
CELSO RAMOS:

Objetivos de viagem
Formas salariais Enchentes' Setor político

Triticultura . P. S. D.. e P. T. B. �i�:�:�;1����;�1�
DOIS MOTIVOS

- "Motivos de dupla or

dem levaram-me ao Rio,
antes de iniciar excursões
e satisfazer compromissos
no interior do Estado: mo
tivos vinculados às ativi
dades da Federação das
Indústrias e motivos es

treitamente ligados ao mo

mento político. Adiantan
do-me à sua pergunta, meu
caro jornalista, posso di
zer-lhe que volto satisfeito.
Dos assuntos partidários e

políticos que provocaram
minha ida, os que não fo
ram logo resolvidos; estão
encaminhados. Com o ines
timável auxilio da dedica
da representação pessedis
ta no Congresso, espero vê
los COIl1 solução definitiva
dentro em breve muito em

bora, no setor àdministra
tivo, seja natural um certo
atraso, provocado pela mu

dança da Capital para
Brasília."
REPERCUSSÃO E ÊXITO

DO SEMINÁRIO
Antes de formularmos

qualquer indagação, pros
seguiu o sr. Celso Ramos:
_ "Li no seu jornal res

posta a ataques que uma

fôlha de Blumenau fizera
ao Seminário Sócio Econô
mico. Pois bem: em reu

niões da Confederação Na_
cional das Indústrias, ago
ra realizadas, diversos Es

tados pleitearam
. com .

a

mais calorosa tnsístêncía

/

.

Tendo retardado de dois dias seu regresso da Capital Federal, o sr. Celso Ramos, ao chegar anteontem
a Florianópolis, tinha a aguardá-lo diversos politicas do interior, com os quais manteve demorado contato du

rante toda a tarde de domingo. Em virtude disso. o nosso propósito de entrevistá-lo teve que ser adiado de
um dia. Ontem pela manhã o ilustre político comunicou-nos estar à nossa disposição na sede do PSD, onde nos

prestou as seguintes deqlarações:

de VIajar para e Rio. visi
tei os municipios vizinhos,
de Santo Amaro, Palhoça,
São José e Biguaçu, assola
dos pela calamidade das
enchentes. O sofrimento
das populações pobres des
sas comunas causou-me a

mais viva impressão. A
exemplo do que a Federa
cão fizera com Blumenau,
quando também vitima de
pavorosa enchente, há al

guns anos, entendi de ob-

Brasileiro. Mantive cor
dial entendimento com o

dr. Plínio Salgado, na Câ
mara e em sua residência.
O preclaro chefe do Parti
do de Representação Popu�
lar não escondeu sua satis
fação pela forma amistosa
e de perfeito entendimento
que há, em Santa Catari
na, entre o seu e o meu

partido. Com. o velho' ami
go, Almirante Amaral Peí
xoto, presidente do PSD,

que idênticos levantamen
tos fossem feitos nos seus

'territórios, a exemplo de
Santa Catarina, corno ar

gumentavam. A ampla re

percussão quê o Seminário
catarinense teve, na im
prensa de todo o país e
entre as classes produtoras,
acrescida da divulgação de
muitos dos seus aspectos,
pelos técnicos que estão
analisando os dados colhi
dos bem revela a impor
tância do empreendimento,

estimado por gente espe
cializada. Estamos orgu
lhosos da iniciativa e abso
lutamente

. desinteressados
da opinião dos palpiteiros
e das suas injustiças."

- O sr. falou que vários
Estados pediam seminários
a exemplo do de Santa Ca
tarina. Já não houve semi
nários em outras unidades
da Federacão?

- "Cla1:0 que já houve!
Mas a sistemática foi ou
tra. Nos anteriores ao nos-

so, os técnicos elaboravam
seus trabalhos e suas teses
para depois submetê-los 'às
decisões populares. O Se-

J mínárão catarinense foi
classificado de pioneiro
porque de início foi aos

grupos humanos regionais
para lhes auscultar os pro
blemas e lhes indagar da
premência, ou melhor, da
prioridade das soluções.
Essa verdadeira inversão
de métodos entusiasmou os

técnicos e deu à nossa ini-
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Inundações provocam
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cada vez mais ��a'Ve a si- Junto ao RIO Açu foram mente aq�ela que e boa te, co�.as chu�as que caem

tuacão nos municípios rio- arrrombadm: e _?s campos par� a agríenltura. nos ultu�os c;!ms s�m ces-

g+raÍtdenses sobretudo nos ,de cultura estao pràttca- CREDITO .

saro A situação se agrava,

Valos do Açu e do Pira- mente destruídos. E' íneal- EXTRAORDINÁRIO também em virtude de

nhas. onde as águas dos culável o número de pes- O. gov�rI?-ador esta��al quase tpdos os rios que
rios dos mesmos nomes so- soas que �e aglome�1t nas a.brlU credito extr_!l0I'ld1na.- cortam este Estado te��
bem de forma assurtado- partes, mais altas de' Juru- [.10 para a�ender as fami- s"!1as nascentes em terrIto-

ra, estando pràticamente cut� a espera de socorros. lla� desabeígadas, ..A plu- rros parafbanos e cearenses

submersas as eidª,des de O rIO esta crescendo.assus- vlOmetrag�m regJIstra�� onde ,estao se verificãndo,
Jumcutu e Pendên�as; a tadoramente. e carrega entre os tres Est�dos" Vl�l- também numerosas en-

cidade de Macau esta sen- grande quantidade de ter- nhos acusa maior mdiee chentes,
do aos poucos inundada.
Dessa região chegam no

tícias alarmantes sôbre -aI

existência de epidemias de
tito e varíollt. e. o fato se
torna mais ameaçador em

virtude de o govêrno- ter
desviado para o Estado do
Ceará todo o estoque de
vacinas e medicamentos. O
mumerpio de- Caicó está
isolado, pois tôdas as suas

pontes foram destruídas
pelas enchentes.

AÇUDE JURUCUTU
Notícias da. cidade de Ju

rueutu Infermam que o

Rio Açu . cresceu com as

chuvas que caem torren
cialmente desde ontem,
tendo sido destruídas 200
casas na região ribeiri
nha.
O governador Dinarte

Mariz fêz um apêlo ao go
vêrno federal para que en

vie auxílios à região atin
gida. l)d.IS, conforme escla
reee na sua mensagem

a frente os
.oposicionistas

nas "ele'ieões da -Irgentina
BUENOS AIRES, 29 (U. lhe dão, não obstante os tantes da Argentina de

P.) - Já feita a contagem resultado sda eleição, su- monstraram de maneira
de quase metade dos votos perioridade sôbre os opo- clara, sua desaprovação ao
deposítados nas urnas, du- sicionistas da União Cívica programa de austeridade
rante as eleições parlamen- Radical do Povo, que con- do Govêrno e que será ne-
tares realizadas ontem em quistou 58 cadeiras na Câ- cessário fazer algumas
tôda a Argentina, verifi- mara, mas que terá, ape- concessões em considera-
ca-se que o povo usou o su- nas, 25 representantes, den- ção à realidade política. O
frágio como forma de d�- tre ?� deputados já em revés governamental pode-
monstrar sua desaprovação exercicio, e cujo mandato ria ter sido muito maior
ao programa de austerída- expira em 1962. Segundo a se os quarenta partidos po
d.e levado a c��o pelo Pr.e- votação, o� partidárias da líticos existentes no país
sídente Frondízi. Todavia, U.R.S.P. tiveram 1.053.000 se unissem aos peronistas
o Govêrno manteve sua votos. enquanto que os ele- e comunistas.
vantagem no Parlamento, mentos governistas da
pois conquistou quarenta U.C.R.I. tiveram 910.000 su

das cadeiras em disputa, frágios. Por outro lado, os

que, somadas às de 62 votos em branco, deposita
deputados governistas, cu- dos pelos peronistas, che
jo mandato vai até 1962, garam a 1.033.000. Não

,

obstante os resultados não
abalem a superioridade do
Govêrno, o Ministro do In
terior, Alfredo Vitolo, disse
que os dez milhões de vo-Busca-pés

PARA A CONFERÊNCIA DE BRASÍLIA, CONTA
A IMPRENSA UDENO-PALACIANA, ENQUANTO O

GOVERNADOR CATARINENSE SEGUIA EM AVIÃO
DE CARREIRA, O DO PARANÁ FRETAVA LOGO

DOIS AVIÕES. O NOSSO LEVOU DOIS ASSESSORES;
o DO VIZINHO, 62·!!!

DEPOIS HOUVE A REUNIÃO DA CIBPU - CO

MISSÃO INTERESTADUAL DA BACIA PARANÁ

URUGUAI. SUAS RESOLUÇÕES FORAM CONDEN

SADAS EM 15 ITENS, DOS QUAIS CONSTA:
- APROVEI;rAMENTO HIDRELÊTRICO DO

RIO IGUAÇU, NO PARANÁ;
- CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO

PõRTO DE PRESIDENTE EPITACIO,
CONJUNTAMENTE COM OS PORTOS DO

RIO PARANÁ, TAIS: PõRTO PRIMAVE

RA, PõRTO GUAIRÁ, PõRTO MENDES,
PõRTO FOZ DO IGUAÇU. E OUTROS, NO

PARANÁ; /

- ATIVAMENTO NA CONSTRUÇÃO PO
PROLONGAMENTO DO RAMAL FER-

ROVIÁRIO RIOZINHO-GUARAPUAVA-
FOZ DO IGUAÇU, NO PARANÁ;

- ATIVAÇÃO DA PAVIMENTAÇAO ASFÁL

TICA DA BR 35, ENTRE PONTA GROSSA

E FOZ DO IGUAlÇU, NA RODOVIA IN

TERNACIONAL ASSUNÇÃO-PARANAGUÁ,
NO PARANÁ. .

COMO SE VÊ, OS TURISTAS SEMPRE CONSE

GUIRAM LEVAR ALGO PARA SUA TERRA.

.
E A NOSSA REPRESENTAÇÃO, DE PAI E FILHO,

QUE Ê QUE NOS TROUXE? NEM ENTROU NA MA

PA ... SANTA CATARINA NÃO FIGURA COMO BENE

FICIÁRIA DE UM SÕ DOS 15 ITENS DAS RESOLU

ÇÕES!
FICAMOS DE FORA, LAMBENDO OS VIDROS.

VALHA-NOS O CONSOLO: NOSSO' GOVERNA
DOR VIAJOU EMl AVIÃO DA CARREIRA ...

diário BRIGITTE BARDOT ASSEDIADA PELOS
� 'FÃS IEM LISBOA

�.PAUlO
;e RIO

I Festival de Arfes

Plásticas
Promovido pela Divisão

de Cultura da Secretaria
de Educação e Cultura, o

Rio Grande do Sul realiza
rá ao início de agôsto do
ano em curso, o r Festival
Nacional de Artes Plásticas
Contemporâneas que visa,
precipuamente, à difusãd
das artes plásticas em suas

diferentes modalidades, e

ao estímulo a nossos espí
ritos.

Hhruchlchev passeia
navio em Marselha

MARSELHA, 29 (U. P.)
- Um caça-minas condu
ziu hoje o "premier" Khru
chtchev a um passeio de 45
minutos na baia do pôrto,
sendo que o caminho para
o navio foi guardado por
dez mil policiais. Anterior
mente ao passeio marítimo,
Khruchtchev visitara uma

escola da cidade..

GRANDE RECEPÇÃO
·A passagem do "Premler

Khruchtchev, hoje pela
região do sul da França, a

caminho de Marselha, foi
marcada pela mais caloro
sa recepção desde seu de
sembarque em solo francês.
Passando de Nimes a Ar

les, e daí para Marselha, o

líder soviético encontrou
multidões cada vez maiores
e mais entusiasmadas, que
chegaram ao máximo de
delírio nas ruas de Marse

lha, que estavam atapeta
das de povo, de ponta a

ponta. Em seu trajeto de

LISBOA. 29 (U.P.) - Os

admíradores de Briglbce
Bardot tiverrum de esperar
a,i é meio-dia cheios de pa
clência. apesar da. forte
chuva. Realmente depois
de haver asSistido à apre
sentação do filme "La

Femme et le Vuntin". BB
se deitara muito tt\rde pois

.

