
LONDRES. 4 (O.P.1.)- O Presidenle • \Galllle eslá sendo esperado aqui. hoje, terça-feira, �ra lima visila oficial de Irês dias como hósped �; 'R�i�ha
Elizabeth II. Espera�se que nessa ecasi o o dirigente francês comunique aó Primeiro Ministro\ MacMillan os últimos planos da União Sovié a pa�r.a::a
próxima conferência de cúpula, conlor e lhe loram expostos pelo "Premier" KhruschevJ qut deixou, eníem, a França. Coniudo ·haverá po 18l.J.J�' l' -tr:
para as conversações entre de Gaulle

I
MacMillan, pois quase lodo o lempo está, lomado pelo p�!Jrama cerimonial. A Grã·Brelanha mostra-se empen·

.

da em receber o'presidente francês com o máximo/de pompa, em sua primeira visil� oficial desde que voltou ao poder.
\

'SemínóríoSécio-Econômi-
de S. Càtarina: Sucesso

Com a reunião em Palhoça, terminou 'à primeira fase do Seminár;io Sócio

Econômico de Santa Catarina, idealizado pelo presidente da Federação das In

dústrias do Estado, SR. CELSO RAMOS, e patrocinado pela Confederação Nacio

nal da Indústria.
Com 120 participantes, a Na apresentação e dís- tantes sindicais, industriais,

reunião de Palhoça, que' en- cussão dos problemas locais comerciantes, todos, enfim,
globou os municípios' de São e regionais, nas reuniões falando sôbre rodovíarísmo,

f! IIlrIllr '!!'!! 't: ...� José, Santo Amaro da In1- informais dêssa primeira educação, higiene. agrícul-

a;aaaaaaa5a,a'o""''',.,..,..oa2::,-O 07'a",aap2::2::2::a2::2::ra:!t2::a�2::2::2:::!t2::II:;;,?:!tg?3'aa?7'2::dU>1__ r7-:;;':;;':;;'U7- �:�fJ�i� �x�;g�di�n���t��; ���eng�ic���i����rês�ó��; ����gia�r�����:;�\tc�e:��
anteriores, em número de superou qualquer expecta- rebuscamento. Às reuniões,
16, e igual número de mu- tíva foi o grande interêsse tôdas presididas pelo sr.

nícípíos, que tiveram início de pessoas de tôdas as CJ-Ias- Celso Ramos, tiveram a pre-
A Junta Executiva do FISI (Fundo das Nações Unidas em novembro passado. E ses pelos problemas do Es- senea dos, mais renomados

) I di d A di para que tudo se entrosas- tido, discutindo-os sem íní- técnicos da Confederacão
para a Infância , ogo no Ia seguinte ao maremoto e ga Ir, se na disciplina de um pla- bícôes e oferecendo suges- Nacional da Indústria, e

aprovou uma verba de 50.000 dólares para, o provimento às nejamento prévio, basta tões tanto nos questionários êstes foram unânimes em

mencionar que só no mês destribuidos para preenchi- manifestar o entusiasmo
vítimas, de camas de campanha e i víveres / alimentares de de fevereiro corrente reali- mento e ,complementando pelos encontros que presen-

O b d J d zaram nova reuniões em os informes com palavras, ciaram, recolhendo os ele-
emergência. s mem ros a unta, neste momento separa os nosso Estado: em Pôrto nos encontros. mentos que estudarão, para
em vários países uma vez que não está em sessão _ votaram União, Mafra, São Bento do Assim, vimos prefeitos, voltarem para os encontros

Sul, Itajaí Blumenau, Join- médicos, vereadores, enge- da segunda fase do concla-
a verba mediante' consulta por telefone' e telégrafo inter- vílle, Rio· do Sul, Lajes e nheíros, lavradores, padres, ve. Tais elementos, como to-

. • Palhoca. donas-de-casa, funcionários dos têm conhecimento es-
naCIOnaIS e ATENCÃO ABSORVENTE municipais, estaduais e fe- tudados detidamente, serão

m%Fi"delfÊÊ':"üü:"é'iêrcêin"pressiõS sÔbere"
represen-

���i�;;;���;�;���
, que sendo, como dissemos, a

Re p ú h I i (a d a A m é r i (a L a t i n,a · �f��;���:��i�����;;;
,., monstração de quanto nos-

O Prl
.

