receptação. vernador, Tecebendo-as como medalhas e condelo-

Mas o exC']uid{}, como comandante do destaca- rações. E até hoje, quando se l'eunem para come-

mento policial de Araranguá, além dos próprios morar a galharda decisão de protesto, eles infun-

cOlUetimentos Cl'lmlllOSOS, conhe:ia outros, dos dem respeito, irradiam nobreza, transmitem fé ina-

quais haviam participado influentes chefes e c'hefe- balável nas forças morais que Os impulsionaram.
tes udenistas do Sul. E sabia, inclusive, toda a his- E o despacho bornhauseano, que retirou do co-

tória delituosa da adulteração dos resultados elei- mando a competência para expulsar Os indignos?

tcrais de Turvo, feita nas urnas ainda não apura- Esse, depois de servir à finalidade singular e de-

das. A eleição, ,como se sabe, foi anulada e na re- sonrosa, teve que ser engolido, para não dar margem

novação os resultados foram -outros, muito diversos, a que todos Os indesejáveis, expulsos da milícia, a

com a vitória da oposição, antes derrotada pela su- ela voltassem. Esse, na sua miséria humana, 1'es-

bstituição dos votos. tau apenas como um borrão, que a bravura e o briO

Desse episódio escabroso fala, sem necessida- dos TREZE vai apagando ano a ano.

úe de comentários, o seguinte documento, subscrito Mas com êle, ficou marcado o. governador que

pelo maioral da UDN sulina: compatuou com um delinquente vulgar; do gover-

Sargento Mario. 1'enha calma. Já fa- nador que se esqueceu da dignil'lade do cargo; do

lei com o Irineu, ele prometeu reintegrar governador que se humilhou na exaltação das suas

você na policia. Mas se você abrir a boca a vítimas; do -governador que inverteu os princípios

respeito das eleições de Turvo, você sofre- da moral e que agora sabe que ,não pode voltar, co-

rá as consequências. Af. Ghizzo. 12.10.53. mo o sargento Mário, pOl'que o !'lavo ':5a.}J.�. desta
Com êsse saJvo_,conduto no bolso, o sargento história.. ,

• '

-,
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o QUE NÃO

nicípios.

Equipamento'
Americano
Para VI R.
RIO 14 (V. A.) 'Re-

gressou dos Estados Unidos
o engenheiro João Kubits
chek, presidente da Co�
panhia Siderúrgica NaclO
na1. Entre outros assuntos
o presidente da Volta Re
donda tratou com au ar.

gani?:ações siderúrgicas da
quele pais a fabricação de
aco de maior resi[,�ência.
'Como a ponte interna_

cional Brasil-Paraguaí está
sendo feita com aco de
Volta Redonda, o sr: João
Kubit�chek adquiriu al
guns ,equipamentos para
aquela fábrica. Abreviou
também o preparo. do em

barque da grande escava

deira de 35 jardas, que ad_
quiriu nos Estados Unidos
como parte do programa
de mecanizacão das ativi_
dades extrativas do carvão
e suas jazida�' em Santa
Catai-ina. \T

Os flagrantes acima foram fixados por ocasião da rea

lização do Seminário Socio-Econômico de Blur;�l1au, drl
qual participaram industriais, presidentes de sindica

tos patronais e de trabalhadores, e membros de todas as

classes de vários municipios do Vale do It�jaí. A mesa

que presidiu os trabalhos foi composta dos p,rs. Celso

Ramos, idealizador do conclave e 'Presidente da Fede

ração das Indústrias, drs. Eurico da Costa Carvalho e

Hans Goldmann, técnicos da Confederação Nacional da

Indústria, e prof. Alcides Abreu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ACONTECIMBNTO SOCIAL

ENLACE - ABR'EU - DONNER
Um dos acontecimentos sociais de maior relêvo do I

ano realiza-se hoje, às 18 horas, na Capela do Divino
I

Espírito Santo, nesta Capital, com o casamento do Dr.
Alcides Abreu com a gentil senhorita Sara Donner.

.

A noiva, Sara Teixeira Donner, é filha do sr. Ger
mano Donner, já falecido, e de sua exma. espôsa d. Alsi
na Teixejra Donner.
O noivo, que é Professor de Economia Política e Teo

ria Geral do Estado na Faculdade de Direito, além de

Presidente do SENAI, é filho do sr. Hermundino de

Abreu e de sua exma. espôsa d. Elza Kumm Abreu, já
falecida.

Servirão de testemunhas por parte da noiva:'
Dr. Heitor Ferrari e Sra. d. Helena Simone Ferrari;
Dr. Sérgio Carneiro e sra, d, Sônia Donrier Carneiro;
Dr. Sylvio Pirajá Martins e sra. d. Solange Donner Pi.

rajá Martins;
Dr. Hélio Abreu e sra, d. Regina Ruiz Abreu.

Por parte do noivo:
Celso Ramos e sra. d. Edite Gama Ramos;
Walter Abreu e sra. d. �rminda Mueller Abreu;
Nélio Abreu e sra, d. Zenita Coelho Abreu;
Dr. Nelson de Abreu e sra. d. Laura Probst Abreu.

Após o ato religioso, que terá efeitos civis, os noivos

recepcionarão seus convidados na residência (la noiva,
na rua Saldanha Marinho, n,? 121.

Os noivos seguirão viagem, logo após, para o exterior.

Os de O ESTADO apresentam ao novel par votos de

perenes felicidades, extensivos aos seus familiares.

jovem Maurílio Beirão Bon

nassís

13ra. Diva Delaite Moritz J

sr. Paulo Lage
.paúÍó' e- roei Lange I srta. �e�l� Mecl.eircs. ._

, Aniversariam-se, no dia de 1:::1'. Márcio It·IZ Gmmaraes

hoje, os srs. Paulo i'l Joell Collaço
Lange, filpos do sr. Walter jovem Vanderlande - Hen

Lange e de L'Ja exma. espõsa.!dque Machado

Paulo Lange nesta Capital, jovem Esligni da Costa Lima

exerce ae elevadas tuneões
I
srta. AIsina Eloi de Oliveira

de Gerente da Filial da'Fi-I sr, Oswaldo Freitas

guelras S. A. ' I sr<. Walllemar E}oi de Oli-

Joel Lange é alto funcioni-j veira .

rio da Carlos Hoepcke S. A., I sr. Pedro Xavier

secção de Navegação.

A N I V E R S Á R I 0'8

FAZEM ANOS HOJE

,ih-os; em os nossos meios
esfrutam de largo círculo

de amizades, que na oportu
nidade de tão grata data-lhe
levarão as mais expressivas
manifestações de apreço e

regozijo.
Nós de O ESTADO, que te-

mos nos srs. Paulo e Joel
Lange bons amigos, nos sen,

tímoa à vontade para augu
rar-lhes votos de felicidades
crescentes.

jovem Octavio Nóbrega
--------------- ----,

DES�EDIDA
Alfredo Xavier Vieira e família, tendo transferido sua

resídêncía para outro Municípío e não lhes tendo sido
possível despedir-se p�.:�o:;.lmente das pessoas de suas re

lações, o fazem por êste meio. E oferecem sua nova residên
cia na cidade de Brusque, à Rua João Bauer, 127.

Na. referida cidade ficam ao inteiro dispor das pessoas
amigas. BRUSQUE, 10 de julho de 1.960

Jc�nteC/inenIOS
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Emprenada SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECI-
� lENTOS BANCÁRIOS, NO )ESTAl)O DE

Precjsavse ele tfnLl erup: SANTA �ATA.�NA '

gada. Tratar na rua Conse
lheiro Mafra, n. 112, ou pel� I'telefone 3608. Paga-se bem.

o menino Manolo, filho do casal Sr. e sra. Manolo
.

Romoauol, festejou anivel'sário no dia 14 - A Coluna
Social cumprimenta. pelo acontecimento.
Já está escolhida a nova O pintor Willy Zum-

- - - - - - - Rainha ·do Clube Doze de blik, famoso pelas' sua.3

Tubarão: - Agosto, sucessora de Eliana telas, fará uma belíssima
Yara Francalassi, em Araujo. Na próxima sema- exposição na cidade de

sua resídêncía luxuosa, re- na, daremos o nome da Brusque, durante os reste-
cebeu pessoas amigas para nova Majestade [os do centenário
elegante recepção _------ -------

Logo mais, às 18 horas, na
Capela do Divino Espírito
Santo, Sara Dorme, a noiva
elo mês, dará entrada ao

som da marcha nupcial,
para a realização do seu

casamento com o dr. Alci

des Abreu.

Sociais

Diva

Prefeito Municipal.
Publicada a presente Lei no

Departamento de Adminis
tração aos quatro dias do
mês de julho do ano de mil. Em cumprimento ao que preceitu!l a Codificação
novecentos e sessenta. Municipal de FLorianópolis, no seu art. 762, a Prefeitura

Natercia Lemos Mullel desta CaDital comuni�a que serão apree.ndidos todos os

Diretor �o. DeP:1'tamento I animt,is 'qu.e. fO,re� encontrados em abandt,mo_ transi-
de Adnllm�tqtçao.. I tando em vIa publica.

O sr. Ubiratan Brandão
visitará amanhã a cidade

r1e Irubituba - Gllcia ce

Castro está de parabéns
,

Cláudio e Alexandre Ca
rioni promoveram uma

peixada, com Luiz Henrique
e seu violão

O Deputado Waldemar
Salles e. família almoçavam
,ontem no restaurante rIo",
Royal Hotel

Heloisa Helena e
M. Carvalho já estão cir
culando em, nossa cidade.
Os brotos em questão pre
ferem mais nossa C:'lpit!t]
do que o Estado da Gua
nabara - Diva Maria se�á
também debutante n: pró
ximo dia 13, dançando a

primeira Valsa com o ele
gante Deputado Haroldo C.
::e Carvalho.

- - - - - - - Dia 6 de Agosto aconte-
A sra dr. Aderbal (Ruth) cerá grande baile de gala

Ramos da Silva, em com- na cidade -de Brusque
panhia '!!e sua filha Silvia, Este acontecimento será
viajou para capital para- início dos festejos do cen

naense ten�rio da cidade em foco

Encontra-se em nossa

cidade passando férifls, o

casal sr e sra Ary Bor,g'es
da sociedade d Lages, De
sejamos ao casal Borges,
·uma feliz estada

�._-------

ALUGA-SE
COM TRÊS (3) PEÇAS A

RUA CONS. MAFRA N°
188 (FUNDOS)
VER � TRATAR NO

LOCAL

Extingue cargos públi
cos e cria outro.
O povo de Florianópolis,
por seus representantes
decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1.0 - Ficam extintos,

no Quadro único do Munící,
pio os cargos isolados de pro
vimento efetivo de Enge
n-heiro, padrão 1, e o de En ,

, genheíro-Ajudante, padrão Z.
Art. 2.° - Fica criado, no

, Quadro único do Município,
OSVALDO MELr o cargo isolado, de provi-

.

EDITORA �LOBO S. A. (FILIAL _ Florianó-I mente efetivo, de Supervisor
I'o.hs recebeu valioso presente nêste fim de semana com de Serviços Administrativos.'
a ínauguração da' filial da Editôra Globo S. A. de Pôrto padrão Z.
Alegre. Art. 3.0 - Fica criado, no

Assisti com grande prazer a solenidade daquela' Quadro único do Município,
inauguração, que teve um cunho de alta cultura presti- o cargo de Supervisor dOL'
giada pelos catarinenses presentes. Serviços do Contínente, de

A Editôra Globo, que hoje representa no país uma provimento em comissão, pa,
das mais poderosas forças da intelectualidade nacional' drão Z.

(lperando em Florianópolis, oferece-nos uma decisiv� Art. 4.0 - A despesa decor_

c?operação para maior incremento do intercambio que rente com a criação dos car

vimos mantendo desde longos anos com Os homens de le- gos referidos nos artigos 2.0
tras do visinho Estado do Rio Grande do Sul. e 3.° correrá por conta da

Montada com apurado gosto à I ua Tenente Silveira dotação 8.00.4 do or�amentb
em prédio recem construido, sob a gerência de Telmo em vigor.
Soares, que se tornou, desde que aqui chegado, alvo das Art. 5.° - Esta Lei entrará
�impatias do pov(,' ilhéu, está assim fadada a simpática, em vigor na data da sua pu
casa I ivreira em nossa terra a conseguir seguro êxito. blicação, revogada� as dis-

Certamente que os literatos da ilha marcarão agora' posições em contrário.
encontro naquela filial, preparada para recebê-los e pa- Prefeitura Municipal de
ra oferecer-lhes o que mais de novo e atualizado no Florianópolis, 4 de julho de
âmbito da literatura em geral. 1960.

Livrari� eclética ao sabor de todos os gostos e pre
ferências literarias e artisticas, muito há de concorrer,
estejamos certos, para um contacto mais diréto entre
ratarinenses e gaúchos.

Esta coluna sempre presente a todos Os atos que
enaltecem e prestigiam solenidades como a que assisti
mos, deixa aqui nêste rápido registro seus cumprimen
tos à Editora 'Globo S. A. de Pôrtó Alegre, agora repre
sentada através de sua Filial nesta cidade e recebida
com aplausos pelas florianopolitanos. ,...,_ __

LEI n. 446

OSVALDO MACHADO

Convocamos a classe bancária em exercício em to
das as cidades, vilas ou povoados de todo o Estado �
manifestarem, por todo e qualquer· meio ao seu a]. ance,
no próximo dia 15 _ DIA NACIONAL DO CONTRATO
COLETIVO � sua adesão e seu apoio à referida reivin
dicação.

Sugerimos reuniões em recintos fechados .. comícios,
passeatas, entrevistas à imprensa e rádios locais, visitas
a os poderes públicos (Prefeito, Câmara de Vereadores,
etr.j , aos quais será solicitado apoia, bem c.omo telegra
mas a 'Deputados Estaduais e Federais. Senadores, Mi
nistro do Trabalho e Presidente da República.

Nas cidades de JOAÇABA, ITAJAí, TUBARÃO e

LAGUNA, onde funcionam Sindicatos, recomendamos

Iinsistentemente a toda classe cerrar fileiras em torno da
Diretoria da entidade, comparecendo às Assembléias e

demais atos pela mesma prngramados.
Em todas as oportunidades devem ser realçados os

principais objetivos colimados:
1. _ Salário Profissional (Salário Mínimo Regio-

nal mais Cr$ 3.000,00 - 50% do maior Mí

nimo) ;
Acesso por antiguidade (7% de aumento

anual). Consolidação, artigo 461, � 2.0;
Equitativa remuneração dos comissionados
(Gerentes, Contadores, etc.), ou seja, mais

I
,.

OS ENAUX15% do salário percebido no cargo efetivo; FABRICA DE TECIDOS �AR[ .. JR
4. - Reajustamentos semestrais dos salários de .

acôrdo com a flutuação di) custo de vida, pro- S/A � A V I S O -cedidos por Comissão Paritária constituida
, "

•

de empregadores e empregados; ,

5. � Retorno da estabilidade aos 2 anos.

Todos os atos devem ser amplamente difundidos pela
Imprensa, sob aviso a êste St'ndicato.

Relemb.l'amos, finalmente, que i'epousa, em primeiro
lug:n, nos ombros da categoria profissional a conquista
E- ampliação de seus direitos.
VIVA O DIA NACIONAL DO CONTRATO COLETIVO

AVANTE BANCÁRIOS
Florianópolis, 14 de julho de 1960

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE.

LECIMENTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO DE

SANTA CATARINA
Aldo Hermelino Ribeiro

Presidente

Rua dos Ilhéus, 13 - sob. Florianópolis - se

Dia Nacional do Contraio Colelivo

2.

3.

Job Valentim
Secretário Geral

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

Apreensões de Animais

,
.nU"'''··'''''".

.
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Com gente, assim, valorosa,
É natural que se dê
A vitória. da alíanca
Que fez o P.S.D.

.

O CANDIDATO

.

Continua temporariamente afastado das ativi
dades de candidato, o candidato da vitória, sr. CELSO
RAMOS, que ôntem presidiu a imponente reunião do

Semi�lário Sócio-Econômíco em Joaçaba, e presidirá
reunião similar, hoje, em Lajes.

FAIXAS, FAIXAS E MAIS ... FAIXAS
"Os verdadeiros trabalhistas estão com Ferrari"

Como podem os verdadeiros trabalhistas estar
.0111 Ferrari, se Ferrari não está com 'os verdadeiros
t rabalhistas ? Os verdadeiros estão com Jango o su
ccssor de Q�túlio Vargas! E aquí ,

em Floria�ópolis
·'.ÓR tivemos ocasião de presenciar que os trabalhado
res e trabalhistas ficavam satisfeitos até em tocar
apenas tocar o corpo de Jango! E a sua comitiva, pa�
ra poder c hegar ao hotel, foi obrigada a despistar a

iultidão que impedia o trânsito, ,para cumprimenta,
:; seus candidatos!

Se EST.ÃO COM FERRAm os VERDADEIROS
TRABALHISTAS, Por que só vai ter os votos
Dos janístas e udenistas?

\ c

"Os trabalhistas não quere," Celso. Remmember
1958. O PSD nos traiu"

Quem traiu os trabalhistas foi o dinheiro do
"seu" Irineu, dado a trânsfugas em 1958.

Mas, por que OS TRABALHISTAS
NÃO QUEREM CELSO, per que?
E a sua homologação
Unânime do P.T.R.?

REMMEM;BER 58 --
O PSD NOS TRAIU!
"Ajudado", na campanha
Cai-los Gomes prosseguiu!.,.

��ÃO TERíAMOS PERDIDO A ELEIÇÃO
PARA SENADOR ...
O resultado da eleição de 1958, para Senador,

foi o seguinte :

Candidato do PSD:
Candidato do PTB:
Candidato da UDN:
Diferença CONTRA A UDN

190.993
55.55ô -- 246.549

_ 216.775
_ 29.774

Se tivesse marchado, como agora, com o seu va

oroso aliado (PTB), teria o Partido Social Democrá
.

i o levado de roldão a máquina oficial do Estado, o

linheiro do Senador, a UDN e todos os seus aliados,
orno irá fazer a 3 de outubro de 1960!

OS "13" CAVt<\LEIROS DA DIGNIDADE
Notícia do dia 13, dizem que os "13" 'reuniram-se

mais uma vez.

Que existam, na Polícia Militar, respeitável e

honrada institYUJção, casos escabrosos como o de ofi

ciais, ôhtem pqbres sargentos, hoje proprietários de

palacetes; processos engavetados do armazém reem

bolsável; oficiais exercendo a usura as escancaras, e

ité mesmo chefes de ladrões como Amintas, não ad
m ira ninguém.