·ainda percorrera. 'com seu

marido, Jacques Charrir. e

com o ator Antônio Villar.

alguns estabel�cimentos. a

fim de ouvir o fado. Quan
'do, bem depoi do meio-

ciativa uma repercussão
que nos compensa de todas
as canseiras."
NOVOS ABONOS SALA

RIAIS
- Ainda na reunião da

Confederação adiantou-

O S1". Celso Ramos, Presidente do PSD caiarinense, e candidato ao govêrno do

Estado, quando prestava declarações ao Reporter
'

nos o sr. Celso Ramos _ ter algum auxilio para es- mantive contatos mais de
apresentei e defendi propo- sas populações, duramen- morados, bem como com o

síção referente a novos te atingidas e ainda sub- nosso eminente candidato,
moldes de abonos salariais metidas a maiores priva- o Marechal Teixeira Lott.
para os que servem, no ções, porque mais po- - Como está o candida-
Brasil, o SESI e o SENAI. bres. Conferenciei demora- to? Quando virá ao nosso

Meu projeto, que suscitou damente, a 'respeito, com o Estado?
enorme interesse e teve ·ex- presidente da Confedera- - A sua vinda ainda,
cepcional acolhida, está ção, sr. Lídia Lunardí que não foi fixada. Logo que o

sendo analisado por uma é um homem de rara visão PSD homologue a candída
comissão' de técnicos para e pronta decisão. Dele ob- tura do dr. João Goulart
dentro em breve ser objeto tive, substancial auxilio a para a Vice-Presidência, a

de deliberação. Prevê meu essas populações pobres. campanha será orícíalmen
trabalho, . além do salário Espero, ainda, obter mais. te iniciada pelos Estados:
família, os salários ' eâuca-: Valham, contudo, nossos Nas duas audiências com o

ção, castimento: e·f funeral. esforcas e nossa intenção Marechal' Lott, percebi-lhe
O"d'e . �el.u�-ção beneficia, .. c;ltt..f3Qll.d.arledade �

humana. a' decisão de'· se lançar à
percentualmente os pais Sei que nao é'multO, (j que luta, qu'_ se aauneís, . .zíto
com filhos nos diversos ci"; consegui, mas observo que riosa e 'que o consagrará
elos do Ensino - primário, o governo do Estado, een- nas urnas, Ê impressiOnaJ;l.
secundário· e superior. tando com depósitos ban- te o crescendo I!la sua can

Oportunamente darei mais cários na ordem dos 200 didatura, dia a dia. E o

detalhes a respeito. milhões, abriu créditos de contato com o candidato
AUXILIO ÀS POPULAÇÕES apenas Cr$ 400.000,00 para nos infunde confiança, por-
POBRES DOS MUNICIPIOS o mesmo fim. que o Marechal Lott a to-

VIZINHOS NO SETOR POLÍTICO dos transmite uma carac-
- Nas reuniões da Con- - E no setor político? teristica que o identifica

federação foi. tratado de - As atividades em que com o Presidente Jusceli-
mais algum assunto rela- me desdobrei na Capital no: um radioso 0Fimismo
cionado com Santa Cata- Federal, nesse setor, se ro- pelo futuro do Brasíl,
rina? ram

.
exaustivas. .f o ra m AUXILIO AOS TRI't'ICUL-

- Nas reumoes própria- tambem p r o v e 1 tos a s. TORES CATARINENSES
mente, não. Nás vésperas Por duas ve�es conferen- Nos entendimentos

com o dr. João Goulart foi
ventilado o caso da suces ..

são estadual?
� Sem dúvida! A pri

meira vez que estive com o

eminente chefe trabalhís
ta tratei de vários assun
tos de ordem administra
tiva, entre os quais desta
co a forma de pagamento
aos . triticultores catari
nenses da diferença no pre
ço do trigo vendido. Essa
pagamento deveria ser fei
to parte pelo Banco do
Brasil e parte pelo gover
no do Estado, com recursos
oferecidos pelo govêrno fe
deral. No govêrno do sr.

(cont. na última página)

de
varies quilômetros atra
véus do centro da cidade,
Khruchtchev foi saudado
por milhares de pessoas,
que em certas esquinas
cantavam em côro: "Khru
chtchev", ":Khruchtchev",
quando êle passou a cami
nho da Prefeitura da cída-

· de, onde pernoitou pela se-
·

gunda vez no interior fran
cês. Muitas pessoas da
rn u l t

í

d
â

o empunhavam
bandeiras soviéticas. De
seu carro fechado Khru
chtchev se inclinàva, para

·

responder aos aplausos do

povo.

segurança esperavam hou
vesse alguns incidentes,
pois a política marselhesa
é notoriamente violenta, e

na noite anterior a chega
da de Khruchtchev um

elemento do Partido Comu
nista francês foi morto a

faca, aparentemente por
companheiros de uma fac
ção dessidente do Partido.

'CONVAIIl'
ri

JAC":,"
ÇRUZEIROdaSUI
;i

PREOCUPAÇÃO
Mesmo antes da chega

da do líder russo a Marse
lha as autoridades já es

per�vam que êle
_ tives�e

uma grande recepçao, pOIS
tôda a classe dos estivado
res e numerosas outras são
de filiação comunísta. Por.
outro lado, os agentes de

dia a artista apareceu no

vestíbulo JI0 hotel, trafan-
do colante costume róseo.
foi assaltada por jovens e

adultos que desejavam au

ttÓgl afos. os quais foram,
senúo atendidos. até que
Brigitte conseguiu en.trar
no automóvel ajudada pe-
la Policia, que 'abrira ca

minho. Formou-se logo um �
.::ortejo que afinal impediu 'lo,

.J
':�r-"" .

.l

.-:-

o trânsito. e foi com difi
culdrude que Brigitte con

seguiu dar o .passeio pro
gramado apreciando algu- \

mas regiões.
- tÊ COM ESSA QUE EU VOU! II

. t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S: CAT.ARINA

/'

FLORIANÓPOLIS, QUARTA FEIRA, 30 de Março de 1960
------------....------------------------------- ------�----------------

- srta. Florita Silveira Fer-

I nandes
- sr. Pedro Amaral e Silva

_ srta. Marlene Eliane Lau- 1,_ srta. Luci Regts,
rindo - sr. Carlos Alberto Knoli
sr. Lauro Luiz Linhares - sr. Paula Marques
sr. João IG'OS Anjos - sr, Thomas chaves ca-

sr. Mansur Elias bral
sr. Nelson Eloi da Costa - srta. Vânia Miranda
srta. Sônia Regina Coe- 1_ srta Nice Natal
lho 1-

- sr. Américo Campos Moré'-
._- sIta. Ivete SilVa 1-

DR. BIASE FARACO

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

srta. Marly Luiz Plazza

sr. João Clímaco Lopes
srta. Maria de Souza

DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame 'pre-nupcíal, tratamento pré-natal.
Alergia. Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
Diáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 18 horas.

Maquinário Para Fabricacão
Caramelos

de
VENDE-SE,

Um conjunto completo ou em parte,
do seguinte:

3 máquinas para balas duras
1 máquina para balas moles
1 máquina .para tornear balas
1 prensa para caramelos recheados
1 máquina para pastilhas
1 mêsa de ferro (a quente e frio)
Demais pertences, como tachos, fôrmas de rapaduras,

mêsas, etc. Vêr e tratar à rua Almirante Lamego, 25.
Fone 3330.

composto

OSVALDO MELO
me (INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ) EM

FLORIANóPOLIS - Inegavelmente, com os aplausos ge
.raís, o Escritório desse Instituto em nossa Capital, vem

mantendo em rítmo acelerado, porém metódico, uma pro
paganda inteligente no cumprimento de um trabalho in
tenso e que já está apresentando apreciáveis resultados.

Com um grande depósito para fornecer a todo o Es

tado, suprindo as necessidades imediatas e preenchendo
uma grande lacuna, cada vez mais se avoluma esse serviço,
que assim rriovímenta o nosso setor comercial e centraliza
em Florianópolis o escoamento do produto, libertando-nos
da direção de outro Estado a que estavamos sujeito.

Os navios carregados de café para o depósito, o inten
so movimento da estiva e a presença constante de proprie
tirios de "torrerações do Estado, vieram dar mais vida a

Capital, hoje preparada para aumentar consideravelmente
�

a propaganda do produto que é incontestavelmente a

maior riqueza do país.
Para ter uma noção exata de todo esse movimento e a

maneira como vem sendo conduzido o trabalho -estevs re

centemente nesta Capital, o CeI. Paula Soares' e uma co

mitiva de altos funcionários do Instituto com séde no Rio.
Pelo que colhemos, verificamos que o ilustre visitante dei
xou Florianópolis bem impressionado não só' pelo que ob
servou sôbre os serviços do Escritório como por acolhida
que recebeu.

Ao sr. Antonio Apóstolo, competente chefe do--Escr. I

tório Estadual do LB.C. que vem com muita dedicação E

larga visão dírtgíndo aquele Departamento, acessoríad.
pelo nosso coléga de imprensa jornalista Zedar Perfeito d.

Silva, que também já dirigiu com muita competência
o Escritório em seu início, consigno nesta coluna meus

calorosos aplausos com os votos de que dentro de seu tra
balho, possam ainda colher maiores êxitos futuros, proíe
tando Florianópolis entre as Capitais que vêm se distin
guindo para esse serviço eminentemente de ordem nacio
nal.

fi ./

�argot representará Sta foi notícia durante a ele
Catarina no Palácio Gua- j gante noite. Letdcía di
nabara. O Casal Fúlvio Bernardi, jornalista Paulo
Luiz Vieira vai circular Costa Ramos, Elizabeth
em Brasília. Silveira de Souza, Hernani

.

-- x X x -- Silveira, Yara Bittencourt,
No último sábado os di- Antônio Gonzaga, sr e sra

retores dz :

mais nova so- Galdino Lenzi, srta Leda
c:e{lade da ilha, recepcio- Schmidt. dr. Maurício dos
naram figuras representa- Reis, srta. Maria Clotilde

tivas da nossa sociedade Araujo, Amilcar Cruz Li
com uma movímentada ma, Maria Margarida Len
festa nos salões do Que- zi, Godoi Susin. sr. Hamíl
rêncía Palace. Dentro da ton Platt. srta Marlene

.
tia noite, aconteceu um a- Abrahan. srta, Terezinha
nimado "show", apresen- Spoganitc, sr Paulo Ferrei- Jantaram no restauran
tando-se valores de nossa ra Lima, sr João Eduardo te do Querência Palace na
terra. Luiz Henrique can-. Moritz, srta Lúcia Rupp, noite de domingo, o sr.
tau e tocou no seu víolão srta Lourdes· Tancredo, t Feris Cherem, sr. Jorge I
Ibelíssimas composições de Prof. Nelson Teixeira Nu- Joaquim Boabaid em com-

sua autoria fazendo sucesso. nes Margot Luz, sr. Udo panhia de sua noiva srta
Saul Linhares músicas 9,- Von Wangenheínn, Elza Myriam Mussí, sra Sada
mericanas na (bossa-no-a Boos -SchmidJt, Roberto

I
Reis, srta Nadja Daux e

va) . Enedino Ribeiro Filho Luz, sr Juan Ganzo Fer- srta. Astrid Mussi O
com sua gaita de boca nandez Filho acompanha- jantar foi regado. a vinho
conquistou fortes aplausos. do de sua noiva srta So- estrangeirüs e uísqus, sen
Dais brotos bonitos Tere lange di Bernardi. jorna-' do o assunto da hora, o

za Bush e Heliane Lins, lista Carlos Alberto 'Len- casamento que realizar
cantaram músicas brasí- zi, Doris Maria Ramos se-á na cidade de Laguna,
leíras e francesas, sendo Gomes. Luiz Fernando da srta Myriam e sr Jorge
também muito felizes na Trancredo, Pedro Guilhon .. "boutique" Bonita, de
sua apresentação de Mello. dr. Norberto propriedade da sra dr .To-
:&.nLre os convidados J

Brand acompanhado da sé (Celeste) Malburg, em

Colunista anotou: - sr. e sra
srta Eliana Araujo, Magoa. elegante reunião apresen-