M·· t Fidel mundo a fôrça de caráter de tocLo latino- Nacional da Juvéntude So-
sas classes dirigentes estão

HAVANA, 4 (U.P.I.) - rimeiro- mIS ro
_ o respeito preocupadas \ com os pro-

Castro declarou que os Estados Unidos, estão exercendo e razoável firmeza são al- americano. cialista Cubana. O concla- blemas sócio-econômicos.
, tamente consideradas como ve durará. uma semana, .

d brl
.-

pressa-o sôbre outras repúblicas da América Latina para na América Latina. "Se
',' DepOIS e a rir a reumao,

A maior conferencia juve- reunindo delegados espe- C I R a
que empreguem uma ação coletiva contra Cuba. Deu a continuamos com ta'tícas de

-

, o sr. e so amos passou
níl comunista realizada em ciais de uns vinte países, palavra ao sr. Eurico da

entender que a bandeira seria o anticomunismo, 'mas nada apazigp,amento como as do Cuba desde o advento do entre êles a U.R.S. China Costa Carvalho, um dos su-

adiantou sôbre a forma que; a seu ver, 'assumiria tal ação, nosso' tl'atamento com o regime de Fidel Castro, íní- Comunista, Alemanha Orí- pervisores do Seminário.
orgulhsso ditador cubano CI·a se amanhã ao ínaugu enta' Hungria Romênía e . .

Falando numa roda de imprensa, em entrevista ímproví- -."
-

1, , 'Êste declarou que os técní-
- salientou - perderemos rar-se o Quarto Congresso Tcheco-Eslováquia. t

-

t
sada disse Castro que o Secretário de Estado Christian cos ali presen es nao ra-

, ziam planos, mas queriam
Herter está sor;tdando outras repúblicas latino-america-

R·... 18
D

d I
escutar os representantes

nas e fazendo pressão com aquêle objetivo. AC��OU Herter .

egl,oe.5,,' a l'O,,'g,I' ,�,�'s pe·· as, dos municípios, lançando-se
de recorrer ao Facto do Rio de Janeiro, nUIrr':e'sfôrço para

, � numa experiência "revolu-

esthnular uma agressão coletiva contra Cuba. O Pacto do .cíonárta em matéria de se-
f minários daquela espécie,

Rio de Janeiro comptomete os Esta�os americanos à ação pois as classes diretamente

conjunta defensiva do exterior contra qualquer nação do 18nUndaçO'"es II 2'OO m 181ho
....

es
interessadas é que seriam

. Hemisfério. Disse Castro que Herter dando a entender, '.,
'

, ouvidas. Assim, falando em

nt
- um plano de perfeita igual-

que as recentes dec�araç�es que exist� in 1 r�çao comu-
dade em todos os encontros

nísta no Govêrno cl�bano eram agressivas. ReIteroutam-, discutiam juizes, operários,
bérn. que G\1ha nã;o pe cou,c;iderava ,o):j�·�gada la. atar!-$'\t.�? .�-- ...... "'"-li:..... .�+, _.,. J _ � ',. y /,..... _-1 ... _ .l.1,a<;h:�s. �,��o,gaÇlÇlsllayrado:-

'iii t",
.'

�
• i j f _). .,',.... res. funclêná4:lo$. A<hanfquPacto do Rio de Janeiro. � FALANDO a uma emissora de teleoi- pessoas. Neto se reçistroú - dzsse - ne-. qU� sentia pelos' encontros

_ O senador democrata trária a de um pais como os

• siio sôbre as inundações do Nordeste, o nhuma morte em tôda a zona, onde' não
'

pela ó Fíórida George A, Estados Unidos, que ha-
.-I Sr. Armando Falcão, Ministro da Justiça, liá, també-m, nenhum, surto epidêmico. • R E U,N I A- O D A J U N TAsmatilir� _denunciou como viam conquistado no mun-
� •

perigosa e con:traproducen- do o direito de ser respei7 disse que tem sido essencial no sal7,Jamen- Na sua exposição o Ministro Armando JIIII
te a política, do Departa-· tado como nação dirigente, , to e assistência das populações flagela- Falcão dedlarou que chegaram sexta- II� ADMINISTRATIV,A '0\0 I.B.C.mento de Estado c()m rela- O senador disse que a

• das o concurso das Fôrças Armadas e do feira li./, Fortaleza dois vagões-voadores
-

a Cuba. Acrescentou fôrça é importante porque . •çao
essa política era con- em nenhuma ·parte dO. clero, res�altando a import�ncia !d� cam- norte-americanos, com .heliccipteros, bo-