Quando Iríneu subiu, era a briosa, e até o seu

advento invejável, corporação, destinada a garantia
1'1 ordem, à segurança dos direitos alheios, ào res

Jeito à sociedade. Depois de Irineu... êi-Ia trans

formada em reduto de pecadores como o Sgto, Mario
Horcílio que, renegado pela sociedade, foi por ele
escandalosamente protegido.

lrineu em vez de anxuvalhar e axincalhar a coi
tada da Polícia Militar, impondo a reinclusão do ré

probo, devia ter colocado o "cujo" como caixa do Ban

co Inco.
Salvam a honra miliciana, pela DIGNIDADE dos

d cspreendidos gestos, êsses "13".

Salve, pois, os "13" t

Mario, o sargento, ficou,
Se foi Mario, o coronel
Com TREZE a dignidade,
Com Mario triste papel.

""",,_-�
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� A
- � e J;ar,� ..

�S$*SssS'S*SSSS'SSSSSSSSSi
-----------------------------

Acham-se à disposição dos senhores acionistas des
ta sociedade, na séde social, à rl.la 1.0 de Maio n. 1.283,
nesta cidade, os documentos a que se refere o art. 99,
do decreto-lei n. 2.627, de 26 ,de setembro de 1940, refe
rente ao exercício enc:erl'ado em 30 de abril de 1960.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Fi.cam convocados os senhores acionistas a se reunirem
eem assembléia geral ordinária, em sua séde social, à

rua 1.0 de Maio n. 1.283, nesta cidade de Brusque, no

dia 29 de agost� de 1960, às 10 horas, para deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 _ Exame, discussão e aprovação do ba�anço

geral, conta de lucros e perdas, parecer' do
conselho fiscal e demais documentos referen.

tes ao exercicio de 1959;
2.0 � eleicão do Conselho Fiscal;
3.0 _ ass�;ntos de interesse social.

Brusque, 5 de julhO de 1960.

Otto Renaux '_ Diretor-Superintendente
Dr. Guilherme Renaux _ Diretor-Presidente
Dr. Erich Walter Bueckmanll - Dil:etor
Carlos Cid Renaux - DiretorAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIa DE S, CATARINA
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Na Câmara Municipal:
R

Desembargador Fontes, a quem a Câ�ara Municipal
l'IllreO'Oll placa de prata HONRA AO MERITO, quando,

�ivamente emocionado, disse algumas palavras . Pelo Interventor Federal
.

de agradecImento. Altarniro Guimarães foi no-

') nomeou-o para o cargo de me,ado Desembal.'gador do
(Cont, da 8.a pago T b I d J tDiretor da Instrução Pú-, rt una e us Iça, na va-

_

bl ica, função que exerceu I ga �in:cu�a?a a?s .advogados
durante oito anos, com des- \

e mI�lsterlO, público..
taque, dando ao ,:::n'ofes- J UlZ austero e meticulo

sorado um prestígio ímpar. so, preocupoircse sempre em

Integrou-se de tal manei- fazer justiça. - N�, dia em

ra na instrução públi.ca que que completou 30 anos de

sabia o nome de todos os serviço público estadual

professores primários, bem requereu aposentadoria, pa
corno em quais escolas es- ra dar a outro 'advogado a

avam lotados. oportunidade de ser De-

Conhecedor das dif icul- sembargador.
dades das classes pobre e

- Meus senhores:

média, achava que o Estado Eis um ligeiro esboço da

devia dar o ensino pr imá-" vida de funcionário do nos

rio a todos e completo: - 80 homenageado e, tambem

professor e livros. neste setor encontra-se o

�

assume a direção o Prof. _. Maltus, de Gide, de Leroy
Henrique Fontes, sendo re- de Boilieu, de Almeida No
conduzido por várias vezes gueira e de outros clássicos
ao cargo. - Conseguiu nas à prova de ciclones ... "

suas gestões adqu irrr o pré- Muitos anos depois, deci
dio e terreno, a fiscalização diu fundar uma faculdade
e o reconhecimento federal. de ·R.ilosofia e com a sua te-

Fez, o 'nosso homenagea. - Hoje, ternps a notavel nac idade -t-.p�1's4stência que
d Pa!"t� da assistência que lotou 'as dep-endências da salao, seus estudas primários Faculdade de.,rD. ireito, fede,. vence a .tod.o!') os obstáculos, I de-sessões dQ",Legis!a.tiYo l\'lu;uicipal, na s�sSã_Q_,na sua terra natal e os se- ralízada, PJ.'..�'l:tjH)d_o os me- �qo;q$-eglll!:l� yu, a sua auda-

_

'

__

�� "._1i de segunda {eiPa.-
cundários no Ginásio No�- ������n:�:�S'\'5 á mocidadeÍ ciosa id��'a vitori��a. _Pal'ul------------------------sa Senhora da Conceição, de consegun Ta �utOllzaçao do; FESTA DO DIVINO

-

f"PIRITO SANTOSão Leopoldo no Rio Gran- Da sua dedicação à Fa cu l- conselho Nacional de Edu- Jde do Sul. - Bacharelando- dade de Direito e a pontua- �acão para funcionar, trans- .

se em Ciências e letras, in- lidado' em dar as suas aulas, portou-se para o Rio de Ja- REALIZAR-SE-A' NA SE'DE -'As 18 horas será reazda

gressou na Escola Politéc- escreveu o Dr. Rubens de neíro, passando meses na
DE 'ENSEADA DE BRITO" na Matriz uma Novena, �;1.

.nica do Rio de Janeiro, ho- Arruda Ramos ex-aluno do ante-sala do Conselho e na
A TRADICIONAL FES'l'.o\ EM qual asistirá a Côrte Impe-

je Escola Nacional de En- Prof. Fontes, 'no jornal O Divisão do Ensino Superior HONRA DO DIVINO ESPI'- rial e o novo Imperador eleí ,

genharia, tendo no segun- ESTADO, do. qual é Diretor do Ministério de Edu-cação. RITO SANTO NOS DIAS V. to.

do ano, devido' ao falecí,

I
na edição de 10 de fevereir� Venceu tõdas as dificul- A 18 DE JULHO, Depois continuarão os rcr-

mento de seu pai, sido obri- de �957, quando se come- dadss e ao cabo de 3 meses, ! Programa-Convite tejos popuuares, leilão e fo-

gado a retornar para casa.

I
morou o jubileu de prata da regressou a Florianópolis: NOs dias 15 e 16 - Haverá gOB.

Em ]911, veio para Flo- Faculdade, uma crônica, com a autorização do Con- 'I'
na Matriz, às, 19,30

_

horas. No dia 18, segunda-feira -

rianópolis e começou a le- cuja parte final passaremos selho Nacional de Educação Novena em preparaçao da Serão eneerrudos o sl'tstejos
cionar Portugueg no Giná- A mesa que presidiu os trabalhos, vendo-se, em primeiro a ler : para o funcionamento da

I Festa. ::0 ma Santa Missca às 8,30
sio Catarinense e Geõgra- plano o Prof. Henrique da Silva Fontes, homenageado. "!No dia seguinte, às 7,30 Faculdade Cataririense de No dia 16, sábado - Ha- horas, a pós a qual o' novo
fia e História na antiga Es- horas, era a aula de Econo- Filosofia. verá antes da Novena, tras- Imperador receberá as insig .

Para dar cumprimento [ seu espírito fino e de ob-
cola Normal, atual Insti- d mia Política do Professor Voltou vitorioso, porém, 18!dação ,das insígnias i.Jml hias imperiaes.

este seu princípio, elabo- servações atiladas, quan o
tuto de Educação. Dedican- "h b' Fontes. magro e depauperado pelo periais para a Matriz e de- NOTA i:- A Banda ,de Mú-

rOu uma série de livros es- expandiu seu umor 1'1-
do-se tambem às lides J'or- . No verão, a coisa ia, sem esfôrço que despendeu na pois para o Império, onde sica ',,_e Ribeirão da Ilha a-

colares - Cartilha - 1° � tânico" numa observação a
nalisticas, fundou o jornal 2.0 _ 3.0 _ 4.0 Livros determinado funcionário maiores canseiras. Mas no então capital da República. haverá leilão das maças, bl'ilhantará' os festejos no

"A ÉPOCA", órgão inde- inverno, era duro, durissi- Realmente, estava o Pro- terminanclo com queima de sooado à noite c no domin-
pendente, noticioso, lite- de Lei�ura, para que o Es- aposentado.

é
mo, evitar o sono e vencer fessor Fontes, muito magro) lindos fogos de artifício. go.

rário e de orientação rcató- tado
.

ImprimISSe e doasse O fato, contado pelo o frio. - Compreendendo o quando veio do Rio. Contam No dia 17, domingo - 'As Hàvel'á para o povo, café,
lica. - Muitos 'conhecem o

I gratUltame.nte aos escola- .consagrado historiador e
enorme sa·àifício dos ·Pro-I que certo comerciante de LO horas: Entrada solene da churrascos, bebidas, etc.

P f i res necessItados - O pre I'lllstI"e nlédi,c;o Dr. Osvaldo f f
-

t
.

I t t 11'0 essor Fontes, pelas suas
f" ;r t r' f

-

, eSSOres ui aluno pontua- nossa cidade, interpelou seu Cor e Impe1'1a 'na Ma riz A o( os Que comparece·
tira,r,as- pitorescas, ao tem-

aclO es es Ivros, na ra- Rodrigues Cabral. líssimo. Ainda assim perdia filho Jorge. Gnde será celebrada a Missa "ein (:: colaborarem para J
-"".

I' se que vamos ler caracte- CeI"to cavalheiro, depois P f F fi' t' I t b "Ih d F t dpo -ao Jorna Ismo e em oU-.
f" t' . . para o 1'0. ontes, que ao Qual o regime que o Pro- es. lva, na qua. can a o' 1'1 o a es a agra ece

tros setores de suas ativi-
nza per eJtamen � o. espll'l- de aposentado, ficara tão fim do ano ,chegava sempre fessor Fontes tinha feito côro local com acompanha ..

,
O Imperador

dades, as quais revelam sua
to nobre e altrUlstIco do marcado pelo sestro da pro- com a marca olímpica das. para emagrecer?.. mento do harmônio. t Osvaldo Cândi,do de Souza

notavel presença de eSrpíri-
nosso homenageado. fif\são que dantes exercera, aulas dadas. I Jorge que ;;_ão tinha co- 'As 11 horas �erá sorteado: Enseada ,de Brito, 1ul�0 dê

t D t d· "A d t que a sua palestra sÓ aos P
.

t h' I d 1 1960o. o empo o Jornar; o causa es e em-
.

. ensel, cer a vez, vencê-', n e:: imento ·dos fatos, à hora o novo, mpera 01', _o qua.. ,

d t B
-

d' t f' f I fatos a ela ligados se refe- I V t 1 b' I d
I

V· t P F' R' dgran e mes re arreiros preen Imen o 01 a a-. O. - ou. con ar. As suas c o almoço, consultou seu I
rece era as ac amaçoes o f IS o: e, reI almlln o

Filho, contou o seguinte ta de livros de ,custo ria. Nâo �inha outros as- aulas, como disse, eram às pai, sobre êsse regime que povo pelas 15 horas,
I
Holte O. F. M.

,

'd' "d' d I' suntos para pales"trar com 730 h N' Ieplso 10: mo ICO, e lvros que, ' oras. o 111verno isso estava interessando tanto ---------

Mal adestrado na arte de podendo ser adquiridos os amigos, nem ,por outros Significava o clarear do dia. ao aludido comerciante.
versificar, certo principian- sem sacrificfo pelos re- assuntos se interessava. E aquele, pelos idos de San- O professor Fontes, após
te estranhou a tardanca na mediados, possam tam- -Narraram o fato ao Dr. ta Rosa de. Lima, amanhe- ouvir a consulta, sentenciou
públicação de uns ;ersos bem, à larga, ser distri- Fontes, que sentenciou: cera tétrko: o vento .sul certo ...
n1Uito fraquinhos que dese- buidos gratuitamente Fulano é como garrafa ·cortando com tal fôrça que - "Mande que ele funde
java fossem estampados na entre aqueles pai'a em que se coloca querose- ao bater na gente não se uma Faculdade de Filosofia"
E-POCA I ne. Não serv-e para mais d

.

. quem a guns tostões re- eSVIava, mas atravessava Pa'ra completar a sua obra
-- Como é, "seu" Fon- presentam quantia a- nada... direto, enregelando-nos as edu,cacional está trabalhan-

tes? Saem ou não saem os preciavel". V:'lmos encontrar, agora, o frescuras; cargas d'agua, do na ,construção da cidade
meus versos? São bons? re� E, desta obra que Henri- .professor Henrique da Sil- de instantes a instantes, Universitária; ,promoveu Os

guiares, imprestáveis, ou o que Fontes presenteou ao va Fontes em outra vida: - varriam as ruas sem visibi- primeiros estudos, trazendo
que? Estado, foram editadas cen- a. de professor, homem de lidade 'maior de'dez metros; a Florianópolis o ex-minis-
° professor Fontes lar- tenas de milhares de exem. letras, historiador, criador descargas e I é t r i c a s ex- tI'O da Educação, Dr. Souza

• gOU, devagarinho, a res� pIares. de Escolas Superiores e a .pl-uiam apavorantes, mal Campos, que a epoca era

posta: O Governador Adolfc. de idealizador da Cidade

I
desapareciam os feéricos Presidente da Comissão de

- Imprestáveis, não di. Kond:r, levou o Professor Uni.versitária de ISanta Ca- dos f�zi� ou dos .FLASHES Construção da cidade Uni
rei que sejam. Mas são sofrí Hennque Fontes da Dire-' tarma. .

da obJehva do dIabo, a fo- versitária ·de São Paulo, pa�
veis; sofrivelmente maus. .. toria da Instrução Públic:.\ I Ao lado de seu grande tografar a terra; as ruas ra escolher o melhor terre-
Em 1912, a 5 de janeiro, para a Secretaria da Fa- amigo José Artur Boiteux, planas da cidade eram rios no e local. Autorizado pelo

consorciou-se ,com a Sta. zenda em 1926, atribuindo. i fundou a Faculdade de Di- caudalosos, e as calhas, ca- Govêrno do Estado, contra
Clotilde da Luz, de ·cujo ca. lhe carta branca para res. 'I reito de Santa Catarina, .choeiras fragorosas e espu- tou a elaboração do Plano
samento nasceram nove fi- taUl'ar as Finanças do ES ..

,
que segundo sabemos co· mantes. da-Cidade Universitária com

lhos, hoje, todos com curso tado. - Como primeira me- meçou assim: - Boiteux e Enfrentei essa tempesta- dois arquitetos especializa
universitário, sendo que o mida instituiu o sistema de

I
Fontes mandaram impl'i. de pai-a ter o gosto de en- dos de São Paulo; promoveu

mais velho o médico Pau. empenho para as despesas, mil' os convites e papeis de contraI' a Faculdade fecha- em seguida a .criacão da
lo Fontes,

'

foi prefeito de consolidou as dívidas de
I
oficio timbrados, cuja des- da, ali nos altos da f;obera- Fundação Universj,d�de de

nossa capital no periodo de exer.cHos anteriores, pagou
I
pesa 'atingia quarenta e dois na. Santa Catarina para dar APRESENTArÇÃO DE TíTULOS DE PENSõES

1951 a 1954. o funcionalismo atrasado e,' mil reis, cabendo a meta.- Quando ali cheguei.,. [. personalidade jurídica e ter VITALt.CIAS NA 16.a CR: - ° órgão pagador da
Devido a sua dedicação manteve em dia o paga-' de para cada. um; aluga- porta estava aberta. Devia mei�s vinculados para co- 16.0 C.R. solicita que as pensionistas vitalícias, apre-

ao magiRtél'Ío, e Governa- mento das despesas que I ram uma sala e Boiteux deu ser o bedel. Não era. Esse meçar a obra. sentem seus títulos de pensões, a fim de que sejam atua-
doI' Rer,cílio Luz, em 1918 iflm selido efetuadas. - E i um armário de seu gabine- falhara. Era o Professor Incentivando os engenhei- .1izados com a lei 3.765 de 70 de Máio do corrente ano .

, Meus Senhores:
O nosso homenageado,

Henrique da Silva Fontes
nasceu na cidade de Itajaí,
no dia 15 de março de 1885
filho do comerciante Ma
noel Antonio Fontes e dr
D. Ana da Silva Fontes. -

Seu pai, português de nas

cimento, da ilha dos Açores,
natu ralizou-s a brasileiro,
tendo tomado parte ativa
na propaganda Republ ica ,

na e nos primórdios da Re
pública foi nomeado Coro.
nel da Guarda Nacional e

eleito conselheiro Munic i-
paI.

.

� .

E durante quarenta in-
terminaveis minutos eu

amaldiçoei as teorias de
- a sua filha mais moça -

a sua grande meta - ·a sua História: -
Brasília. Lacerda Coutinho Irmão
Sua atividade corno vi- Joaquim - DD. Ana de

mos, tem sido' incansável. Gusmão .

....<

Sua .peraiatêncía é monu- Julgo, meu senhores, pela
mental. Aos 75 anos de ida- leitura que f iz..dêst e modos
de sabe dividir o seu tempo to trabalho, ter justificado
entre as atividades na Fa- o sentido desta homenagem:
culdade ele 'Direito, Facul- - pequena e simples, mas

da de de Filosofia,. cidade sincera e legítima. - Esta
Universidade e Instituições casa, repito neste momento,
culturais. acolhe com a melhor simpa-
É impossível deixar de tia e a mais calorosa admi

citá-lo, através da farta ração, a esta figura que, por
contribuição que tem pro- muitos e muitos anos, será

porcionado ao ensino de lembrada pelos pósteros co

Santa Catarina, nos seus mo exemplo de dignidade,
livros didáticos, de filologia honradez e trabalho,
e de história, a par de di- Honra ao Mérito, Profes
versos outros trabalhos ·li- sol' Henrique da Silva Fon
terários e de folclore, publi- "tes.

assim, sem surpresas para- te e Fontes a mêsa da cópa
ninguém, o Professor Hen- de sua .casa para mesa das
rique Fontes restaurou o reuniões. Reuniram os ba
crédito do Estado, porque chareís em Direito e fun
era r orihecida a sua persis- daram a Faculdade, cuja
tência o seu amor ao tra- primeira Diretoria foi: Des.
balho 'e o ;êlo para com as Tavares Sobrinho, diretor;
.ousas Públicas. Henrique Fontes, vice dire-
Já perto dos quarenta tor e Des. José Boiteux, se

,n03, o Prof. Henrique F'on- rratárlo, - Falece no ano

tes não havia abandonado seguinte o Des. José Boi-
1. idéia de se formar em teux, e tendo entrado em li
curso superior, e num es- cerrça Tavares Sobrinho,
fo:'ço sobrehumano matrí ,

• ulou-se na facu ldads de
Oireito do Paraná, �onse
'suindo 1'0 dia em que com
�lelava quarenta e dois
'H:()S de idade, receber o di
olorna de Ba+harel em Ui-
reito. -,

Deixando a Secretarta de
Estado foi nomeado Juiz
Federal Substituto, exer

cendo tambem, posterior
mente, os cargos de Pro
curador da Justiça Eleitoral
e Procu rador Geral do Es
tado.