I"r. Newton Cherem. sr. e;
-- x X x -- tará nos salões do Qàue-

;;l"j dr. Paulo Bauer Filho,
Josélia Maria 'I'erries e rêneía Palace om desfile

sr t' sra dr. Fulvio Luiz
dr. Aloysio Callado, mar- de suas belíssimas exllusí
caram encontro no altar' vidadesVieira, sra e sra dr. Walter

Wanderley, sr e sra dr. J.
J. Barreto, Deputado Fer
nando Víégas, sr e sra Vi
nício Gonzaga, .srta Mariza

Osterno sr. U b i r a t a n
Brandão, srta Nice Faria,
sr Arthur Pereira·Olivei
ra Filho, acompanhado do
brotinho Vera Gonzaga,

RÁDIO GUARUJÁ
(QuaRTA-FEIRA)

Às 6,35 -

Rancho Alegre

À'S 7,05 -

.Revista Matinal

Às 7,55 -

A VEMAG Informa
Às 8,35 -

Um Ami'go a Seu
Às 8,55 -

Repórter Alfred
As 9;05 -

Lalo

Musical Copacabana
Às 11,35 -

Parada Musical
Às 11,55 -

Repórter Alfred

Às 12.10 -

Chantecler

, Sucessos Musicais VAItIG
Às 12,25 -

A VEMAG Informa
Às 12,30 -

Carnet Social
Às 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 12,40 -

�a Linha de Frente
Às 13,35

C;jl.vlte à Música
Às 14,35

Trio Cruz de Malta
Às 15,05 -

Espetáculo Musidisc em

As 16)00 -

A VEMAG Informa
Às' 16,55 -

Repórte;. Alfred
\s 17,05 -

l .Música Que Você Pediu
Às 17,45 -

'fusical Loteria do Estado
Às 18,10 -

-
-
-
_,
-
.-

-

=-

da Capela do Asilo de Or

fãos, no dia 9 de abril - O
Colunista agradece a gen
t;!lZa do convite e tudo
fará para estar presente ao

acontecimento
--xX'x--

A renda "guípure" é a

dotada com grande sucesso
não somente na confecção
d.- vestidos, mas como uma

fiel colaboração em deta
lhes femininos: iolas, gra
vatas e punhos.

--xXx-_

-
-

-
-

-

������..�._ �
..:.. -==

l::tl�I
TR OTE

Há cínco- anos ;que 0 tradicional trote dos calouros
da_{ nossas Faêuld�des não é realizado. Foi interrom
pído em razão de excessos cometidos em 1955, quando
os estudantes, vitimados acaso por um profundo ata
que de estupidêz, ou buscando uma originalidade que
sua . inteligência não soube éríar, deram, diante
dos olhos estarrecidos. do público, o mais completo es

'Petáculo de baixeza moral e falta de decôro como os

próprios desclassificados e marginais não o imagina
riam tão requintado.

Mas, isto .em 1955, Hoje a tendência é outra. Os
universitários estão desejosos de apagar aquela man

cha com que foi marcada a classe, E, mais que isso, es-
tão tentando obter uma oportunidade para desfazer

a impressão generalizada de que estudante só sai à
rua para fazer tumulto ou motim. Essa disposição,
contudo, ao que soubemos, está tendo uma recepção
negativa em certo grupo d� -estudantes cujo contrõle
à distância é evidente, e cuja oposição sistemática às
decisões da maioria é longamente conhecida.

Vencendo a votação através de um truque astuto,
essa minoria quer agora que prevaleça o resultado,
que outro não é senão o condenar o trote de rua e o

de inibir os colegas a se confinarem dentro das qua
tro paredes da Faculdade, limitando dessa forma à

participação dessa gente de idéias novas que quer, de

fato, integrar-se na vida universitária e pública do
Estado e do País.

,É um critério interessante êsse, de nove pessoas
deliberarem por duzentas. Há, contudo, uma solução
ainda, que esperamos seja adotada pelos estudantes,
pelo menos por dois têrços dêstes: o convocar nova

Assembléia Geral para anular aquela primeira decisão.
É o que há que ser feito.

..

Telefone Pedindo Música
Às 10,30

I L ó?1 }j,i Antarc,tica nos Esportes
Âs 11,05 -

hi-fj

Resenha J-7

Às 18,55 -

A VEMAG Informa
As 19,00 -

Momento Esportivo
Às 20,35 -

�as Asas do Sucesso
As 21,00 -

Repórter Alfred

Às �L05 �

Rádio Teatro ,

M- 21,30 -

A VEMAG Informa
As 22,05 -

Grande Informativo Guàrujá
Às 22,35 -

Os Sucessos do Dia

Brahma

.'

SEM E�CALA�
Use também CRUZEIRO A PRAZO
'\ INFORMAÇÕES E RESERVAS DE LUGARES

FELIPE SCHMIDT, 10 - FONES 21·11 e 3iOO

,.=

ALMIRANTE PAULO MEIRA
Esteve ontem, nesta Capital, o Almirante Paulo

Meira, membro do Comitê Olímpico e Presidente da
Confederação Brasileira de Basquetebol.

O Ilustre Oficial-General, nos visitou acampa
.

nhado do Prefeito Osvaldo Machado .

A SI'(1),: Vereador Domingos F. de Aquino (Lourâes)
ofereceu-lhe um almoço, do qual tomaram parte o

Sr. e Sra. Osvaldo Meira_
O Almirante Paulo Meira, regressou ontem mes

mo para o Rio de Janeiro.

INAUGURAÇãO DE BI

BLIOTECA

Hoje, às 20 horas, será

inaugurada a Biblioteca
BENJAMIM FRANKLIN,
no Instituto Brasil-Estados
Unidos. Na ocasião será
oferecido um " C O C K -

T A I L" aos convidados.
Usará «a palavra o Pre

rí.ícnte do LB.E.U.

DESFILE BANGÚ

No próximo dia dois de

julh:l, o Lira T. C. promo
verá um DESFILE, BAN
GÚ, As MOÇAS� interessa
das deverão procurar o

Diretor Social no Clube.
Amanhã daremos melho-
rc� informações a respeí-
to.

ELFFA
Felizmente o meu "RADAR,', funciona sem ener

gia da ELLFA.

Aqui na redação, os funcionários cehgam a ama

nhecer, para que o jornal saia. ATÉ PARECE PER
SEGU:rÇÁO. A luz vem ... a luz vai. _. Que diabo de
segredo é este?

"Vou procurar o sábio Diogenes, para resolver
esta situação". Ou então vamos comprar um motor.
Que tal?

Associação Cafarinense de Avicultura
EDITAL

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1.a e 2.a Convocacões
De acôrdo com os arts. 29 e 32 dos Estatutos, são con

'ocados os Senhores Sócios da Associação Catarinense de
\.vlcultura a se reunirem nesta Capital, para a seguinte
ordem do dia:

1 - Discutir e votar o relatório do Presidente bem' co
mo o parecer da Comissão, Fiscal relativo às con
'tas do último exercício.

2 - Eleger a Diretoria que regerá os destinos da Asso
ciação pelo prazo de u,m ano, compreendendo o pe
ríodo de 1960 a 1691.

Fica marcado o dia 15 de abril de 1960, às 20 horas, na
sede provisória da "ACAV", localizada no prédio da Asso
cíação Rural de Florianópolis, Caes Frederico RoUa s/n,
entendendo-se que, caso não haja número, a Assembléia
se realizará em segunda e última convocação, no dia 25 do
mesmo mês, às mesmas horas e no mesmo local..

Florianópolis, 12 de março de 1960.
Roberto Waldyr Schmidt

Presidente,

'RETIRO 'D'A SEMANA SANTA
Como já é costume, vai realizar-se também êste ano

um curso de retiro para homens na "Vila Fátima" - no
"Morro das Pedras" na V" VI Feiras Santas e Sábado Santo.
Começará à noite de IV feira, dia 13 de abril, e terminará
l. noite de sábado Santo. Assim os Sres. retirantes estarãó
para a Festa de Páscoa já em suas famílias. Haverá con
dução para o "Morro das Pedras", IV Feira às 19 horas, na
Catedral. Em caso de força maior os retirantes poderão

vda incorporar-se no retiro no decorrer de V. Feira San
;a. As inscrições poderão ser feitas na Catedral, ou com R.
P. Bianchini, ou no Colégio Catarinense, como tambem nas

Associações religiosas. Para nenhum Interessados perder
esta oportunidade rara dum retiro próprio para homens
J moços por razões de ordem material, o pagamento da

hospedagem - Cr$ 200,00 por dia, poderá ser feito parce
ladamente. O diretor do retiro será ó P. Antônio Leobmann.
\ Associação dos Antigos Alunos S.J. Convida especial
mente os seus distintos sócios.

•

,

NQ MElllOR HORJlllltI

PARTIDAS
DE FLORIANÓPOLIS
À� 9.30 Horas

DO RIO DE JANEIRO
Às 15.30 horas

APENAS 2 HORAS DE voo
entre Florianópolis
o Rio de Jcmerro

Uma viagem Rápida.
Tranquila.Repousante

Com o Esmerado Serviço

TAC - CRUZEIRO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTl}DO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATà:"

ÕROS�
-,.
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Mua Conselheiro l•.utfra. 1:60 DR. HENRIQÚE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES .4: Angustia - Complexos - Ataques - Manias - :
-

Te1efone 3022 - Cxa. Postal 139 Problernátíco Afetiva e sexual •

Ender.êço Telegráfico ESTADO PARAISO DR. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇAS DE I Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - I
SENHORAS - PARTOS - • Insulinaterapia _ Cardiozolorapia - Sonoterapia e •

•• ••CIRURGIA Psícoterapía.
Formado pela Escola de Medici_ I.· Direção dos Psiquiátras � .1Operaçõ,,' - ·Doença. <te SenhO_ Doenças de Senhora. - Procto; na do Rio de Janeiro E)x-Interno DR. PERCY JOÃO DE "BORBA

" Iogta - Eletl'lcldade Médlca.. •ras - Chnlca de Adulto. da Maternidade Clara Basbaum,.- DR. JOSE' TAVARES IRACEMA •Consultório; Rua Vlctor Mel_
relles n.o 28 __ Têletone 3307

do Maternidade Pró_Matre, do I DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
Consultas: Das Ui horas em diante. Hospital da Gambôa e do Hospital. CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •

Residência: Fone, 8.428. Rua Blu- do IAPETC. Aeende provísarta.; I Endereço: Avenida Mauro Ramos; 286 Imenau. n. 71· mente no Hospital de Caridade - • (Praca Etelvina Luz) I
parte da manhã. 1 8 ..

--D-E-p...,'...,a-T-A-M-E-.-T--O-D-E-S-A-Ú
.....

D-E--P-Ú-B-L-IC-A----,. Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

P L A N T Õ E S DE F A R M Á G I A

DIRETOR
H ti bens de Arruda Ramos

G E R E-N TE

lrormng os Fernaooelj de Aquíe o

REDA'rORES
.

Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilô 'I'adasco - Pedro Paulo MachaQo - Zury Macha
(lo - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiro , Filho - 'Dr, Oswaldo RO'd'rigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'fi:ça - Major Udefonso Juvena} - Prof.
Manoelito de drnellas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr.' Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teíve -

Doralécio Soares - Dr. Fontour-a Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

.
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIOAU.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - VIrgílio Dias
- Ivo Frutuoso.

KaPRaS.NT.o\NT.
IwpreaentaçÕft A. S. Lata Ltd ...
'(JO:- Rua Sena4ior Da.t.. " - i.......

TeL 95114
!'. Pa u I. Rua Vitória 157 - �.aJ &J "

. Tel, 34-894'

�rvlço Telei'ráf!co da 'UNITI:IJ PRJ:S8 tU-PJ
."GENTES E COR-RESPOi�DJ.:NT.E

1.. Tt>do. oe lDunicfpfo. .: �ANTA CATARINA
.