A JUNTA ADMINISTRATIVA

DO,'
que

, pa�ha one�dada por D. H�lder Camam. tes de borracha e' mantt.mentos. '.. •

V "'1 SI"'"AS'
Afzrmou, amda, que o Preszdente da Re- A uma pergunta,e afzrmou o Mmzstro. INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ

di públicçt assinará hoje um decreto, autori- da Justiça que nuncc foram desviadas,
,

',& � zando a abertura do crédito de .200 mi- pelo Govêrno verbas ou recursos desti-, INSTALAR-SE-Á1 À PKRTIR DE 18 DE
!• lhões de cruzeiros ao Ministério da Vic.:- nados.i construção do Orós, que, por de- •No primeiro semestre do corrente • ção, pam obras diversas na[; regiões atin- terminação do Presidente da República, ABRIL PRÓXIM01 ÀS 15 HORAS/' EM

ano, o Secretário-Geral das Nações Uni- gidas. Informou o ex-líder da Maioria que estava em regime de absoluta prioridade.' S,UA SEDE NO RI01 A FIM DE REALI-,

N • estão baixando as águas do Jaguaribe, Disse serem falsas todas as notícias em � I
,

das receberá', ou terá recebido" em ova II1II
, • embora continue . inundado o vale do contrário, pois Brasília não recebeu

ne-. tZAR A I a REUNIA-O ORD INÁRIA DO
Iorque, os seguintes chefes de Estado: ,mesmo nome, OUde S/mil casas foram des- nhuma das verbas destinadas à constru- ' •

,

"

Konrad Adenauer, da República Federal ' ,truidas, ficando ao desabrigo 6S mil ção do açude. . • ANO EM CURSO.
Alemã; Ben Gurion, de Israel; Alberto

, � ---?l-W& - "tíIl YA .. ..
.'

'

_!<J '_ ,,",,<A,

Lleras Ca;rnargo, Presidente da Colômbia:

'CioveArno' surdo ao' (Iam,or do pov'o"President� Charles De Gaulle, da França;
Mahendra Bir Bikramdev, Rei do Nepal;
é o Rei do Sião.

'(
j
,

.ft

,;� cO

DIRETOR: RUBENS DE AR RU!)A RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUING

EDIÇãO DE HOJE: 8 páginas - Cr$ 3,00 - FLORIANÓPOLIS, 5 de 'abril de 1960

,l\

ENTRE os VICE-CANDIDATOS

JOANESBURGO, África do Sul, 4 CU,P.I.) - Fortes
contingentes da Polícia e do Exército mantêm a ordem
na Africa do Sul, acreditando-se que já se tenha 'arrefe
<!ido a furor das violentas rnanifestaçõ,es dos negros contra,
a supremacia dos brancos. O boicote decretado pela popu

lação de côr, que paralisou'o comércio e a indústria, pare
ce estar qiminuindo. Grande nú'mero de trabalhadores ne

gros, que se não haviam apresentado para trabalhar du
rante tôda a semana passada, começou, em diversos pon
tos do país, a voltar ao trabalho no sábado, muito' embora
em muitos lugares por apenas metade da jornada. As au

toridades aguardam com ansiedade o dia de amanhã a

fim de verem se os trabalhadores comparecerão em massa.

ao trabalho. Isto indicará, que a crise está realmente

pediU que se realize uma in
vestigação multiracial dos
distúrbios que causaram tan
ta agitação no mundo e um

debate no Conselho de Se
gurarr�a das Nações Unidas.
Ao mesmo tempo, o diri
gente exortou tôdas as ra

ças a permanecerem em

calma neste período de cri
se. Dirigindo-se aos negros,
Graaf lhes disse que deviam
compreender q,ue não é
possível desafiar a autóri
dade sem ser castigado. "Ê
essencial que tôdas as raças
mantenham juntas a sobe
rania suPafricana", disse
Graaf.
O Ministro das RelaçõeE

