
Kennedy: não have
NOVA YORK, 15 (UPI)

- o candidato presíden,
cíal democrata, senador
John F. Kennedy, num ar.,

tígo divulgado pelo ves

pertino "Journal-Ameri;
can" deeta cidade, diz ho
je que o próximo presí;
dente dos EUA poderá tor,
nar claro ao primeiro-mi
nistro s o v i é t i c o Nikita
Kruchev, que não haverá
apaziguamento. Acrescen ,

ta que não se pode sacri
ficar a liberdade da po
pulação de Berlim, nem
ceder nos principios vitais.
Diz ainda o senador

Kennedy que "todos ou

norte-americanos, qual-
quer que seja o seu parti
do, estão resséntídos pelo
tratamento depreciativo
dispensado ao nosso preeí
dente em Parte. Num ano

de eleições, Kruchev pode
ser tentado a pescar em

águas turvas, mas melhor
certa se êle se mantivesse
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de hoje:

'DiadoComerciante
No transcurso de mais uma data comemorativa ao

IIDia do Comerciante", levo a todos os companheiros, de to

dos os quadrantes de nosso Estado, as mais efusivas sau

dações.
Nesta hora em que o nosso país se credenciá peran

te os demais como potência econômica. impossível ignorar
a participação do comércio como fator indispensável nessa
afirmação.

M 'li.es._yeze$ atacado, apontado injustamente como

respo
.

._ leI por ofiu�«;tílre' r�toJÊm por êle criadas e

para es quais nem mesmo cooperou. o comercia o .m

modesto ao mais abastado, é o. legítimo veiculador de ri

quezas, o grande contribuinte dos cofres públicos, o homem
mais interessado na grandeza da pátria e no seu poderio
econômico.

Em nosso Esta-do I onde te\}J;' minUdo 11l11&- 1rQ\diçã'O
.

. I . '. .

de altaneria e espírito público, o comércio nunca se negou
a levar aos bem intencionados a colaboração de sua expe
riência, assim como jamais se omitiu em profligar aquelas�i
atitudes -que onerando os contribuintes não resultam emU
benefício para a coletividade.

O comerciante sente em sua própria carne as mes

mas dificuldades que qualquer cidadão, mas trabalha com

os olhos sempre voltados para o futuro e para a grandeza
da pátria.

Nêste dia que é nosso, - e que rememora a figura
do grande brasileiro que foi Cayru =: saudo calorosamen
te a todos os comerciantes de Santa Eatarína, fazendo va

ias que em seus lares felizes, e no reconhecimento de seus

concidadãos, encontrem a recompensa de seu trabalho.

Florianópolis, 16 de julho de 1960
.

HAROLDO SOARES GLAVAN
Presidente da Federação do Comercio de

Santa Catarina

COM OS PARTIDOS NACIONAIS, RAZÃO NE.
NHUMA EXISTE· PARA QUE SE CONDEiNE A
PRESENÇA DE POLITICOS DE UNIS EM OUTROS
ESTADOS, QUANDO DAS CAMPANHAS POLI-

.

TICAS.
O GOVERNADOR UDENISTA DE PERNAM-'

BUCO JÁ FEZ VÁRIAS EXCURS,õES ELEITORAIS
PELO NORTE, PREGANDO JÀNI0 QUADROS. FOI
COMO GOVERNADOR? NÃO! COMO LIDER DE
SEU PARTIDO. ASSIM, BEM ASSIM, COMO O SR.
LEONEL BRISOLA VEIO AO ENCERRAMENTO
DA CONVENÇÃO DO SEU PARTIDO, EM SANTA
CATARINA.

COMO GOVERNADOR, ERRADAMENTE, PRO
CEDEU O SR. BORNHAUSEN, EM MANIFESTO,
EM 1955, DIRIGIDO AQS CATARINENSES DO PA.

RANÁ, E,STIMULANDO.OS A VOTAR NA UDN.

ESSE MANIFESTO ERA ASSINADO NA QÚALI.
DADE DE GOVERNADOR.

DISSO ELES NÃO SE bEMBRAM. ISSO ELES

FIZERAM. AGORA ESTÃO TODOS PUDICOS.

QUANTA HIPOCRISIA!!!

?
•

PN.H .

. ?
•

De retôrno de reunioea
havidas em Chapecó, Blu,
menau, Joaçaba e Lajes,
encontram-se nesta capí
talos técnicos da Confe ,

deracão Nacional das In;
dústrías que acompanha.,
ram o desenrolar dos con,
claves regionais realízado.,
nos municípios acima· e

que constituem a segunda
fase do Seminário . Sócio-

no Senado, com o apoio dos
representantes dou 50 Es
tados dos Estados Unidos.
Acrescentou que o sena
dor do Texas demonstrou
ter as qualídadea que cor.

respondem à circunstancia.
O senador John F. Ken_

nedy, candidato presiden
cial do Partido Democrata
para as eleições de novem

bro, anunciou hoje que
Lyndon B. Johnson, lider
da bancada democrata no

Senado, aceitou integrar !1
Chapa do partido, como

candidato â vícecpresídên.
cia.
Kennedv anunciou a de

cisão aosJornalista!:.., pou
co antes de reunir-se á
Convencão Nacional De
mocrata, para aprovar sua

preferencia. Amanhã a

Convenção se encerrará,
depois de ouvir o díscur ,

Econômico. São eles os srs.
dr. Eurico da, Costa Carva
lho, Heins Goldman, dr.
Sadock de Freítae, dr. Ma
noel Pedro da Silveira, dr.
Albino Neguéíra Farias, dr.

a Russia
nas na Alemanha, foram
recebidas pelos meios go
vernamentais de Bonn com

grande satisfação frisan
do.se que o rortalecímen,
to das forças armadas nor

te.amerlcanas reclamado
pelos democratas corres

ponde igualmente aos de
sejos do chanceler Ade,
nauer.

A designação de John
Kennedy como candidato
do Partido Democrata à
presidência norte-ameri
cana foi recebida com In,
teresa, nos meios do Vati
cano. Assinala-se, contudo,
que a fé católica de Ken_
nedy não foi um elemento
determinante nesta desig
nação, que se, fez deixando
de lado todo caráter con
fessional e levando em

conta, unicamente,' os in.
teresses politícoa

so de aceitação da candi
datura presidencial, que
pronunciará Kennedy.
Johnson foi o principal

advereárío de Kennedy na

luta pela candidatura pre
sidencial.
A eleição de John Ken

nedy como candidato de.
mocrata á presidência dos
Estados Unidos foi recebi
da sem surpresa nos meios
governamentais da Repú
blica Federal, que ['e mos

tram muito parcos e pru
dentes em seus comentá.
rios.
Em Bonn, acompanha-se

com viva atenção as díver,
sas fases da campanha pré
eleitoral norte-americana,
e se reasalta que o chance
ler Adenauer adiou o esta,
belecimento dos planos re,

lativos á política externa
e, especialmente, á ques
tão do fortalecimento da
OTAN.
As garantias dadas por

Kennedy e o programa
eleitoral democrata quan
to á manutenção da poel,
ção norte.amerícana ante
os problemas de Berlim e

das bases norte.amertca.,

Ari Burger, observador da
Federação das Indústrias
do Rio Grande do Sul, dr.
Lincoln Cavalcanti, obser
vador da Federação das
Indústrias de Alagoas, e

ceI. Antonio de Lara Ribas,
Diretor de Admínístraçâo
do SESI Nacional. Referi ..
das pereonalídades per;
noitaram ôntem em Flo
rianópolis, seguindo esta
manhã para Criciúma e

amanhã para Joinville on
de participarão das 'duas
últimas reuniões desta fase
do Seminário Sócio Eco ,

nômico de Santa Catari
na.

CARVÃO� CEPCAN FIXOU PREÇOS

A toneíaoc
produto de Santa \"4
na passou a custar: tipo

.

laY!1d0r, Cr$ 1:600,00; me

�à>lj;r�Íooi (S,r·l :J,(t:H)�OO; �
�or-groS8o, m'$ 2.745)�'O;
vapor.ríno, C1"$ 1.647,00. No
Rio Grande do Sul, portos
de Conde e Charqueadas e
no terminal do Cabo Aéreo
à margem esquerda do ri�
Jacuí, a tonelada métríca

custará: carvão tipo graú
do, Cr$ 1.570,74; tipo lava
dor, Cr$ 2.386,91.

PARTIDO DEMOCRATA CRISTÃO
Direlório Municipal de Florianópolis
Na forma dos estatutos, ficam convocados os mem

bros do Partiào Democrata Cristão de Ftorianónolís,

a..,

�- 1IoiIi.I·'''O Mnnfci os.l a ser
-

. _� 21.·

_��J'" ;schmidtf'11Q 4-l1,
(qrn Ii seg�Hifite Vl 1'1.1 .. , ��

1° :_.,. E"s-eolha dos -ean«. b.O Governo Estadual
a ser apresentados na Convenção Regional;

.

2° _ Escolha dos delegados à Convenção Regional;
3° _ Outros assuntos.

Dr. Biase Paraco
Presidente

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

A Comissão Executiva do
Plano do Carvão Nacional
fixou nevoa preços cm car
vão oriundo de Santa Ca
tarina e do Rio Grande do
Sul, para fazer face ao au;

mentô dos mineiros que
en ou em vigor em 1::> de

tl1:' lho último.

Dlguns
Flagrantes

RENATO BARBOSA
O Deputado J'ân io Quadros, ao re

gressar de Cuba, no começo de abril
deste ano, concedeu palpitante entre
vista a TV carioca, na qual declarou,
textualmente,

"OS EMPRÉSTIMOS EM
-GERAL SÃO LESIVOS. SE
PROMOVIDOS POR BANCOS
PAR1'ICULARES, QUE Só
PENSAM NOS SEUS INTE
RÊSSES. SENDO NATURAL
QUE SE PREFIRAM ENTEN
DIMENTOS DE GOVÊRNO A
GOVÊRNO".

Muito bem, Dr. Jânio. Certíssimo ..
É por isso que CELSO vem aí ...

Mentira cansa. Quando o Governa
dor Irineu Bornhausen transmitiu o

governo, declarou haver administrado
somente com a receita normal do Es
tado. sem pedir emprestado um centa
vo. Só nOs dois primeiros anos de ad
ministracáo (1952-53) tomou do Banco

�

do Brasfl 37 milhões, importância da
qual nem o serviço de juros se encon

tra regularizado. Nada mais normal
do que a Administração recorrer ao

crédito. NOl'mal, entretanto, não me pa
rece fazer empréstimo no Banco do Bra
sil, onde nem juros estão em ordem,
sem falar em amortização, para n�o bo
lir nos congelados do INCO. E. muito
menos normal ainda é pretender ludi
briar a opinião pública, como se Santa
Catarina fosse povoada de cretinos, fá
cilmente engasopáveis ...

O meu prezado e velho amigo Ar
quimedes de Castro Faria, prócer pes
sedista na La'guna, meio formalizado,
se aproximou do Marechal Lott, no sa

lão do LUX. e falou assim: ,,_ Mare
chal, o homem de pé no chão e aquela
gente humilde da Laguna esperam que
o Sr. nos visite. O solo de Laguna já
mais foi

.. pisado ·por um Presidente de

Repúblka." Ao lado, eu esclareci:
"._ Foi sim-Marechal. Ele é de Campos
e não sabe. O Presidente Joaquim Xa
vier Neves, da República Juliana, pare�
ce até que era de lá ... "

..

Quando afirmo que '0 PDC se defi
nirá pela candi.datura Celso-Doutel, é

porque compreendo a base doutrinária
da agremiação, vinda ,lo espírito so:;ial
das Ew:íclicas, na dignificação do tra
balhador e no enobrecimento do traba
lho humano. A referida agremiaGão se

à margem da politica nor ,

tecamerícana".
Contrariamente a todas

as previsoes que davam
como provavel candidato à
vtcecpresídencía, o sr.

Stuart Symin,gton. escolhi
do por Kennedy, foi o seu

principal adversário na

eleição do- Partido Demo
crata à candidatura Lyn,
don Johnson, o favorito.
Lyndon Johnson aceí,

tou o convite para ocupar
o segundo lugar na chapa
democrata. Kennedy, nu;
ma breve declaração, eepe
cificou que, depois de "ter
discutido com díversos
membros do partido", che
gou à' conclusão que John.
son era o melhor candlda,
to à více.presídêncía.
John Kennedy recordou

que Johnson foi eleito li
der do Partido Democrata

Técoicos do Seminário Sócio ..

EconômiCO nesta capital

-COJJIB.l. T8181-
-_,

""'ã;-..._
INíCIO DA CAMPANHA

SUCESSóRIA
O Diret,ório Municipal

do PTU em São Eransiscn
do Sul em reunião reali
zada I!_a últhú.a 9]13rt&

f�i�.-Ta. J<eElo\-e;l4 �e JMlaThi:nt:"
éfudi! (1'0,'. S'� \t?êmnl" f;

hipotecai- integ[ft sol-d _

riedade às de'Jisões da
Convençãotrabalíitsta, ho.
mologando um acôrdo com

v.árias, agremíações polí
ticas a base da candida
tura do sr, Celso Ramos
ao Govêrno do Estado e
do deputado Doutel de
Andrade, para Vice-Go
vernanca.
O Prefeito do munící .

pio, sr, Alfred Addison,
igualmente, vem

-

de se

pronunciar fovarovalmen
te àquela decisão do PTH
catarinense, colocando-se
à disposição dos quadros
partidários para o início
da campanha sucessória.
Segundo estatísticas le
vantadas em São Francís.
co do Sul, a aliança do
PSD-PTB-PRP, consigna
,rá nas urnas mais de 70%
dos votos locais nara a
vitória da chapa CELSO
DOUTEL.
IAPETC

I. INAUGURARA
OBRAS NO SUL

Está inicialmente marca.
da para o início de Agôs
to, a inauguração das
obras sociais realizadas
pelo IAPETC no sul do
Estado, e que constam de
mais de 250 residencias
para mineiros 15 ambu
latórios, 5 pôstos médicos,
duas Agências admínis-."
trativas e uma série de
pequ{'nas medidas em fa
vor dos previdenciários
sulinos.
Igualmente, o IAPETC

fará inaugurar o Serviço
Médico central do sul cá
tarinense, em Criciuma,
com aparelhamento equi
pado como o melhor de
todo o Estado, devendo
atender desde os exames

preliminares até os de
maior especialidade. As
obras assistenciãis do
IAPETC no- su.l caiari.
nense estão· orçadas em

aproximadamente 250 mi
lhões de cruze.iros.
Especialmente convida

dos, deverão estar presen.
tesO ao ato o sr. Joã'o Gou
lart, Vice-presidente da
República, o sr. Arlindo

.

Maciel, Presidente da au

tarquia, membros do Pla
no Nacional do ·Carvão e
outras autoridades fede
rais. Na oportunidade se
rá prestada uma homena
gem monstro llelos sindi
catos ,-inculados ao IAPE
TC e grande número de
servidores da autarquia
de segurados e autorida�
des, ao deputado Doutel
de Andrade, empreendedor
em 1957 desta monumen
tal obra em favor dos mi
neiros de Santa Catarina.

f

apaziguamento

corporificou, no país.- em torno de al
tos princípios morais e de veementes
solicitações de ética política, incondi
zentes, ambos, com a brutal materiali
zação dos grupos de pressão econômíca
para o exercício da asfixia po'íítíca.