Fontes!
Molhado até os ossos, tiri

tando de frio, entendi de

sugerir a supressão da aula.
Professor! Só estou eu,

todo enxarcado e ...

Então vamos cumprir o

nosso dever, para compen
sar o sacrifício da nossa

vinda.

Como orador oficial do Legislativo, na sessão solene de
homenagem ao Professor Fontes, o sr. Domingos Fernan

des de Aquino, traçou rápidamente, o perfil do
velho mestre,

,

•
ros da DOP, conseguiu que

-

cados em revistas de reno

projetassem o conjunto da me.

Faculdade de Filosofia e em

seguida obteve autorização
para dar início à constru

ção, que hoje se divisa à dis
tância, na Trindade. - Dia
riamente está o venerando

homenageado, incentivando

Enumeremos alguns: -

Escolares e didáticos: -

Cartilha - 1.0 - 2.° -

3.0 e 4.0 Livros de Leitura
da Série Fontes.
Filolo'gia: -
Digressões antopônicas -

Etimologia dos nomes pró
prios e Pontuárío Ortográ
fico.

os operários e ao mesmo

tempo a contemplar o pri
meiro blóco da Universidade

PROGRAMA D'O MÊS DE JULHO
-

Dia 17 - Diuco Dance, com atra.ções.
Dia 24 - Disco Dance, com atrações.

Apresentação de Títulos de Pensões
Vilalídas na 16.a C.R,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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U Para almoçar e jantar bem, depOiS, de s,ua ft
B casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U
SSSSSSSSSS%SSSSSssssssssssss<ssssssssssssss

ACONTECIMENTO SOCIAL

ENLACE - ABR'EU - DONNER
Um dos acontecimentos sociais de maior relêvo do I

ano realiza-se hoje, às 18 horas, na Capela do Dívino I

Espírito Santo, nesta Capital, com o casamento do. Dr.
Alcides Abreu com a gentil senhorita Sara Donner,

.

A noiva, Sara Teixeira Donner, é filha do sr. Ger
mano Donner, já falecido, e de sua exma. espôsa d. Alsi
na 'I'eixejra Donner.
O noivo, que é Professor de Economia Política e Teo

ria Geral do Estado na Faculdade de Direito, além de

Presidente do SENAI, é filho do sr. Hermundino de
Abreu e de sua exma. espôsa d. Elza Kumm Abreu, já
falecida.

Servirão de testemunhas por parte da noiva:
Dr. Heitor Ferrari e .81·a. d. Helena Simone Ferrari;
Dr. Sérgio Carneiro e sra, d. Sônia Donner Carneiro;
Dr. Sylvio Pirajá Martins e sra. d. Solange Donner Pi.

rajá Martins;
Dr. Hélio Abreu e sra. d. Regina Ruiz Abreu.

Por parte do noivo:
Celso Ramos e sra, d. �dite Gama Ramos;
Walter Abreu e sra. d. 'Erminda Mueller Abreu;
Nélio Abreu e sra. d. Zenita Coelho Abreu;
Dr. Nelson de Abreu e sra. d. Laura Probst Abreu.

Após o ato religioso, que terá efeitos civis, os noivos

recepcionarão seus convidados na residência da noiva,
na rua Saldanha Marinho, n.? 121.

Os noivos seguirão viagem, logo após, para o exterior.

Os de O ESTADO apresentam ao novel par votos de

perenes felicidades, extensivos aos seus familiares.

jovem Maurílio Beirão Bon

nassís

I sra. Diva Delaite Moritz )

sr. Paulo Lage

",�.' Paulo.e-Joel Lange I srta. �eil� Meel.eircs. ._
,r Aniversariam-se, no dia de

I
sr. Márcio It·1Z GUlmaraes

hoje, os srs. Paulo e Joel., Collaço
Lange, Iílhos do sr. Walter

I
jovem Vanderlandc - Hen-

Lange e de L'ua exma. espôsa.l1'ique MaChado,
Paulo Lange nesta Capital, jovem Esligni da Costa Lima

exerce aa elevadas tunções
I
srta. Alsina Eloi de Oliveira

de Gerente da Filial da Fi-! sr, Oswaldo Freitas

guelras S. A. " l-sr,. Waldemar Eloi de ou-

Joel Lange é alto funcioni-j veira .

rio da Carlos Hoepcke S. A., I sr. Perlro xavter

secção de Navegação.

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

ibos, em os nossos meios
esfrutam de largo círculo

de amizades, que Irã oportu
nidade de tão grata data- lhe

levarão as mais expressívas]
manifestações de apreço e

regozijo.
Nós de O ESTADO, que te-

mos nos srs. Paulo e Joel
Lange bons amigos, nos sen,

tímoe à vontade para augu
rar-lhes votos de felicidades
crescentes.

jovem Octavio Nobrega
------------------------------------,

DESilEDIDA
Alfredo Xavier Vieira e família, tendo transferido sua

residêncía para outro Município e não lhes tendo sido
possível despedir-se p... .oclmente das pessoas de suas re

lações, o fazem por êste meio. E oferecem sua nova residên
cia na cidade de Brusque, à Rua João Bauer, 127.

Na referida cidade ficam ao inteiro dispor das pessoa»
amigas. BRUSQUE, 10 de julho de 1.960

\. )

Sociais

Diva

Logo mais, às 18 horas, na.

Capela do Divino Espírito
Santo, Sara Donne, a noiva
do mês, dará entrada ao

som da marcha nupcial,
para a realização do seu

casamento com o dr. Alei

·des Abreu.

O sr. Ubiratan
visitará amanhã

Brandão
a cidade

Rua dos Ilhéus, 13 - sob. Florianópolis - se

Dia Nacional do Contrato Coletivo

de Irubituba - Glicia z.e
Castro está de parabens

,

Cláudio e Alexandre Ca
rioni promoveram uma

peixada, com Luiz Henrique
e seu violão

O Deputado Waldemar

Convocamos a classe bancária em exercício em to
das as cidades, vilas ou povoados de todo o Estado ji
manifestarem, por todo e qualquer meio ao seu al. ance,
no próximo dia 15 - DIA NACIONAL DO CONTRATO
COLETIVO - sua adesão e seu apoio à referida reivin

dicação.
Sugerimos reuniões em recintos fechados, comícios,

passeatas, entrevistas à imprensa e rádios locais, visitas
[;08 poderes públicos (Prefeito, Câmara de Vereadores,
etr .) , aos quais será solicitado apoio 'bem c.omo telegra
mas a 'Deputados Estaduais e FedeI:àis, Senadores, Mi
n ístro do Trabalho e Presidente da República.

Nas cidades de JOAÇABA, ITAJAí, TUBARÃO e

LAGUNA, onde funcionam Sindicatos, recomendamos

Iinsistentemente a toda .classe cerrar fileiras em torno da
Diretoria da entidade, comparecendo às Assembléias e

demais atos pela mesma programados.
Em todas as oportunidades devem ser realçados os

principais objetivos colimados:
1. - Salário Profissional (Salário Mínimo Regio

nal mais Cr$ 3.000,00 - 50% do maior Mi-

Salles e. família almoçavam
. ontem no restaurante riOI

Royal Hotel

Heloisa Helena e

2.

M. Carvalho já estão eh-
culando em; nossa cidade.
Os brotos em questão, pre
ferem mais nossa capital
do que O Estado da Gua
nabara - Diva Maria será
também debutante nd pró
ximo dia 13, dançando a

primeira Valsa com o ele

gante Deputado Haroldo C.
.le Carvall:í.o.

"

a.

o menino Manolo, filho do casal ST. e sra. Manolo
.

Rombauol, tesieiou aniversáTio no dia 14 - A Coluna

Social cumprimenta. pelo acontecimento.
Já está escolhida a nova O pintor Willy Zum-

- - - - - - - Rainha do Clube Doze de blík, famoso pelas sua.3

Tubarão: - Agosto, sucessora de Eliana telas, fará uma belíssima
Yara Francalassi, em Araujo. Na próxima sema- exposição na cidade de

sua residência luxuosa, re- na, daremos o nome da Brusque, durante os reste-
cebeu pessoas amigas para nova Majestade jos do centenário
elegante recepção �------ -------

- - - - - - - Dia 6 de Agosto aconte- Encontra-se em nossa

A sra dr. Aderbal (Ruth) cerá grande baile de gala citdade passando Iértas, o

Ramos da Silva, em com- na cidade de Brusque casal sr e sra Ary Bor,g'es
panhia '!!e sua filha Silvia, Este acontecimento será da sociedade d Lages . De
viajou para capital para- início dos festejos do cen- sejamos ao casal Borges,
naense tená-rio da cidade em foco ·uma feliz estada

>SSSSÊ;Sp;ê;dà� Yit�\�1ftj:g�%::�:grD�!���:�tfmI-
Precisa-se ele \V1U ernp. I SANTA �ATA�INA .

,

gada. Tratar na rua Conse I

lheíro Mafra, n. 112, ou pel� I'telefone 3608. Paga-se bem.

ALUGA-SE
COM TRÊS (3) PEÇAS A

RUA CONS. MAFRA N°
188 (FUNDOS)
VER F; TRATAR NO

LOCAL

nimo) ;
Acesso por antiguidade (7% de aumento

anual). Consolidação, artigo 461, * 2.0;
Equitativa' remuneração dos comissionados

�
- (Gerentes, Contadores, etc.), ou seja, mais

I
'

RIC O ( r I'OS RENAUX15% do salário percebido no cargo efetivo; . fAB A ,E TE IDOS �ARL .. j

-1. - Reajustamentos semestrais dos salários de .

a.côrdo com a flL1�ua?ão do C:1S,tO. de vida: p�'O� S/A -� A V I S O -cedidos por Comissão Par-itária const itu ida •

de empregadores e empregados; ,

5. - Retomo da estabilidade aos 2 anos.

Todos os atos devem ser amplamente clifundidos pela
Imprensa, sob aviso a êste SIndicato.

Relembramos, finalmente, que :i.'epousa, em. primeiro
lugar, nos ombros ela categoria profissional a conquistl;
E- ampliação de seus direitos.
VIVA O DIA NACIONAL DO CONTRATO COLETIVO

AVANTE BANCÁRIOS
Florianópolis, 14 de julho de 1960

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABE.

LECIMENTOS BANCÁRIOS, NO ESTADO DE

SANTA CATARINA
Aldo Hermelino Ribeiro Job Valentim

Extingue cargos públí.,
cos e cria outro.
O povo de Florianópolis,
por seus representantes
decreta e eu sanciono a

seguinte Lei:
Art. 1.0 - Ficam extintos,

no Quadro único do Munící;
pio os cargos isolados de pro
vimento efetivo de Enge,
nheíro, padrão 1, e o de En ,

genheíro-Ajudante, padrão Z.
Art. 2.° - Fica criado, no

Quadro único do Município,
OSVALDO MEl./ o cargo isolado, de provi-

.

EDITORA �LOBO S. A. (FIL,IAL - Florianó-I menta efetivo, de Supervisor
po.hs recebeu valioso presente nêste fim de semana com de Serviços Administrativos,'
g inauguração da filial da Editôra Globo S. A. de Pôrtó padrão Z.
Alegre.

. Art. 3.0 - Fica criado, no
Assisti com grande prazer a solenidade daquela' Quadro único do Município,

inauguração, que teve um cunho de alta cultura presti- o cargo de Supervisor dOL'
giada pelos catarinenses presentes. ·Serviços do Contínente, de

A Editôra Globo, que hoje representa no país uma provimento em comissão, pa.,
das mais poderosas forças da intelectualidade nacional' drão Z.
operando em Florianópolis, oferece-nos uma decisiva Art. 4.° - A despesa decor

c?operação para maior incremento do intercambio que rente com a criação dos car
vImos mantendo desde longos anos com Os hOmens de le- gos referidos nos artigos 2.0
tras elo visinho Estado do Rio Grande do Sul. e 3.° correrá por conta da

Montada com apurado gosto à lua Tenente Silveira dotação 8.00.4 do orç,amento
em prédio recem construido, sob a gerência de Telmo em vigor.
Soares, que se tornou, desde que aqui chegado, alvo das Art. 5.° - Esta Lei entrará
simpatias do pOVJJ ilhéu, está assim fadada a simpática _

em vigor na data da sua pu
casa I ivreira em nossa terra a conseguir seguro êxito. blicação, revogadaL! as dis-

Certamente que os literatos da ilha marcarão agora' posições em contrário.
encontro naquela filial, preparada para recebê-los e pa- Prefeitura Municipal de
ra oferecer-lhes o que mais de novo e atualizado no Florianópolis, 4 de julho de
àmbito da literatura em geral. 1960.

Livrari� eclética ao sabor de todos os gostos e pre
f8rências literarias e artisticas, muito há de concorrer,
estejamos certos, para um contacto mais diréto entre
catarinenses e gaúchos.

Esta coluna sempre presente a todos Os atos que
enaltecem e prestigiam solenidades como a que assisti
mos, deixa aqui nêste rápido registro seus cumprimen
tos à Editora Globo S. A. -de Pôrto Alegre, agora repre
sentada através de sua Filial nesta cidade e recebida
com ::tplausos pelos florianopolitanos, _' _

LEI D. 446

Presidente Secretário GeralOSVALDO MACHADO
------_-->._-----------_._-

Apreensões de Animais'
Prefeito Municipal.

Publicada a presente Lei no
Departamento de Adminis_
tração aos quatro dias do
mês de julho do ano de mil Em cumprimento ao que preceitu� a Codificação
novecentos e sessenta. Municipal de Florianópolis, no seu art. 762, a Prefeitura

Natercia Lemos Mullel desta Ca'Jital comunica que serão apreendidos todos os

Diretor do Departamento anim::,is 'que, forem encontrados em abandono, transi-
de AdminictrfLção. I tanclo em via pública.

, .

"O .aTADO" O UAIS AlfTIGO DIABIO D. B. CATARINA

,
,"h''''''''".''''''

.

1·8tc..JI â�"!:",:o;;%"'%,.:;;,,%'X��r.:D�X!
Com gente, assim, valorosa,
É natural que se dê
A vitória da alíanca
Que fez o P.S.D.

'

O CANDIDATO
Continua temporariamente afastado das ativi

dades de candidato, o candidato da vitória, sr. CELSO
RAMOS, que ôntem presidiu a imponente reunião do

Semi�lário Sócio-Econômico em Joaçaba, e presidirá
reunião similar, hoje, em Lajes.

FAIXAS, FAIXAS E MAIS ... FAIXAS
"Os verdadeiros trabalhistas estão com Ferrari"

Como podem os verdadeiros trabalhistas estar
.0111 Ferrari, se Ferrari não está com os verdadeiros,
t rabalhistas ? Os verdadeiros estão com J'ango o su
cessor de Getúlio Vargas! E aquí em Floria�ópolis
'IÓ" tivemos ocasião de presenciar que os trabalhado
res e trabalhistas ficavam satisfeitos até em tocar
apenas tocar o corpo de Jango! E a sua comitiva, pa
ra poder c hegar ao hotel, foi obrigada a despistar a

iultidão que impedia o trânsito, .para cumprimenta,
o; seus candidatos!

.

Se EST,ÃO COM FERRARI os VERDADElRo.'3
TRABALHISTAS, Por que só vai ter os votos
Dos janistas e udenistas?

\ '

"Os trabalhistas não querem Celso. Remmember
1958. O PSD nos traiu"

Quem traiu os trabalhistas foi o dinheiro do
"seu" Irineu, dada a trânsfugas em 1958 .

Mas, por que OS TRABALHISTAS
NÃO QUEREM CELSO, por que?
E a sua homologação
Unânime do P.T,B.?

REMMEM;BER 58 -
O PSD NOS TRAIU!
"Ajudado", na campanha
Carlos Gomes prosseguiu! ...

�.,rÃO TERíAMOS PERDIDO A ELEIÇÃO
PARA SENADOR ...
O resultado da eleição de 1958, para Senador,

foi o seguínte :

Candidato do PSD:
Candidato do PTB:
Candidato da UDN:
Diferença CONTRA A UDN

190.993
55.55B __ 246.549

- 216.775
__ 29.774

Se tivesse marchado, como agora, com o seu va

oroso aliado (PTB), teria o Partido Social Dernocrá
.

i o levado de roldão a máquina oficial do Estado, o

linheiro do Senador, a UDN e todos os seus aliados,
orno irá fazer a 3 de outubro de 1960!

OS "13" CAV;\.LEIROS DA DIGNIDADE
Notícia do dia 13, dizem que os "13" ,reuniram-se

mais uma vez.

Que existam, na Polícia Militar, respeitável e

honrada instituição, casos escabrosos como o de ofi

ciais, ôhtem pqbres sargentos, hoje proprietários de

palacetes; processos engavetados do armazém reem

bolsável; oficiais exercendo a usura as escancaras, e

ité mesmo chefes de ladrões como Amíntas, não ad
m�ra ninguém.

Quando Irineu subiu, era a briosa, e até o seu

advento invejável, corporação, destinada a garantia
11 ordem, à segurança dos direitos alheios, ao res

ieito à sociedade. Depois de Irineu... êí-Ia trans

formada em reduto de 'Pecadores como o Sgto. Mario
Horcílio que, renegado pela sociedade, foi por ele
escandalosamente protegido.

Irineu em vez de enxovalher e axincalhar a coi
tada da Polícia Militar, impondo a reinclusão do ré

probo, devia ter colocado o "cujo" como caixa do Ban

co Inco.
Salvam a honra miliciana, pela DIGNIDADE dos

d cspreendidos gestos, êsses "13".
Salve, pois, os "13" t

Mario, o sargento, ficou,
Se foi Mario, o coronel
Com TREZE a dignidade,
Com Mario triste papel.