Exteriores da Grã-Breta-.
nha, Sr. Selwyn Lloyd, dis
se ontem que a politica se

gregacionista sul-africana é
errônea e impraticável. Fa
lando em um comício de
mulheres filiadas ao Parti
do Conservador, Lloyd ex
pôs em têrmos simples a

atitude do Govêrno britâni
co. "'O Govêrno sul-africa
no, declarou, acredita na_

política denominada "apar
theid", em outras palavras,
na separação dos sul-afri
canos negros ou de côr, dos
sul-afrieanos brancos, nos

setores político, econômico

o Góvêrno a procurar esta
belecer uma paz racial está
vel inclusive através de con

versacões cbm os líder.es ne
gros á fim de ouvir-lhes as

reivindicações. As autori
dades, porém, têm feito ou

vidos moucos a êsse clamor,
encerrando dezenas de di
rigentes da oposição tanto
brancos como negros. Até
agora, o Govêrno continua
fazendo caso omisso da re

comendação do Conselho
de Segurança· da ONU no
sentido de abandonar sua

política de discriminação
radaI.
Sir De Villiers Graaf,

chefe' do Partido Unido, de
oposição ao atual Govêrno,

I'

n�
superada
Na noite de sábado ocor

reu apenas um único inci
dente. Um grupo de jervens
negros apedrejou um ôni
bus em Cato Manor, grande
bairro negro da cidade de
Durban, fugindo antes da

Chegada da Polícia. A cam

panha contra as leis de su

premacia dos brancos tev,e
início a 31 qe março com as

desordens sangrentas em

Sharpville, onde o congres
so miiltante pan-africano
pediu a abolição das cartei
ras de identidade, que todos
os cidadãos da côr são obri
gados a transportar na

África do Sul.
O Govêrno suspendeu tem
porárIàmente as prisões de
negros que não levassem a

carteira de identidade, po
rém impôs o estado de

emergência, que permite as

buscas policiaiS sem ga
rantias e' proíbe tôda e

qualquer assembléia ou reu

nião pública. A imprensa, o

p1J.lpito e diversos dirigen
tes políticos têm exortado

Carinhosamente Recebido em Lages
O S:R. felso Ramos

Lages, 4 (E) - Regres
sando, ontem, de Concór
dia, {) sr. Celso Ramos foi
carinhosamente recebido
em sua terra natal, muito
embora sua estada nesta ci
dade não tenha ainda fi
nalidades ligadas à pró
xima campanha eleitoral.
No' a!lroporto, o ilustre
candidato ao govêrno foi
surpreendido por enorme·

número oe amigos, admi
radores' correligionários
que Ih!' foram levar CUcID

prhnent<Js t' expressar-lhe
salidarípdane-

Sêlos

já reàlizados, que há uma
consciência de tôdas as
classes no sentido de fazer,
pelo esfôrço comum, com

que o Brasil seja uma nação
igual às demais. Passou a

seguir, a explicar como se

processam tôdas as fases do
Seminário, que tem por ob
jetivo "dar a Santa Catari
na e ao Brasil aquilo que
pensamos, em' têrmos do
que aspira nosso Estado na

vida nacional".
Em seguida, o sr. Celso

Ramos passou a palavra aos

participantes, para a dis
cussão dos itens relativos
à agricultura, pesca, educa
ção, energia e transportes e

no que tomou parte a maio
ria dos presentes, especial-

,

mente os srs. Alirio Bozzle,
deputados Ivo Silveira e Ivo
Montenegro, sr. Ivo Gan
dolfi e Estefano Becker. En
tre os inúmeros problemas
abordados, pudemos anotar
o que se relaciona à agri
cultura da cana de açúcar
em Santo Amaro da Impe
ratriz, plantio de tomates,
o de pescado, chamando a

atencão o entusíasmo com

que foi abordada a questão
da energia elétrica.

Ao final, o sr. Celso Ra

mos, após ponderar que a

região ali também repre
sentada era das que mais
sofriam, no Estado. já, até
há pouco, pela incidência
da malária, e também pela,
falta de assistência, conror
me ficou bem expresso pela
voz dos participantes. Pe

dia, pois, a especial atenção
dos técnicos na apreciação
'dos estudos relativos àque
les munícipíos, que são a

parte menos fl:tvorecida de
Santa Catarina. Referiu-se
à necessidade de, termos
uma lavoura em condições
de poder absorver os bens
da indústria, afirmando que
em Santa Catarina temos
50.000 desempregados de
nossas fábricas, e que terão
o pão o dia em que nossa

agricultura estiver otere
cendó o Il�endim€:nto e�pe�
rado.

e' social. Nós, na Grã-Breta-
, nha, acreditamos que essa

política é errônea e impra
ticável. Repelimos a idéia
de que uma raça tenha su

perioridade inerente sôbre
outras".