Jorge Lacerda era espirito real
mente superior. Quando Ildefonso Ju
venal, escritor e historiador, foi á re

sidência da Agronômica para lhe agra
decer a promoção a major. no quadro
de farmacêuti .os da Polícia Militar, o

Governador, como de seu feitio ore·
cebeu muito bem e, no curso da' pales
tra, esclareceu: _ "Major, li todos os
seus artigos de propaganda de meu

opositor. Ouvi também, alguns de seus

comentários de rádio. Lutador obstina
do pela candidatura, GiIlotti. O S1'. po
rarn, nunca me agrediu, pessoalmen
te. Como homem inteligente, foi adver
sário leal. Creia; Major, que, por -isso,
muita gente quis que eu mê omitisse,"
não o promovendo, -sacrrfícando, arbi
trariamente, o seu díreito." E quando
Ildefonso Juvenal _ humilde, cons

trangido, quase arrasado mesmo _, fez
menção de se despedir, Jorge o impe
diu: _ "Não, Major: O Sr. il'á comigo
para a cidade. Hoje há uma missa fes
tiva na Igreja do Rosário. Iremos asais
ti-Ia juntos. O Sr. irá agraderer a peus
por me ter inspirado, evitando que eu

cometesse grave injustiça, não o pro
movendo. Depois, o amigo me apresen
tará aos membros da Irmandade." Ho
mens assim dificilmente se repetem.
Hoje, é o que se vê por aí ...

Marcou-se, em definitivo, a linha
de flutuação...do pensamento e da ação
partidários. (PSD-PTB-PRP). Senti
mos a imposição de tão alta mentali
dade de afirmação nacionalista, no cOm

bate ao entreguismo, ao capitalismo es

cravisador e ao mercantilismo banc.á
rio. Eis o superior sentido de Loit, na
esféra federal; e de Celso, na estadual.

A falta de ética é alarmante. Em sua

Mensagem ao Poder LegislatiVO, data
da de 21 de janeiro de 1959� o Gover.
nador Heriberto Hulse. se referiu às
Classes Produtoras "COM SUA JÁ
TÃO SACRIFICADA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA." Entretanto, esse

mesmissimo cav-alheiro, com o INCO
arrebentando com os depósitos do Es
tado recorreu á Taxa de Investimentos
para' .pagar abono ao funcionalismo.
Cometeu assim, grave lesão adminis
b-ativa, 'em face da destinação especí
fica da taxa. Como sabido, a Tax,a �e
Investimentos é cobrada da Industna
e do Comércio, tremendamente. �m�radas
pelo fisco. Quer dizer: ::-.as Ja tl:,to sa

crificadas Classes PrQdut!vas, nl!- .co-
m'ovente e hipócrita expressão. of}c!al,
súam camisa para pagar ftmCl?nanOS,
atingidOS, como todos nos, pel� �m'pacto
de uma adminístração sem cnteno.

---

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Disco Dance amanhã - com orquestra
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....ssssSSSSSSSU..•..SS...."'u··b......• (Continuação do díseur- p,mando--a d' elementos '''V'' mutilações do espí- Stc....,80 proferido pelo Acadê- ligados às suas vívêncías rito em que 'se nuclearam �SSSSSSSSS"SS"S"SSSSSs
mico Nerêu Corrêa, na .essoais. Ou t r o s., porém, para a vida em comum. A valorosa Aliança
Academia catarinense de derramam-se, extravasam- Há livros que explicam os Trabalhista - Social -
Letras) se na própria obra, embebeu, ��utores, lassim como exis- - Penrepísta é tão possante,

Creio que se comete um do-as de resíduos autobio- tem a u t o r e s cuja vida Que nunca houve outra igual!
êrro quando se procura ex· '5ráfi.cos, ou filtrando, nos explica os livros. Que sa

tremar a crítica biográfica entrcfolhos da linguagem, beríamos hoje a respeito
da críttoa estética. A bio- veladas centelhas que se in- de Camões, do pouco que

amíguínhos para uma restí, grafia pertence, sem dúvida sinuam nas palavras, cono- sabemos, se não fossem os
nha na qual não faltarão dô. nenhuma, a outro gênero, tando-as de matizes contes- elementos confessionais

menina IRENE SILVA ces e guaranás. embora não dispense a cola- sionais. que inundam a sua poesia
Transcorreu na data de on- Nossos cumprimentos. ·boração da crítica. E esta, Não são raros, assim, os lírica? Machado de Assis,tem o aniversário natalício Sra. Dr. Francisco P. Braga como gênero autônomo, não casos em que a obra é um justamente considerado o
da menina Irene Silva, aplí, Com satisfação registamos deve conrundír.se co ma bío, reflexo da vida do autor, dos mais introvertido dos nossos
cada aluna da La Série do na efeméride de hoje, mais grafia. Contudo, acho que seus dramas íntimos, das escritores, nesse processoCurso Complementar do ciclo um aniversário natalício da crítica não pode prescindir suas frustrações, das suas de crítíca anatômica porprimário, no G. E. JOfJé Boi. exma. sra. d. Cléia de Brito, do elemento biográfico sem- idiossincrasias, não como que vem passando, há anos,
teux. eupôsa do sr. dr. Francisco P. pre que necessário ao esclare, simples repositório de narra- e a que tem heroicamente
Irene é filha do nosso par. Braga. cimento de certos aspectos I Uvas episódicas, mas como resistido, é um exemplo de

ticular amigo Sr. Rodolfo As nossas felicitações. cujas raízes mergulham na �lementos vividos e transu, escritor cuja vida tem si-
Silva e de sua exma. espôsa vida do autor. Será apenas I bstanciados no alegorismo do reconstituida, em parte,d. Otília L. Silva, presidente FAZEM ANOS HOJE uma colaboração subsidi-. ela arte. O autor se prolon- sobretudo sob o ânguloda Ala Feminina do Diretório - sra. Giselna B. Wanderley I ária, como fator segundo, e ga na obra, unindo-se a ela psic(�ógjico, por elementos
Regional do PSD no

SUb.DiS-I- sr. Vitor M. Silva I
não primeiro, na pesquisa de maneira por assim di- extratados dos seus própriostrito do Estreito. - sr. Acelino dos Santos do fenômeno literário. Há zer hípostática, de tal for- livros. E Marcel Proust

Embora tardiamente "O Souza autores que estruturam a sua ma que já não mais seria não está, todo êle, na obra
Estado" deseja-lhe muitas - sr. dr. Paulo de Campos I

obra apenas no plano do possível .

isolar a criatura que escreveu? Mas, se nes ..
felicidades e a seua venturo, Moura I �onh�c.i�ento posi:i�o, ou. da ?� criador,: o objeto do su- ses autores podemos partirsos papás. - Dr. José D. Silva -sensibilidade estética, im-

I leito, o efeito da causa, sem da obra para a compre-
- sr. dr. Altamiro Dias ensão do homem, quantosmenina ADA PRODOSSIMl - sr. Arnaldo Luz .,•••••e..e.ee.eo•••e••••� há em que temos de percor-Pasea, soje a data natalí, - srta. Zélia Ramos de ou, 1ST U D I O J U R I' D I ( O .. rer um caminho inverso,cia da, g.alanie menina Ada, veíra

I .': isto é, ir buscar no h.omem::iha do distinto casal Paulo - jovem Sônia Maria Silva. Mauricio dos Reis - advogado : a explicação de certos as-
- Hyvalda Prodossimi, run, - srta. Píracy Léa Kafeltz t Norberto Brand - advogado I pe itos que caracterizam a
cionários antigos e dedicados - sr. Nilo Brust

., Advocacia em geral no Estado de • obra. É o caso, por exemplo, Ida Imprensa Oficial. A data

t-
sr. Cláudio Piccolo se. do nosso Cruz e Souza, em

t:nsejará à aniversariante - sr. Oscar Soares de ou- l anta atarina I cuja poesia não encontra-Ireunir suas amíguínhaa e veira. I Correspondentes: e mos elementos bíográficos.]

I
INGLATERRA BRASíLIA

: mas a projeção de um "'eu" IESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO • que, ao se realizar poêtica-
ai ARGENTINA SAO PAULO •• mente conservou tôda a

• Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. : carga 'emotiva carregada pe-I Fones: 2198 e 2681 • Ia dinâmica do seu drama
le.eeeeee.ee � _.....=-�.

pessoal.AUMENTO A� FUN(ION�MO EXC1LC;
_ .ue, meus senho-

__ :_..,:.__...._ .�.... -e minhas; senhoras, se

Prosseguimos na análise, ra. me alonguei demaaiado nes-
menta ao funcionalismo p . • . tas considerações preambu-�-';,'f .

, - "_" .",",.....ua, publicada no Jornal
-\l·Utl.>�LL�Ul ...te 3 do corrente. lares sôbre a teoria da críti-

uu.:......--
.;.---�

"ue as referências elevadas (29 a 37, de ca literária, quanto tôda a

.�ó a ;55 mil cruzeiros) não tinham confronto com os ven- minha atenção devia estar

"b ." f
. voltada para Virgília Vár-cimen.tos antigos, porque

esst" 9cas rJca". oram, erra-

�
. ,. , b " , zea, p.atrons da cadeira, emdas ara os func.ionárioa "

sa nova '<f ' L
'I· ''\'d d 'i· b I '-J que hoje tenho a honra deProsseguimos na ana IS , rafi)1 a, ,,_.;a e a tto au-

mento ao funcionalismo estadual, publie da. no jornal empossar-me. É que, como
-0/ "- diria o Pe. Antônio Vieira,

,
oficioso "'A Gazeta" de 3 do ,correntel

Dizíamos que as referências elevadas (29 a 37, de não tive tempo de ser breve.

28 a 55 mil cruzeiros) não tinhtarn .confronto com os O assunto é .. apaixonante e
.

.

"f convida ao debate. De resto.OSVALDO MEL,( vencimentos antigos, porque essas "bocas ricas oram

PAPA-JEEP E CARROS: EXPOSIÇÃO _ No cora- criadas para Os funcjonários "bossa nova".

ção da Praça 15, desde ontem à tarde, um colosso de i Na classe dos EXTRANUMERÁRIOS, mias duas

carro, de IS,ão Bernardo dos Campos - São Paulo, referências foram criadas: Cr$ 9.400,00 e Cr� 13.000,00,
"TRANSPOR", bem brasileiro mostra em seu bojo, 7 naturalmente para "primos pobres!
c arros "MERCEDES BENZ",

'

igualmente nacional íssi- Para quem já ganha melhor, a MAGISTRATURA e

mos, numa veemente prova, que vindo esmagar o pesse- o MINISTÉRIO PúBLICO tiveram um bom aumento!

mismo de derrotismo de alguns brasileiros, oferece-nos Justica!
a pujança do espírito progressista de nossa nacioualí- Pode ser que seja ... para dar aumento aos secre

dade. tários de estdo, na mesma proporção.
Tudo alí é Brasil, coisa que tanto deve orgulhar 08 ,O Govêrno Federal dá aumento maior para os se-r

verdadeiros patriotas, da nossa época de constante pro- vidores que ganham men:ores vencimentos.
O nosso govêrno estadual deseja estar bem somen-

te com a Magistratura e com o Ministério Público, ao

que nOs parece.
A POLíCIA lVIlLITAR, ·-lfue te mo alto dever de

manter a segurança e a ordem públicas, é, relativamen.
te, a pior remunerada!

Um soldado ganhando igual a um professor norma

lista (Cr$ 7.000,00), não representa uma vitória do sol

dado pOl:que é antes, a derrota. do professorado e do

ensÍl�o em Santa Catarina, onde a instrução pública já
conquistou, em outros tempos, honrosos primeiros lu

gares!
.

Mas o inacreditável, mesmo, é um Coronel 'ganhar
menos da metade. do vencimento de ... um Desembarg�.dor
ou go Procurador Geral do Estado!

.

É por isso que, nas fotos, aparecem tantos funclo

nários. .. agradecidos... que recepcionaram (alguém
leu decep.cionaram) o nosso colega de calva ...

BARNABÉ DElSPADINHA ALAPELA

Lira TC -

ANIVERSÁRIOS

PA�TICIPAÇÃO
Leodegard 'W. Ramos

e Senhora
e Vva. Maria da Silva

Participam aos parentes e amigos o contrato de
casamento, no dia 9 do corrente de seus filhos

ÉLIO MARCOS e ISAURA MARIA
Rua Gallois, 53
CAPOElnAS

gresso.
O papa-jeep apareceu alí, numa tarde magnífica,

t heia de sol, atraindo desde logo inúmeros curiosos para

jreciarem aquela atraente exposição, seguro e inegá
vel índice do acelei'ado progresso de nosso país, que se

recupel'ando dia a dia no unanime conceito das grandes
nacõe:3, toma entre elas seu lugar àe destaque.

-

Fabricando e já expontando, enriquece o Brasil no

c.:ampo indusstrial e financeiro _que se dilata, para em

dias futuros, tornar-se verdadeiramente livre e indepen
dente de todas as amarras que vinham impedindo e re

tendo ,prosseguimento de sua mal;cha vitoriosa.
O "Papa-Jeep" alí está, papando e conduzindo de

cada vez 7 automóveis.
E pelas estradas, vai levando consigo e esmagand,)

sob seus pesados peneus tambem brasileiros,. a incre

dulidade dos S. Tomés da época, mesmo pior do que o

incrédulo santo, porque olham e não creem ...
-....
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O CANDIDATO
Regressou de Lajes onde, com absoluto êxito, teve

lugar mais uma reunião do Seminário Sócio-Econô',
mico por ele presidida, o candidato da vitória, sr.
CELSO RAMOS que hoje se encontra nesta Capital
e deverá seguir amanhã para Joinville.
OS CONTR�STES

O SITUACIONISMO PESSEDISTA
que é o federal, assegura, pelas afirmações categó
ricas de Juscelino, que levará seus candidatos à vi
tória, mas não perseguirá adversários.

O SITUACIONISMO UDENISTA, que é o estadual,
persegue ferozmente os adversários, mas não leva
rá seus candidatos à vitória.

São contrastes como êsses que a ira udenista
extravasa em atitudes de visível desespero ...
FAIXAS, FAIXAS e ... MAIS CARTAZES

AS FAIXAS E CARTAZES ...
... dos udenistas não dizem que o j. é Quadros, que
o m. é Campos, que o s. é Ramos ,ou que .0 i. é Bor
nhausen.
"J., M., L Melhores dias"

A "Jânío, Milton, Fríneu,
Melhores dias" virão
Com Celso, Lott, Doutel
E Jango, al)Ós a eleição!

Mas querem que façamos a nossa propaganda com

os nomes completos dos nossos candidatos.
"1.... vai que é mole"

A "vigilância", perdida,
Empurra ao fogo IRINEU ...
VAI, QUE E' MOLE! Eles pensav

XiNSIN..Q ssms.mssmul.e_Jf3:!:.:::..
A VENDA NAS I
BANtAS DE JORNAIS I

E REVISTAS

Empregada

insinuar que usamos so

mente C E L S O, porque a aasinatura poderia pre

judicar a propaganda em certos setores estaduais.
"Não desespere. .. J. e r."

NÃO DESESPERE ... "seu" JÃNIO!
NÃO DESESPERE... IRINEU!
Vocês já tem dois mandatos,
Cada qual assume o seu.

CEL.SO, filho de VID�L, irmão de NEREU, não ne

cessita da sua ilustríssima assinatura - RAMOS -

para identificar-se'e assumir o coração do seu povo

ca tarinense.
"O PTB de Santa Catarina é de S."

Como dizer que O P.T.
B. DE SANTA CATARINA
E' DE SAULO, se o Doutel
Tirou CEM na sabatina?

��••••••••••••,••••••••••••s'S%Si,.,.,s•••

:��'!��::���:����:::'::�::::l
de líder, do Professor Pierre 'Weil, em seu livro, "ABC,
das Relações Hu.manas" - assim diz o ilustre:

"Líder é todo o indivíduo que, graças à sua per

sonalidade, dirige um grupo social, com a PAR'
TICIPAÇÃO ESPONTÂNEA DOS SEUS MEM-

BROS". (Grifos nossos).
.