Acham-se à d,isposição dos senhores acionistas des
ta sociedade, na séde social, à rua 1.0 de Maio n. 1.283,
nesta cidade, os documentos a Que se refere o art. 99,
do decreto-lei n. 2.627, de 26 de setembro de 1940, refe
rente ao exercício encerrado em 30 de abril de 1960,

ASSEMBLÉIA GERAL, ORDINÁRIA
Fi.cam convocados os senhores acionistas a se reunirem
eem assembléia geral ordinária, em sua séde social, à

rua 1.0 de Maio n. 1.283, nesta cidade de Brusque, no

dia 29 de agost� de 1960, às 10 horas, para deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1.0 _ Exame, discussão e aprovação do ba1anço

geral, conta de lucros e perdas, parecer· do
conselho fiscal e demais documentos referen.

tes ao exercicio de 1959;
2.0 - eleicão do Conselho Fiscal;
3.0 _ assl;ntos de interesse social.

Bl'usque, 5 de julhO de 1960.
Otto Renaux

'

__ Diretor-Superintendente
Dr. Guilherme Renaux __ Diretor-Presidente
Dl'. Erich. Walter ..

Bue.c"kmann - Dit:eto�'
Carlos Cid ,Renau:5t __ DiretoL'
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

Na Câmara MUllicipal:
R

.. -,._- ._ .._-------------_._-�,

. Meus Senhores:
O nosso homenageado,

Henrique da Silva Fontes
nasceu na cidade de Itajaí,
no dia 15 de março de 1885
filho do comerciante Ma
noel Antonio Fontes e de
D, Ana da Silva Fontes, -

Seu pai, português de nas

cimento, da ilha dos Açores,
na tu ral izou -se brasileiro,
tendo tomado pai-te ativa

assim, sem surpresas para- te e Fontes a mêsa da cópa
ninguém, o Professor Hen- de sua .casa para mesa das

rique Fontes restaurou o reuniões. Reuniram os ba
crédito do Estado, porque chareis em Direito e fun
era r orihec ida a sua persis- daram a Faculdade cuja
têne ia o seu amor ao tra- primeira Diretoria f�i: Des.
balho 'e o ;êlo para com as Ta�ares Sobrinho, diretor;
.ousas Públicas. Henrique Fontes, vice díre-
Já perto dos quarenta tor e Des. José Boiteux, se-

1n03, o Prof, Henrique Fon- cretário, --;- Falece no ano

tea não havia abandonado seguinte o Des. José Boi
"\ idé ia de se. formar em teux, e tendo entrado em li
curso superior, e num es- cença Tavares Sobrinho,
fo:'ço sobrehumano matri
.u lcu-se na faculdade de
f)ireito do Paraná, conse

'ruindo EO dia' em que com-

1lelava quarenta e dois
mOR de idade, receber o di
nlon11 de Ba ha rel em Di-
reito. <,

Deixando a Secretaria de
Estado foi nomeado Juiz
Federal Substituto, exer

��nd(\ tambem, posterior
mente, os cargos

'

de Pro
curador da Justiça Eleitoral
e Procurador Geral do Es
tado.Desembargador Fontes, a quem a Câ�\al'a 'Municipal

t',ltreo'oll placa de prata HONRA AO MERITO, quando,
�ivamente emocionado, disse algumas palavras . Pelo Interventor Federal

de agradecimento. Altarniro Guímarães foi no-

') nomeou-o para o cargo de me.ado Desembal.'gador do'
(Cont. da 8.a pago T b 1 d J tDiretor da Instrução PÚ- 1'1 una e us Iça, na va-

_

blica, função que exerceu I ga �in:cu��?a a?s .advogados
durante oito anos, com des-\ e ml�lsteIlo, público. .

taque, dando ao ,profes- .] UlZ austero e meticulo

sora do um prestígio ímpar, so, preocupou-se sempre em

ln tagrou-se de tal manei. fazer justiça. - N�, dia em

ra na instrução pública que que completou 30 anos de

sabia o nome de todos os ?erviço público estadual

professores primários, bem requereu aposentadoria, pa
corno em quais escolas es- ra dar a outro advogado a

avam lotados. oportunidade de ser De-

Conhecedor das dif icul- sernbargador.
dades das classes pobre e

- Meus senhores:
na propaganda Republica .

'do h E t d Eis um ligeiro esboço da
, , , me la, ac ava que o s a o

na e nos primórdios da Re-, .' , vida de funcioná 1'1'0 do 110"
'" ,devIa dar o enSIno pnma., « ,,-

pública fOI nomeado Coro." t d r» I t '
_

'

SO hornenazeado e tambem
1 d G d no a o os e comp e o, ""

ne, a uar a Nacional e
professor e livros. neste setor encontra-se o

eleito conselheiro Munici-
paI.

assume a direção o Prof. _. Maltus, de Gide, de Leroy
Henrique Fontes, sendo re- de Boilieu, de Almeida No.
conduzido por várias vezes gueira e de outros clâssícos
ao cargo. - Conseguiu nas à prova de ciclones .. ."
suas gestões adquiri!' o pré- Muitos anos depois, dec i
dio e terreno, a fiscallzação diu fundar uma faculdade
e o reconheaimento federal. de RUosofia e com a sua te-

Fez, o 'nosso homenagea. - Hoje, temos a notavel id d
.

tê
.

nau a e 't·.pers!s en�:a �ue Par+e da assistência que lotou as dep-endências da salado, seus estudos primários Faculdade de ;,(Direito, fede�, vence a. t@das.osobsHLculÚ15'lde-sessões'dQ,LegislativolVIur.,ieipal, na sessão..na sua terra natal e os se- r�lizadª, px:�.itj!nd.o os ..me-,- .c().li:>egui�\ yél:_. a sua auda-l.· __

•• ,,,,,' de segunda fcit,.a, _

cundários no Ginásio N0:::- Ihores se-rv1ç-.ss á mocidade ciosa idéia vitoriosa. Para I
'

sa 8€nhora da Conceição, de catarinense. conseguir a autorízacão do,
-------------------------

São Leopoldo no Rio Gran- Da sua dedicação à F'a�ul- conselho Nacional de> Edu-! fESTA DO DIVINO
-

fSPIRITO SANTOde do Sul. - Bacharelando- dade de Direito e a pontua. cacão para funcional' trans-
se em Ciências e letras, in- lidade em dar as suas aulas, portou-se para o Rio' de Ja- REALIZAR-SE-A' NA SE'DE -'As 18 horas será reazda

gressou na Escola Politéc , escreveu o Dr. Rubens de neíro, passando meses na
UE 'ENSEADA DE BRITO') na Matriz uma Novena, �ot

.nica do Rio de Janeiro, ho- Arruda Ramos ex-aluno do ante-sala do Conselho e na
A TRADICIONAL FES·l'.<\ EM qual asistirá a Côrte Impe-

je Escola Nacional de En- Pr�f. Fontes, 'no jornal O Divisão do Ensino Superior HONRA DO DIVINO ESPI'� ria! e o novo Imperador eleí.,
genhar ia, tendo no segun- ESTADO, do qual é Diretor do Ministério de Educação. RITO SANTO NOS DIAS ]n to.

do ano, devido' ao fale:i-

[na
edição de 10 de fevereir� Venceu tôdas as dificul- A 18 DE JULHO. Depois continuarão os fe.:-

mento de seu pai, sido obr i- de 1,957, quando se come- dadss e ao cabo de 3 meses, ! �rograma-Convite .

tejos popuuares, leilão e fo-

gado a retornar para casa. morou o jubileu de prata da regressou a Florianópolis; NOs dias 15 e 16 - Haverá gos,
Em ] 911, veio para Flo- Faculdade, uma crônica, com a autorização do Con- ii

ta Matriz, às 19,30
_

horas. No dia 18, segunda-feira -

rianópolis e começou a le- cuja parte final passaremos selho Nacional de Educação [-l"ovena em preparaçao dn Serão elJ,cerrados o sitstejos
cionar Portu<gues no Giná- A mesa que presidiu os trabalhos, vendo-se, em prímeiro a ler: ,para o funciOnamento da 6'esta. . :;0 ma Santa Missca às 8,30
sio Catarinense e Geógra- plano o Prof. Henrique da Silva Fontes, homenageado. "!No dia seguinte, às 7,30 Faculdade Catarinense de No dia 16, sábado - Ha .. horás, a pós a qual 'o· novo
fia e História na antiga Es- horas, era a aula de Econo- Filosofia. verá antes da Novena, tras - Lmperador receberá as insíg_

Para dar cumprimento c seu espírito fino e de ob-
cola Normal, atual Insti-

este seu princípio, elabo- .servacões atiladas, qu�ndo
mia Política do Professor Voltou vitorioso, poréiTI, lUidação idas insígnias irrnl hias imperiaes,

tuto de Educação. Dedican- expal1-dl'U sell "hllmor bt'l' _ Fontes. magro e depauperado pelo periais para a Matriz e de- NOTA � A Banda ,de Mú-
rOu uma série de livros es- N -do-se tambem às lides .ior- b

- 'o verão, a coisa ia, sem esfôrço que despendeu na pois para o Império, onde sica 'CI.e Ribeirao da Ilha a-
colares - Cartilha - 1° - tânico" numa o servaçao a .

nalisticas, fundou o jornal detel'nll'nado f,uncI'ona'1'1'0 maiores canseiras, Mas no então capital da República. haverá leilão das maças, brilhantará' os festejos no

"A E-POCA", o'l'ga-o I'nde- 2.° -, 3.° - 4.° Livros '

mverno, era duro, durissi- Realmente, estava o Pro- terminando com queima de sá<bado à noite c no domin-
pe'Ildellte not'I'cl'OS l't _

de LeItura, para que o Es- aposentado.
mo 't l'nd f d t'f'c'o g, o, I e

d
. ..

d é contado
' eVI ar o sono e vencer fessor Fontes, muito magro, I, os ogos e ar I I I . o.

rário e de orientacão Icató- ta o ,ImprimISSe e oasse O fato, pelo o frio. - Compreendendo o quando veio do Rio. Contam No dia 17, doming'o - 'As Háverá para o povo, café,
Iica. - Muitos 'co�hecem o' gratllltame,nte aos escola- ,consagrado historiador e

enorme, sa.CÍ'ifício dos .Pro- I que certo comerciante de 10 horas: Entrada solene da churrascos, bebidas, etc.
PI'ofessoI' Fontes I

í res ne.cessltados. - O pre- ilustre médi::o Dr, Osvaldo f f' I I ",' tI' 1 M t
.

A t 1, pe as suas
f" d

-

t I' f
' eSSOres UI a uno pontua- nossa cidade, interpelou seu vor e mpena 'na a rIZ 'oe os que comparece·

til')' das- pitorescas, ao tem-
aCIO es es Ivros, na ra- Rodrigues Cabral. líssimo. Ainda assim perdia filho Jorge. cnde será celebrada a Missa '.'em (:: colaborarem para J

d· l' se que vamos ler caracte- Certo cavalheiro, depois P f t' 1 t b 'lh d F t dpo o Jorna Ismo e em oU-,
f" t' . . para o 1'0. Fontes, que ao Qual o regime que o Pro- I!'es Iva, na qua can a O' rI o a es a agra ece

tros getores de suas ai:ivi-
rIza per eltamen � o. espln- de aposentado, ficara tão fim do ano chegava sempre fessor Fontes tinha feito côro local com acompanha··

.

O Imperador
dades, as quais revelam sua

to nobre e altnllstIco do marcado pelo sestro da pro- com a marca olímpica das, para emagrecer?.. mento do harmônio. IOsvaldo Cândi'do de Souza
notavel presença de eSlpíri-

nosso homenageadO. fil'são que dantes exercera, aulas dadas. I Jorge que ;;_ão tinha co- 'As 11 horas será sorteado; Enseada ,de Brito, �'Ulho d2
t D t d "A d t que a sua palestra só aos P

. ,

I ti 1 96o, o empo o jornar; o causa es e em-
,

' enseI, certa vez, vencê- i nhe2 imento dos fatos, à hora o no,Vo. mpera' 01', � qua. 1 O.
grande mestre Baáeiros preendimento foi a fal- fatos a �la ligados se refe- lo. - Vou. contar. As suas' do almoço, consultou seu I

recebera as aclamaçoes do! Visto: Pe, Frej Raimundo

Filho. contou o seguinte ta de livros de ,custo ria. Não �inha outros as- aulas, como disse, eram às pai, sobre êsse regime que povo pelas 15 horas,
I
Holte O. F. M.

,

'do 'do d I' suntos para pales"trar com 730 h N IeplSO 10: mo ICO, e Ivros que, ' oras. o inverno isso estava interessando tanto --------

Mal adestrado na arte de podendo ser adquiridos os ami'gos, nem ,por outros Significava o clarear do dia. ao aludido comerciante.
versificar, certo principian_ sem sacrificjt pelos re- assuntos se interessava. E aquele, pelos idos de San- O professor Fontes, após
te estranhou a tardança na mediados, possam tam- -Narraram o fato ao Dr. ta Rosa de. Lima, amanhe- ouvir a consulta, sentenciou
públicação de uns versOs bem, à larga, ser distri- Fontes, que sentenciou: cera tétri�o: o vento sul certo".

.

't f
.

h b 'd t t Fulano é como garrafa t dmlll o "raqum os que dese- UI os gra ui amente cor an o com tal fôrça que - "Mande que ele funde
java fossem estampados na entre aqueles para

em que se coloca querose- ao bater na gente não se uma Faculdade de Filosofia"
ÉPOCA. quem alguns tostões re- ne. Não serv€ para mais desviava, mas atravessava PaTa compIetar a sua obra
-- Como é, "seu" Fon- presentam quantia a- nada... direto, enregelando-nos as edu,cacional está trabalhan-

tes? Saem ou não saem os preciavel". Vámos encontrar, agora, o frescuras; cargas d'agua, do na ,construção da cidade
meus versos? São hons? re- E, desta obra que Henri- professor .Henrique da Sil- de instantes a instantes, Universitária; ,promoveu Os

guIares, imprestáveis, ou o que Fontes presenteou ao va Fontes em outra vida: - varriam as ruas, sem visibi- primeiros estudos, trazendo
que? Est.ado, foram editadas cen- a de professor, homem de lidade maior de dez metros; a Florianópolis o ex-minis-

O professor Fontes' lar- tenas de milhares de exem- letras, historiador, criador descargas e I é t r i c a s ex- tI'O da Educação, Dr. Souza
• gou, devagarinho, a res- pIares. de Escolas Superiores e a pl.!Úam apavorantes, mal Campos, que a epoca era

posta: O Governador Adolfo de ideaÚzador da Cidade

I
desapareciam os feéricos Presidente da Comissão de

- Imprestáveis, não di� Kond:r, levou o Professor Uni.versitária de ISanta Ca- dos fl�zi� ou dos FLASHES Construção da cidade Uni
rei que sejam. Mas são sofrí Hennque Fontes da Dire-' tarma. ,

da objetIva do diabo, a fo- versitária de São Paulo, pa
veis; sofrivelmente ma-us .. ,' toria da Instrução Públic:\ I Ao lado de seu grande tografar a terra; as ruas ra escolher o melhor terre-
Em 1912, a 5 de janeiro, para a Secretaria da Fa- I amigo José Artur Boiteux, planas da cidade eram rios no e local. Atitorizado pelo

consorciou-se .com a Sta. zenda em 1926, atribuindo, I fundou a Faculdade de Di- caudalosos, e as calhas, ca- Govêrno do Estado, contra
Clotilde da Luz, de cujo ca. lhe carta branca para res. 'I reito de Santa Catarina, ,cho�iras fragorosas e espu- tou a elaboração do Plano
sarnento nasceram nove fi- taUl'ar as Finanças do

ES'., que segundo sabemos co- mantes. da 'Cidade Universitária com

lhos, hoje, todos com curso tado, - Como primeira me- meçou assim: - Boiteux e Enfrentei essa tempesta- dois arquitetos especializa
universitário, sendo que o mida instituiu o sistema de Fontes mandaram impri- de pai'a ter o gosto de en- dos de São Paulo; promoveu
mais velho o médico Pau. empenho para as despesas, I mil' os convites e papeis de contraI' a Faculdade fecha. em seguida a ,criacão da
lo Fontes, 'foi prefeito de consolidou as dívidas de

I
oficio timbrados, cuja des- ela, ali nos altos da lSobera- Fundação Universi,d�de de

nossa capital no periodo de exer,cLios anteriores, pagou
I
pesa atingia quarenta e dois na. Santa Catarina para dar APRESENTA'ÇÃO DE TíTULOS DE PENSõES

1951 a 1954. o funcionalismo atrasado e,' mil reis, cabendo a meta:- Quando ali cheguei.,. :: personalidade jurídica e ter VITAL1CIAS NA 16,a eR: - O órgão pagador da
Devido a sua dedicação manteve em dia o paga-' de para cada. um;

_
aluga- porta estava aberta. Devia meios vinculados para co- 16.0 C.R. solicitít que as pensionistas vitalícias, apre-

ao magiRtério, o Governa- mento das despesas que Iram uma sala e Boiteux deu ser o bedel. Não era. Esse meçar a obra. sentem seus títulos de pensões, a fim de que sejam alua-
dor Her.cílio Luz, em 1918 iam sondo efetuadas. - E; um, armário de seu gabine- fn lhara, Era o Professor Incentivando os engenhei- ,lizados com a lei 3.765 de 70 de Maio do corrente ano.

Fontes!
Molhado até os ossos, tiri

tando de frio, entendi de

sugerir a supressão da aula.
Professor! Só estou eu,

todo enxarcado e ...

Então vamos cumprir o

nosso dever, para compen
sar o sacrifício da nossa

vinda,

E durante quarenta in
termináveis minutos eu

amaldiçoei as teorias de

Como orador oficial do, Legislativo, na sessão solene de
homenagem ao Professor Fontes, o sr, Domingos Fernan

des de Aquino, traçou rapidamente, o perfil do
velho mestre.

,

•
I ros da DOP, conseguiu que

-

cados em revistas de reno

projetassem o conjunto da me.