ANUNC_ JS
1I ..4Ia8t41 coDtrato, de acordo coa. tabeJa e. vi••1

ASSIN <\TURi\ ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabiliza pelos
I'OllreIt.(lS emitidos n(l� artizos assinados,

VIAJE MEL.ROI

PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TIPO

SUPER-PULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS ÀS 12,30 - ÀS 26 - 46 E 66

i'OLTRON�S RECLINAVF.lS - JANELAS PANORAMICAB
VIAGENS o r R E T A 8

PARTIDA
CHEGADA

FLORlANOl?OLIS
CURITIBA

RAPID6 SUL· BRASILEIRO LTDA.
VIAGENS l.;()M ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEiIRA - TEL.: 2172

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se. Traíar à
rua Bulcão Viana 49

5 - Sábado (tarde)
6 - Domingo

12 - Sábado (tarde)
13 - Domingo
19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo
26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

Farmá Noturna
Farmá Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antonio
Farmácia sto. Antonio

o serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anta nio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,;-50 horas será efetuado pela farm. Vitória.

Asslstêncía dos Advogados:
Rua Gal. Bittencourt n. 121. Dr. ANTONIO GRILLO Dl'. EMANOEL CAMPOS
Telefone:_261$1. . Dr. ÀUGUSTO WOLF Dr. MÁRCIO COLLACOC.onsult6rio: -

Rua Felipe fiçhmldt a. 1$7. I Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10 O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes
Esq. Álvaro de Carva.lho. I "Edf. João Alfredo" - Telefone 3658 o seu novo horário de consultas pela manhã, diariamente,
Horário:

Das 16,00 às 18,00, diaria- -;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;._ das 10,30 às 12 horas.

mente exceto aos sábados. Para À tarde das 15 hs. em diante exeto aos sábados.
Rua Felipe Schmidt, 39-A - Tel. 2998.

ME'DICO

Curso de Especlallzação no :e:OIpl
tal dos SerVidores do Estado.

(Serviço do prof. Marlano de An
drade). Consultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.
15.30 horas em dlante no con.uI

tório, à Rua Nunes Machado. 17.
esqutna da Tlradente. - Tellt.
2766. ReSidêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.
.'

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOEN.ÇAS DO PULMÃO -

- TUBEJ�CULOSIil -

Consultório - Rua Fellp.
Schm14t. 81:! - Tel. 1801.

Borárlo: d,.. 14 àI 16 hor...

Re.lelêncla -. Fellp. Scbmld',
a.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João pintO '14 -

Consulta: daI Ih às 17 hO;as, dlá
rtamente. Meno& 808 lIábado.. Re

sidência: Bocaluva. 136. Fone 2714
-------------------------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Naclo
nal de Medlclna da Unlv�.ldade

da Bra.lI

Ex-Interno por concurso da .a�.r_
nldade_ESCCila. (serviço do .prof.
Octávio Rodrigues LID;la). E:I:

Interno do Serviço de Clrurgla do

Hospital I.A.P E.T.C. da Rlo ele

janeiro. MédlC� do Bo.pltal de

Carldade II ela Maternldade Dr.

Carlos' Corrêa.

DOENÇAS DE SENaORAS
PARTOS' - OPERAÇOES -

PARTO· SEM DOR pelo método
psICO_pÍ'ofUatlco'

.

Consultório: Rua JoãO pinto n, 10.
das 16.00 às 18,00 hor... Atende
com horas marcael... Telefone
3036 - Resldêncla: Rua Genlral
Blttencourt n. 101.

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Especialista em moléstia. de SII
nhoras e vias urlnárl... Cura ra_

dicai das Intecçõel agud.. e crô
nicas, do aparêlho genlto_urln6rlo
em ambos o. sexoe. Doençu cfo

aparêlho Digestivo e do Ilstema

nervoso. Horário: 10 Ih à. 12 e

2 tA. às 6 horas - Cllnsultórlo:
Rua Tlradente., 12 - l_O andar

_ Fone 8246. Residência: Ru,

Lacerda CoutinhO. 18 (Chácara do

Eàpanha - Fon. 82148.

DR. HURI GOMES

/ MENDONÇA
MJDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
racões - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rf'sidência:

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João, Pinto
�.'la Fp.lipe. Schmidt
Rua Felipe Schmidt

_. __._--_.__._--- ...------------ ------

ECONÔMICO -

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense. iNOM MAIS FACILIDADEA presente tabela não poderá ser alterada semprév!a .autQ rIzação deste Departan1ento. siii"íiin......iIiiiíi ......, iii'_ "�. _
_ �� �.' i

�

ESTREITO
6 - Domingo

13 - Domingo
20 - Domingo
27 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana .

Farmácia Catarinense

Rua Pedro Demoro'
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

-----�------------------------------.-----
CLINICA DE CRIANÇAS P..-�.1

.

OJCon8uuónO • &......... COJUlUlCu

.

JI'I{j.l'

.':.:.::......
•

=-;: .� ::::::
-,

I/ ,,$" ',,;
DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER *-fA 0UIIAI1TF TODO '*

.

ClINICA DE SENHORAS E CRIANCAS 1:- �"
- nos f<�Af)c..JOS t

���:�;:t� d:mh=�:;�f��8��i:��:8.e e:�to ?M�D'�....".-"� '*"

Clirur�la anaJ ,�n '" � �
.

CONSULTÓRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro 1553 � 'lI "
Estreitai

"
---

. �J

CIRURGIA GERAL

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

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, CrImI

nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

DR. GUARACY' A.
SANTOS FORRO

João s..6.

IRMÃOS BITENCOURT
'(AIS BAOAPÚ '01-'€ H�Y
ANTIGO OIP0�ITO 0 .... ,...,."'1-',

"" SOBEKAN"" PRAC-\ lá· UE NOVEM81W - I!:SQUINA

litL'A FELIPE SCBMIDT

"ILIAL "A SABERANA" OISTRITO 00 lESna:.f.ITO CANTO

Cirurgião Dentista

Com grande facilidade -de pagamento, vendê-se lotes
1 longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
{imo a Penitenciária. Podendo o-comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305.

Fone 2391. 1
. [

Academia de Comercio de Santa
Calarina

CURSO DE ADMISSÃO •

Especial!sta em dentaduras ana,

tômlcas. Horário: Das 8 às 12 bs

Atende com hora marcada

Avisa sua distl.nta cUentela que
mudou seu conS1Jltório para a rua

IFellpe Schmldt, n. 39-A - Em
frente a Padaria Carioca.

aos cursos Comercial Básico e Ginasial
MATRÍCULA: Até o dia 30 de março, no horário das 17,00

hs., às 21,00 hs., exceto aos sábados.
INÍCIO DAS AULAS: dia 2 de abril, às 8,00 horas.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO· ESPECIALIZA
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

DR. ALVARO DE CARVALHO
Médico Pediatra
FLORIANÓPOLIS ,

ORA. EBE B. BARROS

DENTADURAS INFERIORES

RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 -:-- 1.0 andar

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n. II lObO

� eíerone n. 2.467 - Calxa Postal n. 21

E:10RARIO: OS,'! 15 às t7 horaa.

xxx

" ESCRITO'RIO' DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA

J\RQUITETONICO
• TOPOQRAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
•

T1fBRES,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira o

"Sabão de Joinville"

·EM \ PÓ
LAVA MELHOR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Vende-se
o que tem 310 mil 'metros

pastagem e muita lenha.

dO. - Vêr e tratar com o senhor

j::ftNnmetz, em Palhoça.

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
E

HOSPITAL DE CARIDADE
A V I S o

A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Je

sus dos Passos pr.evine aos Irmãos e Irmãs, recentemente

admítídos, que só poderão usar as insígnias da Irmandade

nas próximas festividades se estiverem . quites com as

jóias e anuidades.

Florianópolis, 23 de março de 1960

José Tolentino de Souza - Secretário

DOCES E SALGA.DINHOS

Tudo do melhor
Aceitamos encomendas para casamentos,

aniversários, recepções e demais festas.

Tênis ('Iube
2 662

Batizados,

L i r a
Tel.:

,Aparlamenlo no Cenlroconheça os novos veículos

CHEVROLET! ;;
ALUGA-SE A TRATAR NA

C A S A 'v E N E Z A

15, diária-

Estabelecimento de Flori e Pomicultura
Temos para pronta entrega em nossos viveiros o mais

variado STOCK de plantas frutíferas e ornamentais.
LOJA - MERCADO PÚBLICO - (em frente ao

frígorífíco) ou

em nossos viveiros à Rua Martinho CaUado, 3

VfNDE-SE
Móveis usados de:

----------,.COZINHA
2 armários de parede, estilo americano;
1 mesa com gaveta;
4 cadeiras em cores e estilo funcional

Cr$ 7.000,00 à vista.

SALA DE VISITA - ESTILO FUNCIONAL

1 sofá estofado;
2 poltronas estofadas;
1 mesinha de centro.

CJ:$ 7.000,00 à vista.

!ESCRITóRIO
1 escrivaninha grande, com seis gavetas e respectívos

CAMINHÃO !(HEVROln 6.500

vidro cobertor;
, 2 cadeiras com assento estofado;
1 caixa porta-papel;
,2 poltronas estofadas;
J mesinha para máquina de escrever;
2 armários envidraçados;
1 armário-arquivo com 1& gavetas,

Cr$ 27.000,00 à vista .

V.er e tratar à Rua Marechal Guilherme na

mente das 12 às 13,30 horas.

CAMIONETA CHEVROLET �.100

-custo mínimo por tonelada/quilômetro!

....................................'M.fIfI••••

I STUDIO JURíDICO ,I
• e
· :
: Advocacia em geral no Estado de : \

I Santa Catarina I Poderoso mofar Chevrolet - 6 cilindros -

• •• 142 H. P.... e'o mais simples, seguro e efí-
• . Mauricio dos Reis - advogado. ciente que se conhece. Fr.uto de anos e onos

I Norberto Brand - adVOgada: de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má. 1�
: Córrespondentes: Rio de Janeiro I ximo de eficiência já alcançado em regime
:• São Paulo :. médio de operação. De fácil. manutenção, re�

i
Buenos Aires duzindo O custo de opercçõo e o desgaste '-�i�Londres:

,.. , p' das peças vitais, êste poderoso motor Chevrofet
.. I .:.i\ é econômico em todos os sentidos. ,�
• Man spricht Deutsch •

i ��g���eS��:��aiS ,i vendas com facilidades e pronta entrega: Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681! � _
�

,� � �...... . -

Irmandade do Senhor Jesus dos Pass�� I CARLOS HOEPCKE S.I� - Comércio e Indústria
T"'M com o motoneta da

E
Rua Cons. Mafra, 30 - Florianópolis - Sta. C_a_ta_r_i_n_a ..,.....,.-_.A_M_od_e_la_r__A_ry_._-:-__

HOSPITAL DE CARIDADE Munique prepara-se febrillDente p·ara-o-3-1-··
Congresso Eucarístico Internacional

.