Levando a definição para um caso objetivo, co-

Discutamos com um amigo, nêstes últimos dias, mo foi o da Convenção Trabalhista, encontramos na

sôbre liderança em agremiações políticas, sôbre líde- pessoa do Sr. Doutel de Andrade, um perfeito e ver

res, mais própriamente. dadeiro líder. A sua posição de ser um "homem de

A conversa estava interessante, e chegamos até, situacão", o grupo e meio ambiente que o elegeram,
a colocar o assunto, em bases positivas, exem'plifica- (lUe o' prestigiou exigindo por UNÂNIMIDADE a sua

tivas. Referia-se o amigo, à Convenção trabalhista, candidatura, PARTICIPANDO ESPONTÂNEAMEN

onde, disse, não acreditou ver liderança, TE da decisão, credenciaram-no não cómo um sim-

Temos 1>ara nós, que o líder em uma ag;l.'emiação, pIes chefe, que às vêzes não tem a participa.ção es

é alg'o imprencidível, imanente do próprio· grupo so- pontânea do grupo, mas como um líder efetivo, co

daI em que esta calçada a organização. A liderança, mandante das hostes realmente trabalhista. Dizemos

foi estabelecida, primitivamente, nas tribus, nas elans, realmente trabalhista, pois que, os diretórios muni

enfim, nos grupos de homens que formaram as pri- cipais, na sua quase totalidade - um ,ou dois contra,

me iras sociedades; êstes líderes, eram as "peças mes- o acôrdo com o PSD, exigiram, acla;maram-no, .ES
tras, catalizadoras das energias individuais", que co- PONTÁNEAMENTE, desejando os seus servIços,

mandavam os anseios do grupo, reivindicavam as rdundos da altá posição que galgou, como líder de

suas aspirações perante os outros grupos. fato e de direito, 'dos petebistas catarinenses.
�

E, êstes padrões ainda hoje permanecem. Todo O mais é intriga é desespêro dos que se vem

grupo social tem o seu líder, tem a sua direção, en- derrotados,' dos que perderam a lidt>rança, e até (

cal'nada em um comando. próprio senso do ri(lfcul�s,..S,.s;,.s$XSSnsssss,..s:s:s;�%US' +;%%54S!:iS%%$jSS·U%$»S�:j·ss, to,.·U, }%q,.,,�$� - .

sendo a crítica o gênero em

que, bem ou mal, tenho pro
curado dar expressão às in
clínacõe , da minha sensibi
lidad� no campo literário,
não podia deixar de expôr,
no momento em que ingres.
so na Academia Catarinen
se de Letras, o meu ponto dê
vista sôbre um tema qu«
tanto tem preocupado os crí
ticos brasileiros da atuali
dade.

(Continua)

GOSTA DE CAFÉ1
ENTÃO PEÇA CAFÉ ZITO

Precisa-se ele uma emp
gada. Tratar na rua Conse_
lheiro Mafra, n. 112, ou pelo
telefone 3608. Paga-se bem,

ALUGA-SE
I

COM TRÊS (3) PEÇAS À
RUA CONS. MAFRA N°
183 (FUNDOS)
VER E TRATAR NO

LOCAL

H.H. BLEFOU OU TRAPACEOU?
: Num tempo qualquer, para uma vantagem

qualquer o Governo concedeu uma gratificação de

Cr$ 1.000,00 mensais aos professores no�·mahstas.
Concedeu? Qual o que! Blefou. 'I'eria mesmo 81-

do um blefe ou foi, no duro, trapaça?
H. H. foi quem propôs, a Assembléia aprovou €

H. H. sancionou. H. H .: engavetou. H.H. não pagou.

H. H. agora, estranhavelmente, na sua mensagem,

revoga.
Que tal? Que dizem os professores'!.

Foi H. H. quem
Apresentou.
A Assembléia
aprovou
A gratificação.
H. H� ... então
Engavetou
Sem dar satisfação.
Não pagou,
E ... revogou.

APEDITIVOS
�USICAOOS
DIARIAMENTE OASI9AS2!JIIS,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Máquina de Costura da Familia Bra,ileira

anos de garantia

36,00- · MENSAL; S 736,00
(SÓMENTE E S T E

PROGRAMA DO MÊS DE JULHO
Dia 17 - Dieco Dance, com atrações.

Dia 24 - Disco Dance, com atrações.

MÊS)

I':'.,
� ��'-"

�

, fESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTe
REALIZAR-SE-A' N -!. SE'OE 'As 18 horas será reazda

Dois lotes na avenida' DE 'ENSEADA DE BRITO'} na Matriz uma Novena, �i

Santa Catarina (no Estrei- A TRADICIONAL FES'l'f\ EM qual asistirá a Côrte Impe
to). Preço base (Cr$ .. ,."

HONRA DO DIVINO ESPl' - rlal e o novo Imperador eleí,
320.000,00). RITO SANTO NOS DIAS ]i} to.
Tratar com Argemiro Pe- A 18 DE JULHO. Depois continuarão os res !\arf8Ido LI"berl;:.dor D"lre'lo'11"0 Regionalreira, Avenida Rio Branco, Programll-Convite tejos popuuares, leilão e fo- 'r' u

-

'.
14 - fone 3772 nesta. NOs dias 15 e 16 - Haverá gos,

<.

�.:: Para decisões sôbre a sucessão estadual
na Matriz, às 19,30 horas. No dia 18, segunda-feir� :...

( AI N � outros- assuntos ficam convocados os senho-
asa -

__ug�..se �eOsVtean.a em preparação d:' i_erão encerrados o srtstejo.s -

-- �o ma Santa Missca às 83e res membros efetivos e suplentes do Diretó-
Aluga-se uma casa a rua No dia 16, sábado - Ha-· horas, a pós a qual 'o novo ,

R' I
',w 'dLuiz Delfino, 171. Tratar a verá antes da Novena tras-' " berá

t'IO eglOna para uma reumao, em sua se e
rua Tiradentes nv. 15 '1° , nnperaoor rece era as ínsíg b 23

"

andar. ladação ,das insígnias írn l nias imperiaes. ?t Praca 15 de Novem ro," , prImeIrO an-

periaís para a Matriz e de- NOTA - A Banda ,de Mú-
. dar, às dez horas do dia 17 de julho do cor-

pcis para o Império, onde síea de Ribeirão da Ilha a-
h

' rente,avera leilão das macas brilhantará os festejos no
terminando com queima

-

c1� sábado à noite e no domín-
lindos fogos de artifício. go.

No dia 17, domingo - 'As Haverá para o povo, café,
lO horas: Entrada solene da churrascos, -bebídas, etc.
Dôrte Imperial na Matriz A todos que comparece .

onde será celebrada a Missa rem I:: colaborarem para o

Festiva, na qual �anta o brilho da Festa agradece
côro local com acompanha- O Imperador
mento do harmônio. losvaldo Când1do de Souza
'As 11 horas será sorteado Enseada ;de Brito julho de

o novo Imperador, o qual 1960.
'

receberá as aclamações do I Visto: Pe. Frei Raimundo
povo pelas.15 horas. 1 Holte O. F. M.

Vende-se

...................................................�.....�.(:
� :
I •

DE PERSONALIDADE AO SEU LAR DECORANDO-O i

'I COM MÓVEIS, TAPfTES FORRAÇÕES E PASSADEIRAS I
I DE LOJAS (I MO I
i
- exposição e vendas Rua Jeronimo Coelho, 5 - i

. i aberto para visitação de 2.a à 6.a i
I :.feira até às 21,30 horas
• •
• •

I MOVEIS CIMO I
i de Florianópolis S. D. I
Conjuntos completos, ou peças isoladas i
Para escritór'ios e residencias •

- 'A mais completa linha de móveis do Brasil .1( I MO·· moveis modernos por preços antigos - I
I i
..................H ······,.

l SABOROS01 Jsó CAFE ZITO
.

Vende-se por preço de ocasião, 5 lotes ótimamente
situados. Ver e tratar com o sr. Cleoníldeg Ligocki, à Uma ótima barraca de madeira medindo mts 2,80 x

Estrada Velha, 61 - Barreiros ou à rua Tiradentes, !) 1,80 próprio para venda de frutas e legumes - Tratar na
- 1.0 andar - sala 1. Ageneia de Revistas no Edificio Hotel Royal.

. NegÓCio Urgente
Vende.se uma loja de ferragens, louçae etc., com uno

bom depósito anexo ou também só o ponto.

Ver e tratar na mesma a rua CeI. Pedro Demoro, 154'
no Estreito (em frente do Cine Glória).

Inslittllo Brasil-Estados Unidos,
AULAS DE INGLÊS

A direção do Instituto Brasil-Estados Unidos comu-

ní : a que se acham abertas as matrículas para novos

'I cursos de Inglês que terão início no segundo semestre,
em 1.0 de Agosto.

AULAS DIURNAS E NOTURNAS.
A secretar-ia acha-se aberta diàriamente, das 9 às

11 horas e das 14 às 18 horas. Aos sábados das 9 às 12
.horas. - Rua Felipe Schmidt - Edi�ício Zaya 2.1\ andar.

BARREIROS

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

ximo a Vila Naval.

Tratar com o Sr. Linhares pelo telefone 3800, das

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

Vieira da Rosa, Presidente

JBRicÁDE TECIDOS CARLOS RENAUX
S/A� A V I S O

Acham-se à disposição dos senhores acionistas des

ta sor iedade, na séde social, à rua 1.0 de Maio n. 1.283,
nesta cidade, os documentos a que se refere o art. !)!),
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

Ficam 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 agosto d s 1960, às 10 horas, para deliberarem

sôbre a seguinte
ORDEM DO" DIA

" 1.0 - Exame, discussão' e aprovação do balanço
geral, conte de lucros e perdas, parecer do
conselho fiscal e demais documentos referen

, tes ao exercício de 1959;
2.0 - eleição do Conselho Fiscal;
3.° - assuntos de interesse social.

Brusque, 5 de julho de 1960.

Otto Renaux - 'Diretor-Superintendente
Dr. Guilherme Renaux - Diretor-Presidente

Dr. Erich Walter Bueckmann - Diretor

Carlos Cid Renaux - Diretor

��.'�'

CLICHÊS E CABIMBOS DE BOBRACHA
façam seu pedido na Empresa Gráfica Grajaú Ltda.
Rua Tiradentes, 53 - FlorianópolifJ.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EDITAL - Concorrência de Material Inservivel do DNER
DEPARTAMENTO NACIO- em envelope fechado, con- depositar em caução, pre ,

NAL DE ESTRADAS DE tendo em lugar bem

visivell'
viamente a quantia corres-

RODAGEM os seguint� dizeres: "Con- pendente a 10% [dez por
CONCORRBNCIA PúBLICA corrência Pública para Alie, cento) sobre o valor total

EDITAL N.o 04_60 nação de Materíaía Inservi- dos lotes' que se propuzer,
O Departamento Nacional veis - Edital Número 04_60 adquirir, mediante guia ex,

de Estrada de Rodagem, tor, - Processo número 2.589-60 pedida pela Tezouraria do
na público que fará realizar - (Documentos de Idonei- D.N.E.R..
no próximo dia 9 de Agosto dade) "; Dentre os documentos de
de 1960, concorrência públí- b) _ anresentacão de sua idoneidade, deverão os con,

ca em conformidade com o proposta, ",em duas vias, as- correntes apresentar:
que dispõe o presente Edital sinadas no fecho e rubrica- a) Em se tratando de pes-
e com o constante do pro, das em todae as suas págí- soa física (Cidadão);
cesso administrativo do nas, em envelope fechado, I -:- guia de depósito de
D.N.E.R., protocolado sob o contendo em lugar bem ví; cauçao;
número 2.589-60 mediante sivel os seguintes digeres: II - prova de quitação do
as condições a seguir eapeeí-. "Concorrencia Pública para Impoaco de Renda;
ficadas:, Alienacão de Materiais In- III - título de eleitor;

1- - Destina-se a concor- servivéis - Edital número IV - carteira de ídentí,
rêncía de que trata o pre- 04-60 - Processo número dade ou profissional.
sente Edital, à alteração CIos 2.589-60 - (Apreserdação de b) - Em se tratando de
materiais especificados no prôposta)",

•

pessoa Juridica (Firma);
item 17. c) - para maior clareza, I -::- guia de depósito de

2 - A concorrencia será fica estabelecido que o con, cauçao;
realizada no dia 9 de Agosto corrente deverá apresentar II - prova de quitação do
de 1960, àD 15 horas, a no, à Comissão Apuradora, dois �mposto de Renda e demais
dovia BR_2 (Bairro do Taru- envelopes. Um contendo os Impostos e taxas de vidas
má) cidade de Curitiba, Es. documentos de idoneidade e para o seu legal funciona
tado do Paraná, sob a pre- outro contendo as duas vias menta;
dencia do Engenheiro Apo- de sua propósta; III - prova de cumpri;
linario Rezende, perante a

'

menta da Legíelação Civil,d) - a propoeta a ser Comercial e Traba'hista VI'_Comissão Apuradora de que apresentada deve' f' ra, pre e_ gente;trata a Portaria número 68 tei t b tíd
,�

• ren emen e ser a I a a ma, IV - carteira de ídentí.,do Senhor Diretor Geral, quina sma''\ , e r zura ou emen- dade 011 profissional do res-datada de 20 de Janeiro de d d id fa, even o o preço o ere, ponsáveJ.1960, ocasião em que as pro- ído se' e p e o I,! r x r ss em a ga; c) - Em se tratando dePostas serão recebidas, exa, rísmo <> por ext n o d'� e s, sen o Firma Registrada:minadas, abertas e lidas na tamb
.'.

di Itam em imprescm rve a I - a apresentação dopresença dos proponentes declaração expressa' d ínte'
, e I - certificado de ínscríçâo dointeressados. 1 bmí

-

dí
-

, gra su rmesao as con içoes DFC ou o comprovante de3 - Pra que os interes- .

do presente Edital; inscrição no DNER, exime asados a esta concorrencia e) - para efeito de pos- firma concorrente da apre,possam a ela se habilitar, sivel convocação deverão os sentação dos documentosdeverão satisfazer as seguín, interessados regístrarem os díecrtmínades no item antes exigencias regulamenta. seus endereços completoe no teriar (item b) desde que cí-
res: rodapé de suas propóstas; tadas inscrições estejama) - Apresentação dos f) - para garantia da atualizada.
documentos que comprovam aquisição que se propõe fa- 5 - A Comissão verifica_
a idoneidade do concorrente, zer, deverá o interessado rá, em prJ.meiro lugar, antes

da abertura das propostas
os documentos comprobató_
rioD da idoneidade de cada
concorrente.

6 - Julgada a idoneida
de, serãso abertas e lidas as

propóstas dos concorrentes
idôneos" as quais serão ru_

bricadas, folha por folha,
neloé' demais proponentes
'lue estiverem presentes ao
í.to.
7 - Serão recusadas pela

. Comissão, as prop(lstas qu
não saUsfiz-eJ:P--'-"» ;;,

çõ

com perda total da ímpor ,

'

66_HP, n.? 9-G-6239-HP, sé- encontra-se completo _ Va, CMF-1.158. ObD: encontra.se
tancia depositada em cau- rie 5424-SP, guincho n.? 9 - lar _ Cr$ 1. 509.000,00. com o motor incompleto e

ção, revertendo oe materiais 5024-SP, prefixo TTCT_64. LOTE n.? 24 - Composto com falta do diferencial. va,
ao DNER. Obs: encontra-se desmonta- de 5.000 tambores ínaervíveís 101' - Cr$ 30.000,00.

16 - Findo o prazo a que do e Incompleto, aem motor. localizados ,no Km. 106 da LOTE n.O 33 - Caminhão
se refere- o item 13, sem que Valor - Cr$ 50.000,00. BR-2. Valor - Cr$ 72,00 por marca "Chevrolet Canaden
os materiais tenha sido re- LOTE n,v 18 - Trator de unidade.

.
se", ano 1943, prefixo CMC

tirados, fica o licitante ven, esteiras marca "CàterpiHar" LOTE n.o 25 - Composto 788. Obs: remanescentes cons
cedor multado no valor da tipo hidraulico com motor de 3 ,.�OO tambores inserviveis, tando de: chassis, cabine ín,
caução respectiva. Caterpillar modelo 7-M-4894- locahzaods no Km, 107 da completa lataria e motor

17 - Os materiais ínser , SP, potencia de 60-HP, 4 ci- BR-2. Valor - Cr$ 72,00 por incompleto e desmontado
viveis objeto desta concor _ lindros, prefixo TTCT-260. unidade. - Valor - Cr$ 5.000,00.