Faculdade de Filosofia e em

seguida obteve autorização
para dar início à constru

ção, que hoje se divisa à dís-:
tãncia, na Trindade. - Dia
riamente está o venerando

homenageado, incentivando
os operários e ao mesmo

tempo a contemplar o pri
meiro bloco da Universidade
- a sua filha mais moça -

Enumeremos alguns: -

Escolares e didáticos: -

Carti lha - 1.0 - 2.° -

3.° e 4.0 Livros de Leitura
da Série Fontes.
Filologia: -

Digressões antopônicas -

Etimologia dos nomes pró
prios e Pontuário Ortográ
fico.

a sua grande meta - '3 sua História: -

Brasília. Lacerda Coutinho Irmão
Sua atividade como vi- Joaquim - DD. Ana de

mos, tem sido' incansável. Gusmão.Á
Sua .persistência é monu- Julgo, meu senhores, pela
mental. Aos 75 anos de ida- leitura que fiz dêste medes
de sabe dividir o seu tempo to trabalho, ter justificado
entre as atividades na Fa- o sentido desta homenagem:
culdade de Direito, Facul- - pequena e simples, mas

da de de Filosofia" cidade sincera e legítima, - Esta
Universidade e Instituições casa, repito neste momento,
culturais. acolhe com a melhor simpa-
É impossível deixar de tia e a mais calorosa admi

citá-lo, através da farta ração, a esta figura que, por
contribuição que tem pro- muitos e muitos anos, será
porcionado ao ensino de lembrada pelos pósteros co

Santa Catarina, nos seus mo exemplo de dignidade,
livros didáticos, de filologia honradez e trabalho.
e de história, a par de di- Honra uo Mérito, Profes
versos outros trabalhos ,li- sol' Henrique da Silva Fon
terários e de folclore, publ i- "tes .

PROGRAMA D'O MÊS DE JULHO
-

Dia 17 - Diuco Dance, com atra.ções.
Dia 24 - Disco Dance, com atrações.

Apresentação de Títulos de Pensões
Vitalídas na 16.a (.R�
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Waldir Mafra, Técnico do Sele(ionado
o CONHECIDO TREINADOR WALDIR MAFRA, QUE JÁ DiRIGIU DIVERSAS EQUIPES PROFISSIONAIS DA CAPITAL DO E S T A D O, 'INCLUSIVE
PAULA RAMOS E FIGUEIRENSE, V'�M' DE SER APONTADO PELA DIRETORiA DO (ENTRO BANC'Á'RIO DE DESPORTOS DE SANTA CA'ARINAr
PARA DIRIGIR TÉCNICAM'ENTE O SELECIONADO QUE REPR!ESENTARÁ O' ESTADO, NO CE'RTAME NACIONAL. DESTA FÓR'MA, WALDIR MA

FRA, DEVERÁ REfEBER A COMUNICAÇÃO OFICIAL AINOA ÉSTA SEMANA.

,
.'

�araYana, tam�eãO �o Torneio Inicio �e Fute�ol de �alão
Na tarde de sábado o Es- seus portões reabertos para que fazia o seu debut no ravana vencido pelo marca- de igual para .igual com I)

tádío Santa Catarina teve recepcionar os clubes salo- esporte de Salão. ! dor <de 3 x O. seu contendor.
--�----- I nístas da capital que davam' O desempenho conjuntívo ]", No primeiro tempo ja ven- O Caravana conseguiu

abertura festiva à tempo-' dcs clubes deixou transpa- ela o conjunto da base Aé- nesta etapa apenas um ten

.ada de 1960 com a realiza- recer que o certame alcan- rea pela contagem mínima to e mesmo assim num an

cão do torneio início. çará o mais plêno êxito; d�- Lerdo anotad� por Chin�. I ce em que a chance esteve a

Quatro clubes estiveram do o trabalho de cada equi- Na etapa fmal Ivan fOI O' seu lado.

representados no torneio pe com bons valores .despon-I escor com 2 tentos, totali-I Adalberto cobrou uma fal-

Vitória sensacional colheu .nícío da tarde de hoje pa- tando 'entre os conjuntos o zando 3 para o Caravana do' ta da intermediária atletica
a equipe do São Paulo, ao trocínado pela Federação Caravana 'do Ar, que ao tor- Ar e O para a representação I cana, o fez com víolencía in

abater, domingo último, no Oatarinense de Futebol' de ceio das disputas assegurou' da Marinha que ficou eli- do a pelota bater no defen

gramado do Abrigo de Me- Salão: : oara si o título ele campeão. 'minada das competições. I cor Vilibaldo deslocanelo o

nores, O homogêneo coníun- Clbe Doze de Agosto, Clu-: Na partida número u.n Cs dois conjuntos rorma-, «rqueíro que f.oi batido ��a
to da Western, por três a be Atlético Catarinense, Bo- legarão 'os conjuntos do Ca- rarn assim constttuídos :

.

trajetória da pelota.
dois. caíúva Esporte Clube e Ca- I ravana do Ar X Bocaíúva I .Caravana do Ar com _ Na etapa final o Caravana
Grande público presenciou zavana <do Ar Esporte Clube' [!;sporte Clube, tendo o Ca- j Adílson, Adalberto e Guara- .n elhcrou muito subindo de

o embate, que caracterizou- nis (Osní) : Ivan e China produção e chegando até o

se pela combativídade e
.
'Antonio) +rtunro, eorn relativa facili-

equilíbrio dos litigantes, ri- I Bocaiúva Esporte Clube dade pelo marcador de 4xO.

vais tradicionais de nossa com - Paulo Santos, (Júlio), I Marcara mos t�ntos nesta

várzea. No primeiro tempo, '{aroldo (JoTge) Tião; pau-j etapa,
Ivan e China 2.

registrou-se um empate em :0 Sabino e Roberto. O Caravana do Ar esteve

dois tentos, espelhando a
-

Juiz - Nilton Prado auxi- bem melhor que seu oponen-

igualdade de ações das duas riado par Paulo Cabral e' te fazendo � Q resultado al-
.

Bínha Hamilton Berreta II canoçado inteiro j�stiça aoequipes em campo. ,A arquibancada que está
I
demissão do quadro de ár ,

-

_

-

cobrando, com perfeição sendo construída no estádio »ltros da F.C.F, alegando o Na segunda partida da quinteto da Base Aerea.

duas faltas nas proxímídades d F"
..

C t" e de mal procedimento da torci _

sabatina esportiva prelia-J Os quadros estiveram as-
a . eceraçao a armens

.

t t I I b sim formados: -' Caravanada área, colocava 0 São P�- 'l"llt,'hoJ, noIccal onde se en, da llhôa, no cotejo em que
rarn os qum e os (O C u e

lo em vantagem no marca- centravam as cabines da ím, seu colega Virgilio Jorge, di- Doze de Agosto e Clube
dor, logo no início da pugna, prema. roní.inúa a crescer, rigiu ou seja Paula Ramos .'�t1ético Catarinense.
dando a impressão que seria dando novo aspécto àqueles x .Figueírense, pelo certame O Atlético surprendeu os

imposta ao Western, sua loca}. citadino. comandados de Paulo Cabral (B�iano), I:an (Antonio), e

.
rimeira goleada. No entan-.

__ _ 000 __ .mpondo-tnes o marcador Chma (Osnl).

to, IVt'3,ginçlo, os telegrafistas .

000 __ .dverso ele :f x 1, _ti�'ando,-a' ,�t�ético co� - Ala�iro?
melhoraram de

-

pr;ctução: O zagucíro Trilha perten- Também o árbitro Virgi-, chance do O!:l1he . Dcze de i Vi libaüdo e' Om.a�; FranCISCO

nivelando-se a seus anta-
. L '-

lio Jorge Newton Mangui ')ermanecer nas disputas do (Carlos) e Amílcar.
cente à esquadra do Flgueí.,

l' J .

e

N t l','T' ..

-

j : ..,.

.:;

I Arbitrou o encontro bemgonistas, conseguindo daí rense Fute'bol Clube deverá 10 orge e ew on aongui, l"orneIO mICIO.
.

'
..

deis tentos, por íntermédío t··' d t apurar deveriam entrar com I No primeiro tempo o mar- eomo tcdos os demais o JUIZ- ., voltar aos relnO[', am a es e ',. .
.

.

de Adhemar e Basílio, aos A ,

r
-

� um pedido de demissão irre- cador acusou um tento para
Nílton Prado, runcíonando cn

. ,
mes, conforme dec l1-raçoe.,

,
.. O' v .' . I. .

'

Ino apontaelor Hamiltondezesset.e e vmte. mmutos, do prólnio p,layer à reporta- ,Oba. el, da quadlo de arbI_. vada bando, marcando Omas
I '

..
.

'.

r t d F C F t' f" . .

h' ,qarreta e como cronometIs.,l'2SpectIvamente, asseguran- "'em Como se recorda Trilha ,ros a ... erça_ eIra. I/ara o AtletlCo e C ma para
. .:> •

'C b D d . t ta Dercy SIlveIra.do o 'empate de 2 x 2 na se contundiu fortemente num I omo se. o �erva,. parece) ou e Agos O.

I.. _ ,

primeira fase. E somente ao cotejo de sua equipe, estan- que havera CrIS� no Depa:r-l Nf etapa final o At\ética, A �1l'r�:adaçao s·omou a 1m

apagar das luzes, do Match, do agora. em períOdO de re_ t�mento de Arb�tros da En- sellou a sorte da partida mar-j
portancId de Cr$ 340,00.

viria o placard' a ser movi- cuperação. cIdade da rua TIradentes. 'canelo o tento da vitória atra- Lamego
menta'do novamente. Raul, ---- 000 -- --:--:- 000.-- I vé" 1 m lance de chance de

I G I d daproveita,ndo-se de um 00- O ponteiro Hélio do Paula �o �roxlmo (:!Ia �4 a As-
,
OnL1' Que marcou o .tento

I O ea a o
':hilO' àa defensiva do Cabo Ramos, que se contundiu no soclaçao dos Cromsta[l Es-: c�a vitória.

Submarino, assinalava ° ten_ prélio de
.

domingo quando portivos �e Sa.nta Cat�rin,:: i () ê.i.bitro foi Nilton Prado Osvaldo (rUIto, que daria a
c v�tória ao s a equipe empatou com o completara malS um amver- e os quadros formaram

as-I '.

clube sampaulino. As duas F�O' eirense deverá/estar a
sário de fundação, quando 3im constituidos: A categorIzada eqUIpe

equipes alinharam: São
IoU

'b t t 1 sua atual diretoria estará em I
Clube Atlético Catarinen varzeana do Osvaldo Cuz que, PO[!tos no em a e con ra O I

. . 1
-

I. '.' .

Paulo - Ba.laca', Dlda." . .

H '1' t penhada em orgamzar um se com Alamiro Vilibaldo ,pOSSUI em suas flleIras ele-� AtletlCo. e 10 encon ra-se
.

.

,
' ,- "

, I ". "

Fulía; Cid, Raull y Zé; Caso, aos cuidados do Departamen- programa festIvo em home_ Onias; Francisco e Amilcar. mento de PrImeIra. g�cm-
Binha, Nizeta, Lui e Hermes. to Médico, embora não ins- nagem a data. I, Clube Doze de Agosto __

deza do futebol flonanopo-
tt

..

t L' b litana, conse.guiu Inovo tri-Western: Ge e Gamé e; pI're mal'ores cUI·dados. O ii aercIO, Ro. erto e Dilney; ,
---- o o --

unia, desta feita contra aPedro, Lisboa e Lobo; Adhe- O campeonato bancário de Alberto e Chma,
ld O I representação do Sandú. Amar e Ayres; Wa 'ema.r, -- o o --

futebol, deverá ter um des- I
Para par�ida final ficaram

Ticn, Basílio, Melo (Bohm) e A equipe amadorista do
fecho realmente sensacional. classificados Caravana do contagem de 6 x 1, diz bem

f
., I I da superioridade do alviiEsquerdinha. Anormalidades: I�iranga, _con or�� Ja �nun- i Com a vitória do Banco do Ac. t Eetl.étiCo. rubros.no primeiro tempo, Walde:- Clamos nao par�IcI.para do

I Brasil, frente ao Banco Inca, I �,c;. OOlS quadros deram �mal' e Zé foram expulSOS, certame da categorIa da pre- na tarde de sábado, ambOD maXlmo para chegarem ate
por agressão mútua. Regis- sente t��porada. A report� I

os conjuntos terminaram; /1 vitória que sorriu para o

tre-se nêsse incidente, a Jem �Ol mforma.d� que a dl-I seus compromissos, devendo Caravana do Ar mais bem S A B O R O S O ?covardia do elemento ,Raul, retona do tradlCIOnal clube
disputar uma série de me- peparado ,do qU� seu adver-

d-o SãO' Paulo, atingindo com lpiranguista pensa iniciar as Ihor de três para decidir o sário pelo mar�ador de 4xO. SÓ C A F E Z I T O
.Ima chuteirada a cabeça de abraé! de sua séde, ainda es-

título. O Atlético' resistiu bem o'
..

Waldemar, quando ê s t e te ano. primeiro temp.o, onde jogou I
CJcontrava-se caído. --- 000 --

._� 000 __
Na preliminar, Vitória do O árbitro Iolando Rodri- No próximo dia 15 a del{�-

São Paulo, pela contagem gues enviou no dia 11 pp. ao g&ção catarinense de bas-
mínima, gol assinaláido pelo sr. Osni Melo, Presidente da quttebol juvenil deverá em- Reuniu-s� sábado na séde Antônio Augusto Cazér por
avante Alegre� I F. C. F" uma carta, pedindo barcar para Mina�' Gerais, da Fede:1'ação Catarinense Mafra, Waldemar Egidio da

onde participará do campeo- de Futebol ã assembl1éia ge - : Silva por São Francisco ,�o
nato brasileiro da categoria ral ,da entidade, com o fim Sul, e Luiz Osnildo Martinel

A diretoria da Associação dos. especial �e homologar a in- li pela Liga Riossulense.

Cronistas Esportivos de San-
' dicação dos no'vos juízes pa- Também eslJeve presente

ta Catarina, até o momento' ta.·o Tribunal 'de Justiça a assembléia o desportista
não recebeu qualquer co-' Desportiv,a, cuja a indicação Ca,mílo Mussi, al'to dirigente
municacão da Federacão

I
foi feita Pelo presidente Osni do Almirante Barroso de

Atlética" Catarinense, no s;n. Melo.' Itajaí.
tido de se fazer presente, a. I Estiverftm presentes a as:'
�ravés ele um de �'2.ils asso- ,;embléia" os �eguinij;es des- A indicação feita pelo Sr.
dados. portistas: Osni Melo foi aprovàda por

-._ 000 -- Osni Melo, presidente da unanimidade, ficanrdo () cO-'

O campeonato amadorista F. C, F.; Júlio Cesarino da lendo assim constituido:
de futebol terá início na tar- Rosa pelo Avaí, Wilmar Juízes efetivos: Arnoldo
de. de sábado com a realiza- Lutz Fatias pelo Atlético, Suares Cúneo, Milton Libe

ção do cotejo que reunirá as Francisou Júlio iWippel re- cato, Nilson Vieira Borges
equipes do Tamandaré, cam- presentaI).te Itajaí e Join- Odi Varela, Laura San�os,
peão do Torneio Início e o I viJle: En�b· Pessôa pelo Gua- Moacir Romáres Pinto e

Treze de Maio, conjunto que ran'Y, Ne,Ison MeIo por Joa- Jtnio Luz.

se apresentou razoavelmen.� çaba, Atíli6 SérgiO Fenile Juízes sUiplentes: João
té no Torneio I�ício. O cote- por Lauto Mul1�r, João Ber- Carlos Ramos, Carlos Lau

jo deverá agradar, embora ti reta pelo Figueirense, Alipio reiro da Luz, RiciO'tti Que
':mze seja considerado favo" PerfeitO' por Brusque, Helio luz, Eudes Monteiro e Osmar
rito. Quint por Jaraguá do Sul, Soares de Oliveira.

São 'Paulo 3 X
Weslern 2

(IO Ar campeão do torneio
início com: :_ Adilson, Adal
berto (Moraci) Guaranis

MANTIDOS OS MiEMBROS DO T. J. D.

I�-

tasa .. �lRN�IR8 .

. Artigos Esporte em Geralpara
.

R.ua Tenente Silveira, 25

BOX - REMO - NATAÇÃO - BASKET
GINASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para
Homens e Crianças

CALÇADOS - CHAPÉVS - CAMISAS �- LENÇOS
:_ CINTOS ,_ PIJAMAS _ CARTEIRAS _ MEIAS

_: CUI!.CAS - SUSPENSóRIOS '_ ETC.
'!"._IIII_�"'_�_�-�_._""'.. ""IIII'__""'IIII_""'_""IIII''''''-'''''-'''''-''''IIII''''''-'''''-'''--''''IIII'_.._.._.....�.IIII'''''-·'''''-....._.IIII._IIII�.IIIII111I111I111.'''''-IIIIIIIII� ,

Domingo com início às 8 boras no Cam po do Osva!do (ruI.6RÊMI,O ESPORTIVO �ro ESTAQO" X TAUBATÉ ESPORTE -CLUBE

"0 .I8TADO" o l4A.lfl üiTIOO DIABIO D�. B. CA1ABINA

Bancario

\

Constituiu-se em completo êxito a monumental cor-

rida pedalísta 9 de Julho, realizada domingo na capital
paulista, patrocinada e organizada pela A GAZETA ES
PORTIVA. Nada menos do que 204 corredores atingiram o

final da prova de 55.700 quilometros, tendo sido tnscrítoe
409 pedalista. O nosso corredor, Rubens Santos, natural.
mente, sentindo a falta de experiência classi-ficou-se em

650 Iugar.r enquanto que o clasaífícado em terceiro lugar
na Segunda Volta ao Morro, Jaime Nunes da Silveira,
colocou-se em 380 lugar. Carlos Schultz, campeão da pt

Volta ao Morro e segundo classificado na no, não foi tão

feliz, pois sua posição não foi. das melhores:, 1430 1ugar.
Como vemos oe catarinenses presentes a monumental

competição ciclistica não foram muito felizes.

--------10)--------
Nivaldo Govêia revelou-se no futebol florianópolitano.

.
Daqui passou a jogar no vizinho Estado do Paraná 'para
consagrar-se definitivamente no futebol paulista, deren
dendo as côres do Palmeiras e do Comercial. Hoje Hoje
sncontra-ee de volta ao futebol 'paranaense, tendo dias
atráz recebido proposta para dirigir técnicamente a re,

presentação do Palestra Itália. Nivaldo aceitou, estando

em movimento para armar a equipe. Registrando o a-con

tecimento, desejamos ao Nivaldo votos de pleno êxito na

nova carreira recem.Inícíada e que consiga glórias a

exemplo do que fêz como jogador de futebol.