Encontram-se em pleno ximo. O conclave, além de rito das agencias de turís- quilômetros em torno �a vidências que visam aó êxi-
andamento os preparativos sua expressão religiosa, es, mo e viagens. capital bavara. Em �uru- to do congresso e ao con-

para o 37.0 Congresso Euca- tá prendendo a atenção do Os vísítantes ficarão, em que, pretende-se reunir os forto dos visitantes, outras
rist-co Internacional, a rea., mundo' turístico. Forças pon médta, três ou quatro dias participantes em grupos do paralelas, se encontram em
Iízar-se em Munique, Id�e 31 deráveis, dirigentes ou não em Munique, admitindo-se, mesmo idioma, a UI? _

de andamento. Assim é que,
de julho a 7 de agôsto pró- dessa indústria, aprestam- porém, que muitos acom- dar-lhes melhor ass�ten- viajantes desconhecidos já

������������������������������������ ���a��de ����OOOO�� �.������oo ��ffi�m�à�

:SSISSSSGSSSsoSSSSn$S:S,jS"S .SSS�SSSSMSSSSSSSJSSSISS$SS%MSSSSSESsLS�SShE%SSS�SS%SS :��iq�: ag:�l�[: rsr: \�O�adOci����rj�O�eS�:��i� t�sg���S���oda�ca=:m��-:. ������nh��tt�:i:ta:té I����,
Até agora sabe-se que zararn sessenta mil aloja- zentos e cinquenta mil ra-

mo pilotos. (IBRASA).
participarão dos trabalhos mentos particulares para pazes, enquanto que as _��",_

vinte cardeais e trezentos os romeiros. Em duas meninas e moças se hospe- I d 51 -a e Culturabispos. O govêrno bavaro agencias de viagem do ex- darão em alojamentos co- n u ri
colocará à disposição do teríor, mais de três mil Ietívos Ide ilnstitutos reli-
Legado Papal e dos demais norte-americanos reserva- gíosos, de seminários e de
importantes convidados do ram passagem, desde ago- lugares para estudantes.
vatícano, os chamados ra, para o certame. De ou- Dos sessenta mil parti-
"aposentos ricos", como os tra parte, informa-se 'Jun- cípantes até agora anun-
três aposentos papais, no to aos dirigentes do con- \cilados pela. secretaría-ge-
a,otigo Palácio Real, outro- gresso que em Munique Ide- ral, aproximadamente a
:.'t habitado pelo papa Pio verão alojar-se, principal- metade tratou diretamente
VI. Estes predtos, construi- mente, as pessoas vindas de seu alojamento. As es-
d'os entre 1730 e 1737, ver- do ultramar. Contudo, não colas, os estabelecimentos
dadeíras jóias do passado, se reservarão todos os de

.

ensino e Os lares para
fofram decorados por Cu- quartos de hotel e de ou- estudantes do Estado de
villiés e estão agora sendo tros estabelecimentos do verão preparar dormitórios
reformados. Além disso, ramo para os participantes coletivos, na medtda do
estarão à disposição do a fim de Que se disponha possível. Os estabelecímen
Legado Papal 'e de seus de lugares também ·tendo tos particulares foram con,
acompannantes, a capela em vista outros visitantes. vidados a fazer' o mesmo.
do palácio, a galeria an- ALOJAMENTO EM 150 Alem e todas essas pro-
cestral, o gabinete ,el'e por- LOCALIDADES
celana, o patío de Frottcn

,
'

e, para fins de representa- AdmJtiu-.se eomo /provi-
ção, Q chamado "antiquá- dencia imprescindível a.
rrio". Os recintos serão in- hospedagem de duzentos e

cluidos, após o encerra- cinquenta mil pessoas em
mento do congresso, no alojamentos localizados den
museu do Palácio Real. tro de urna área de cem
TREZENTAS NHL CAMAS
Calcula-se que no total

serão necessários trezentos MANTENHA-SE
mil leitos para atender às

BEM INFORMADOdemandas, não apenas �o
exterior corno do proprio ,

país. A'comissão de aloja
mento agregou-se um pe-

\
.

De ordem do Irmão Provedor, convido todos os Irmãos

e Irmãs para, às 19 % horas dos dias 30, 31 do corrente e

IOde abril, tomarem parte no triduo que. será celebrado

pelo Padre Manoel Univaldo Flach, nlli Igreja do Menino

Deus em preparação para a Comunhão Geral no domin

go, dia 3 às 7 % horas, na Catedral Metropolitana.

Florianópolis, 23 de março de 1960

José Tolentino de Souza - Secretário

Ultimo tipo retilíneo

Vários Modelos desde

7 pés.

�4".,;··

i
I

I

,;

...... '" J ,� '.'

ATENÇÃO
Consertos de Móveis Geralem

Moveis, Grupos Estofados, Colchões de Mola, Lustra

cão de Moveis L�quiamento, encaixotamentos, etc.
"

Atende-se 'a vontade do freguês.
Em casa, ou em sua residência.

Rua Jeronimo Coelho 2 1° andar.

Fone 2635. � !J!� II....,_

VENDE-SE
1 aparelho com 2 a.uto talante

1 microfone, toca disco e. a.mpll_
fcador.

CR$ 47.950,00

(:;L

NA EL TROLANDIA
EDIFíCIO IPASE - j DAR TERREO -FONE 3316

- NSSSSUSS:

i

I

Guarujá-Notícia's
DE SEGUNDA A SABADO
- Em 1420 kcls., e 5.97tí kcls.

7 55 - A Vemag Informa

8:55 - Repórter Alfred

11,55 - Repórter Alfred

12,25 - A Vemag Informa

16,00 - A Vemag Informa

16,55 - Repórter Alfred

18 10 - Re.esnha J-7

18'55 _ A Vemag Informa Ganr,e dinheiro e faça sua

21:00 _ Repórter Alfred própria roupa, tirando o

21 30 _ A vemag Informa Corte e Costura em poucos

22:05 _ Grande Informativo I meses a .Av. Rio Branco ,.1.0

Guarujá 198. _ Telefone 2289

"'0 mundo em sua casa". 1,

Curso 'Rápido de
Corle e Costura

RUI: fr.",lstO Tolentlno; n.' lO

A exemplo do que estão
fazendo outras entidades
que congregam homens de
emprêsa, a Federação das
Industrias do Estado de.
Santa Catarina decidiu
lançar um plano em prol
da criação de uma rêâe de
escolas primárias em todos
-os municípiOS catarinenses.
Apesar de, comparativa
mente a outros Estados da
Unuio, principalmente' os

situados no Nordeste, a si
tuação- escolar de Santa
Catarina não se mostrar
âesiaueráoel, nem por isso
deixa de apresentar um

sério "deficit" escolar, que
constitui' um fator negati
vo de ordem geral e, no que
diz respeito particularmen
te à indústria, um empe
cílho à formação de ope
rários' qualificados destina,
dos às atividades em ex-

pansão.
O interêsse que os cen

tros industriais vêm to- '

mando «umomente a res

peito do assunto. deco:re,
assim, de necesszdades zm

periosas que reclamam a

atuação das classes produ
toras em um assunto em

aue o Govêrno Federal e o

Estadual têm sido, de modo

geral omissos. A batalha
contra o analfabetismo,
durante decênios travada
em têrmos de pouca objeti
vidade embora com grande
idealis�o, está entrando,
agora, em uma nova fase,
porque imposta pelo cres

cimento das fôrças produ
tivas que estão impulsio
nando o país. Esta partici
pação será também capaz
de assegurar. uma renova

ção dos métodos, que ainda
primam pela falta �e sen

tido prático e apego ao

academicismo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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��GUARAMI f'6OCAIUVA� DARIO .SEQUE�C'A AO CAMPEONATO REGIONAL DA C(DADE NA NmIE DE QUINTA-fEIRA, NO ESTÁDIO DA 'fCf,
" ,�IUI(ANI VEM DE UM. GRANDE !REV:�S FRENTE AO AVAí POR 5xO E PRETENDE REABILITAR-SE, O BO,(AIUVA PE,RDEU TAMBÉM PARA

D' , ,
1

O' PAULA RAMOS PO'R 3xO. COTEJO QUE PROM'ETE BêA MOVIMENTACÃO.

ilO-juiz arruinou o espetaculo que poderiam pr portionar
Escreveu MAURI :!JORGES

I tagem posteriormente obtido
. • . , .

sómen�e nesta ilha dos

ca-.1do con�ecido apítador a in-

FI-guel- rense X Atle'ti-CO' �i:_ss�r :�eo��::rc�n�:sc��:�= ��� :x;ltona dos alvi-negros

. so raros e que acontecem des- formaçao de qUe não recebeu
" .

';_,.

tas coisas.' O. departamento 'I nenhuma comunicação da-
" '

, t�s eram ��mmos par� ser- Na .verdad: o Figueirense

de árbitros da F.C.F. deu a
I quele departamento. Pois _.

;Vlr comob���z �m �artl��:� merecia o tríunto pois foi

conhecer a imprensa que o bem! Não tinha' árbitro para tular. O Atlético apontou Estava criado o grande pro-1luçãO. Finalmente, escolhe- reci°�s� 11 a e. as,
t
a ;1 mais harmonioso, todavia, o

sr. Lázaro Bartolomeu havia, ,'dirigir o cotejo, mas lá esta- ,Enio Pessôa e? Figueirense blema. ram José Cordeiro, presíden-
o 01' �lro, ptra t ce� 1'0 o placar foi devéras contun-

sido designado para apitar o i vam os. dois auxiliares Enio não aceitou cabendo então ao gramda o, na udra �end e pen- dente para o Atlético que me-

teí F"
, .

. •

Quem apitaria? Recorre- I te do Departamento de Arbi- san o que po ena emons- recia melhor resultado
co ejo rgueirenss X Atletlco. Pessoa e Virgilio Jorge, que Figueir.ense a indicação de ram a Fausto Corrêa, ex-ár- I tros, para

servir de dirigente t
'

bit t
.

. " _ .

rar aos ar 1 ros presen es Tudo isso por falta de

TodaVIa, o árbitro nao apa- poderiam assumir a respon- Virgilio Jorge o que também bitro que se encontrava .no ! da partida. Prenunciava-se como se apita t'd'
um

receu, tendo então a repor- sabilidade na falta de seu ti- não foi aceito pelo Atlético. estádio, mas não houve so-I uma fraca .arbitragem pois
uma par 1 a arbitro. Neste particular cul-

de futebol. pamos os dois clubes e o Atlé-
Que calamidade! O Jôgo tico foi mesmo quem pagou

embora transcorresse fácil de o pato, pois foi quem perdeu
ser apitada, foi completa- Culpamos os clubes porque
mente tumultuado pelo pró- não trataram de chegar a um

prio árbitro que não sabia o acôrdo, para a designação de
qus apitava prejudicando um dos dois auxiliares que se

desta fórma
'

os dois clubes, encontaravam 110 estádio que
principalmente, o Atlético também são árbitros.
que quando reagia vigorosa- Pelo menos Enio e Virgilio,
mente do placar adverso de têm responsabilidade, pois
4xl, transformando-o em 4x3 teríam certamente proíbldo
foi esbulhado pelo árbitro, as. graves irregularidades
que apesar do acêno do seu que foram presenciadas, gi�
auxiliar, deixou que a late-I rando como "pivot" o 'Jose'

Ginásio ral fosse cobrada irregular-I' Cordeiro,
-

que deixou o J'ôgo
(_;at·arinense as equipes do América E; dos Jornaleiros. tmen e, surgindo então o se arrastar na maior das

Aos 18 minutos Mauro inaugura o placaré Na rase .

tqum o tento do Figueirense complicações. Foi na verdade
final aos 9 minutos Mário marca I) �o tento e aos :�5 mínu-

•
que liquidou com o Atlético. um pobre árbitro que con-

Cos M�rio novamente aurnmta ) r .s.card par-i 3. O que foi
• .,.' 1 �

....,

Enio Pessôa, foi claro na fundiu os jogadores e irritou-
,) t -, ',lI te; do no término da peleja. . marcacão Os atlétas perce-

' . . , .

.

" d ,<...... P
.

.
. os ao maxlmo, apitando COl-

A er.uipe- vence ora formou ",)C"m. AMERICi\. -- mm, beram a irregularidade do . " .

, ' . .... d..'. Ade
sas ínccncehíveís e deixando

.,adI, Ku.ato e Hennque, NInO Lau e, â(,1.rIO, emrr, lance mas o árbitro não quis d ·t
.

'<lauro l'aulo e Jabá
' '. '.

e api ar outras claras, pratí-
.. ,

, .

.

. .

atender o seu auxiliar e de- cadas propositalmente O ár-
O s'Ibltro da partida :fOI .J S' José Si!V'l C0l11 fraca terminou bola ao centro. Pe- . .1..

atuação pois anulou 3 tentos do América.
bítro José CordeirOi!'lJvi, na

cou em diversas faltas, inver- verdade, o culpado diréto do
tendo-as. Foi um árbitro de extravagante placar de 6x3.
recursos parcos. Não sabia, Se pertencesse ao quadro
em muitas oportunidades, o de íuízes dartamos a nota
qUe apitava, lembrando um Z.ÉRO, mas como é apenas
espetáculo de marionétes, em Presidente de Departamento
tudo e por tudo. de Arbitros da F.C.lo'., conce

demos a nota três, pela falta
de prática e zéro pelos co

nhecimentos demonstl'ados�
Gráu 1,5 para a sua atuacão.
_______

..

l

BATIDO O ATLÉTICO NUM JOGO TUMULTUOSO,
(ADO' POR UMA M,Á ARBITRAGEM

PROVO-

Teve seguimento na tarde
de domingo o certame citadí
no com a efetivação do en-

1:'::I1'''U entre :,I'jgneirr!nse f'

Atlético.