.

rencia, eerão a seguir des, Obs: encontracsa completo, LOTE n.? 26 - Composto LOTE n.> 34 - Caminhão
criminados de acordo com os V-alor - ors 1. 000.000,00. de 3.000 tambores inserviveis, marca "Ford Weil" modelo
respectivos lotes, tendo si- LOTE n.v 19 - Bomba de localizados no Km 154 da G-393-TH, motor r{.o SBYG_
do atribuidos os valores mí- suprimento de combustivel BR-2. Valor - Cr$ 65,00 por 29_T--2126160, prefixo CMFW_
nimos de sua cotação, a sa, marca Wayne, manual, mo: unidade. 454. Obs: encontra com o
ber. dela 610-, n.o 17471, série .. , .

LOTE n.? 27 - Composto motor aberto e desmontado.
a) Materiais que se acham 52159_K prefixo BGWI-10. de 2.000 tambores inserviveis, Valor - Cr$ 10.000,00.localizado-s em Curitiba (Ro- Obs: encontra-se incompleto. Iocalízadoa no Km. 162 da LOTE n.o 35 - Compostodovia BR-2 - Bairro de Valor - Cr$ 5.000,00. BR-2 - Valor ors 65,00 por de aproximadamente 150

T'arurnâ) - Séde do 9.0 D. LOTE n.? 20 _ Escavadeira unidade. pneus ínaervíveís e de díver ,

R.F. marca "Lorein" modelo 40 LOTE n.? 28 - Composto sas rodagens. Valor - Cr$ ..

LOTE N.o 1 - Caminhão motor Buda a gaeolína mode: de 5.000 tambores inserviveis, 40,00 por unidade.
marca "Ford Welves", mode- lo 428 ILo 10488-E, prefixo ..

localizados no Fundo. Valor 18 _ Ficam automatica-lo G-393_TH, motor n. .... ECL-5. Obs: encontra.so com Cr$ 61,00 por unidade. mente cancelados os itens dasSBXG_29_T-2126193, prefixo o motor desmontado, e incom c) Materiais que se encon, propostas cujas ofertas foremCMF n. 438. OBS: encontra- pleto. Valor _ Cr$ 300.000,00.
tram localizados em Floria- inferiores aOD valores míní,se aparentemente completo LOTZ n.v 21 _ Composto' nópolis - Estado de Santa mos estabelecidos.

_ Valor - Cr$ 50.000,00. de aproximadamente 4.000 Catarina à rua Frei Caneca 19 - Os materíaís de queLOTE n.o 2 - Caminhão quilos de ferro remanescen-
n.> 152 - 16.° D.R.F, tratam o item 17, poderão sermarca "Ford", modelo 1946 tes de máquinas e veículos _
LOTE n.v 29 - Jeep marca vistos pelos interessados día,8 cilindros, 100 HP motor n.ô- Valor _ Cr$ 3,00 por quilo. Willys Overland, modelo CJ- ríamente entre 8 e 11 � 13 e699-T-1199809, prefixo CMF_ 2-A, ano 1948, motor n.? .... 17 horae, nos locais acima651) - Obs: eneontracss apa, LOTE n.? 22 _ Composto J-195865-LV_4, 60 HP, 4 cílín- indicados (lotes n.vs 1 a 22-rentemente completo. Valor de aproximadamente 200 dros, prefixo JPWI_81. ObD: Estrada BR-2 cruzamento- Cr$ 70.000,00.

pneus inserviveis e de díver; encontra.se com o motor in- com a rua 15 de novembroLOTE n.v 3 - Caminhão d 1 completo, faltando o dinamo - Ourítiba _ Esta'do "o Pa,"F ::...lS ro agens - Va or - .... umarca ord" modelo 1946 8 Cr$ 40,00 por unidade. e as duas rodas trazeiras. v«. raná) , lote n.? 25 na Cidadecilindros, 100 HP motor n,o lar - ors 30.000,00. de-Marra - Sant.a Catarina699-T_1212021, prefixo CMF- b) - Material que se en, LOTE n,v 30 - .. Caminhão Lotes n.os 24 a 26 nos Kms'655 Obs: encontracss aparen,
contra localizado na Resi: marca "Internacional", mo- 106, 107, 162 e no' Fundo __:temente 1 t dência 9-2 WNER), comp e o. Valor _ delo KBD_5, motor n.? 5_BD-1 Santa Catarina e os lotesCI'S 60 000 00 Cidade de Mafra Estado de, , .

Santa Catarina 273-35246" prefixo CMI-581. números 29 a 35 na Rua FeiLOTE n.O 4 - Caminhão Obs: remanescentes constan- Caneca n.v 152 '_ Floríanó,n;�rca "Ford" modelo 1948, 8 LC-TE n.? 23 � Escavadeira do de: chassis! cabine íncom- polis - Santa Catarina.cílíndros, 100_HP motor n.v. mecaníca marca "PH" mo- I?leta, .motor mC0!l1pleto, di_ 20 - O pre[�ente Edital, pa-88-RT -6504. prefixo CMF-981 dela 255-A, série n.O 11.561, ferenclal com 2_ feIxe:) de mo- ra conhecimento de quantosObs: encontra_[!ê aparente. �om capacidade para 3/4 de 1�s,.4 Todas. e 2 pneus in.ser_ possa interessar vai publica_mente completo, sem pneus, jardas cubicas, ,equipada com ViveiS e 1 feixe de mola dlan- do no Diário Oficial 16 diasValor - Cr$ 50.000,00. motor Buda modelo 6_DT-468 teiro. Valor - Cr$ 5.000,00. antes da realizacão da con_LOTE n.o 5 - Caminhão série 31986 de 65_HP e cilin_ LOTE n.o 31 - Caminhão corrência. Será bembem afi-marca "Studbarker", modelo dros, prefixo ECPH-ll. Obs: marca "Ford Weil", modelo xado em locais visiveis e de2-R-16, ano 1952 6 cilindros -_
... 393 motor nO SBXG 29 T f"l

102_HP, Inotor n.O 4-R-40354' �SSSSS'\$iSSS'L;:S:<S:..;x-, .
-

- ael acesso em dependencias
SOB R E OS

----- ,H 26159, prefixo GMFW -493 do DNER
'

,

prefixo CML-SB 1650. Obs·.' EFEITOS

II
.

t DAS RADIAÇÕES ::>bs: remanescentes constan_ Eng. ApoUinario Rezrndeencon ra-se aparentemente As radiacões repre-
do de: chassis, cabine incom_ Pre<.ddentecompleto. Valor _ Cr$ sentam para o granode pIeta e motor incompleto e Portaria n.o 68-DG datada70.000,00.

. . . .

- jesmontado. Valor - CrS,', .. de 20-1-1960,
'

,TODA A VERDADE -

LOTE nY 6 _ Caminhão público em grande par- ,

10.000,00,
. _ I<"-,.�- Cr$-a.ÍiÓO.Oú -_ 11912).

�arca "Ford", modelo 1954, t� .um verdadeiro mis- �
LOTE n.o 32 - Cf)_(J)11�1'.ã.ao I (Transcrito do Diário Oficialtipo F-600. 6 cilindros l'_"-_�_�r, A a ''''''u_e_ r

�"-='ea.....: Fo� '\-\PÕ F -9-WH, do Paraná). IHP, motQJ:..RCID-l='-' �",..,-,..__, -

-- -___"_""�tor n.o. 2403364 prefixo ..00
" �. F-60_V_4 elas, encerram a muitos

efixo CMF-118 parecem qualquer coisa
li-se aparente_ de tenebrosamente ine-

'''L� EU �,_ ��leto (salvado de vitável. Êsse mistério
õal ocorrencia ser registr r ndlO). Valor - Cr$ .... deve ser dissipado e
da em ata. 30.000,00.

.

istO' só se consegue pe-
8 - O Mapa de Apuraçãc, LOTE n.O 7 _ Jeep marca 10 conhecimento claro

da Concorrência deverá ser "Wil1ys Overland", modelo dos problemas de' mo-
feito logo após a abertura CJ_3-B, ano 1954, série 454_ do que cada um possa
,das Pl'opostas ria presença GB-2-231Jjt5_:B, l'nOtOl� n.O ....

julgar os infomnes, tan-
dmJ concorr.entes e por eles 4_J -5514'1, 72 HP. 4 cilh\dros tas vezes tendencios0s,
':·ubricados. prefixo JPWI-175. Obíl: en� que recebe das mais va-

9 _ Da decisão da Co- contra_se aparentemente riadas fontes. 'rO PE-
:mssao Apuradora caberá completo. Valor _ Cr$ . , . . . .

RIGO DAS R A D I A-
recllrso, 'que deverá ser en- 7000000 ç Õ E S", lançamento da
caminhado dentro de 48 LOTE ·n.o 8 _ Caminhone- Editôra !:BRASA, escri-
(flUarenta ·e oito) horas, ao te marca "International" to por _ doi� çif;mJtistas

Aprasentaça"'"'o de 11'lulos de Pensões Senhor Diretor Geral do modelo K:B-2. ano 1947 motor norte-americanos li �
'Iii . D.N.E.R. n.O GRD-2154_39172, 6 cilin_ indiscutível reputaçã.Q

16 a ( R I
10 _ Tendo em vista o dros, prefixo CTI_183. Obs:

- Schubert e Lapp -

Vilall'c;as na . ..
disposto no artig'o 195,,€ seus encontra aparentemente com

,abre a porta à compre�
I � itens IV, VI, VII e IX, dQ[: 1 t V 1 ensão 'e, portanto ao re�

PENSÕES Estatutos dos Funclonàr!os .p e o. a ar - Cr$ 70.000,00. médio para uma situa-APRESENTAÇÃO DE TíTULOS DE
P-t"b]' C" d U'- " LOTE n,O 9 _ Scraper cão !m"'ustiante. Se não

VITALí,CIAS NA 16.a CR: - O órgão pagador da ,lÁ lCOS IVIS ama0, ni:A.O
marca "Let Tourneau", mo_

- '"

.se c-oncederá previlégio nem delo IR, ../S t"'l_eladas cubicas
encontrar em sua li�

],6.° C.R. solicita que as pensionistas vitalícias, apre- -'

aneit"'s propostas fir '" "'� vraria peça pelo reem-serao � ..
-

caçamba slmplftli, comandosentem seus títulos de pensões, a fim de que sej.am atua- madas por iíêrvldores públi., mecanico, n.o S-46151Jfl,�8"B, I bOlISO,
postal a D.P.J.R.

lizados com a lei 3.765 de 7 de Maio do corrente ano. cos, autarquicos p!'tl(mrado-. prefixo SCLT_20. Obs: ên�
- Caixa Postal 4827 -

res proponentes. t t
São paulo.

11 _ O resultado da con�
COP ra-se aparen emente Pl'êC}(j; Cr$ !!cIO,OO.

correncia dependerá de M., compl�to. Valor - Cr$ .. ,. %::';;%SS%fêg%$nu·K!;,,",��\
1

-

1 C Ih 100.000,06,
��e���t�o do P��ER eO�S�st� LOTE n.o 10 = Scraper

"
- ---- ,- ,-

, A �se reserva a direito de anu-
marca "Let Totirneau", m§�

�.,'
. '(

I ar no todo ou em partes,!l.
dela IR, p/B' toneladas cubica,s 'i _

,

concorrencia, motivadamen- caçamba simples, comando "

te e com justa causa ou re- Ip�����!coSOnL·oT 52.4191-oJb"�-e6n-E _'
, .., _

".
,_

'
'

g,eitar a[.' propostas que não 1 ...., '" -. �. -
-

correspondam aos interessee. contra.st'! tl-panmtemente I

d,a 'gepartição ou que não completo, Vál!'?!! � G!'$ ,.... JUIZO DE DIREITO DA 4.a Requerente colocou uma ve- (assinado) Manoel Barbosa
100 000 00 VARA DA COMARCA DE' lha casa de madeira e pas_ ! de Lacerda. SENTENÇA:estejam dentro das condi. '_L(>TÉ r{,(j 11 CarryaJ :FLORIANÓPOLIS ! sou a residir ininterrupta- Vistos etc. Julgo por senten.ções fixadas no presente Edi-,
Scraper marca "LQt Tou1'. EDITAL DE tnTAQAO COM mente c pacificamente, com ça a justificação constante

tai2 _ Após a homologação neau", .modelo L8'I'.S=11!78; O PRAZO DE TItIN'l'A "animus ctomini" e sem qual. de folhas e folhas, em que foi

da concorrencia pelo Con. prefixo CSLT-59. Obs: enc(m� /aO) D1.AS qu�r oposição de outrem; 3,°) requerente o ['ênhor MARTI.

selho Executivo do DNER, tra-se aparentemente com. O Doutm' MANOEL BAR. - que desejando o Supllcan. NHO FELIX DOS SANTOS, a
será o [!.:m resultado publi- pleto, Valor - Cr$ 100.000,00, BOSA DE LACERDA, Juiz d� te letitim,ar �ua posse

n091
fim de que produza os seus

cado no Boletim Informa- LOTE fi,Q 12 - Betoneira Direito da 4.a Vara dos F01= termos do artigo 550 .. , do devidos e legais efeitos. Ex
tivo do Departamento Na- marca "Ran&ptl@" modelo tos da Fazenda Pública da C6digo Civil e da lei numero peça-se o competente man_

cional de Estradas de Roda- 14-S, série 13239, capMida.g� Comarca de Florianópolis, 2,437 de 7 de março de 1955,

I'
dado de citação aos conflnan

gem, ficando o licitante ven- para 300 litros, motor Lê Roy, Capital do Estado de Santa REQUER a Vossa Excelencia tes do imóvel em questão,
cedor obrigado a recolher it modelo D-140-PlO, série.... Catarina, na forma da lei, se digne deternlinar-sejam bem c,omo ao representante
Tesouraria, a importancia 170136, 15_HP, 4 cilindros, etc.

I
tomados os depoimentos das da Fazenda do Estado e do

total oferecida dentro de 15 prefixo BTR-93. Obs: encon_ FAZ SABER aos que (} pn!: test�munha�' abaixo arrola_ Orgão ·do Ministério Público

(quinze) dias consecutivos tra-se sem motor,. Valor - sente edital. de citação ,com.o das a- fim de q1J� seja justf- na peElsôa do doutor 4.° Pro-

praça contados da data da ptlbli- Cr$ 40.000.00. prazo de trmta (30) dIas VI- ficada a pClSSe do requerentê motor Público e do DJretor do
cação. ' LOT�,n.o 13" -_ Beton.eh'a r�m ou dele conhecimento c, de acordo com o artigo 455 S.erviço de Patrimônio da
'13 _ O proponente fica (marca C.M.q•. n.o, MIC-5022, ,IVet'em ,IH!!) por parte de do Código de Processo Civil, União, para todos contesta�

ANTONIO obrigado a retirar todos os I modelo }�) sen�. � ,35�, com MARTIN'Hó FELIX POS citados os confinantes co- rem o pedido, querendo, no
materiais adquiridos .no pra-

motor Whj(lOJwm n. . ..

: I S�NTOS, na aç�o de. U,$UCfh nhecidos, o Ministério Públi- prazo da lei. Outrossim ci-

I
zo de 15 (quinze) dias para I 252.749, preflxo.ll'f'M,,4�,. Obs. ; pia0, em que. lequele? p�� co @ Q. Dominio �a União e, tem-se por edital com o 'pra
veículo::' e máquÍl.las e de 30 encontra-se apal'e,fite�tlfit@ 'r�nte este �u:zo, lhe fo� .dll'l- por ed�tal G ÇlQnfm.ante defJ- zo de trinta 130) dias, os in
(trinta) dias para sucata a completo. Valor - Cr$ .... gHili ª petlçao do te�)l ,se- conI:eclclo e outros mteressa- teressados incertos, citação
ser pesada. A crit�rio do 150.000,00.