---/°)---
Fato por demais interessante aconteceu na partida

Flgueh-ence e Paula Ramos que terminou com um em

pate de 1 x 1. Não vamos aqui opinar sôbre êste ou aque
le lance. O que queremos é afirmar que o árbitro Virgilio
Jorge cumpriu desastrosa atuação naquela oportunidade
Mas, a par disso, os torcedores não sofreram oe efeitos
desta atuação, como era de se esperar, isto porque o

.oteío apresentou tantos lances eensaeíonaís que ofuscou,
quasi

.

que por completo, a conduta do apitador. Real

mente, o fenômeno que assistimos talvez tenha sido

"virgem" no futebol brasileiro.

, 1°)---
Parece que o cartaz que o Paula Ramos "desfrutou

durante a temporada de 1959 e parte da de 60 passará
para o Figueirense Futebol Clube. Q CIUb� 4>yaiano, que
vinha apresentando atuações fir:rnes·) e dest::).�adas, com

uma padrão de futebol clássíço . .e objetívo.> êM' 'vertical.
mente de produçãQ. Acredítamos que Nélihho no miolo do

gramádc, além do médio Manoel, forçando o recúo de

lTalério, para a intermediária, desarticulou a máquínr,
oaulaina. Contra o Avaí, notamos ésta traneformaçãó G

mesmo contecendo no duélo travado contra o Figtleil'en
�e. O Figueirense por seu turno, embora ainda não tenha

acertado com uma vanguarda realmente positiva, apre
senta melhorias-, parecendo-nos que com apenas a entra.
da de Oládia e a saída de Naizo, que é o elemento mais

fraco do ataque, o Figueiren[le estará bem servido. Além

I do mais Aniel e Trilha, dentro ém breve desejarão ocupar
os postos que lhes pertenciam e vão lutar para isso. O Fi.

gueirense, tendo a melhorar gradativamente enquanto
paradoxalmente, o Paula Ramos, perde o' seu .Iítmo ful

minante de atuações espetaculare[l que culminaram com

a conquista do cétro máximo. Nélinho e Manoel, deverãc

voltar ao onze da estrêla solitária, o mais breve possível,
pois nem tudo são flôres, para o campeão estadual. Porls

ao, prognosticamos que o Figueirense tem probabilidades
de ocupar a posição do Paula Ramos, como o team mai�

técnico, mais objetivo do futebol catarinense..

É só esperar ( ! I
M. BORGES

--'--/0)---

D E - S EE Nv
VENDE-SE DUAS CASAS DE MATERIAL, fritas

à rua Prof. Maria Júlia Franco, n.o 25, nesta Capi
tal. Tratar com ENCANADOR TRILHA, no Edifício

$IP�SE.
��.---------------------------------------

..____..___ J
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i DE PERSONAUDADE AO SEU LAR DECORANDO-O I
•• •

i COM MÓVEIS, TAP'ETES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS i
I DE LOJAS (I MO i• •

i - 'expnsição e 'lendas Rua Jeronimo (oelho, 5 !•
•: � .

• •
• •
• •
• •

: aberto para visitação de z» à e» :
• •

: feira até às 21,30 horas :
• •

I MOVEIS CIMO I
i de Florianópolis S. I. I
! Conjuntos completos, ou peças isoladas I
.( Pata escrltór'los e residencias
I - A ma'is completa linha de móveis do Brasil'
i C I M O -, moveis modernos por preços anfígos :

i I
I e " ..

-r

Dois lotes na avenida Vende-se espaço[�.1 residência, com 4 quartos, salão,

Santa Catarina (no Estrei- sala de almôço, balílheiro completo, toilette, cozinha, e-

to). Preço base (Cr$ Jep. de empregada. Tem telefo�e. Cr$ 1.350.0�0,OO - 50�
320.000,00).

I
nnanciados em 3 �nos. Tab. Pnce. Rua JoaqUlm Costa 21,

Tratar com Argemiro Pe. �gronômica, próxima do Ab�'igo de Menores. Te!.: 2577.

reira, Avenida Rio Branco, Dias úteis na parte da manha.

14, - fone 3772 nesta.
,

UM guCec«;.o! O majg nOllO laneQmento
da 'Pioneira

'

,

De 2a. a Sábado das 9,05 hs. às lO,2Q hs;
AQs Domingos - das 9,05 às 10,00 hs.
Focalizando os "CAMP�EÕES DA SEMANA�
Os Discos' mais solicitados pelos ouvintes

1\PRESENTACAO
de

DARCY COSTA

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECAruo IvJARIO IGNÁCIO COELHO
ATRAVBs DO TELEFONE 3816
DAS 10,00 RS. ÀS 11,00 HS.

� ,

RADIO GUARUJA
ONDAS CURTAS ZYT.44 - ONDAS Mf.:DIAS ZY}-]

(asa

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A
MÊS DE JULHO

Farmácia sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Farmácia Noturna
Farmáci&. Noturna

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

16 - Sábado (tarde)
17 - Domingo
23 - Sábado. (tarde)
24 - Domingo
30 - Sábado (tarde)
31 - Domingo

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anto niú, Noturna e Vitóri�.
_

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 hs. será ef etuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

17 - DomingCl
24 - Domingo
31 - Domingo

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetua do pelas farmácü:.d do Canto, Inlijana e Catarinense.
,

•

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia au't� rização dêste Departamento.
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FAZ SABER aos que o pre,
sente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, expe
dido nos autos de n.? 45 de
ação ordinária de cobrança,
cumulada com a de recupe,
ração de indenização de sí;
nistro, por rateio, rundamen,
tada nae Condições Gerais
da Apólice e nos artigos 88 e

seguintes, 155, 169, 175, 176,
291 e seguintes do Código do
Processo Civil e 470 do Códí.,
go Comercial, em virtude da
falta de pagamento de pres- emitiram em 12/11/57, uma
tações vencidas do prêmio de apólice coletiva de número
seguro e em consequência do 19.523, com a duração corres.
valor do barco alnlstrado ser pendente ao período de 12/
superior ao do seguro reali- 11/57 a 12/11/58, cobrindo o

zado, em cuja ação são auto; seguro 0S riscos de perda to
ras, Sul América Terrestre, tal e despesaa de socorro ou
Marítimos e Acidentes, Com- salvamento do barco de pes
panhia de Seguros; COlonial ca Merkur, registrado na Ca
Companhia Nacional de Se. pitania dos Portos de Santa
guros Gerais, Borborema Catarina munícípío de São
Companhia de Seguros Ge-' Francisco, sob n.o 394, sendo
raís e a Sul América Terrea, 1 proposta assinada pelo re.
tre y Marítima S.A, - Com, preaentante legal da firma
panhia de Seguros Generales 'Produtos de Pesca Ganchos
sendo Ré, a Firma Comercial Ltda.", com séde neste Mu
"Produtos de Pesca Ganchos nicípio. 2 - que a quantia
Ltda.", com séde em Bígua., segurada era de seiscentos
çu, Estado de Santa Catarl- u11 cruzeiros (Cr$ 600,000,00)
na, segurada e proprietária "ígurando como líder no se,
na ocasião do evento, do bar- juro coletivo a 'Sul América
co síní.crado, Merkur, que se "errestre e Marítimos e Ací;
processa perante êste Juizo e :lente�', com Cr$ 300,000,00, fi_
cartório, que atendendo ao ,lU'ando as demais com Cr$.
que lhe foi requerido pelas 100,000,00, cada uma, tendo
autoras e 'tendo em vista só sido convencionado que Q pa;

- ter sido cumprida a citação gamento do correspondente

I por precatória .por interrná, seria feito em quatro presta
dio do Juizo da 1.a Vara Cí- ções; 3 - que em 4/1/58 hou
vel, do antízo Distrito Fede, o/e acidente com o barco re,

ral, hoje Estado da Guana; ferido, nas, imediações da
bara, com relação ao Iítíscon.. Praia de Fóra Baia Norte de
sorte Dr. Sylvio Potech, não "'lorianópolis, sendo que após
podendo a mesma ser cum- .ntcndímentos entre o Dr.

prlda em relação ao outro Ii, Justa'/o Hein. Companhia
tisconsorte sr. Pedro Manoel .ider e Empresa Nacional de
Euzébio, em virtude de se _<"avegação Hoepcke de Flo
achar em lugar 'ignorado, .tanópolís, foi encarregada

I conforme certidão do sr. Ofi- 10 Salvamento, esta última;

I
cial de cTustiça, a fls. 14 v. dos ! - o seguro cobria somente
autos da mencionada preca, as coberturas de Perda total

i tória, pelo presente edital, � despesas de socorroa e sal,
! que eerá afixado na séde lamento e em virtude da
I deste Juizo, no lugar de cos., precária da proprietária do

" tume, e, por cópia, publicado barco Merkur, ficou estabe;
no prazo máximo de quinze .ecido que, após os salva,

I dias, a contar desta data, mento, contra cornprovan,
uma vez no órgão oficial do ces, a companhia líder, por

'1 Estado, uma vez no órgão .sua sucursal em Flortanópo.,
oficial do estado da Guaria, .ís, correria com aa despesas

I bara e pelo menos, duas ve, do salvamento, despesas es

i zes em jornal da capital do tas que foram pagas e que
Estado e duas vezes em [or- importou em Cr:ji 101.075,50;
nal . editado no estado da - que sendo o valor declara
Guanabara, CITA o [Ir. PE- do da embarcação de Cr$ "

DRO MANOEL EUZÉBIO, j,OOO.OOO,OO, conforme cláu
brasileiro, solteiro, pescador, sula IV, das Condições da
residente em lugar não sabl, Apólice, a segurada é eegu,
do, para no prazo de trinta .aoora de si mesma pela

I'
dias, a contar da data da pri- quantia de Cr$ 2.400.000,00,
mcíra publicação deste, fazer. participando, em proporção,
<;8 representar na causa por .om os demais segurados dos
advogado legalmente habill; .mus que a estes incumbe, em
tado e contestar, no prazo virtude do contrato, e assim
legal, a' petiç?,o' i�cial abai. d, participação da firma "Pro.
X1 resumida, "ã'egando o que juw�' de Pesca Ganchos
oe lhe oferecer em defeaa- de Ltda." é de Cr$ 80.860,40; -

seus direitos, sob pena de de. - ó - que a segurada não pa
corrido o prazo de lei, se con- gou 19ualmente as últimas
oiderar perfeita a citação e prestações do prêmio do se.
'''r início o prazo para con- guro no total de vinte e tz:ês
'estação, na fórma da lei. mil quinhentos e sessenta €.

PETIÇÃO INICIAL: - Exmo. dois cruzeiros (Cr$ 23.562,00),
'->r_ Dr, Juiz de Direíto da Co. ] ne,'�as condiçoes. é a firma
marca de Biguaçu, A Sul segurada, devedora às segu
:�mérica Terrestres, Maríti. radoras e aqui peticionárias,
<1,\os e Acidentes - Compa. da quantia de Cr$ 104.422,40,
'1hia de Seguros, a Colonial bem como os juros legais dos

Companhia Nacional de Se. prêmios atrazados; 7 - que
g-urm' Gerais, a Borborema �m 15/9/58, no Oficio de
Companhia de Seguros Ge_ ,'<[otas e Registro de Contratoi! Part;sJllR\ LI·b�rl�dftr - DI"re:lo'rto Regl·onalrais e a Sud América Terres. LVIarítimos, de Fernando Ro- I �UV 'V U V
tre y Marítima S. A., Com- cha Lassance, da Capital da

,
• � A �-

pania de Seguros Generales, República (ex), sob n,o 28, I Para decIsoes sobre a sucessao estadual
nos autos da Ação Ordinária a l1s. 83 v., a firma segurada' t t f' d hde cobrança de prêmio de se- promoveu escri�ura de pro- I e ou ros assun os

.

lcam convoca os os s�n ?-
guro, cumulada com a de re. messa de compra e venda a res membros efetIvos e suplentes do DIreto-
cuperação de indenização de favor de Pedro Manoel Euzé- t... .�,

sinistro, por rateio, que mo- bio, sendo nomeado bastante �,\ rIO RegIOnal para uma reunIao, em sua sede
vem contra a firma comer- procurador da u2gurada o Dr. i�" P 15 d N b 23

..

cial "Produtos de Pesca Gan. Sylvio Potsch, para o fim es- ti
a raça e ovem ro, ,prImeIrO an-

chos Ltda.", vêm, por [leu pecial de assinar escritura, ldar às dez horas do dia 17 de julho do cor-
procurador, infra assinado, sendo que na mesma data, a '

expôr e afinal requerer a V. (Is, 84, sob n,o 28, foi lavrada rente.
Exa., o seguinte: 1 - que as escritura de cessão de parte
Autoras requereram, digo, de outro de prOmeSl:la, entre

EDITAL vos documentos, depoimentos
peseoaís e de testemunhos,
etc., e dando e valor de Cr$.
105.000,00, Espera Deferí ,

mento, Bíguaçu, 20/X/59.
(Ass.) Antônio Gomes de Al;
meida. (Selada legalmente)
DESPACHO - "A. Como re,
quer, Big. 21-10-59 IAss.)
Leonardo Bunn - Juiz de
Paz no exercício de Juiz de
Direito. "PETIÇÃO - (Re
sumo) - Exmo. Dr. Juiz de
Direito da Comarca de Bí ,

o promitente comprador e o guaçu. A Sul América Terres
Dr, Sylvio Potsch, na qual tre, Marítimos e Acidentes _
Pedro Manoel Euzébio cedeu Companhia de Seguros e ou,
a metade dos direitos sôbre tras, noe autos da acão de
o barco Merkur ao outorgado cobrança ordinária de prê,
cessionário Dr, Sylvio Potsch; mio de seguro, cumulada com
8 - que a segurada, ao tem, a de recuperação de índení.,
po da escritura de promessa zação de sinistro, por rateio,
e venda, éra devedora às pe, que movem contra a firma
tícíonárraa, e, de acôrdo com "Produtos de Pesca Ganchos
o art. 470 do Código Comer; Ltda.", vêm, por seu procura
cial os promitentes compra- dor infra assinado requerer a
dores têm, também, respon- citação por edital contra o
sabílídade no pagamento pleí litisconsorte Pedro Euzébío
teado pelas requerentes, vis. digo Pedro Manoel Euzébi�
to serem êles litisconsortes que se encontra em lugar ín,
neceasártos. Assim, promo- certo e não aabido conforme
vem a presente ação ordtná, certidão a fls. 14,' dada nelo
ria de cobrança de prêmio de sr. Oficial de Justiça da l.a
seguro (art. 291 e seguintes Vara Cível do Rio, nos autos
do C.P,C.), cumulada com a da precatória a êste Juizo
de recuperação de indeniza- expedida, se publicando edi
ção, por rateio, {art. 155 do tal no órgão oficial do Esta.
C.P.C.), contra a firma "Pro- do e e mjornal de Florianó
dutos de Pesca Ganchos polis bem como no órgão orí,
Ltda.", com séde nesta Co. cial do estado da Guanabara
marca, num total de Cr$ .. _

e em um jornal do mesmo ee,

104.422,40, chamando como tado. DESPACHO - '''J, Co ,

litisconsortes neceseáríos (art mo requer. Publique-se edí.,
88 do C.P.C.) os srs. Pedro tais com o prazo de trinta
Manoel Euzébio e Dr, Sylvio dias. Big. 22-6-60. (Ass.)
Potsch, pedindo a citação da Jaymor Guimarães Collaco.
primeira na pessôa do seu "E para que chegue ao conhe
representante legal nesta Co- cimento dos interessados e
marca e ou demais por pre- ninguém possa alegar ígno ,

catória ao Juizo da Capital râncía, mandou expedir o
da República (ex), requereu, presente edital, na fórma da
do a condenação a ré, solida- lei. Dado e passado nesta cí.,
riamente C01\'l os Iítísconsor; dade de Biguaçu, estado de
tes acima mencionados, no Santa Catarina, aos oito dias
pagamento do líquido e certo do mês de julho do ano de
:::r$ 104.422,40 bem como [u; mil novecentos e sessenta.
:os de mora, custas do pro- Eu, Escrivão, (ase.) Emidio
�esso, honorários de advoga. A. Virissimo, o datilografei,
lo na base de 20% e nae de- e subscrevi.
nais cominações legais. Re- Jaumor Guimarães Collaço
.uer os depoimentos pessoais (ass.)
:los réus, na rórma da lei. Juiz de Direito.
Protestando por todos OL' conrér., com o original,
meios de provas em direito afixado no lugar de costume.
rermitidos, por' perícias, ar- O Escrivão,
bitramentos, juntada de no- Emidio A, Virissimo.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
ESTADO DE SANTA CATARINA '

Edital de Citação com o prazo de trinta dias (30)

O DOUTOR JAYMOR GUIMARÃES COLLAÇO,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FóRMA
DA LEI, ETC ..

CLn:HÊ�rE CARiMBOS DE IORRACHI
façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.

Rua Tiradentes, 53 - Flortanópolio.

Uma ótima barraca de mad� medínde mts
-

2,8Õ x

1,80 próprio para venda de frutas e leg'.lmes - Tratar na

Agência de Revistas no Edificio Hotel RoyaL

APRENDA INGLÊS
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

da Rosa, PresidenteVieira

RÁDIO GUARUJÁ
a partir de Agôsto - 2. as. 4. as. e 6. as

_. ·ondas médias e

feiras - 21,05 horas
curtas -

Interpretação do "cast" de rádio. teatro da Pioneira

Direção de OSCAR BERENDT
Sonoplastía de Onelio Souza
Contra-r:>l2:ra de Mauro Melo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBI.If'IDAPI
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgllio Dias
- Ivo Frutuoso.

HI'PR.8.NT.'�TI
!t4!preuntaç6e. A. s.. Lan Lida
100: - RUI! SeMior D••t... n - i .• .la•.,

Tel IJi'se
Í'> Pau'" t{�* VItória 157 - ,.a·.1 n ..

Tel. S4-8841

�.@n·tço Telecráfko da UNIT"JJ PRES8 Il) - t')

AGENTES li) CORaJlSPOi,m.NTJ:fo1
" .. T&dot ,.' lIIuniciplo. ,. �AN'{A CA'fARINA

ANUNC . .J8
�e-4},,"t .. C"t)Dlntlo. d. acord., c .....• f-,\I!).eia no vir."

. .\SS'-t � A, TURA O\;\;UAL CR$ fiGO.OO
.

A direção não se respcusabihza
,. ,

('Y·l.j- P1T#.,-,.; "ln11Jt10"': n,;� Ar11í"-\-':- k�-=1:n')-rlt\i("

-�- -- .