América F. (. 3 x Jonraleiros O
luta sem nenhum íncídente I cen+e

ao Atlético foi C,'obradaque pudesse ser anotado. ",elo Figueirense indo !� pelota
Na etapa final o Figuei- e:�{.oni.l'ar em flagran ..� ím

rense entrou arrazador movi- p'�cI;mento o atacante clérgio.
mentando . o marcador logo .�ue lTllct!·cou o tento j� núme-

As coisas já haviam sido de início aos 3 e 4 minutos 1'0 5 do Figueirense.
complicadas de início, pois o através os ataacntes Wilson Ésta foi a maior "alha que
árbitro que havia" sido esca- e Fernando em jogadas de [a <J:.:;·stImos de um apítador,
lado pelo departamento da muita desenvoltura do meia 1",,1 ,. ir.icío do fim. Ga� para
F C J '. lá não ccmpar--ceu, fi- esquerda Sérgio." f:ente :oi uma caranüc'ade.
t:'.j' N' C encon: )") .rctardad:· Aos 16m o F'igueírense au- acabando o prélío em verda-
n!� - eu início 30 rr-ínutos. mentava para 4xl ainda t:,1 detro .uma de in;-5;;g;l.lrar,(;a.
Depois de muitas confabu- jogada do avante Sérgío ce- l<-in:J!n �nte ao, 23':1 f',i €'1"1-

lações c, dois l.';l!.:C' assina- dendo a redonda para Wil .. cerrada 3 l\Ontag ,'I, pur i o

ram comum acôrdo aceítan- sono FI,;ucirc 113e após F'Õ'l',,:a: do

do como juiz o presidente de Com este resultado o Atlé- rpCl':)P: [. bola de Perccéra.

departamento de árbitros, sr. tico despertou e passou C!'l .
, .;ríH.:irense inEreCeU c'

José ,.. jrd"i,'(' <;ua defensiva pilra o ofen,,;.- titória, mas nunca pele mar-

Até aí �udO bem, t�ríamo" I v� co�t:ár.ia n.i:mdo situl'l.- ::ador q:w registrou.
O juiz além desta falh'a.

n�1a ne<� .• d� 1,; ......:U·ItO.:_ �ec-I çoes
dlÍlcel." pala o arco df! Terça-feira, deu-se a a-, Em pri1:lleiro lugar: Pàu- das mai; graves ainda. incor-

nICO a:::elüt.\-·',:', pOIS nao se Djalma que teve que. cair per Arbitrou o eníiJontro .José presentação dos jogadores 'la Ramos, Avaí e Figueiren� reu em outro êrro inconcebí-

concebe que um president,,; dl>las 'Vêzes, 19 e 21 minuto� Cordeiro com fraca atua,:ão, convocados para representa. se com O p.p." vel. Durante o descanso re

de um departamento que S€- 8f.ndo Pitóla c !,1auril:o 0� 'luxiliadJ 1):;'''" \.Jandoir:ls rem a Federação Catarinen- Em segundo lugar: Ta� gulamentar, o juiz se dirigiu

lccona os homens te3ponst�- marcador.es. }i:nio Pe�.; .". e Virgílio Jor;e se (I' Desportos Universitá· II).andaré c;om 1 .p.p. à populares na geral, trocan-

veh: pelas arbitragem não te-
. ,.}Jr�1 .

detalhe interessa!:';:.:, !�;)m bom '.r,J;al�,'l. rius, r,as olimpiadas de Ni· Em terceiro lugar: Gua- do impressões, só porque ha-

ja cC'nhecedor profu�(:i dfis nQ lar{ce dó sej;Ul1do têiiro da-" Os de::" eonjuntos: t,cr91. R_ia de Janeiro. rani e Bocaiuva cOm. 2 p;p" I
via sido apla,.udl,·dO, por ironi.a.

regras fut�bolísticas, tem pc'r t..tlético o later,;,.! Osni dO' Ft. Figue:.nl1..".' _ Dja:ma
Em' quarto lug:a·r,: Atlético ,Mas, ao� trancos e barrancos

obrigação conhecer as reg'l-ls gueirense contundiu-se, te'1- 'lrilha, :'u :.-i,l (Lat:;!.!�re5): A quarta-feira, está com 3 p.p. o cotejo ati;:;:giu o seu final,

e aplica-las. do-se afastado da cancha e 0sni, Ali," e Valmor IDan- ma,·r�cada p�t. exame mé··

Mas tal não aconte:.:en, socorrido pelo massagista, fi- �a); Wi!', l' 1
. .,.::, Sérgio, ci,:u 1e tôdos os gtletas sele-

cmr.priu uma atuação daIS cando o seu setor des!?;uarne- ]_'.·ernand � e Pm:'el'éca. cíonados, com o dr. Hum

mais calamitosas possíveis, ciclo onde entrou Maul'ili!) pa·- O Atlér,i :') - DiD'." Rob '1'- beItu Perdeneiras, no CO"1-

complicando lances que todos "U assinalar o tento dê núme-' to, Ramires e Ciro; Alclàes f.. sultól'io do mesmo, às ·20

observaram as irregularida- '1'03 do tricolor. Hamilton; Pitóla, il1ariíl'10, hUilS.

de, deixando de assinalar dois Aos 29 minutos começaram Góia, Alair e José Antonio ----

impedimentos que foram re- as grandes confusões __ quar.. (Maurílio). Na sexta-feira novo exa·

dundados em goals pelo Fi- :io nUIl).a falha lamemável do A renda não foi fomectclà.. me, desta feita dentário,

gueirense. árbitro, uma lateral perten- Escreveu: G. LAMEGO com o d'r. João Batista Ro-

Apesar de sua fl!-lta de cõn- drigues, às 20 horas, no con-

dição, a grande verdade é que O INTERIOR EMRI=.'VISTA sultório do mesmo: No s�-
foi mau auxiliado pelo ban- "" bado será apresentado à

de ira, .Ênio Pessoa, já que os O médio Fausto N!lto)'l Jf;-; pico para o (U:a 14 de abril, iimprensa pelo treinador Informa-se de Berlim, que

lances ocorreram em sua zo- gou na tarde de ontem peh' cOlmo parte do pagamento

wal,dir
Mafra, o nome

"dOS IPor.
ocasião do décimo anl

na de marcação, deixando de E:quipe ...:.:. OlímpiCO c111 Bl'us- d'o médio Brandão. Como se que formarão a equipe da versário I�'O ',Haus am Lue-

assinalar a,s irregularidades.. que, oportunidade em que !'labe o empréstimo de Bran- F.C.D.U. tzowplatz" em Berlim ,Oei-

Mas vamos ao ftItebol pro- sua equipe foi derrotada pe- dão ào clube paranaense
--' dental, inàugurou-se a ter-

priamente dito. lo Paisandú por 3x2, com custará cr$ 70.000,00.
.., ceira expôsição I int�rnacià- ,

O sr. Osni Barbato, vem
tentos marcados por Rolf, __ X__ nal da ;'Xylon", -associação

de .ser convidado pelo sr. '

?ereirinha e Mima para' os Carlos de Campos Ramos " internacional dos escuttores
Nlazareno Nap:pi ,para trei

vencedores, tendo funcio- O· popular Leléco, vem de
na,do na arbI·tr·a,gem'

nar a equipe de voleibol
o sr. laSSInar compromisso na

Oscar P�nheif1O com bom tarde de sábado como Di-
masculino, que partiCipará

tr'ab'alho. A renda t d t
das olimpírud'as de Niterói,

as somou re 01' e Fu ebol do Palmei- tendo aceito o convite.
incurções ao arco contrário cr$ 16.000,00. ras, devendo dirigir as equi-
e o Atlético defendendo-se -- X -- pes Ie.'e profissionáis e su-

A equipe do Tupy voltou plentes. /

a vencer o Amazonas, desta
feita em seus domínios. no

3airro do Garda, pela con

;agem de. 2xl. Marcaram o�
sasparenses Ninha aos 7ms.
ia primeira fase e Valdir
:3.0S 4 da etapa finaL O A

mazonas conquistou .seu

pontp de honra através de
Maia numa jogada .pessoal.
O, árbitro f(,li o sr. WiÍson
Silva, c a renda somou cr$
10.310,00.

Defrontaram-se sábado último no campo do

"

VENDE-SE
Um terreno de 144m. quadra_

dos, com frente para a rua Duarte·

SchutteI, preço de oca.sião.

Tra�ar a ruã-padre :Rõm.a, 6.2.

u,sssnS;SSSS!UsssSrSSSSSS$SSSSSSSSSSS;SSSS'Q
O Top.cos· do Dia o
;ssss<ssssssssss- �&�."

Na edição de, amanhã es

taremos apresentando' um

comentário sôbre o Figuei
rense relativo a sua jorna
da df: 1958, estampando aJ··

gum; clichés.

Os primeiros 45m foram

bem disputados, tendo os dois

quadros lutado muito para
conseguirem realizar algo de

útil em seu benef�cio.
O Figueirense tentando

de m.adeira, sita em Zurich.
Já em 1955 e 1956 a "Xy
lon" apresentou-se, no mes

mo local, ao pÚbrico berli
nense .Esta terceira exposi
ção, a maior até agora rea

lizada, abrange quase que
300 trabalhos de 150 artis-

. . . .�"""''''3tA!t3:n;P'iJ·''''}II��ii?t»?�SSSSSS
Mals dOIS preCIOSOS pontos perdeu o Paula Ramos

-

dificultando-lhe- ainda mais a conquista do título, qU�
é G desejo de tôdos os florianopolitanos.

Agora, resta incutir na memória de cada aUéta
que o quadro precisa, voltar a ter aquela persGnaliodade,
aquela confiança ou auto-confiança que até então de
monstrava. Precisa de recuperar rápidamente e nova

chance se apresenta.
.

Jogará novamente o Paula Ramos em seus domí
nios contra o Comercial de Joaçaba. Equipe modesta
que invariavelmente ficará de posse da lçmterna. ,Mas
nem porisso dévem os jogadores do tricolor despreza
rem o seu adversário. O exemplo aí está bem vivo e re

cente, sendo o Carlos Renaux a grande víti�a. Os

praianos terão que se precaver e voltar ao encontro da

vitória, seguJ,ndo a trilha do suce-sse 'em busca do ter
reno perdido. Restam quatro rodadas para o término
do certame.

INTERNACIONAL
DA "XYlON"

Dino. Estava inaugurado o

marcador, o Figueirense con

seguia transformar em tento

o seu maior volume de jõgo.
Não esmoreceu o Atlético

que ao sofrer o tento lançou
se de encontro ao açlversário
exigindo o máximo dos ho

mens da deefsa alvi-negra.
Em uma dessas incurções,

Pitóla consegue empa.tar o

match para o Atlético, isto

quando decorriam 34m. A

bóIa veio da esquerda, dos

pés de Góia, e Pitóla com po
tente chute, furava o arquei
ro Djalma que nada poude
fazer.
Com este resultado encer

tava-se 10 primeiro tempo de

.

ESPINGARDA

O Paula Ramos jogará apenas uma fóra de seus

domínios que será contra o() atual líder, o Caxias. As
, demais serão aqui, contra o Atlético Operário, e Carlos

Renaux, além do Comerciai já mencionado acima. O'
Caxias, jogará duas partidás fóra, per sinal das mais
difíceis. ·Enfrental'á domingo próximo o Operário em

. Criciuma e o Carlo� Renaux em Brusque enquanto que
recepcionará o Paula Ramos e Jogará contra o Amé

. rica. Têm chances o Paula Ramos de voltar à liderànca.
.É claro, mas não nos esquecemos que o América dos
dois, é o que está melhor situado pois tem comprO
missos relativamente fáceis com exceção do .cotejo
contra o Caxias, no final do certame. Como vêmos
muita coisa poderá acontecer. Portanto, que engati
lhem as armas os paulaínos, porque a guerra vai

continuar ...

com grande firmesa, onde to

da sua defensiva atuava a

contento destruindo as tra

mas criadas pela linha co ..

mandada pelo mignon ata

cante Fernando.