° .
"

. gUlnte: =, ,Exc.elentlu-;In:O dcs mcertos
_

nos t�rmos. da essa que deverã Dêr feita de
Eng. Chefe do SerVIço, este LOTE -no 14 - DIS,tIlbUl_1 Senhor poutOl jlU� de DH'el- presente açao e afmal Jul� 'conformidade com o artigo
prazo poderâ !>,n' prorrogadO dora de as��1to marca 'Stan_ to da,4. Vara desta C{)l'Ill3;j:, gada procedente e expe.d�do 455 paragrafo l.0 do Código
até 30 (trinta) dias mais, dard stee� n,O' 6399-1 mO-I ca. �.ARTINH� ��LIX DOS J mandaçlo e transcnçao. de Processo Civil. Custas a

14 _ Para a retirada do de.lo SJ�-i)71.5,: Mm mot�r S�� r?s: braslleno, cas�d�, Protesea-se ),)I'ov3r o alegado final. P.R.I. Florianópolis, 8
material o proponente ven- WIS?OnSm, p�efIxo DAIOSu3â, m!�ItaI :ef.ormado. domlC�. conl os depoimentos do inte- de julho de 1960. (assinado)
�edor fica obrigado ao pa- Obs. encontra-se .aparente. ha60 ª �!'ls!Cien�e em CoqueI- re�'3ado e testemunhas, vis- Manoel Barbosa. de Lacerda
g-ament,(') da import.ancia to- mente completa. Valor -

.. ros, nestli- {l�p!t�L p�r seu �oria e por todos os meios Juiz de Direito da 4.1l> Vara.
",ai oferEcida correndo por Cr$ 30.000,00, procurador nt} fim ª,sslnªqo, permitidos em Direito. Valor E, para que chegue ao conhe_
.:ua COlilta 'exclusivamente LOTE n.o 15 ==' Rolo com- vem dizer e reque�er a V('ls�a da causa: Cr$ 2.100,00. Nes'- cimento àe todos mandou
�odas as despe�as de tran8� pressor marca "Rubet", fil�rj� Excele":cia o �egl1mte: - 1.0 _es termos Pede Deferimento. expedir o presente edital que
ferencia ou remocão dos H-14-20. de 10 a 12 toneladas � qu� e :oo��]Uldor de um ter- i<'lorianól'lolis, �O de Maio de

. será fixado no lugar de cou_

mesmo;; materiais.
"

com motor HerculeE', mod�lo r�n(j d€l f9pna, }etang?la�: 1960. (assinado) Estevam tume e publicado na forma
a) _ Os materiais serão WXLO-3 Jl.O 192990, prefIxo Situado TI.o l�l!�IU . Qoquellos �'regapani. Estavam eDtam- da lei. Dado e passado nesta

5 U Lo'1 retirados sem escolha ou RCHU-:5�. Obs: ClOro motor no sub-dIS.tl'ltO do. IDlltreito, l)ilh&s estaduais no valor de �idade de F'lorlanópolis, aos

preferencia do proponente recondlclOnado e fl,pal'tmt�- nesta C�pltal, devld�menti:! Cr$ 4,00 inclusive a respecti- onze dias do mês de julhO do

por lote completo; mente completo. 'V.alor �'
" cfH'actel?Zado no croqUis ane_ va taxa de sauge pública eS- ano de mil novecentos e ses-

b) _ O licitante do (n) Cr$ 150.000,00. x() n16dm�o 8,00 metr?s de taduaL Em a dita petlQão foi senta. Eu, Vinicius Gonzaga,
lote (s) 21, 22 e 35 se obriga LOTE n.o 16 - Bomba com terras d@,ll'@Hte fl.9 sul, a Es.. proferidO o seguinte despa- EDcrivão o subscrevi (assi
). :'etirar o excelente que motor conjugado marca "�8:e írz,da Fett, ii. mesma, largura ::ho: - A. à conclusão Floria- nado) Manoel Barbosa de
houver; pagando pelo (s) ger", modelo 2�AJi3S-1,. sene nos fundm',. o�1de I\lxtt'€lma nópolis, 31 de maio de 1960. Lacerda - Juiz de Direito da
mesmo IS) o valor propos- P-71472, com motqr Wlscon- com quem dIreito for, por.. 'as�':nado) Manoel Barbosa 4.a Vara.
to sin, modelo ABD n.O 4.'78913, 30,00 metros de extensão da de Lacerda. Subindo os autos

15 _ Findo o prazo a que prefixo BMJA_103. Obs: en- frente ao sul, em ambos os à conclusão foi proferido o

se refere o item 12, sem que contra-se aparentemente lados, eK�remando a leste 3eguinte despacho: Disigne
:> proponente vencedor te- completa. Valor - Cr$ .... com Mana de. Souza e ao 0 senhor Escrivão dia e hora

.lha J'eit-a o pagamento da 5.000,00. oeste com Valenano Betten_ para a justificação, ciêntes

importancia total oferecida, LOTE n.o 17 - Trator de court Lopes; 2.°) que a posse os interes�'),dos e o doutor 4.0

M O O E R N A ii propost.a vencedora tor- esteiras marca "cate_rpillar" deste terreno data de mai9 Promotor Público. Florianó
nar-se-á caduca e sem valor, m.odeJo D.7, motor DIesel de de 37 anos, onde em 1923 o pÓlis, 22 de junho de 1960,

(asa
Vende_se espaçoíla residência, com 4 quartos, salão,

sala de almôço, banheiro completo, toilette, cozinha, ('

dep. de empregada. Tem telefone. Cr$ 1.350.000,00 - 50%
financiados em 3 anos. Tab. Price. Rua Joaquim Costa 27,
Agronômica, próxima do Abrigo de Menores. Tel.: 2577.
Dias úteis na parte da manhã.

V E N D E - S E
VENDE-SE DUAS CASAS DE

à rua Prof. Maria Júlia Frar,co, 11.0' 25,
tal. Tl'atar com ENCANADOR TRI,L f

_SII> 4.sF_
------����----�'

(lIíício

(AMIONET:E DKW 1960 equipa_da
VENDE-SE - Tratar na firma Machado & Cia.

SIA. Comér.cio e Agências.

APRENDA INGLES
com o Prol. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

Apreensões de Animais
Em c'umprimento ao qúe preceitua a Codifica�ão

Municipal de Florianópolis, no seu art. '762, a Prefeitura

desta Ca,pita1 comunica que serão apreendidos todos os

animais que forem encontrados em abandono transi

tando em via pública.

V E N D E',D O R E S
Precisa-se de rapazes para vendedores nesta

l' para via,i.ar para o interior paga-se bem.

Tratar no Hotel Cruzeiro com o �gR.

CARLOS.

I)

-BOSSA.
NOVA.

UM A REVISTA REALMENTE

Alfreçlo Xavier Vieira e família, tendo transferido sua

: esidência para (:)u_tl'!') M-qnicípig e pão lhes tendo sido

possível despedil.'�se pe[l30alment� �as pessoas qe suas re

lações, o fazem por êste meio, E ofel'ec�m sua n(}vª residêl1
cia na cida(le de Bl'\lsque, ài Rua João Hauer. 12'7,

Na referida cidade ficam ao inteiro dispor das pessoa,-'
tlmigas. BRUSQUE, 10 de julho de 1.960

I A L U G A-S E
I UM DEPóSITO NA RUA CONSELHEIRO MAFRA,
I 35 - COM A ESTRADA PELO CAES PORTO DO MER
I CAPO. � TRATAR RUA TENENTE SILVEIRA, 50.

I
-�_.-.- , ... - ._- _.' .. _._. - .-

PARTICIPAÇÃO
Maul'o Luiz Guimarães Collaço; .Juçá Rebê10 CoBaço,

participam aos parentes e pessoas amigas o nascimento
-

de sua filhinha LUCIANE REBÊLO COLLAÇO, ocorri
do no dia 12 do corrente na Maternidade Dr. Carlos
Conêa.

Â'

Vinicius Gonzaga

Confere com o original.

O Escrivão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ClubeDoze de Agôsfo Dia 16 HOJE
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de pento o

"
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Elegante, confortável e econômico, o DAUPHINE é o

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

bom automóvel: 4 portas, excelente vi§ibilidªcl�, amplo
PQrtª�mªIª§! agilidade e veleeidade surpreendentes. Seu
motor de 3J H, P, consegue fazer em média, mais dª
16 km com 1 litro d� gasolina! E ti nova @ fa-buI0�a
suspensão IIAEROSTA8LE:I. garante u� rodar macro

e suave, aliado ª um@ ®3tabll,dade sem Igual! Mas ... as

palavras não bastam para descrever o DAUPHINE:
venha vê-lo de perto!
DAUPHINE ......", wm g\dÇ?�55e:> mundial,
�-.

. _. .' . -

@Iegªnte\ ç Qn fº r t� 'Í! e L

EXPOC::IÇA�O NO' ÇC SA'L'"""cÇ.'! DEEM _",,;. -

_. __ .;:) -- __ Vbg --

NACIONAIS LIDA.DISIRIBrlDORA DE PRODUTOS

RUA FELIPE SCHMIDT, 60

Urn produto) da WILLYS-OVERLAND 00 BRASIL S. A.
SÃO BERI-,JARDO DO C,>'1,1PO - ESTADO DE SÃO PAULO

feiras
ondas médias

11,05 horas
e curtasRÁDIO GUARUJÁ

a partir de Agôsfo-- l.as. 4.as. e.6.as

Interpr�tação do "cast" de rádio_teatro da Pioneira

Direção de,. OSCAR BERENDT

Contra-l;:'llrra de Mauro Melo.

Sonoplastia de Onelio Souza

· ..f

dores têm, também, respon
sabilidade no pagamento pleí
teado pelas requerentes, vis
to serem êles litisconsortes
neceasáríos. Assim, promo
vem a presente ação ordiná
ria de cobrança de prêmio de
seguro (art. 291 e seguintes
do C.P.C.), cumulada com a

O DOUTOR JAYMOR GUIMARÁES COLLAÇO, de recuperação de indeniza •

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU, ção, por rateio, farto 155 do
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FóRMA C.P.C.), contra a firma "Pro_
DA LEI, ETC.. dutos de Pesca Ganchos

'�""_ .,�?'.r Ltda.", com séde nesta Co.
FAZ SABER aos que o pre, Autoras requereram, digo, marca, num total de Cr$ ..

sente edital virem ou dele �mitiram em 12/11/57, uma 104.422,40, chamando como

conhecimento tiverem, expe- apólice coletiva de número litisconsortes neceseáríos (art
dido nos autos de n.? 45 de 39.528, com a duração corres. 88 do C.P.C.) os srs, Pedro
ação ordínáría de cobrança, pondente ao período de 12/ Manoel Euzébio e Dr. Sylvio
cumulada com a de reeupe, 11/57 a 12/11/58, cobrindo o Potsch, pedindo a 'citação .da
ração de índenízaçâo de si- seguro os riscos de perda to. primeira na pessõa do seu

nistro, por rateio, tundamen, �al e despesaa de socorro ou representante legal nesta Co
tada nae Condições Gerais salvamento do barco de pes- marca e 09 demais por pre
da Apólice e nos artigos 88 e �a Merkur, registrado na Ca- catória ao Juizo da Capital
seguintes, 155, 169, 175, 176, .)itania dos Portos de Santa da República (ex), requereu,
291 e seguintes do Código do Jatarina município de Sãe do a condenação a ré, solida
Processo Civil e 470 do Códí, Francisco, sob n,o 394, sendo riamente com os lltísconsor;
go Comercial, em virtude da l proposta assinada' pelo re. tes acima mencionados, no

falta de pagamento de preso _)reüentante legal da firma pagamento do líquido e certo
tacões vencidas do prêmio de "Produtos de Pesca Gancho: Cr$ 104.422,40 bem como [u;
seguro e em COn��U\l�ncia do Ltda.", com séde neste Mu. ros de mora, custas do pro.
valor do I:}ª\,Qª Dini�trado ser nicípio. 2 - que a quantia cesso, honorários de advoga.
superi(w aI;! do seguro realí- segurada erl\: de seiscentos do na base de 20% e nae de

zag01 �m euja ação são auto. mil cru�el�s (Cr$ 600.000,00) mais cominações legais. Re
ras, !:iuI América Terrestre, figuralldQ como líder no se- quer os depoimentos pessoais
Marítimos e Acidentes, Com· gUI'O coletivo a Sul América dos réus, na fórma da lei.

panhía de SegurQ�� �Gnial t'errestre e Marítimos e Aci. Protestando por todos OD

Companhiq NMiooªl de Se. dentee, com Cr$ 300.000,00, fi- meíos de provas em direito

gllIg§ tl�lH\is, BI'n'borema .urando as demais com Cr$. permitidos, por perícias, ar.
,00.000,00, Q�da. uma, tendo bitramentos, juntada de no

Companhia de Seguros Oe, sidq QOh\'tlficlonadQ que o pa; vos documentos, depoimentos,
rals e a Sul América TerreD. .amsnto do correspondente pessoais e de testemunhos,

,-
tre y Marítima S.A .. "= oam. .ería feito em quatro presta- etc., e dando o valor de Cr$.
panhia de ���U\�iô ôeneral�s. ções; 3 _ que em aÍl/58 hou- 105.000,00. Espera Deferi
sendo fié, a Firma comerctal ve acidenta com o barco re, mento. Bíguaçu, _ 20/X/59.

t "Produtos de Pesca Ganchos ferido, nas imediacões da (Ass.) Antônio Gomes de AI.
Ltda.", com séde em Bígua- Praia ele Fóra Baia Norte de meida. (Selada legalmente)
çu, Estado de f:?ªntll �ªtari- Florianópolis, 'sendo que após DESPACHO - "A. Como re

na, segQH\t1í\ @ pf'{)pri@iária entendimentos entre o 91'. quer. Big. 21.10.59 IAss.)
na ªt!�síi\ª dfl @vento, do bar- Gustavo Hein. Companhia Leonardo Bunn - Juiz de
co §ii(\t['�n\{i6. Merkur, que se líder e Empresa Nacional de Paz no exercício de Juiz de
Pl\OCéssa perante êste Juizo e Navegação Hoepcke de Flo- Direito. "PETIÇÃO - (Re
cartório, que atendendo ao ríanópolís, foi encarregada sumo) - Exmo. Dr. Juiz de
que lhe foi requsrtêe pelas do Salvamento, esta ultima; Direito da Comarca de ai,
autoras e teneo em vista só 4 _:_ o seguro. eobria sómente guaçu. A Sul América Terres
ter sido cumprida a citação 1S coberturas de Perda total tre, Marítimos e Acidentes -
por precatória por íntermé., e despesas de socorroa e sal, Companhia de Seguros e ou.

dio do Juizo da 1.a Vara Oi, 'lamento e em virtude da tras, n09 autos dia ação de
vel, do antigo Di��'lte Fede. ',>recária da proprietária de cobrança ordinária de prê,
ral, hoje E%ª,da clã Ouana. barco Merkur, ficou estabe, mio de seguro, cumulada com

b"""·, aa .... relaeão ao Iítíscon- a de recuperação de indení.., ... "_".,,. .ecído que, :i\'\f\!. os salva.
•

sorte Dr. Sylvio Potech, não """" zação de slnístro por rateiomente, contra comprovan- "

podendo a mesma ser cum-
h' Ii que movem contra a firma

nrida em relação ao outro li. '6es, a compan la tder, pOI "Produtos de Pesca Ganchos
tísconsorte sr. Perl"" Manoel sua sucursal em Florianópo- td

A

_'A.....
üs, correria com ae despesae L a.", vem, por seu procura-

Euzéb�ol �m v1l'tude de se
do salvamento, despesas es- dor infra assinado requerer a

acllM' tiín lugar Ignorado, ' citação por edital contra o

conforme certidão do sr. Ofi- tas que foram pagas e que litisconsorte Pedro Euzébio,
cial de Justiça, a fls. 14 V. dos Importou em ors. 101.075,50; digo Pedro Manoel E.u�ébjo- __
autos da mencionada preea-

- que sendo o valor.decl�r;,a.
que Se sneontra erh"'-lug"ap' in�

tórla, pelo presente edital, do da embarcação de Cr$ :.
t

-

bid �i'

J.OOO.OOO,OO, .contorme cláu- cer o e nao ea 1 o, co ....orme
que pará' aríxaae . na séde certidão a fls 14 dada nelo-"'� sula IV, das Condições da .,.

deste Juiz."', "-"0 lugar de cos. sr Ofl'cl'al de Justl'ça da 1 a
- -" U

Apóll.·ce, a segurada é gegu.
.