-----_-'-----------

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

Casa Lalldares. f.trla.
-'---Hll� -D�.-d-Drn. ] 5 - lel. 1R20
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João Morilz s. a.

Dr. Hélio P-eixol�CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO!

Escritórill _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

ADVOGADO

Dr. Helio' Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei

to, das 16 à9 19 horas (ao la�
do da Farmácia do Canto).
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fones 2322 e

6367.

Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

DR. NEWTON D'AVIl,A

CIRURGIA GERAL

l!oença. de St'uhoral - prooCo
logla .:.... Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor .11_
relIes n.o 28 -- Telefone 310'1

Consultas: Da. III horal em dlr.ntl.
Residência: Fone, 8.411. R�a B111-
menau. n. 71.

PARAISO

1If,i'DICO

Operaç;).t - Doença. ae Senho
riU - Clínica ae Adulto.

JP!
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA

DOENÇAS DO PUL1UO -

- TUBEJlCULOS. -

ConBultllrlo .- Rua F'Up,

gchmldt. 3� - 'fel. 1801.

Horárlo: dai 14 U 16 horu.

Relld�ncl. - FIUp,. SChm.ld';
n.o 127.

I
DR. ANTON 10 MUNIZ DF

--'J\RAGAO

I
CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGJA

IORTOPEDIA
, Consultõtlo: JoàCl plnlo, 14 _

I (onsulta: dai Iii àl 1 � horal. 41á_1! rlamente. Meno. aOI sábadol Re-

I sld[.nrla Boca_:.�.
135. F::_:_t4

I
I DI{. WALMOR ZOl\IER

I (;ARCIA
i
! i n ptomuoo pela Faculd.a. N.clo
,,�I ae Medicina da IJnlv"".ld.a.

) _10 Brl10lU

\ .-

Ex-Interno por concurso d....'er_

nlda<le_Escola. (Serviço do prot.
OctávIo Rodrlguel Lima). Ih:
Interno do Servlçp de Clrurg�a do

Hospital 1.f\..P E.T.C. da Rio de

"'�';.ne1l'0. Médlc� do BOlplCal de

Caridade e dã Maternldaa. Dr.

Carlol Corrêa.

D0ENÇAS DE SE.NHORAS-
PARTOS Ol'ERA.QOES-
PARTO SEM DOR pelo métOl1o

palco-profllatlco
,'COIUlultóCIO: Rua JoãO pinto n. 10.

daa 16.00 à' 11:;.00 hor.... Atende
com horu marcaa... Telefone
3035 '. Residência: Ru. General

R1t·tencourt n. 101·

"O UTADO" O � .lNTIOO DIABlO D& 8. CATAIUNj'

Milmco

SANTOS

�iõ-dicãaüiPrõlissfõõãii-.

-. "'"l,i ""'" "'-l' -- � - - _,._ - - _-- ... '. 1..: Angustia _ Complexos - Ataques - Manias __

DR. HENRIQUE PRISCO DR. HUBI GOMES : Problemático Afetiva e sexual
.

: Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

MENDONÇA DR. GUARACY A. I ��:��!�:::::�ia
- Cardiozolorapia - sonoterapra e

I Direção dos Psiquiátras'-
DR. PERCY JOAO DE BORBA

I cONsEE�ir����J��:���;:�DE
Cirurgião Dentista i Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

Especialíst.a en. dentaduras ana; I (Praça Etelv.ina Luz)'

iai. • " -
� tómicas. Horãrto . Das 8 àa 12 ls ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS, J. -A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R: SCHAEFER
Exames do Estômago - Vc!'icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.
,

Histerosalplngografía Radlugrafía Obstétrica

_ (Grnvldêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPóE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEl\'IENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:mÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, ónibus à por

ta (Almte. Lamêgo) .

Pré-Natal - Partos - Ope-
rações - Doenças de Se-

(.;urso de Especlallzação n�!!OIpl- nhoras _ Clínica Gerai
'

tal doa Servldore. do �.tado. R41sidência:
(SerViço do prol. Marláno di Â

-

drade ) . Cunsulta.: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.
16.30 :lOl'a& em diante no conaul

tório, à Rua .Nune. Machado. 1'1.
esquIna da Tlradente. - Tllpt.
2766. Re�ldêncla - Rua .u-.
caa) Gama D'Eoa n.o 141 - Til.
1Jl20.
.' I

R ua Gal. Bittenconrt n.
Telefone: 2651.
Consultório:

nua Felipe Scnmtct a. 37. A,tal> sua díst.uts, clientela c:ue

�sq. �I varo de Carvalbo.

l
mudou seu consultório para t:. rua

Horáríu: Felipe Scrunldt n 39-A -. Km
fias 16,00 às 18,00, díaría- ..

'

.'
mente exceto aos sábados frente a Padaria Carioca.

"-tende com hora ml\rcads

ORA. EBE B. BARa05
CLINICA DE. CRIANÇAS

!'fif"IlUDOa • '.a-It!lrl

••• t!! •• I i burLi

r'l. - nu

ORA. EVA 8. SCHWEIDSON BICHLER
CLlNICA' DE SENHORAS E CRIANÇAS

!!.êpeclllllsta em moléstia, de anus e recto

r �l1taDll!n�O de hemorroidas, fistut&f.. etc.

mrur�ia ana!
CONSULTÓRIO: - P.na CeI. Pedro Demoro,

Estreito

r5j3

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS
Comunica aos seus cÍtentes o novo 'horário de consul-

tas.

DE MANHA -. das 10 as 12 horas

DE TARDE - das 4 as 6 horas

Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738.

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

Questões Trabalhistas - Causas clvels, comercia!s, crimi
nais � fiscais - Administr!.'.ção de bens - Locaçfl.o e ve�
da de imÓveis - NatUl:ülização - ;Inventários - Cobran

ças - Con,tabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
1 '

DfNTADURAS
'

INfERIORE'S
:-"f s T O D O P R O P R I O

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR •. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURG1AU lJENTISTA

DIPLOMAI)O PELA UNrJERSIDADE DO PARA:\A

RAIOS X - PONTES - PIVóS

TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS .- das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO. 29 -- 1.0 andar
---_---------_-------- .-_.-.

L O J E S
COlti,( grunde facilidade de pagam.ento', vende-se lote$

a longo pra;'o\ sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, \)ró
.

<imo a Penitenciária. Podendo o comprador construir \lua

'usa, ime::Jiat:1nient.e.

Venua..;: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305

�'one 23711 .e 3426.
_'-.- --
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--� ----r
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'-' MOTOCICLETA V'ENDE-SE
�_I' '0J i DR.CL�;�:OG.��Rft Vende-se uma Mofocicleta,R �. A.

l/fA� 't ".,,,,.,,,,".m m....Ud dO 8� em forma . Traia r na Pra inha. nr. 153
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KCA FELIPE SCHMIDT
,IUAL "A 8ABERANA" DISTRITO DO &87" .-'JTO � CANTO

IPROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES

AGRICÔT",ODEBRUNO I
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - 1O.a REGIAO _ S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

"-

PROGRAMA DO MES.
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r"SYNTEKO"l
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I para o assoalho I
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i Beleza - I

Durabilidadel:Informações e Orçamento

I Osvaldo Meira
. I

! Av. Mauro Ramos 206-- Fone 2758 :
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J U L H O

16 SÁBADO

"UM BARRIGA VERDE EM GAZZA"
DOClllTIentln'io Cinematográfico e comentando

EGITO - SIRIA - ISRAEL

20,00 HORAS ENTRADA FRANCA

J

1
I

I •

I
1

DIA 16 - Sessão Cinematográfica

- (UNI(A SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

t

Clinica Geral

RAUL P';REIRA CALDAS
AD V"OGA DO

..

'''Questões Trabalhistas":
sscrttórto: Rua Joio Pinto n 1. lObO

t�letone n. l.4:87 - Cma,P3.tWJ n. II

bOllARIO: Ou 10 àa \7 Iloru.

xxx

;

rr=============;,
CLÚBE

�f�NET'IR O I \f6 DE --' ri -

II"ESTREITO
_.-

----"' I,

III .

� I
I

I I
I 'I' I

Dia 14 Quinta-feira - Bingo Dançant·
, 11

das 20 às 22 horas I q
Dia 16 Sabado - Soirée escolha Miss : ii

Continente daé.' 23 às 4 horas I i'l,Dia 21 Quinta-Feira - Bingo Dan-

çante das 20 às 22 horas

IDia 23 Sabado Bingo Dançante das
20 às 23 horas

PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

Dia 24 Doming'o - Brotolandia
19 às 23 horas

Dia 28 Quinta-feira - Bingo Dan

çante das 20 às 22 horas
Dia 31 Domingo . - Brotolandia das

19 às 23 horas

NOTA. A apreaentação da carteira
de sócio e o talão do mês de julho.

das

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE B, CATARINA
-----�----,---.�-------- _..._. ...__,.,_ -- ---

FLORIANóPOLIS, Sexta- Feira, 15 de Julho de 196.0

Clube Doze de- Agêsto L)ia 16 Sabado
"UM BARRIGA VERD'E EM GAIZA"Oocumentário CinerTlatográfico e comentando� EGITO - SI'RIA -ISRAEl- 20,0 O hs. - Entrada franca,

DIA -17 - DOMINGO 'AS 10 HORAS

Venha
admirar

de perto o

Elegante, confortável e econômico, o DAUPHINE é o

carro do momento! Tem tudo o que se espera de um

bom automóvel: li- portas, excelente visibilidade, amplo
porta-malas, agilidade. e velocidade surpreendentes, Seu
motor de 31 H. P. consegue fazer em média mais de
16 km com 1 litro de gasolina! E a nova e fabulosa
suspensão "AEROSTABL.E"_ garante um rodar macio
e suave. aliado

.

a' -úm-a estabilidade sem igual! Mas ... as
palavras não bastam para descrever o DAUPHINE:
venha vê-lo de perto!
DAUPHINE - urn sucesso mundial:

elegante. confortável. econômico I

EM EXPOSiÇÃO ��::=:S S,L.,LC)FS OE

DI TRIBUIDORA DE PRODUTOS NACiONAIS LIDA.

RUA FELIPE SCHMIDT, 60
,

Um produto da WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.
SÃO BERNARDO 00 CAMPO - ESTADO DE SÃO PAULO

,EMPREGO ,.

Sindicalo dos Empregados,em Estabele
cimentos Bancários .no ESlado

de San'ta Calarina;
EDITAL DE [ONVOCA(ÁO

Assembléia Geral Extraordinaria

Instituto Brasil-Estados. Unidos
AULAS DE INGLÊS

TEMOS UMA VAGA PARA MOÇO MAIOR DE
21 ANOS. SERVIÇOS GERAIS DE ESCRITó
RIO. O CANDIDATO DEVERÁ TER BóA APA

RÊNCIA, BôA CALIGRAFIA, SABER ESCRE
VER A l\UQUINA ETC.
DAMOS PREFERÊNCIA À PESSôA COM O
CURSO DE CONTABILIDADE COMPLETO.
EXIGIMOS REFERÊ-:-l'CIAS. BOM ORDENA
DO INICIAL

.

- EMPREGO DE FUTURO A

QUEM QUEIRA FAZER CARREIRA. INúTIL
SE APRESENT <\R SEM· AS EXIGÊNCIAS ACI
MA. - SINGER SEWNG MACHINE CO,
Rua Felipe Schmidt, 34

BARREIROS
Vende-se por preço de ocasião, 5 lotes ótimamente

situados. Ver e tratar com o sr, Cleoníldes Ligocki, à
Estrada Velha, 61 - Barreiros 01.1 à rua Tiradentes, �
- 1.0 andar - sala 1.

MISSA DE 30.0 DIA
JORNALISTA JAIRO CALLADO

Maria lná Vaz compungida pelo desapa recimen
to de seu querido � inesquecível noivo JAIRO, .convida
seus parentes, amigos, colegas, funcionários de " A GA
ZETA" e o Sindicato dos Jornalistas Profissionais em

Santa Catarina, para assistirem à Santa Missa de 30°

dia, que será rezada em intenção a sua bonissima alma,
no próximo dia 15 (sexta-feira) às 7,30 horas, na Igre
ja de São Sebastião.

Desde já agradece a todos que comparecerem a es-

te ato de fé cristã.
A direcão do Instituto Brasil-Estados Unidos comu

ui' a que se acham abertas as matrículas para novos

cursos de Inglês que terão início no segundo semestre,

em 1.0 de Agosto.
AULAS DIURNAS E NOTURNAS.

A secretaría acha-se aberta diàriamente, das 9 às

11 horas e das 14 às 18 horas. Aos sábados das 9 às:.12

horas. _ Rua Felipe Sehmidt - Edifício Zaya 2.a and.pr.
I

VENDE-SE
Um terreno, situado no bairro da Agronômica, pró

ximo a Vila Naval.
Tratar com o Sr. Linhares pelo telefone 3800, das

3 às 11,30 horas e das 14 às 17 horas.

«;:"��1õ,, ....;C;
S õBRE OS EFEITOS

�'DAS RADIA!ÇõES '

As radiações repre- ,
sentam para o grande .

:TõDA A VERDADE ,
público em grande par- li
te um verdadeiro mís- •

tério. A ameaça que f
elas encerram a muitos
parecem qualquer coisa J
de tenebrosamente ine-
vitável. :Esse mistério f
deve ser dissipado e t
isto só se consegue pe- ,

lo conhecimento claro ,dos problemas de mo

do que cada um possa
julgar os infomnes, tan
tas vezes tendenciosos,
que recebe das mais va-

riadas fontes. 'rO PE- 'AMANHÃ em Brusque, ha ,

RIGO DAS R A D I A- .. verá o baile das debutantes
ç Õ E S", lançamento d.a 4
Editôra IBRASA, escn- p

do Centenário, no C. A. Pay,
to por dois cientistas d eandú,
norte-americanos d e !II

ínrltscutível reputação • MARCIA ALBANI, é cano
_ Schubert e Lapp -

abre li porta à compre- ,didata ao Concurso Rainha

ensão e, portanto ao rc- do Centenárto de Brusque
médio para uma sítua- • representando a' S. E. Ban�
ção ang1ustiante. Se nao If I' t
encontrar em sua li- .,

c eiran e.

vraria peça pelo reem- fIIII
bolso postal a D.P.J.R. III A Sra. Teresa Monte Bran ,

-: Caixa postal 4827 - � co, uma das dez mais ele.
Sao ,paulo. gantes do Rio de Janeiro
2reço � Cr$ .J.80,OO�

_ ,-
:tõ;çU'!ê%"íSS,. ...%S,.. ...';. "''<$''*' nao se preocupou com a no-

tícia de que o mundo ia se

O MUNDO NÃO SE ACA- seguir hoje, para Porto Ale ,

j BOU, FOI TRANSFERIDO gre em ônibus especial.

J DEVIDO AO MAU TEMPO.

ASSUMIU a precidencia do

aotary Clube de Brusque, o

Sr. Aderbal Schaefer.
_1

AI
. ANIVERSARIAM-SE HOJE

asa - aga-se os irmãos Paulo e Joel Lan ,

Aluga-se uma casa a rua � ge. Envio a ambos as mi

Luiz Delfino, 171. Tratar a 9 nhas sinceras felicitações.
rua Tiradentes nO. 15 1°

anda!". _ AMANHÃ no Clube "6 de

Pi VENDE SEI Janeiro"; h�verá uma gran,

lano - ... de "SOIRÉE", às 20 horas,

Vende-se um piano, 'ale_ J para a escolha da "MISS

mão m bom estado de con-,
CONTINENTE". Estarei pre

serv�ceãO. Tratar na "Casa ,J:;nte nesta elegante festa.

Anco;a de Ouro", rua FeH-'
__________ , DOMINGO, no LIRA T. C.,

R
r

d· G
• , teremos o DISCO DANCE. A

I a 10. uaruJa , orquestra. dirigida por An->

PROGRAMA:ÇAO PARA O, tonio Dutra estará presente.

I DIA 15. DE JyLH() DE 1960 Haverá. _sort�ios� ..". .

(Sexta Feira) 1!�'!(;O;"" ,

As 6.35 _ • "FOI ELEITA, A MISS Srta. L� PALÚMBO,
Alvorecer Em Nossa Terra·- ..FIM DO MUNDO" MISS' ELEGANTE DISCO

Às 7.05.- �. _"', ,_ -
-- -

�
, DANCE, será apresentada no

Revista Matinal d ANIVERSARIOU no dia 13 próximo .domingo às 11 ho ,

.

755 _
"";) Dr. Renato Ramos da sn, ras, no aristocrático LIRA

:sVEMAG Informa 'va, Superintendente do SESI Teni9 Clube.

As 8,35 _ • Ao ilustre anive:-sariante, I •

.

Um A�go a Seu Lado I11III
embora tarde envio as mí ,

E' com a máxima satísta ,

As 8,55 _

.

"" nhas felicitações. ção que registramos nesta

Repórter ALFRED' coluna, o ENLACE MATRI_

As 9,05 _ ...
DESFILE DE GAROTAS MONIAL do Dr . ALCIDES

Telefone Pe:dindo Música "" "BOSSA NOVA", 'no próxi, ABREU com a gentil srta.

As 10,30 _ ,mo dia 31, com o Disco Dan- SARA TEIXE1RA DONNER.

Antarctica Nos Esportes •
ce. Esta cerimônia religiosa se-

As 10,55_...
rá realizada hoje, na Cape-

.Informativo Casa Brusque "" UM GRUPO DE BANDEr:- la do Divino Espirito Santo,

As 11,05 _ • RANTES, do Distrito das às 18 horas.

Musical Copacabana Bandeírantee de São. Paulo, parabens calorosos aos

i\.s 11,35 _ � estão no Lux Hotel, devendo distintos nubentes.
Parada Musical Chantecler. .. - ,

i\.s 11 55 -

I_.��·�'·"",-' '.
.

_

.,

'

, ,��--:- ""'A::�"".b�<J;,!,

�:p;;:�� ALFRED .

. CAMIONEIE DKW 1960 equi,pada
Sucessos Musicais I'VARIG"

As 12,25 -
A VEMAG Informa

COMO É GOSTOSO
O CtFÉ zero

As 12,30 -

Carnet Social

As 12,35 -

Enquanto Você Almoça
As 12,40 -

O que você precisa saber

As 13,05 -

Festival PHILIPS

As.13,35 -

Convite à Música

As 14.(,5 -

Espetáculo Musidic em hi-fi

As 14,35 -
Trio Cruz de Malta
As 15,05 -

.