--X-

As segundas e quintas
feiras a noite e, aos sábados

ral Roberto, correu até a li

nha de fundo e centrou para
a área indo a pelota encon ..

trar a cabeça de Sérgio colo

cando no fundo das rêdes d�

a tarde, na 'cancha dói Fc.- tas de 19 países dos quatro
O za:O'ueI'ro IVO (lo CaxI'as culdade de Direito, ,'�;. �o

'"
• W _.... cantos da Terra. A lingua-

foi realmente vendido ao sendo realizados os treir.:a- gem artística moderna tor
Cruzeiro de Pôrto Alegre, mentb das equipes mascu- nóu::1;e tão generalizada que
pela importânCia de ,cr$.... lina e. feminina da FCDlJ, ,dificilmente chega-se a d'is
lúO.OOO,OO. Para isso foi rea- que participarão dos . jogos tinguir algúma diferença
lizada uma reunião. da Di- Universitários Brasileiros dI' naciQlnal., No clássico tom
!'e��!';� do clube Pinguim da Niterói. preto-branco d? escultura
Mu;'chester, cabimdo a vo- em madeira. penetra cada
tação de 7xl votps, favorá- O Veleiros da Ilha, rea- vez mais a cõr resultando

�eis a venda Id'o estupendo lliz�aram na m�nhã de do- daí, efeitos surpreendentes.
Jogador. Em nossa próxima mIngo na bala Sul, uma

edição daremos pOl'menores., prova velística em homen",-
__ X__ gem ao Capitão dos Porto;;,

Pr.ossegue na· cidade de tendo apresentado a seguin
São Bento do Sul o Torneio te classificação até o quin
de Bolão que conta com a to lugar: L°) Pioneiro

parti'cipa:ção de tôclos os 2.0 Kon-Tiki - 3.°) Vend-a

clubes da cidade, 8ipresen- vaI - 4.0) Dunga - 5.0)
tand10 até o momento o Clu- Ciclone.

be Bolão Bronquinha c011lo
lider com 436 pontos, segui�
do do Tabajara com 431, In�

terna.donal com 423, Clube
Bolão Quinze com 404 e Rio
Branco com 403 e

Aos 15m o Figueirense con

seguia furar o bloqueio tri

color, ,quando pereréca apro
veitando uma falha do late-

-X-

O Vasto Verde, atuand'o
em casa, al;>ateu ao Cimen
port pela contagem de 2xO,
num cotejo em que o clu
be vastoverdino, foi sempre,
superior.
-X-

O Palmeiras está viva
mente empenhado em con

tratar o atacante Gaivota
que se encontra em Joinvil
le aguardando pronuncia
mento do clube palmeiren
se. O passe de Gaivota cus

tará ao ,�lube blumenauense
cr$ 25.000,00.

-X-==-
O Ferroviário vem de con
firmar o cotejo com o Olím-

----, ',---
.

'
.

(AIS 8AO,\.IilÓ (ONf .jCla?

A N T I (, () O f f: ,.:., '� I 1',) 0'/\ M i A N I

Vende-se uma, marca

SANT-ETIENNE, 3 ca

nos! sendo d10is calibre
16 e um para bala.
V,er e tratar com o Sr.

Agenor Alves, no Clube
Dúze de Agôsto.

Que calamidade, assistiu o público esportivo ilhéú
na tarde de domingo último no estádio da Praia de

Fóra. De comum acôrdci, Atlético e Figueirense esco

lheram José Cordeiro,Presidente do Departamento de

árbitros, para apitar o jôgo,
cotejo fácil de ser apitado mas S.S. foi gradativa

mente prejudicando o espetác1l10, até arruiná-lo por

completo. Sua atuação foi' vexatória, foi irritante, foi
desleal. Marcou coisas impossíveis, deixando de �ar
cal' outras, claras e indiscutíveis.

Não teve personalidade. Foi arrastado pelos fatos,
sem ter pelo menos demonstrado alguma coisa de útil
ou de prática. Até para apitar mostrava-se inseguro,
temendo a responsabilidade que lhe pesava sôbre os

ombros e que aceitou talvez por circunstâncias diver

sas. Em suma, a atuação de José Cordeiro deverá 'ser

vir de alerta para os clubes, que' também não deixam

de ter suas parcélas de culpabilidade, pois sabiam que
José Cordeiro não é árbit.ro por conseguinte não' de'Ve
ti.am aceitá-lo. E quem pagou o "pato" foi o Atlética

'C1l1 a perca d€: mais dois pontos.

t" MADEIRAS PARA R
CONSTRUCÃO

I R M A O S BITEN(()URT

A comentada permuta t�':-

ire Jacy do Paula Ramos; A I d I I
A

por César do Atlético. ain-
i ucas e ng es

da não se concretizou, em- l
.

APRENDA INGLÉ RAPI
outros bora se tenha a tro"�a- como' DAMENTE NUMA TURMA

certa. PEQUENA COM O PROFES
SOR MR. EDWARD GREEN
iA RUA TIRADENTES, 36 ....;

ç\TENDE DAS 9,00 ÀS- 11-30
�IARIAMENTE E NAS 2.a E

y.a FEIRAS DAS 1800 AS

rl,30 HORAS.

\
1
I

�

com menos pontos.

Após a reali21ação da

quarta radiada do certame
cit.adino, ficou sendo a se

\guinte a classificação por
pontos perdidos:

/
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Acompanhado de comitiva representativa, esteve em Florianópolis, na sex

ta-feira ultima, o CeI. 'Paula Soares, presidente da Junta Administrativa do

Instituto Braslleíro do Café, proporcionando na ocasião, entrevista coletiva à

imprensa falada e escrita de nossa Capital. A reportagem de "O Estado", jun
tamente com a da Rádio Guarujá, manteve interessante! e oportuno contato com

a CeI. Paula Soares, membros de sua comitiva, e com a Sr. Antonio Apóstolo,
Chefe do Escritório do I. B. C. em Santa Catarina.

possibilidade de serem co

tocadas misturas na torre
fação - milho, arroz etc.,
o povo perderá mais ainda.
Após o colóquio com a

imprensa, o CeI. Paula
Soares aproveitou a opor
tunidade para salientar o
trabalho eficiente que vem
mantendo o Escritório do
1.B.C. em Santa Catarina,

sob a eficiente chefia do
Sr. AFl!tônio Apóstolo, e

com a colaboração dos de
mais funcionários.
O Sr. Antônio Apóstolo,

usando da palavra, saudou
e agradeceu ao benvindo
visitante, as bondosas pa
íavras que lhe foram diri
gidas, bem como aos seus

funcionários.

ma.

FLORIANÓPOLIS, QUARTA FEIRA, 30 de Março de 1960

OUTRO RECURSO PROLONGARIA
'DE MUITO A VIDA DE C'HESSMAN

OBJETIVOS DE VIA&1M
(Cont. Ida 1.a Página)

Irineu Bornhausen tivemos
dolorosa experiência com
auxilias federais feitos por
intermédio da administra
ção estadual catarinense. O
caso dos [eeps, por exem
plo. Destinados aos agri
cultores, acabaram -todos
nas mãos dos cabos elei
torais da UDN. Graças ao
apoio decidido do dr. João
Gouiart e ao espírito J,)ú
blico do ilustre Ministro
Mário Meneghetti a rorma
de pagamento foi unifica
da: será feita integral
mente pelo Banco do Bra
sil.

PSD E PTB
- Os jornais cariocas

anunciaram reuniões vi
sando ao acôrdo entre o
PSP e o PTB, no Estado?
- Algumas dessas notas
devem ser recebidas com

reservas, porque não foram
dadas com intuitos de
simples noticiário. Tive, de
fato, diversos encontros
com o nobre deputado Dou
tel de Andrade. presidente
do PTB catarinense. Já
lhe conhecia o pensamen
to, expresso em entrevista,
de que o acôrdo entre pes
sedistas e trabalhistas, na
área nacional, deveria es

tender-se até os munící-

pios. Est'f.
sente o detPS juntos, pre-
Ramos, em do Joaquim .�
com o dr. João G'Qferêncta '

oportunidade, comct. 'oi
natural, trocamos i�,.rq,q
gerais sôbre o problMoS'

I sucessório estadual. Est\
belecída, em tese, a víabí
lidade de um acôrdo, em
forma de aliança, com o

candidato a vice-governa
dor indicado pelo PTB - o
assunto rrcou deferido aos

competentes órgãos esta
duais dos partidos aos

quais cabe a decisão. O
presidente ,Toão Goulart
encareceu a necessidade do
mais, breve pronunciamen
to desses órgãos esta
duais, pois deseja, dentro
em pouco, visitar Santa
Catarina em propaganda
eleitoral. Segundo pensa
mente que me transmitiu o

, presidente regional do PTB,
deputado Doute! de Andra
de, a convenção trabalhista
será convocada para a se

gunda quinzena de abril.
Para êsse fim, viajará pa-
"ra o Estado nos próximos
dias.

- Mais alguma decla
racão?

.::_ Acha pouco? ,

O meu
caro jornalista pediu en

trevista e fez sabatina!

Serviço de divulgação do setor de
orientação deeducação social do SESI,

ir ENTREGA 'DE C'ERTlFICADO ÀS ALUNASQUE CONCLUI,RAM O (URSO DE ORNA-

*tll,': Domingo Últi���T��� �2e ���d:A�Ô��O��S�Od�Si!��!��HE�ta",e.�!,;I:l:.a:ss,aMnEoard,.einirea::ess��eaerniavLel.l:�u�:.-teve lugar a solenidade de encerramento do Curso de Superintendente NU.son' .

Carioni. :Senhor Chefe doOrnamentação do Lar, ministrado pela educadora social
Setor de Orientação e Edu- Santos, Isabel Aparecidasenhora Hildete Luz, da Divisão de Intercâmbio e Assis- eacão Social. e demais co- Barcelos, Armandina Rosa

tênera Técnica do Departamento Nacional bem como a laboraderes". Rodrigues Maria Jodroxits.
Exposição dos trabalhos confeccionados pelas alunas. A seguir a mesa efetuou Elia Ouríques, Ivan Rosel

a entrega dos certificados da Rosa, Sílla Doris da SilA mesa dir\gente dos trabalhos presidida pelo senhor às alunas sôbre Os aplau- veíra Olga Veigt Lima,Nilson Caríoní, Superintendente em exercício e repre- sos dos presentes, Neusa Prazeres Norma AI-
ferro? sentante do senhor Celso Ramos, Diretor Regional do As alunas que eoncluiram víua Schmíthausen, NcHlJ

SESI esteve formada pelo Dr. Roberto Lacerda, Diretor .. o Curso de Ornamentação Bonassís, Ita Sehmidt. Sa-
do lar são as seguintes: bina de Medeiros Farias,Regional do SESC e SENAC; Irmã Célia professora do Irmãs Maria Claudia de Bernadete M. Schweitzar,C. SS. CC.; CeI. Ruy Stockler de Souza, Assistente da Freitas, Marlene Pereira, Alamir Bolsoni e Regina

Superintendência; Platão de Castro Faria, chefe do Se- Emanuela de Brito, Car- Regina Helena Lima.
tor de Orientação e Educação Social; Major Gilberto
Silva, chefe do Setor de Abastecimento; Francisco Oli
veira, ,chefe do SeJ:'fiço de Cursos Populares ; senhora
Hildete Luz, professora do Curso; Mathilde Amim Gha
nen, encarregada do Núcleo Regional de Joinville e Eu
gênio Witittz encarregado do Núcleo Regional de Criciu-

o Cel. Paula Soares, ladeado pelo sr. Antônio Apóstolo, Chefe do Escritório do

I.B.C. em Santa Catarina, e pelo repórter

O coronel Paula Soares
é um velho amigo de nos

so Estado. Trata-se de um

grande conhecedor, dos

problemas ligados a eco
nornía cafeeira, tendo an

teríorrnente, prestado com

dedicação, serviços à cafe
eícultura catarinense.
_. Sou um velho amigo

cesta terra - salientou o

Cel PaUla ""dres, no In.>
cio da e�·,J�":.da -, po's
na 'pinha VI' 3 militar, .á
-",Ir < ides 'ie 1930, servi em
F]Nj'-lIlópolis, onde