.

tum", "', por cópia, publicado Vara Cl'vel do Rl'O nos autos., "
radora de si mesma pela '

no prazo máximo de quinze
quantia de Cr$ 2.400.000,00, da precatória a êste Juizo

dias, a contar desta data,
participando, em proporção, expedida, se publicando edi

uma vez no órgá9 6,ficial do
'om os demais segurados dos tal no ór�ão oficial do �st�.

restado, Uffi!\ vei!i no órgão ::: .
. do e e mJornal de Flonano

oficial !;la estaào da Guana. o�us que a estes .mcumbe, �m polis bem como no órgão ofi.
bara e pele ment)S, duas ve. vlrtU{1� .do �ontlat?, e �sslm I cial do estado da Guanabara
zes em jornal da capital do a pa;tlclpaçao da fIrma 'Pro., e em um jornal do mesmo e9.

Esta«6 e duas vezes em jor- duto..}" ,de Pesca Gan�hos tado. DESPACHO - '''J. Co
nal editado no estado da Ltda. e de Cr$ 80.860,�0, -! mo requer. publique-se edi.
Guanabara, CITA o ftr, PE- 6 - �ue a segurada �ao. pa. tais com o prazo de trinta
DRO MANOEL EUZli:BIO, gou 19�almente A a� ultImas

dias. Big. 22·6.60. (Ass.)
brasileiro, solteiro, pescador, prestaçoes do pre�lO do s�- Jaymor duimarães Collaco.

_ residente em lugar não lSabl. g�ro n? total de vmte e tres
"E para que chegue ao conh'e

do, para no pl'azo de trinta ml� qumh�ntos e sessenta e cimento dos interessados e

dias, a ceutar da data da pri· dOIS cLruzelros. (Cr$ 2,3.562.'00), ninguém possa alegar igno
meira publicação deste, fazer. e ne:1"as condlçoes, e. a fIrma rância mandou expedir o

se representar na causa por segurada, dev�dora. �s �e�u. pre[�nte edital, na fórma da

advogado legalmente habUi. radoras e aqUI petlClOnanas, lei Dado e passado nesta ci

tado e contestaI" no prazo da quantia de. Cr$ 104.�22,40, dacte de Biguaçu, estado de

legal, a petição inicial abai- be� ?omo os Juros legaIS dos
Santa Catarina, aos oito dias

xo resumida, alegandO o que prenuos atrazados; 7.-: que do mês de julho do ano de

se lhe o-ferecer em defeoo de. em 15/9/58,. no OfICIO de
mil novecentos e sessenta.

seus direitos, sob pena de dea Not�S.e RegIstro de Contratoa Eu, Escrivão, (asa.) Emidio
corrido o prazo de lei, se con:.. Mantlmos, de Fernan�o Ro-

A. Virissimo, o datilografei,
siderar perfeita a citação e cha ,La.ssance, da Caplt�l da e subscrevi.
ter início ô prazo para con· Repubhca (ex�, sob n. 28, Jaymor Guimarães Collaço
testação, na fórma da lei. a fls, 83 v., a f�rma segurada (ass.)
PETICÃO INICIAL: - Exmo. promoveu escntura de pro. Juiz de Direito.
Sr. Dr. Juiz de Direito da Co. messa de compra e venda ,a Confére com o original,
marca de Biguaçu. A Sul f�vor de Pedro Manoel Euze- afixado no lugar de costume.
América Terrestres, Mariti· blO, sendo nomeado bastante O Escrivão,
mos e' Acidentes - Compa. procurador da Llegurada o Dr. Emidio A. Virissimo,
nhia de Seguros, a Colonial Sylvio Potsch, para o fim es.

Companhia Nacional de Se. peclal de assinar escritura,
PI·ano _ VENDE-SEgurQ[\ Gerais, a Borbo1'ema sendo que na mesma data, a

Companhia de Seguros Ge. fls, 84, sob n.o 28, foi lavrada
1'o.is e a Sud América Terres. escritura de cessão de parte
tre y Marítima S. A., Com- de outro de prOmeS9.:l, entre

paftia de Seguros Generales, o promitente comprador e o

nos autos da Ação Ordinária Dr. Sylvio Potsch, na qual
de cobrança de prêmio de se· Pedro Manoel Euzébio cedeu

gUI'O cumulada com a de re. a metade dos direitos sôbre

cupe�ação de indenizaçãQ de o barco Merkur ao outorgado
sinistro. por rateio, que mo· cessionário Dr. Sylvio Potsch;
vem contra a firma comer- 8 - que a segurada, ao tem

cial "Produtos de Pesca Gan. po da escritura de promessa

chos Ltda.", vêm, por n�u e venda, éra devedora às pe.

procurador, infra assinado, ticionáriac, e, de acôrdo com

expôr e afinal requerer a V, o art. 470 do Código Comer_

Exa., o seguinte: 1 - que as cial os promitentes compra ..

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE BIGUAÇU
ESTADO DE SANTA CATARINA

..

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

Vende-se um piano, ale_
mão, em bom estado de con

servação. Tratar na "Casa

Ancora de Ouro", rua FeP.

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA

PLANTÕES DE FARMÁCIA
MÊS DE JULHO

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

Farmácia sto. Ãntônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense
Fatmácia Noturna
Farmácia Noturna

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Traj ano
Rua Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Antô nio, Noturna e Vitóriu.

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

ESTREITO

17 - Domingú Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

2'1 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio

31 _ Domingo Farmáciâ Catarinense Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetua do pelas farmáci&d do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia aut� rização dêste Departamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(lINI(A SANTA (ATARINA

"O JlST�O" o AUlS AlfTIOO DLUUO DJI S. CATARINA

Curso de EspeclaUzação DO 1lOlp1-
R E D A f O R E S tal doe Servldore. do :latad.o.

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André (SerViço do prot Mariano d• .AJlc
Nilo T'adasco - Pedro Paulo MachaGo - Zury Macha-" drade ). consult";: Pela;m&llhã no

do - Paulo da Costa Ramos _ Carlos A. Silveira Lenzi Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15,30 �oras em diante no consut-

tório, à Rua Nune. Macbado, 17,
C O L A BO R A D O R E S esquina da Tlradente. - Tel."

Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral 2766. Re,ldêncla - Rua Ilue·
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _I chal Gama D'Eça. n.o 141. - Tel.

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof. 3120·

Mancel ito ue Ornellas - Dr. Milton Leite da. Costa - ----tot-------
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter DR. AYRTON DE OLl-

Langü - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teivs - VEIRA
Doralécio Soares - Dr. F'on tou ra Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

EDITORA "O ESTADO'· L'fOA.

é) �6tadrJ.
Mua ConaeJheiro lUllfra, 160

telefone 3022 - Ceca. Posta! 13�

b:nderêço Teleiráfico ESTADO

UIHETOH
f{ li ue n s de Arruda Ramo!

(; E R E-N TE
j iI"�!lnl<'()S Per-na ndas de AQUIDO

PUBLiCIDA[)1
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso.

HIPR.S.NTANT.
1i.�preuntaç6ea A. S. Lu. Ltcla.
;.no: - Rua Senador' na.tu •• - ... AD'"

Tel. 216.24
� Paulo Rua Vltórl. '67 - t"'.l II -

Te). S"'-8....
Sltrvtço TeJelTáfko da, UNIT.l1J PR.lS8 IlJ - P)

AGENTES li: CORa.IJSPO,�D.NT�,
"III Todos C)8 lDuniclpi4a (. �ANTA CATARINA

ANUNC .J8
� ..&Iabt ... ("00111110. d", acordo cu,", /I tabel.... Vll;'õfl

A.Sf;I;..J '\ TURA '\NUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusahiliza pelos
("f)I,'" ('llT{I� t'rn}tidnf... r.(\' Ar1;n,-" f:t"�",n�l'd().
---------------------------------------------

Persianas
POSSUIMOS TÉCN co ESPECIALIZA·
DO EM (ONSÊRT DE PERSIANAS

Casa Laud res, Ltda.
Rua Deodoro. 15 - 'tel. 3820

.e.� 8••••0••••••••••••••••••••••�••••

I

João M�rttz S. 6.
,

----�--------------------------.---------

;r", · nos \tAPeJOS
,�

,:tr',*
. J

�A SOREltA:-'�· I'H ..\� \ I� IJ�: '0\ �:\IHln, - l.:'f,jl L' ..

111· A I"f.LII'E SCHMIDT
FlUA!. ·'A SABEKANA" DISTRITO 00 I:S� ,.[1'[0 - CANTO

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. - lo.a REGIAO - S.C.
Rua 14 de Julho (Bairro Bela Vista) - COQUEIROS

Dr. Hélio Peixof"CAFEZINHO, NÃO!
CAFE ZITO! ADVOGADO

I Escritórh.J - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 20 Andar -

Sala 4.
Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLíNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe

dro Demoro 1.627 - Estrei·

to, das 16 ào 19 horas (aQ 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'AVILA

CIRURGIA GlilRAL

Doenças de Senhora. - procta

logla - Eletricidade Médica.
Consultório: Rua Victor lIIe'-
relles n.o 28 -- Teletone 8307

Consultas: Dal I r. bora. em diante,
Residência: Fone, 8.,UI. Rua Blu..
menau. n 71.

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

:lndicadur Profissional!� ,,'�'�"'" - � .. _� lIa 'a 1..
DR. aENRIQUE PRISCO DR. HUBI GOMES' -!

- IDR. GUARA(Y A.:
I
I
i
• CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Cirurgião Dentista : Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
• (Praça Etelv.ina Luz)

EspecIalista eu. dentaduras ana; •

G 1 B· t _•••••••_ --
Rua a. it enconrt a, 121. tõmícas. Horário: Daa 8 às 12 is ATENDENDO DIARIÀMENTE NA
I'elefone; 2651:
Consultéríer

rcua Felipe Schmldt a. 37. A_Iso. sua dístcnta cl1entela Que

�sq. �J varo de Carvalbo.

,mudou
seu consultório para .. rU<I

.... 1:f°1C6&OrIOo:. 1800 di
.

_

Fel1pe SCl\mldt, n. 39-A - Em
.. ·as , as " larIa

..

mente exceto aos sábados frente a Padaría Cartoca,

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!'icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.

Hixterosalplugug ra.Ila Radiografia Obstétrica

(Gruvidêz) - RadiOlogia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEl\lENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:Il:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. Onlbus à por

ta (Almte. Lamêgo).

•1l'DICO MENDONÇA

!tende com hora marcade

PARAISO

L O T E S

MeDICO

SANTOSOperaoõ_ - Doença. de S.JllIo.
ra. - Clínica de Adulto. Pré-Natal - Partos - Ope

rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R��8idênci. :

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE .CRIANÇAS

. "o''''4)rl.. • !l l. Con.""''''

DOENÇAS DO PULJI,U.O -

- TUBEltCULOS. -

Conlult.()rlo - Rua FeUp.

Schmldt, 8� - Tel. 1801.

Horárló: das J.4 li 16 l:I.orM.

Relldêncla -. Felipe Schmldt,
n.o 127.

•• " ..relU. La. U6A ...,. I lj .. ,IlDda • 1· .....'.1..

•
••• 15 •• 17 bor ...

rei. - IU4rLOII.lANOP0l..111

Doençás Nervosas e Mentais -
Clinica Geral·

Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Arettvae sexual
Tratamento pelo Eletrochoque. com anestesia -

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

Psicoterapia .

Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

DRA. EVA B. 5(HWEIDSON BICHLER
CLlNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

nu. ANTON lO MUNIZ DE

ARAGÃO
h,specla,lista em molêst.iaj, de anus e recto

r �a Lamento de hemorroidas. fi8�u!al!. etc.

Clllur,ia &na}
CONSULTÓRIO: - F.ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

,·onsult.õrlo: Joãc. Pinto, 14 -

onsulta: dai JI) à' 17 bora., dlá

"lamente. Meno, 110••ábado. Re

':,I,'nl'l", Bocal\1va, 135. Fone 2714

1553 -

DR. ARMANDO VALERIO DE ASSISDENTADURAS INFERIORES
Mc:TODO PRÓPRIO

I
DH. WALMOR ZOMER

GARCIA

I 1':;.>I()maaO pela Faculdade Naclo
Udl ue MediCina da Unlv-.r.ldad.

FIXAÇAO GARANTIDA

RAUL P'�RfIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislas':-
Escrttório: Rua Joio P1nto n 1. lObo

tt"lefone u. 2.�e7 - Caixa p�jjJial n. U

bOR.ABIO: DM 18 U 17 bor...
xxx

DR. MOORRIS �(HWEIDSON

Comunica aos seus clientes o novo horário

tas.
DE MANHA - das 10 as 12 horas

DE TARDE - dãS 4 as (J horas

Consultas Rua Nunes Machado•. 7 fone 3738.<10 BrlllU CIRURGlALJ DENTISTA

Escritório de Adyocacia
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 cíveis, comerpíaís, crimi
nais e tíscaís - Administração de bens - Locação e ven·

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

I
!<;x_Interno por concurso da ••ter.

.nldade_Escola. (SerViço do prot.

OctáVio Rodrigues Lima). 1:.:

ln terno do Serviço de Clrurgl. do

Hosplta.l I.A.P E.T.C. CIo Rio. de

j"a.nelro. MédlC� do Hoapltal de

Caridade e da Maternidade Dr.

Cariai Corrêa.

UOENÇAS DE SENHORAS-
PARTOS 9PERAÇOE� Cohr erande facilidade de pagamento vende-se lotes
PARTO SEM DOR pelO métOdO.. b

• .'

'

• ,

Oslco-protllatlco -a longo prazo sem Juros, sitos a rua Lauro Lmhares, �ro-
ConSUltório: Rua João pinto n. 10, ximo a Penitenciáda. Podendo o comprador construir �ua

da. 16.00 àa 11>.00 hora•. Atende casa, imediatamente.
com boru marcadu. Telefone Vemlas: Edifício Montepio 3.0 anda.r - Sala 305
3035 -. Residência: Rua General

{<'one 23Jl e 3426.

DIPLOMAPO PELA UNIVERSIDADE DO f'ARANA

RAIOS X - PONTES - PIVôS

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

de consul-

..

��==============�
Blttencourt n. 101.

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

,

I CLUBE RECREATIVO

6 DE .) A N E I R O

r"·S·YNTEIloi• • •

i para o asso.alho I
• •

Id o seu E s c r i t ó r i o o u L a r !
· :

I Beleza :

: Distinção I
I Durabilidadei

Informações e Orçamento I
: Osvaldo Meira i
I Av. Mauro Ramos 206 - Fone 2758 ,.I ••••••••••8.............................. .

._- ._-_._--- ........ ---- MOTOCICLETA V'ENDE-SE
Vende-se uma Motocicleta B. S. A.
em forma. Tratar na Prainha, nr. 153

DR. LAURO DAURA
CLINICA G1IRAL

�:speCla.l1.ta em moléltla. 11. Se
nhoras e vlal urinárIa•. Cura ra_

dicai das .In!ecçõe. agudu • crô
'J.�as. <10 �parêlho genlto_urlnárlo
m Ilmb('s v' aexo.. Doença. do

.parêlho DIgestivo. do .t.tema

.ervoso. JJor,rlo: 10� 11 11 e

"., a8 ó bora. - Coll.lUlt6rlo:
'lua Tlradente.. 12 - 1.0 andar

Fone 3246. Relldêncla:.u
I.acerda Coutlnho. 11 (ChiCU. do
Espanha - FolI.. 11M.

aUi: F'lnclsco Tolenllno, n.' II

Estreito -

,1
! I

I
I I

I
I
1

J U L H O

-

... __ .- ...... ..=. _ __.,.".__......... _. -

nJA 16 SÁBADO

"UM BARRIGA .