Telefoge pedindo música

As 16.00 -

A VEMAG informa

As 16.05 -

Telefone Pedindo Música

As 16,55 -

Repóltel ALFRED
As 17,05,-
,A Música Que Você Pediu

'As 18,10-
RESENHA J-7
As 18,55 -
A VEMAG informa
ÀS 19,00 -
Momento Esportivo Brahma
Ar.! 20,35 -

Nas Asas do Sucesso

As 21,00 -

Reporter AI:.FRED

As 21,30 -
A VEMAG in,torma
As 22,05 -

Grande Informat. Guarujá
As 22,35 -

Os Sucessos do Dia

acabar. Disse ela: "morrerei
fc:iz se isto acontecer".

HELENA MARTINS, can

tará no DISCO DANCE. É

uma das atrações de domín,

go.
QUEM SERA' A GAROTA

"RADAR DE "O ESTADO"?

S/A. Comércio e Agên e ías.
VENDE-SE - Tratar na firma Machado & Cia.

PARIICIPACÃO
t

Mauro Luiz Guimarães Collaço, Juçá Rebelo Coll aco,

nar-tic ipam aos parentes e pessoas amigas o nascimento

de sua filhinha LUCIANE REBÊLO COLLAÇO, ocorri

do no dia 12 do corrente na Maternidade Dr. Carlos

Corrêa.

Precisa-se de rapazes para vendedores nesta praça

e para viajar para o interior paga-se bem.

'I'ratar no Hotel Cruzeiro com o 8R. ANTONIO

CARLOS.

ALUGA-SE
Aluga-se u'ITIa ótima casa residencial, na rua Alvaro

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

rada, na rua Felipe Schmidt..

A L U G A-S E
UM-DEPóSITO NA RUA CONSELHEIRO MAFRA,

35 - COM A ESTRADA PELO CAES PORTO DO MER

CADO � TRATAR RUA TENENTE SILVEIRA, 50.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



EM BRUSQUE

Inaugurada
Pretente o Titular da Federacão das Indústrias e do SESI- Grande Entusiasmo Reinante

• Homenagens e Discursos

a Pista de Atletismo CELSO RAMOS
1\0 dia 10 do corrente, às 10 horas da manhã, cheguu d Brusqu e o se

ilhal' Celso Ramos, afim-de inaugurar a pista de atletismo da Sociedade Es

portiva Bandeirante, a qual tem o seu nome. '

O sr. Celso Ramos foi, desde a entrada da Cidade, acompanhado por
um grande número de industriais, operários, representantes de cIasses e sin
di _ ates, bem como amigos e admiradores.

Pouco depois, foi dado cumprimento ao programa de festividades,
compreendendo concentração de atletas e desfile, e em seguida fizeram-se
ouvir o senhor Antonio Ramos em nome dos atletas; Dr. Francisco R.

Dall'Igna, em nome da Sub-comissão do festejos do Centenario de Brusque,
entrega do relatório da Comissão da construção da Pista ao senhor Celso Ra

mos, que na oportunidade cortou a fita simbólica. Falaram após êsse ato

em nome da Saci. Esport. Bandeirante, o Dr. Antonio Schaefer e agradecen
do a homenagem que acabava de lhe ser prestada, o Sr. Celso Ramos, presi
dente da Federacão das Induatrias em Santa Catarina e Diretor Regional do

Se::d, que, em brilhante improviso, disse da satisfação que lhe ia no íntimo,
no momento que relembrava com imensa saudade o tempo em que praticou
o esporte e que agora passava a mocidade de sua terra, a mo:idaãe operária
de Brusque o ambiente propício para a prática de variadas espécies de

esportes todas elas indispensaveis ao fortalecimento físico de uma raça.
Ao meio dia foi ofereci- entre ele, o sr. dr. Guilher'::--

do ao Senhor Celso Rames me Renaux, Prt.sidente d a

e ccmítiva, industriais, a" Sindicato Patronal daquela
tletas sesiários de Brusque cidade e Exma. Senhora.
Blumenau e Rio do Sul; A PALAVRA DO SR.
autoridades civis, militares CELSO RAMOS
e eclesíastícas destacando- Por ocasião da ínaugu-
se o Diretor do Seminário raçao ca pista de atletismo
de Asambuja, Pe. Vigári:' que leva o seu nome, o sr

da Paroquia de Brusque, oclso Rames pronunciou as

Exmo Sr. Dr. Juiz de Di- seguintes palavras:
reito da Comarca jr. Pro- 1,0 decurso do ano pas-
motor Público, Sr. Dr. Car- sado o apelo tormurauo
los Moritz Prefeito Muni- pela Sub-Comissão' de Es-

cipal, Ten. Trindade ele portes das Festividades do
Servico ele Recrutamento l.U Centenário de Brusque,
do Exército naquela Zona, apelo este que, posterior-
Presidentes de Sindicatos mente fôra renovado e

Clubes e InsÜtuicões ci� tÜt,;Cl.1HVaOO pera (.;omlSS:3.0

versas, um suculento chur , central no sentido de que
rasco, servido em meio a LI Departamento Regional
um ambiente de elevada do S.l:!.:SI de Santa Catari-
cardialidads. Usaram da na se fizesse presente as

palavra, em nome dos In- louvaveís c o memorações
dustríaís daouela nrósnera centenáias deste ímportan-
Com.una, o sr. Gotthard te Munícipío catartnense.

Pator; em seguida o S:·. De imediato tomamos as

Wertolino Schutz, encarre- providêcias cabiveis, atri-
gado O·;) Serviço de Rccrea . ouindo à t:>upcrintendencia
',:1'.0 c Esportes do Sesi, na- (la Departamento Regional
quela cidade; o sr. WilS011 de SEt:>I catarinense O' co-

Santos., em nome da Im- rnetímento de vir a Brus-

prensa falada e escrita C.h( e estudar "in loco", a

Agradecendo. fez uso da mar. eira com a qual podia-
palavra '0 sr Ce'so Ramos ,LlJ:, participar, eficiente e

que em eloquente improvisi praticamente, no Júbilo d ,

·cisse de sua satisfação. em povo brusquense, por oca-

ver ali patrões e operários síão dos festejos do seu 1.0

aqueles na maíuría, acom centenário de fundação.
panhados de suas respectt Dadas as primeiras de-
vas esposas, Imbuídos todos marches, ficamos deveras
de um só objetivo: União satisfeitos em saber, que J.

completa entre capital [> nossa contrlbuíçâo seria
trabalho, resultando na pa:; dada através a construcào
social entre patrões e em- rés �Ima PISTA DE A'II"E

pregados.
_
...

__ MMO. s usente em Bru, ..

AnLe-s""-J,(le ;:eg-l"ê'S'S'�r'" a que e 0.2. qual Brusque
esta Capital.o Senhar tanto necessitava para que
Celso Ramos, atendendo a seus filhos pudessem dedí-
convite que lhe foi feito car-se cem mais afinco e

comparec-eu à Sociedajc em melhores condições téc-
Beneficienle dos operários ricas à prática do atletis-
de Erusaue onde foi alvo mo,

�k carinhosa manífestacào Mais satisfeitos rícamos
amizade e simpatia por em saber, que a nossa con-

parte lia Diretoria daque- tribuição, que a PISTA DE
la Instituicão é' vários as-. ATLETISMO, seria obra de,
sccía-íos cue espontânea- finitiva e duradoura, para
mente ali compareceram. uso da geração atual que
Aínda às 11 horas. foi comemora o centenário do

oferecido ao Senhor Celso, sua terra e para proveito
Ramos e comitiva., em resí- da� gerações porvindouras.
,<:'encia do Industrial sr. Satisfeitos ainda ficamos
Gottard Patcr, um coque em saber que a nossa con-

t1"l 2.0 (!ual compareCeral1\ t!'iúuiçã�, que :1 FISTA DE
vários industriais acompa- ATLETISMO, i>egundo o

phados de Exma's esposas, de:;,ejo dos brusqueeses, iria

fazer parte deste ímportan ,

te conjunto; desta primo
rosa praça' de desport )(
que a socíec..)c.' Esportiva
Bandeirantes plantou na,
terra centenária da Brus
q; f.
L a nossa satisfacão

manifestou-se mais eviden
te, quando em entendimen
tos com a ·direcão da So
ciedade Esportiva Bandei
rante f i cou assegurado
.,1)< operários de Brusque,
hOL' beneücãárícs do SESI
o uso desta Pista que hoje
Íl1 auguramos.
Na direção, do SESI de

Santa Catarina sempre nos

preocupou a situação do
operário ::a nossa terra.

.c. entre outras preo-
cupações acompanha-nos a

-onvícção Que, ao operário
dP.VE ficar assegurado e ga ,

rantído um salário justo,
segundo ensinamentos que
h a u r i mO's na encíclica
RERUM NOVARUM e QUA
l)'RAGESSIMO ANO.
Com o salário justo a

harmonia entre o capital e

o trabalho fica grandc-,
mente faciJIitada.
Quando inauguramos em

Joinville o Centro Social,
incorporamos o entendi
mento de salário justo, o

salário instrução, para que
salário íntrução, para que
o trabalhador de próle nu

merosa ficasse tranquiliza
do quanto' ao sustento e à
ínstrucão dos seus filhos.

A isto se deve acrescentar
a recreação e o esporte.
O trabalno diário, digno

e eficiente, ríeve ser entre
meado com a recreação,
ceve ser descançado com a

Aspecto tomado em Brusque, quando o sr. Celso Ramos pronunciava sua ora

ção durante a churrascada que lhe foi oferecida, após inaugurar, na Socie
dade Bandeirantes, a pista de atletismo que leva o seu nome.

prática do desporto.
Desde a nossa mocidade

fomos adeptos da prática
do desporto. Praticamos o

desprto quando mocas e

hoj e fomentamos o des
perto, a fim de cue a moei
dade o pratique."

-

Eis porque, quando o
orçamento desta PISTA
DE ATLETISMO nos foi
apresentado aprovamo-lo
ficando a sua construço 3�
cargo de uma comissao
que se «lesíncumbíu, efi
crente e honradamente, da
importante missão que lhe
foi atribuído.
Eis a PISTA DE ATLE

TISIVIO que o povo de Brus
que nos solicitou.
Com a sua construcão

queríamo- homenagear
.

o

povo brusquense, no sua
data centsnánía e, verifi
camos agora aue, a bon
dade do povo -de Brusque

também nos homenageia,
n sígnando esta pista C0111
o nessa nome.

Aceitamos a homenagem
por partir da bondade que
se aninha no coração desse
peva que alicerçou e es
truturou o seu progresso
sôbre o trabalho eficiente e

constante, ,r.esde que aqui
chrgaram há cem anos.
08 primeiros colonos com a
honrosa missão de plantar
mll/is uma cidade brasi-
leira.

�

Agradecemos as bondo
sas palavras proferidas pe
los oradores desta solenída,
de e fazemos votos para que
a pista óra inaugurada
sirva amplia e eficierite
mente à sua destinação
sendo um marco a mais
no pq resso de Brusque e
um novo atestado do labor
constante dos seus filhos.

o flagrante fixa um aspecto da visita do sr. Celso Ra
mos a Brusque, 1)01' ocasião da inauguração da pista de
atletismo que leva seu nome. Vemos, além do presidente
da Federação das Indústrias de Santa Catarina o dr.
Guilherme Renaux, sr. Alfredo Vieira, presidente do Sin
dicato dos Trabalhadores na Indúst.ria de Fiação e Te

celagem, dr. Francisco Dall'Igna, sr. Starclk, padre di

retor do Seminário de Asambuza, dr. Carlos lVIoritz,
prefeito, padre Klein, sr. Edco Appel e outras persona-

lidades de destaque.

Vote

em

lO'TT

JANGO

C'ElSO

DOUTEL

Vista parcial da churrascada oferecida' ao sr. Celso
Ramos, em Brusque

Lendo a primeira lição (O TRABALHO), do livro

de autoria do homenageado, Desembargador Henrique
da Silva Fontes, o Vereador Domingos Fernandes de

Aquino, iniciou da Tribuna da Câmara Municipal de

Florianópolis, a sua oração de homenagem ao iI ustre

Professor, cujos serviços prestados ao ensino e à cultu

ra do Estado são 'os mais relevantes.
Como se sabe, a Câmara fez realizar na tarde de

segunda-feira, sessão solen-e ocasião em que foi entre

gue ao Professor Henrique Fontes pla a de prata HON

RA AO MERITO.

Senhor Presidente' da
Câmara e nobres Verea
dores:
Mais uma vez, muito

obrigado' pela honra insig
ne que conferistes ao velho
trabalhador, que eu sou, e

que dá graças a Deus por
ainda poder trabalhar pe
la cultura da nossa terra e

educacão da noasa mocí,
dade."
O discurso do Vereador

domingos Fernandes de
Aquino, proferido à opor;
tunidade, é o seguinte:
Me'.ls Senhores:
Esta leitura eu a repito

após 32 anos, pois, reali_
zei-a pela primeira vez,
aos 7 anos de idade no

Grupo -E�:.::olar José Brasi
licio, em Biguacú.
Muitas vezes· se diz:

faças o que digo, não fa
ças o que eu faço. - O
Professor Fontes desmen_
tiu esta sentença popular:
- sua vida. sem, -ideais e
sua obra tem sido um hi_
no de louvor e devotamen_
to _8.-0 trabalho e aos ensi
namentos que tem espa_
lhado sobre g<;racões.
Sensibilizado, áqui estou

na tribuna para homena
gear aquele que foi o meu
pl'Ímelm mestre e de tan_
tos outros milhares de ca_
tarinenses.
Exmo. sr. Presidente da

Câmara Municipal
Exmo. sr. Representan_

te do Governador do Eu
tado
Exmo. sr. Prefeito Muni..

cipal
. Exrno. S1'. PrAsidente da
Assembléia Legislativa
Exmo. sr. Presidente do

T.R.E.
Exmo. sr. Representante

do Com te. do 5° D.N.
Exmo. sr. RepresentantE)

do Tribunal de Contas
Exmo. m·. Representante

do Arcebispo Metropolita_
llO

Exmo. sr. Comandante
da Escola Aprendizes Ma
rinheiros
Nosso Ilustre e digno

homenageada
A Câmara Municipal de

F'lorianópolis, com mais
frequência neste periodo
legislativo, tem convocado
para o seu recinto, nomeu
de alto gabarito moral e
in relectual, para expressar
lhes os mais noores senti_
mentos de apreco da co
munidade local, ·pelos eX
celentes serviços que tem
prestado a euta terra. - O
1'rofe:'30r Henrique da Sil
va Fontes. por direito e

por justiça, não poderia
dr>ixar de figurar na gale_

FLORIANÓPOLIS, Sexta; Feira, 15 de Julho de 1960

Na Câmara Municipal /'

HODl'a ao Mérito ao frofessor Henri�ue Da �jiva Fontes

O professor Fontes, após o discurso do Vereador

Do;ningos Fernandes de Aquino, (publicado abaixo)
p'ofel'iu as seguint-es palavras:
"Meus Senhore,':
Gracas dou a Deus por

'mais esta oportunidade que
me concede para fortale
cer a minha vi�'io otimis
ta do mundo;
Muito obrigado fico aos

meus nobres� concidadãos
repregentantes do Povo da

Capital do Estado pela ho

menagem que houveram
Dor bem m;estar ao traba
lhador d'esambicioso, que
eu tenho sido.
Muito obrigado fico à

ilustre e bondosa aU3isten
cia pela sua solidariedade
a este ato grandioso, que
me comove e confunde.
Meus Senhores:

digo, com �'ingeleza e ver

dRde, que não trabalhei
<Qzinho, que tive sempr:;
quem decisivamente me

ajudasse, fôssem simples
p.rticulares ou fôssem ór
gãos do Poder Público, de
modo que, balanceada[� as

parcelas, não é minh� a

parte máxima.
Em todo :> caso, uma

DJ.rte, com justiça, pode
�Q)'_me atribuída: é que
nunca recusei - celaboração
e nunca fui derrotista; pe
lo contrário formei sem

pre, na vanguardá, com os

"T)l'e' jo:>ti"<lYYlpnte ehan1:l
dos "ufanistas", com os

r: ue acreULGam JUS exce

lenciaé' da nossa gente e

as querem demonstra.r�em
obras: e sempre trabalhei
CGJIl1 t.enacidade, simpa ti:>.
e espírito fraternal e sa

tisfacão.
lhlstl'e Vêreador e meu

Caro Amigo Domingos Fer
nandes de Aquino:
Muito obrigado pelos en

cômios. É,melhor exagerar
no elog'io do que no menm.'

cabo. É prova de otimismo.

ria dos homenageados pela
'cidade, atraves dos seus le
gitimas representantee,
Seu amor a esta cidade,

seu trabalho Incansável no
magistério, sua notavel
contribuição as letras e as

academias culturais, suaa

grandes iniciativas no en

sino médio, primário e su-

perior, sua pa.rtícípaeâo

atraves·dos n10vinlentos de
inteligência, razem.no cre,
dor da mais profunda ad,
miração dos florianopoli
tano.. - Estas as razões
da homenagem que ora

prestamos e, que é plena,
mente ratificada pelos fa
tos verdadeiros que pas
samos a mencionar.

(Cont. na 3.a pág.)

Se empreendi coisas de
interesse social ou ue ne

las tive parte, foi porque
sempre confiei, e continuo
a confiar, no poder da
vontade e no auxílio divi
no indefectível para os

que o suplicam; e sempre
confiei também nos prés
timos daqueles com quera
convivo.
Se de alguma coisa lou

vável me julguem autor, eu

I I

Professor Henrique da Silva Fontes, que recebeu placa
de prata HONRA AO MERITO, quando era cumprimen-'

tado pelo PrefeHo Osvaldo Machado

não
Nos improviw" dos oradol'e�, 1�0 comIdo-mons

tro de sábado último, como em todo o improviso, <l

rigor gramatical foi, vez pOl' outra, desatendido.
Depois, um outro erro de concordância, atri

buido ao Marechal Lott serviL! de argumento para
mostrar que êle não deve ser Presidente da Repú
blica! O Marechal, em todos os c ursos que fez -

Colégio Militar, Escola Militar, Escola do Estado
Maior, Escola Superior de Guerra - foi sempre o

primeiro aluno!
Dai porque não podemos concordar que seja re

provado pelo insigne filólogo e linguista indígena,
o sr. Prof. Irineu Bornhausen, o qual, para deses
pero do nosso Nereu Correa, autor dos seus discur
sos, depois de cinco anos de ensinamentos, ainda
diz cidadôes!!!

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