,

tomei
�rancte conr-ecímento com
o povo catarínense,

}'crguntam(1-1hes em se

guida, se o pôrto de São
Francisco do Sul, poderá
ser aproveitado para a ex

portação ou estocagem do
café nacional, dividindo
com o pôrto de Paranaguá,
as responsabílídades da ex,

portação do produto.
- Acredita, desde que

.tejam criadas condições
próprias, poderá o pôrto
dc S. Francisco, ser um

embarcadouro de café. A
matéria exige investigação
especial, e vim aquí ver o

assunto, [untamente com a

minha equipe.
Respondendo a pergunta

de um outro repórter, sôbre
o preparo da cultura do
café, acrescentou o CeI.
Paula Soares:
- É necessário faz{)r um

MELHORAMENTOS
NA MATERNIDADE
"CARMELA DUTRA"

Recebemos, e agradece-
mos:

Florianópolis, 23-3-60
Senhor Diretor,
Tenho a honra de con

vidar Vossa Excelência pa
ra a inauguração do mo

derno Serviço de Raios X
instalado nesta lVIjaternida
de, pelo Govêrno do Esta
do, a se realizar no próxi
mo dia 30, às 18 horas.
A solenidade contará com

a honrosa presença do
excelentíssimo senhor He
riberto Hülse, digníssimo
Governador do Estado, que
a presidirá.
Na oportunidade. apre

sento a Vossa Excelência
protestos da mais elevada
consideração.
O DIRETOR,

Dr. Pelágio Parigot de Souza

BOLETIM 'DA A(AV
Publica "O ESTADO"

nêste número, o edital de
convocação para a realiza
cão da Assembléia Geral
Ordinária da Associação
Catarinense de Avicultura.
Estão convidados os Se

nhores Associados a proce
derem a sua quitação na

Tesouraria da ACAV, com

o Sr. Tesoureiro, Limões
Ratecke, à Rua João Pin
to, das 8 às 12 e das 16 às
18 ho,ras diàriamente, a

fim de poderem exercer os

direitos qUe lhes são as

sre;urados pelos Estatt1,_tos.

levantamento das condi
ções medias do produtor
oatarínense, agrupá-lo em

cooperativas. Eles os

produtores, não possuem
condições e urge reuni-los
em cooperativas.
Indagamos do entrevísta,

do, se soube das, propor
ções catastrórícas, ocorri
das com as enchentes nos

municípios de Bíguaçú, Pa.,

lhoça e Santo Amaro, e
'

«ías consequencías benéfi
cas do envio de grande
quantidade de café, oferta
d-o pelo 1.B.C., às zonas

flageladas.
'

O 1.B. C. cumpriu
com o seu dever, - salien
tou o visitante, e concluiu
- "Acima de quaisquer in
gerências políticas parti
dárias, fizemos o possível
para ajudar às zonas atin
gidas pelas cheias.
- O nosso govêrno pre

tende estender mais ainda
o comêrcío de café com os

SÃO FRANCISCO da Ca
lifórnia. 29 (U.P.) - Geor
ge T. Davis, advogado de
Carvl Chessman disse que
apresentará hoje uma pe
tição de habeas-corpus em
favor de seu cliente. que
trará um verdadeiro pro
blema à justiça federal
Davis recusou-se a revelar
c s pormenores da pettçáo
mas disse que o fato à� ser
mvccada um direito ape
nas da alçada da justiça
federal fará com que o pe
dido. caso repelido nas côr;
tes estaduaís. possa pas
sa r por interposição de re
cursos por um total de
trmta juízes. em cada ape
lação. Recorda-se que
Chessman há doze anos
condenado à morte. aguar
ei a na prisão de san Quen
tin a chegada da nova da
ta para a execução mar
cada para o dia dois de
maio próximo.

RÁPIDO, SUL
BRASIL'EI'RO

AVISO
A Direção do Rápido Sul

Brasileiro avisa que desde
sabado sua agência de
embarque e desembarque
passou para a Rodoviária.
por determinação de dis
po:;itivo legal, muito em
bora as passagens conti
uuem a ser farnecidas pela
:lgancia antiga na rU3

Deodoro. esquina com a

Tenente Silveira.

países ,dia corténa de
- indagamos.
- É desejo do Brasil es-

tender a sua exportação,
pois muísos países que nap
estão habituados com o uso

do café, se interessam pelo
produto. Cumpre salientar,
as nossas exportações para
a Rússia têm sido benéfi
cas, pois como parte de pa
gamento, rios enviam ma

quinarias para a lavoura.
e agricultura, que nos fi
cam por preços muito ba
ratos.
Perguntamos ainda, se

há possibilldades de baixar
mais o prêço do café para

.
o consumidor nacional.
- Os prêços já são bai

xos - disse o CeI. Paula
Boares, e que, o povo bra
sileiro nunca bebeu café
tão barato corno agora. Se
os preços forem mais baí
xos, - finalizou o Presi
dente da Junta Adminis
trativa do LB.C. -, há a

A Princesa Furten
berg Não se Casará
Com Baby Pignatari
MESTRE, Itália 29 (U.

P.) - A Princesa ira Furs
tenberg - que estaria na
iminência de se separar do
seu marido, a fim de des
posar o milionário brasi
leiro Baby Pignatari
desde domingo está com
seu espôso, Principe Adolf
IHohanlohe, na magnifica
residência da mãe da prin
cesa, perto desta locali
dade. Numerosos jornalis
tas tentara111 em vão,apro
xímar-ss do casal ou das
pessoas que lhe são chega
das, 'a fim de obterem con

firmação ou desmentido da
propalada separação e pos
terior casamento da prin
cesa com o conhecido mi
lionário brasileiro.

CARACAS QUER
ADIAR A REUNIÃO
DOS SUBDESEN.

VOLVIDOS
CARACAS, 29 (UIP.)

Fontes informadas idisse
ram ontem que o Chance,
ler cubano Raul Roa acei
tou uma sugestão da Ve-:
nezuela para que a plane
'Jaãa Conferência dos Paí
ses Sub-desenvolvidos seja
tr�nsferida. O cancela
mento da reunião contri
buiria para a campanha.
que o Presidente Romulo
Bitancourt (inilciou, segun
do se diz. para que melho
rem as relações cubano
norte-americanas. Em tro
ca o caso da Rep.ública Do
minicana seria alvo de
maior atencão. Entretanto,
informou-se que Betan
court não conseguiu per
suadir Roa a cancelar Ide
finitivaluerlte a conferên
,cia.,

No clichê acírna vemos a Irmã Maria Cláudia de Freitas,
oradora da turma quando fazia uso da palavra

Aberta a solenidade pelo
senhor Nilson Carioni, foi
coneedlda a palavra à Irmã
Maria Cláudia de Freitas,
oradora da turma que em
vibrante discurso enalteceu
a boa vontade dos dirigen
tes do SESI em oferecer às
alunas cursos práticos e

obj(·tivos bem como discor
reu sôbre aspectos pitores
cos do Curso.
Paree e oportuno dar aos

leitores uma idéia de sua

oração, destacando os se

guin i-és tópicos:
"Da capacidade artística

invu'gar de d. Hildete Luz i
inteiramente desnecessária
díseorrer. sendo D. Hildete
fig'ura (te reconhecido va
lor artístico em todo Bra
sil.
Del:..alemos portanto de

'lado, a sua eapaeídade ar
tí.;;tica para ressaltar o seu
valor espiritual e pedagógi
co. Disse valor espiritual
porque a paciência e a bOÍl_
dadü são virtudes es'piri
tuaIS que só os corações no
bres poàem manifestar e D.
Hildetc as possui em abun
dância. Valor pedagógico
!,ela sua maneira tôda es

pecial, pela sua argúcia e
tato de tratar cada uma,
desde as mais esclarecidas e

jeitosas até aquelas de'
qlIem !!OU exemplo acabado,
;!!\;Il é, desprovidas de apti
dão para trabalhos ma
llu:lÍS.
Hem D. Hildete, saiba que

nós lhe somos sinceramen
te agradecidas por tudo e

não só isto, nós lhe entre
gamos o nosso coração, é
a maneira mais viva de
lhe dizermos o quanto a
estimamos. Em troca de
SI':U interêsse por nós pe·
diremos a Deus pela sua
felicidade" .

E, mais adiante friza:
"Dos, trabalhos ap.resenta
�os- poderão os senhores

1bservlU: Os frutos. Agora

l

perguntamos a quem deve
mos tamanha bondade e
solicitude? Quem nos prQ
P'i!rcionou esta profusão de
conhecimentos úteis e in
dispensáveis para a vida
para o progresso das nos
sas atividades? Ninguém o

ignora: foi o espírito es
clarecido, empreendedor e

dinâmíeo do nosso muí es
timado Diretor" Senhor
Celso Ramos e do Senhor
Dr. Renato Ramos da Síl
va,

Para nós que servimos ao
SESI há seis anos não
constituí surprêsa esta ini
ciativa. Temos visto e sen
tido de perto o quanto os

üirigentes do Serviço So
cial da Indústria se emne
nham com �sfôrços sôbre
humanos às vêzes em pro
p-Grcionar-nos tqd·a sorte
de esclarecimentos e meios.
a fim de que os nossos ser

viços alcancem, realmente
o objetivo que constitui o

magno ideal Sesiano "Aju
dar o indivíduo a ajudar
se".
Peço vênia portanto; às

minhas queridas ic:ole,gas
para lembrá-las de que'
não p{odem jamais esque
cer os benefícios que rece
bemos dêste Curso, como
também não deverão es
quecer Que o doador dêste
foi o SESI. Dizer ao Se
nhoi' Celso Ramos da nos
sa �;ratidão. do nosso reco

nlleeimento" à altura nos
é impossível.

Fortanto, condensando
os �entimentos de tôdas.
das quais sou humilde in
têrprete. tomo a liberda
de de convidá-Ias a juntar
as mãos implorando a
Deus pródigas bênçãos' sô-'
bl'e esta mar�a In!stitui
ção que tanto beneficia a

Lossa, Pátria, sôbre 0S seus
eminentes prapulsores: Se
nhor Celso Ramo!':. Dire·
for; Iilellhor Dr. Renato

A Mesa que sob a presidência do Sr. Nilson Carioni. Su

perintendente do SESI em exercício dirigiu a solenidade
de Encerramento. - Da esquerda .para a !direita: Eugê
nio Witittz encarregado do Núcleo Regional de Críeíu
ma; Francis-co Oliveira, chefe dos Cursos Populares; Ruy
Stockler de Souza, Assistente da Superintendência; Híl
dete Luz professora do Curso; Nilson Caríon', Superin
tendente em exercício; Dr. Roberto Lacerda Diretor Re

gional ido SESC - SENAC; Gilberto da Silva, chefe do
Setor de Abastecimento; Irmã Célia, professora do

C.SS.CC.; Mathilde Amim Ghanen e Platão de .Castro
Faria chefe do Setor de Orientação e Educaçâo Social

\

'A emissora que os alicerces do Inca sustentam,
andou muito escandalizada com o Marechal Lott. Que
teria feito o ilustre brasileiro para arripiar a pudici
cia da "Diário da Manhã"? Fez esta monstruosidade:
e111 companhia de duas netinhas, foi ao Pôsto 4, em

Copacabana, tomar seu banho de mar!!!
xxx

A mesma revista que logrou um instantân'eo do
marechal, como o mais simples dos mortais, nadan
do seu craw, há alguns anos atrás fotografara, aih
da em Copacabana, no Pôsto, 6, o sr. Café Filho, de

calção, fazendo justamente o mesmo: tomando seu

banho de mar.

Gesto de genuino democrata!
xxx

Banho f.eio mesmo foi aque1e que três influenti?
simos próceres udenistas tomaram alí na piscina do

Morro dos Conventos. Lá chegado li de viagem, cansa
dos ,e empoeirados, tomaram das toalhas e dos sabo

netes e apincharam-se na água. E só pararam do

esfrega-esfrega, quandO os veranistas protestaram ...
_

Até a imprensa de Pôrto-Alegre deu piada a res

peito desse banho-tira-sujeira numa piscina!!!
Os srs.· Bornhausen, Heriberto e Ghizzo nunca

mais se esquecerão do fato!!!
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