VERDE EM GAZZA"
I Documentário Cinematográfico e comentando

!. EGITO - SIRIA - ISRAEL
i 20,00 HORAS ENTRADA FRANCA

DIA 16 - Sessão Cinematográfica

DIA 17 - Domingo - Enc0ntro dos Brotinhos

. J DIA 31 - Domingo - Encontro dos Brotinhos.

i j

ESTREITO

PROGRAMA PARA O MÊS DE JULHO

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

Dia 16 Sabado - Soirée escolha Miss
Continente da� 23 às 4 horas

Dia 21 Quinta_Feira - Bingo Dan_

çante elas 20 às 22 horas
Dia 23 Sabaelo Bingo Dançante das

20 às 23 horas
Dia 24 Domingo � Brotolandia das

19 às 23 horas
Dia 28 Quinta_feira - Bingo Dan

çante das 20 às 22 horas
Dia 31 Doming·o .- Brotolandia das

19 às 23 hqras
NOTA. A apreL'entação da carteira

ele sócio e o talão dÇl mês de julho.

- ..=====�=::::
...
:==='
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7"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 16 DE JULHO DE 1960

.f.k

GRÊMIO ESPORTIVO "0 - Domingo com início às 8 horas no Cam po do Osvaldo Cruz.ESTADO" X TAUBATÉ ESPORTE CLUBE
------------------------

, TREZE E Mil
ass â%SssssssssnssssuusssiiôSjÊssôsssÉiiêôsNTiõSi;DE ABERTURA DO CAMPEONATO iiÀôôiiisTÃSjjÊssf96ÔssSSSbssssnSSbs'{ssSSSSSSSbSSS'
COM A PUGNA ENTRE OS CONJUNTOS DO TAMANDARÉ E TREZE DE MAIO, MARCADA PARA ÀS 15 HORAS, INAUGURA-SE, HOJE, A DISPU··
TA DO CAMPEONATO AMADORISTA DA CIDADE. BOA PELEJA DEVERÃO PROPORCIONAR OS DOIS QUADROS QUE ESTÃO BEM PREPARADOS
E CONFIANTES NAS POSSIBILIDADES DOS SEUS RAPAZES. 'O TAMANDARÉ, COMO SE SABE, roto VENCEDOR, SÁBADO, ÚLTIMO, DO "IN1·
fIUM" DA CATEGORIA. ESPORTISTA: VAMOS PRESTÍGI'AR A DISPUTA DO CERTAME, COMPARECENDO AOS SEUS ENCONTROS, AOS SÁBA

DOS, À TARDE, NO ESTÁDIO PRAIANO!
aSS%%S,SSS%%SSSSSSSSSSSSSSSS%SS%SSS\%SSSSSSSSSSSSSSSSS%%SS\iSSSSSSssssssSSSSSS%SSSSSSssssssSSSSSS%%%%SSSSSSSSSSS%SSS%SS1SSS%SSSSSSssssssxSSSSSS%SSSS�S%S%SSS\\'

.

---
- ,__

.

xxx

o estádio da Federação Atlética Catarinense aos

poucos acorda .do sono etérno a que estava destinado .

. Depois de totalmente destruido, um punhado de idea

i listas do esporte amador em nossa capital está tentan
. do recuperar áquilo que foi o orgulho do nosso esporte.
Tudo é trabalho _e ação, por parte da diretoria da FAC.

presidida pelo sr, Oc]y Varela. Que o público prestigie
ésta justa campanha, comparecendo aos [ôgos de cam

peonato de futebol de salão, contribuindo assiffi. decidi

damente, para que tenhamos um novo estádio para os

esportes amadores.
_ .,._

.
xxx _)

Blumenan será séde do 100 campeonato brasileiro de

�_L _j_iII""�"�_.""�. tênis, o que deverá ser motivo de júbilo para nós cata-

A d d T bai rinenses uma vêz que a cidade interiorana terá a rega-
s qua ras o a ajara

.,
.

" BI f d ti lia de ser a única cidade do [ntertcr de um Estado a se-
ue umenau, oram e

l-I
. -

I t'
d t b d diar tão importante competição, pe o menos a e o mo-
amen e o serva as e ana- .

'

d
I' d I li t mento Entre as solenidades programadas, podemos es-
isa as, pe os pau IS as que,· , _ _

id f' tacar no dia 16 o desfile das delegaçoes, a execuçao
s: consi eram magng Ica" .

ôb tôd t d do Hino Nacional hasteamento da bandeira e Jura-
so re o os os pon os e

'
.,- I

.

t mento do Atléta. Os Jogos serao desenrolados pe a ma-
VIS a.

nhã e à noite, nos dias subsequentes, ou seja 17, 18, 19,

20 e 21.

A única delegação até

agora presente a cidade de. Cria mais dois cargos de Cadastrado!' Auxiliar e

Blumenau é a Paulista que j extingue quatro de Contínuo Auxiliar.

I

í.--�--=-===-- ------t-18-�-_�-I-R�
-

i, �:;:i��CiP�l�t:I!�mS d��:ri:s! �e!':�� �eel�1:���7�:�I�\�;�i�:�lsL�·ie:presentantes
Telefone Pedindo Música: asa '

chegar a delegação do Cea- I Art. 1.0 - Ficam c:'iados no Quadr.o único do .Muni-As 18,10 -

rá, todavia, por motivos ' cípio, mais dois cargos Isolados de provimento efetivo, de
RESENHA J-7 desconhecidos, não chega- Cadastrador Auxiliar, padrão M.
As 18,25 -

rarn, Art. 2.0 Ficam extintos do Quadro único do Munící-
Verdade ou M.entíra ? C ti A '1' d

-

. "} pio, quatro cargos isolados de on muo UXI lar, pa rao

�sU:i!!� C. Pernambucanas I' Artigos para. Esporte em' Geral D, de provimento efetivo.
dPREFEITURAS MUNICIPAIS I Art. 3.0 - A despesa decorrente da execução a

...
As 18,55 _.

.-'
I J presente Lei, correrá por conta da dotação 1.00.12 e

A VEMAG informa Rua Tenente Silveira, 25 II Extravio' de cautela 3.70.5, referente aos cargos ora extintos, e a diferen-
As 19,00 _

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, Estado ça por conta do provável excesso de arrecadação do cor-
Momento Esportivo Brahma

BOX _ REMO _. ·NATAÇA-O· - BASKET - S id d d itú rente exercício.' de anta Catarina, na conformí a e o que precei ua o

;�L�;�NE PARA
GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL -

art.? 173. da Lei das Sociedades Anônimas, comunica Art. 4.0 - Esta Lei entrará eem vigor na data da
.

OUVIR
V ü L E I B O L - TE N I S para os devidos fins de direito que foi extraviada a cau- sua .publicação revogadas as disposições em contrário.

�p�;��r�LFRED tela de n.? 17.228, referente a 75 ações de n.vs 243.038 a

frefeitura
Municipal de Florianópolis, 4 de julho de 1960.

A Variado Sortimento de Artigos para 243.112, emitidas pela Companhia Siderúrgica Nacional OSVALDO MACHADO - Prefeito Municipal
s 21,30 - t d Ad

. .

A VEMAG .

f ; H C' "'as I � pertencentes a esta Municipalidade. Publicada a presente Lei no Departamen o e mm is-

As 2205 _10orma. o:;��S e_ C�;�S�S _ LENÇOS
Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, em 13 de 'ação aos quatro dias do mês de julho do ano de mil

G
'

., I CALÇADOS - C
'. julho de 1960. I novecentos e sessenta.

rande Informat. GuaruJa .'
_ CINTOS ._ PIJAMAS - CARTEmAS - MEIAS I W lder G bb N té

. L' M II .

A 2235: .

., ETC
. a emar ru a. a ercia emos u er

. o: s' .
-. L _ CUt.CAS - SUSPENSóRIOS -

� Prefeito Municipal. I 'Diretor do Departamento de Administração

Rõli:ii:is:õô"RóiAS:·iii"V.LÃõmlÃili.SXFõôOSLiiiôiS'MÃiS'UMA'ESPETÃêüiii"êôiiiDA"DÊ"iiciiLÊTAS'iif;�ssEiÔ·t3Ô·VÔr·
TAS), COMO PARTE DO PROGGRAMA DE FESTAS DO 19.0 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DO IPIRANGA F. C .• O "0 ESTADO"- FAZ UM APÊL�
AOS CICLISTAS DA NOSSA CAPITAL, PARA QUE PARTICIPEM DA REFERIDA PROVA, FAZENDO SUA INSCRiÇÃO COM O SR. ALDO SILVA A

VILA OPERÁRIA, 38.
ft ·-V"t«V""'S:S'SSSSS' ,ssssssssssssssssssnSSSS%iSSSSSS:«SSSSSSS'4SS%%"S'!4SSS%%%S%X%', ......s:SSSSSSS'4SSS'4sssss:S%sss'"s,:s.s ·s;s:S%S .gsss:SSS%SS'
-bb�b%SSS\%ssssssS>??>>>>�>?>?>�ft_-_?,,--

.

I

·Supremo Homologou· Decisão do T.J.D.
POR TRÊS VOTOS CONTRA DOIS o MAIS ALTO óRGÃO DE JUSTiÇA ESPORTIVA DO PAíS NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO DO CAXIAS, o QUE VEIO CONFIRMAR O PAULA RAMOS COMO CAM
PEÃO DO ESTADO - REGOZIJO NESTA CAPITAL
Finalmente na noite de anteontem o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva da C.B.D. reuniu-se para apre
ciar o recurso do Caxias contra a decisão do Tribunal de Justiça Desportiva da F. C, F. que deu ganho de
causa ao Atlético Operário no caso do jogador Ramos, o qual, no entender dos mentores do clube [oínvíllen
se, atuara pelo grêmio criciumense contra o alvi-negro em situação irregular. O calenda órgão disciplinar
cebedense, após várias horas de debates decidiu, por três votos contra dois, negar provimento ao recurso

do Caxias! homologando, desta forma, a decisão do já famoso Tribunal do dr. Cúneo e confirmando o Paula
Ramos como campeão catarinense de 60. A notícia, tão logo chegou a esta Eapital, encheu de incontida sa

tisfação os Iloríanopolítanos que, assim continuam il ostentar a corôa máxima do futebol barriga-verde,
graças à valentia ímpar do conjunto paulaíno.
�--------------------------�-----------------------------------..------------------------------

�

Rádio Guafujá I
PROGRl\MA:ÇA,O PARA O

-DIA 16 DE JULHO 'DE 1960'
A L U G A-S E

Às 6.35 -

.Alui:�;a?se 'timícótíll1a casa residencial, n-a -rua Alvaro
de Carvalho 64. Tratar com o sr. Schappo, no Bar Alvo-
rada, na rua Felipe Schmidt.

.

Alvorecer Em Nossa Terra

As 7,05 -

Revista Matinal

Às 7,55 -
A VEMAG Informa

Às 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado

Às 8,55 -

Repórter ALFRED

As 9,05 �
Telefone Pedindo Música
.As 10,30 -

Antarctica Nos Esportes
Às 10,55 -

-

Informativo Casa Brusque
As 11,05 -

Musical Copacabana
�s 11,35 -

Parada Musical Chantecler
As 11,55 -

'tepórter ALFRED
As 12,30 -

Carnet Social
As 12,35 -

Enquanto Você Almoça
As 13,35 -

Convite à Música
:)As 14.05 -

O médio Nêlinho que so

freu fortíssima contusão
no prélio contra o Atlético
deverã voltar ao quadro
tricolor, no ,pr6ximo com

promisso de seu clube que
será exatamente'<contra o

mesmo onze atleticano.

SERViÇO DE ABASTECIMENTO E

FEIRAS COMERCIAIS DE FRU

TAS E LEGUMES
A partir da próxima quarta-feira, em virtude da de

terminação do Administrador do Serviço de Abasteci
mento da Prefeitura Municipal de Florianópolis - os

Srs. proprietários de caminhões, carretas, etc., vende

dores de frutas e legumes, deverão faver a concentra

ção para o comércio de suas mercadorias no Largo 13 de

maio, e não nas imediações do Mercado Público (Cais
Frederico RolJa).

Na abertura do certame

I tenístico naciorial que se

Gaúchos e Paulistas, são dará hoje será discutido o

considerados como os mais I Estado que patrocinará o

provaveis vencedores do '110 campeonato brasileiro
10.0 Campeonato Brasileiro da modalidade.' Todavia.
de Tenis que será realizado podemos divulgar em fur�
em Blurnenau, cujo início de reportagem que São Pau
está fixado para hoje, lo, é candidato dos mais

mais sérios, razão porque a

delegação paulista se an

terípou as demais, no sen

tido de efetuar sondagens
junto aos organizadores da

competição. Caso Os pau
listas consigam mais esta t

primazia, o certame do tê.
nis de 61, será realizado em

Santos.

DIA

MORITZ

30.0M ISS A'

ALBERTO

Polidoro Santiago e Ana
Maria Beck, de Santa Ca
tarina são os tenistas mais
credenciados para conse-

PROTETORA CIA. DE SEGUROS GERAIS E AC. guirem vitórias para o nos

DO TRABALHO, convida os funcionários e amigos do so Estado, uma vôz qt�e
ALBERTO MiORITZ, para no dia 20, às 7 horas para realmente possuem qualí

assistirem a missa que por sua alma manda celebrar, no
. dades para tal.

Altar de iSão José.
Desde já agradece a todos que comparecerem a êste

ato de fé cristã.

,A Música Que Você Pediu
As 15,05 -
Telefone p�dindo música
Às 16,00 -

a VEMAG informa
As 16.05 -

Hoje à tarde, será iniciado o campeonato amadoris
ta de futebol. Postal Telegráfico, Tamandaré, Treze de

Maio, Austría, São Paulo e Caravana do Ar, serão os

protagonistas de mais uma temporada oficial da se

cundona. O Postal Telegráfico apresentou-se no torneio
início COm altos e baixos, embora seja integrado por bons
elementos. O Tamandaré conquistou o título máximo do

Torneio e é realmente candidato ao titulo como o foi em
58 e 59. O Treze de Maio, poderá surgir como "fantas
ma" do certame. O Austria, se não melhorar o seu con

jnto em quatro posições no mínimo, será o "caixa de

pancada". O São Paulo lutará palmo a palmo pelo ti-

l tulo enquanto que o Caravana surge, depois de alguns
anos afastado do futebol, com uma equipe lutadora que

poderá constituir-se na grande atração do campeonato.
1 Estas as observações que colhemos através das apre
I

sentações das equipes no Torneio Início. Esperamos que

êste campeonato s econstitua em atração para o públi
I
co esportivo, e principalmente disputado sob u,m clima

,

disciplinar excelente.

xxx

Mais uma vêz o Atlético, que é denominado o "cam

peão da técnica e da disciplina", é envolvi�o por. s�r�e
crise, culpa única e exclusiva de seus atletas. LIb?l'lo
Silva, desportista que tem prestado relevantes serviços

ao nosso esporte, principalmente ao futebol, onde apa

receu com destaque dirigindo o Atlético, vem de abano

donar o grêmio do Continente. A <falta de cooparação
dos atlétas é a razão diréta desta deliberação." Líbério;
cansado de programar coletivos, sem ser atendido, na.

noite de ontem, conversando com a reportagem desaba

fou, dizendo que hora de parar. Portanto, parece que a

situação do Atlético voltará a ser delicada!
, M. BOR&'ES

.�.

Lei n' 441
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o jornalista palaciano
veio ontem em defesa do
proêedimento de seus C01'
rel igionários envolvidos
no caso de Camhoriu, sob
o comando do honrado dr.
Wilfredo Curlín. A lega
lidade dos atos já foi de
cidida, no competente Jui
zo, que concedeu seguran
ca ao prefeito e, na forma
processual, recorreu de

oficio, dessa decisão.
Gostariamos de pergun

tar ao jornalista Jaime
Arruda Ramos se êle se

sujeitava a ser despojado
de direitos por atos de
violência? Como no caso
de Carnboriu, o prefeito,
de mandato cassado por
uma Câmara reunida ir
regularmente, sem os ti
tulares e com suplentes

MISSA DE 30° DIA
ALBERTO MORITZ

A Família de Alberto Moritz, convida os parentes e

amigos para assistirem a Missa de 300 Dia, que mand-a
celebrar no Altar do Sagrado Coração de Jesus, na Ca
tedral Metropolitana, dia 19 próximo às 7 horas, em in
tenção da alma de seu querido Alberto.

Aos que comparecerem a esse ato de fé cristã os
ti �Tadecimentos.

Contra-senso
Por LEDENY

A imprensa palaciana vem explorando o fato de
estarem o governo do Paraná e Ric Grande do Sul em

dificuldades financeiras, acarretando, muitas vezes o

atraso dos vencimentos do funcionalismo público. Con,
vem esclarecer aos leitores que o Sr. Moisés Lupion, Go
vernador do Paraná, assumiu o governo após uma ges
tão fragorosamente negativa de seu antecessor, Munhoz
da Rocha que, para maiores esclarecimentos, não per
tence as fileiras do P.S.D., e, atualmente está integra
do na campanha do Sr. Jânio Quadros; daí deduzir-se
que o desequilíbrio econômico do Paraná não tem como

figura principal o atual governo pessedista.
Quanto ao Governo Leonel Brlsola, no Rio Grande

do Sul, ocorre um caso mais ou menos semelhante, .pois
os colaboradores, de seu antecessor, pertencem ao qua
dto da U.D.N.; e, os pessedistas que participaram igual
mente do governo anterior, hoje empunham a banda ira
elo candidato udenísta a Presidência da República.

Diante disso devia a imprensa palaciana silen
c iar, pois sabe-se que no governo udenista de São Pau

lo, várias crises, atualmente acontecem. Vejamos:
- O Hospital dos servidores públicos, é a denomi

nação velada da usura, com que o Governo Estadual, o

atual e o anterior, portanto Carvalho Pinto e Jânio Qua
dros, age, contra o funcionalismo público encaixando
no Tesouro o dinheiro correspondente aos descontos com

pulsórios efetuados mensalmente nas folhas de paga
mento daqueles servidores. Esta semana alguns parla
mentares oposicionistas instituiram uma Comissão de

Inquérito, com o fim de saber o ex�to montante das so

mas anexadas pelo Governo do Sr. Jânio Quadros e do

Sr. Carvalho Pinto, onde está todo êsse dinheiro e qual
a destinação que foi dada 'ao mesmo. Afirma-se na As

sembléia Legislativa que grande parte do dinheiro foi

queimado em orgias eleitoreiras.

desordenadamente convo
cados. Gostariamos de sa

ber se o mesmo jornalista
aceitaria que seu cofre e
suas gavetas fossem ar

rombados por inimigos
seus, e se depois disso
aceitaria como provas as

que apresentassem como
colhidas nesse cofre e
nessas gavetas? Aceitaria
que sua reparticão fôsse
invadida ilegalmente, que
sua entrada fôsse nroibi,
da por policiais armados,
que seus inimigos ficas
sem vários dias mandando
e desmandando dentro de
la e depois, ao saírem, exi-.
bissem documentos tidos

por encontrados num co

fre ou em gavetas arrom

badas na sua ausência?
Aceitaria tudo isso, mes

mo que, por hipótese, o

mentor de tudo isso. o di
rigen te de todas as "ações,
o arrombador do cofre e

das gavetas, além de seu

inimigo, fôsse pessoa
comprovadamente inido
nea? Pessoa contra aqual
o Estado já houvesse pro
cessado, por peculato?
Pessoa que, para livrar-se
da cadeia. já tivesse bens
confiscados? Por desones
to?

Se existem ou existi
ram irregularidades na

O clichê acima mostra
a gaveta do Prefeito de
Camboriú arrombada. Já
publicamos outro, mos

trando o cofre arrombado.

�""-'� ..... -

�i'.

E uma motoniveladora da
nificada propositadamen
te - para moralizar a ad
ministração municipal.

x x x

LOTERIA DO ESlADO
EXTRAÇÃO DO DIA ] 5 DE JULHO DE 1960
1.497 Cr$ 500.000,00 Florianópolis
4.333 Cr$ 50.000,00 Florianópolis
4.818 Cr$ 30.000,00 Araran g uá
3.794 Cr$ 20.000,00 Joaçaba
6.369 c-s 10.000,00 lHo Negrinho

Ato�a,�� rf)�m'
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paganJo as rassaget'ls,
cm suaves p"e�'tõ.ç.ôes,
�ID�CRUZEI�O

A PRAZ&

SÃO FRANCISCO - (E) - Este

porto acaba de receber, do Norte do Pa
raná, o primeiro carregamento de café

para exportação. O fato despertou entu

siasmo por tratar-se primeira carga des
se produto, por aqui exportada, depois
de 30 anos. O primeiro caminhão de ca

fé chegado é da firma Leon Israel e foi
confiada à firma Emprêsa .Nacíonal de

Navegação Hoepcke. Desfacamos a im

portância do fato, que realiza velha e

justa aspiração do nosso pôrto e tem ca

pítal importância para a economia ca

íarinense.
rio. Não se compre�n�e a:svSSSSSSSSKSSSfêSS%%S"S"$%SS%%%%%%"'S%S%%%%s<r=
que no caso de Camboriu �

entrassem pess.oas dignas, '.... .., - ,

senão iludidas na sua fé.
Quem as iludiu? Por que
as iludiu?

Prefeitura de Carnboriu,
havia meios para apurá
las e meios para respon
sabilizar quem de direito.
Meios legais, definidos,
condensados em processo
regular. Se havia crime,
cumpria apurá-lo, com as

exigências legais, com as

formalidades necessárias,
presente o acusado para
exercer seu direito de de
fesa. Não se apura um
crime com outros crimes.
Inimigos jião julgam ini
migos, porque a lei lhes
determina a suspeição,
mesmo em casos comuns.
E um procedimento contra
a honestidade de uma pes
soa não pode ser feito e
comandado por quem, além
de inimigo, ainda é pe
culatário público e 1l0tÓ-

BESTAURANTE

UNIVERSITÁRIO
Movimenta-se a nova

Diretoria da União Catarí
nense de Estudantes (UCEl
no sentido de concluir as
obras de Restaurante Uni_
versitário, as quaíe estão
suspensas por falta de ver
ba.

As Pioneiras Sociais,
Clube Scroptimlsta de Flo,
rlanópolls ,e outras As
socíações beneficentes es,

tão programando festas
para angariar fundos para
tornar realidade os so

nhos dos Estudantes da
nossa Capital.

- Entre 1955 e 1959, a dupla Jânio-Carvalho Pin

to, conseguiu fazer com que o tributo escorchante e es

fom sador, de ven das e consignações, subisse em 320 por
cento .encare .endo fenomenalmente o custo de .vida na

(1C,l� estado. Entretanto o grosso da arrecadação desse

aumento não foi dado aos servidores. O governo botou

lhe cinicamente a mão, deixando para os fun: íonários

'IS migalhas do avanço tributário.
_ O Deputado Hilário Torboni, da Assembléia

Levislatíva Paulista, denuncia torpe manobra no 'I'ri

bl1�al de Contas. Milhões arrecadados dos funcionários

para obras eleitoreiras no interior. O mesmo Tribunal

que em maio de 1960, julgou ilegal q decreto baixado

pelo \Sr. Jânio Quadros em Janeiro de 1957, pelo qual
passou o Instituto de Previdência do Estado a construir

prédios com a finalidade de serem locados ao próprio
Estado, onde funcionariam delegacias, foruns etc, ago-
ra julgar a medida complemente legal. Que acont.eceu? f<J
_ Alguem roeu a corda e achou que o que era ilegal, ALÉM DOS AVIõES DA CARREIRA MUITAS-

outro dia, agora ficou legal? - Qual o motivo de seme-
-

I!!I!I.A. [II!!I
,

OUTRAS COISAS ANDAM NO AR, COMO DIRIA

lhante e sensa€ional virada? ., Dizem as linguas vipe- ..... O BARÃO DE ITARARÉ.

l'inas que o homem que virou a casaca, passou de qua- [lIliZEIRU·
ESPERA-SE ALGUM ESTOURO NAS PRóXI-

renta a ganhar 75 mil cruzeiros mensais. ... MAS HORI.�S, LÁ PELOS ARRAIAIS UDEN'ISTAS

Devemos nós, de Santa Catarina, conformarmo-noi;l.
-

J S'UL
ONDE A SITUAÇÃO ESTÁ PIOR DO QUE RATO

Não são só os atos udenistas daqui, que premiam injus- (k, D
.

EM GUAMPA!

tiças. Lá em São Paulo tambem s� pro�ede assim. A �- ) v C-----
nós resta um consolo: Seremos mais .fehzes CO�1 CE�� ,"".,:o�C---Ptu�.:w/t-e%�.SO depois de outubro. Eles, os paultstas, terao mais

-

, �

dois anos de sofrimento.
;$�S%%S%%%$S%SSSSS%%gSS%S%.SSSSSSSSSSS$%SSSSSSSSSSSS%S\SS'%$%%�'���%%%SSS%SSS%SSSSS%·SS%SSS'h%%%%%%:%%%SS%%S%·%%S%�%%:;S*%%S%%%%%�%%'\%S%%%%'%$%�%4$S%"Professor Dr. Hermann M. Goergen, dustrialí sados deveriam fazer anualmente invés-

Deputado Federal pela União Cristã- CARTA DA ALEMANHA timentos 110 valor de 52,6 bilhões de marcos (12
Democrata. bilhões de doiares ), se quiserem aumentar a

o Parlamento alemão viyeu u.m d�s seus

A
.

d 1
__ . renda "per capita" nêsses ,países por apenas

grandes Dias. Govêmo e oposição discutiram o

.

JU' a ema aos pal
2%!!

problema da ajuda por todos considerada ne ces- .

.

a • A opinião comum dos parlamentares é a de

sária aos naises em desenvolvimento. O debate que não se deve condicionar nenhuma ajuda a

deu prova -da importância atribuida pelos repre- vantagens políticas. A Alemanha de hoje está

sentãntes do povo alemão. ao melhoramento elo

S·es subdesenvolvidos
. disposta a observar estritamente êste principio,

nível de vida nos países da Afr ica, Asia e Arné- o que lhe ssrá facil, em vista de sua ausência

rica Latina. Concordaram todos os partidos com nas disputas coloniais desde 1918, ano em que
os projetos do govêrno, e unânimes foram em perdeu as suas antigas colónias. De outro lado a

suas exigências para maiores esfo�Gos. ajuda. deve ser racional, técnica para que a VH-

Sabem os parlamentares alemaes, que � des- trata apenas de um dever de gratidão, trata-se quos para representar com paciência e cuidado, ca, que se pretende ordenar, também encontre

tino do Mundo Livre está estreitamente Iigado de um caso de consciência perante milhões de com senso de responsabilidade e sem espirito de seu pasto.
à solucão do problema da fome e da :r_niséria. criancas, Que diariamente '�stão passando fome orgulho os ideais de vida do Mundo Livre. Não se falou de maneira detalhada da Amê- r

Venr erá aquêle sistema social e econôm120, que e miséria de toda espécie. Quem oUVIU o discur- Não se trata de dar esmolas. Todos os pro- rica Latina nêste debate. porque muitos de_!?u- {

puder equacionar esta questão. Tem a Alemanha so do Ministro de E�ollomia Erhard, ficou co- jetos de ajuda devem basear-se em considera- tados alemães pensam só nos países africanos

e toda a Europa motivo especial para a aplica- movido pela sua argumentarão tão humana, fo- CÕ2S objetivas, visando pelo auxilio a chance do e asiáti· os onando se fala de países em desen-
1 cão de seus recursos naC;I.ela ajuda. Pois foi de- ra de interêsses econômkos: e impelida pelo co- itUto-uuxilio dos beneficiados. Assim o reclama volvimento. No entanto há fortes indícios para

l�
úois da Segunda Guena Mundial. qlle� o a�iJio ração e pela consciência. Exclamou o ministro, o orgulhO justo dos .povos em questão que não un;a rec:on�ideração da �xclusividade com, ql�e
do Plano Marshall no valor de 17 bllhoes de do- que os alemães· devem se preparar para novos querem donativos, mas sim ajudas básicas para ate ag'ora foram contemplados os pqvos da Afn-

lares permitou o passo inicial para a reco�s- sa orifícios financeiros em prol da ajuda aGS o desenvolvimento de suás proprias energias e ca � da. Asia. Existem r�zões, �e sobr� para

tl"llção da Europa devastada. Sabem os Alemaes paL,es ne:essitados. inteligências. É o parceiro de igual para igual, m9.lOr aJuda da Alemanha a 1}.mel'lca Latrna, que
do \:�dcr inestimável dêste auxilio americano. Resultou do debate, que o problema não é só com quem tratamos, uma síntese de interêsse é realmente deve ser visto de modo diferente: re-

Sabem apre' iur a generosidade com que logo dp. dinheiro. O que é preciso são homens capa- a base sã e eficaz de todos os planos e empreen- lacões e: onômica!'l tradicionais, valores espiri-

11
apÓ3 a guerra entidades particular�s e pessô�s ze3 de planejar e distribuir de manter os con- dimentos. tuais em CO�U11}, origem ,er:ropeia de su� cul�

caridosa,; do mundo inteiro e tambem n� Ame- tatos com os povos respectivos, homens capazes Falou-se da "luta de classe dos povos"! As tura, importancla estrateglca do con!ment�
rica Lalina ajuda,ran: co;n 93. seus donatlvos ':la ue tr!1tar sem intel'hse e com amor e sensibi- cifras de comparacão revelç:das durante o de- all'�li(:al1o. O delJat� !?O Parlamento �lemao tel'a

sahacão da substanéla blOloglCa do povo alemao. lidade os problemas dos outros homens dispos- hate deixaram profunda impressão. De acordo efeItos vasto., e beneElcOs para os palses em de-

Sentimos o ':leso moral da Questão: não se 1 ", !l deslõ ar-se em 11aíses estr:Vl hos e longin- com os estudos da ONU os países altamente in- senvolvimento- também na Améri °a Latina.
�1:cn:::9(!:l!."ce4!:I!*,,3[<'i!<S:iJdIIL:t:'E!tO ...<'!tci��4!+!"':;:4f!�!L'l'< ... 't:'!:'!:ô:Wf}i2ce:;::;::e'*!<C��'E:S!��"'%%USgSíS":S%%'4SSiS!tlfsS%%S$'SS "f'âS%%%\S:' �.h4"'bt..�-:�.,,\e.,..,, 1.+ ;S*,Sj"'S$,ª":%:"'+S"%SS�

FLORIANóPOLIS, SÁBAD.O, 16 DOE JULHO DE 1960

O DIA DO COMEBCIANTE NA CAPITAL

�{e.unida, hoje, a classe dos comerciantes evocará a

mem?na Ao patrono da classe. Visconde de Cairú, Josó
da SIlva LIsboa. Como acontece todos os anos, as solení.
dades na ,çaJ?ita� barriga-verde revestem-se de excep
cronais bnlha�tIsmos. Para tanto, contará com a pre
se!,ç� do Presidente da Confed�ração Nacional do Co
mer�IO, sr. Charles Edgard Montz, nosso eminente con

t�rral!eo, que procederá da cidade do Rio de Janeíro por
VIa aerea.

Os comerciantes, a quem o país deve o movimentar
de suas riquezas, são e continuarão a ser, indiscutivel
mente, um dos fundamentos de nossa Pátria, que já des
pon!a para. o futuro como uma grande e forte potência.

FOr'eSG,�nãmnOã;o
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