Café: Quota de
:Eiporlação

WASHINGTON, 4 (U.P.I.)
O Pacto Internacional do
Café autorizou hoje seus

membros a exportarem ....

7.600.000 sacas aos merca

dos mundiais no segundo
trimestre dêste ano o que
representa um aumento de
3.00.000 sacas em relaeão â

igual período de 1959� Um

porta-voz do acôrdo, inte

grado por 17 países, disse
que tal aumento foi devido
a ligeira melhora nos pre
GOS do produto; mas adver
tiu s,er necessário que os

países produtores concluam
êste ano um acôrdo a longo
prazo, se quiserem garantir
uma estabilização ·efetiva
dos preços. O Brasil e a Co
lômbia receberam a maior
cota de exportação, com ,.

4.139.000 'e 1.417.000 sacas,
respectivamente.

Comemorativos
Mais de 70 pa·ises vão

cunhar selos postaiS come

morativos· do Ano Mundial
dos Refugiados, no dia 7 de
abril próximo, conforme
anuncia o Dr. August Ll:ndt,A está

/I

d
/I

comen o .vassoura

Alto Comissário das Nações
Unidas para Refugiados. O

a:::Ontecimento, comenta o

Dr. Lindt, é único na histó
ria postal do mundo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de sua'
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL.

nosso eminente conterrâneo
e particular amigo sr. dr. Al
fredo Cherem, conceituado
médico e pessoa muito rela
cionada nos meios sociais
desta Capital.
As nossas felicitações.
MENINO PAULO CESAR

Completa no dia de hoje
mais um aniversário o inte

.Iígente menino Paulo César,
filhinho dileto do sr. Paulo

e Stella Maris, embora tar

diamente, os cumprimentos
desta fôlha, com os augú
rios de constantes felicida
des.

MENINO.
SAULO. Ro.BERTo.

Transcorre na data de hoje
mais um natalício do menino
Saulo Roberto filho do sr.

,

José da Silva e de sua Exma.

espôsa D. Nair M. da Silva.
Ao Robertinho e seus papas
as felicitações de "o. Estado".

Prodóssimo e de sua exma.

esposa.
os cumprimentos de O ES-,

TADo..
FAZEM ANo.S Ho.JE:

- sra. 'Guilhermina C. da
Silva
- sra. Híria Prazeres Ha

cher

NASCIMENTO.
Encontra-se em festas, o

lar do nosso prezado amigo
Atherino, ! e emonente conterrâneo sr,

Miguel João Assis Filho e de sua

exma. espôsa d. Sônia Marlei
Matos de Assis, com o nasci

mento, ontem, na'Materni-

- sra. Khiria

espôsa do sr. Jorge
Atherino

I •.
- sr. dr. Paulo Preiss
- sr. dr. Pedro Gallotti,

provecto advogado na Capi
tal Federal.
ÊNIO JOSÉ e STELLA MARIS

Aniversariaram, respectiva-

dade "Carlos Corrêa", de um

robusto menino que na Pia

Batismal recebeu o nome de

JOÃo. ASSIS NETO..

APED ITIVOS
.

�tjSIC"AD0S
DIARIAMENTE OíO.S /9As2!JH8,

D'R. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

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

lnquérilo Sôbre Indú$lria Mecânica
\ Pesada em Sanla Calari'na

confecimenlos Sociais

.

-x-
Os calouros da Faculdade

de Direito, promoveram
churrascada na praia , de
Forte no último doméngo.

-x-
A Faculdade de Medicina

t ai promover reuniões can

çantes,

o. Conselho de Desenvolvimento da Presidência da

República, pelo Decreto n.? 46.753 de 1959 criou o Grupo
Executivo da Indústria Mecânica Pesada (GEIMAPE).

E' objetivo '[lo GEIMAPE conhecer as condições reais
da Indústria no sentido de submeter à aprovação do
Exmo. Sr. Presidente da República os planos, esquemas
o programas ligados ao desenvolvimento da Indústria
Mecânica Pesada, sugerindo incentivos e estímulos para
tal fim.

os trabalhos, em algumas áreas do país, principal':
mente no Estado do Rio e de São Paulo, 'já se encontram
em estágio bastante avançado, contando os pesquisadores
com ampla cooperação dos índustríals,

Em Santa Catarina coube à Federação das Indústrias
com ;_, colaboração do SENAI; a realização dêsse Inquérí
rito objetivo, cujos resultados serão oferecidos ao GEI
MAPE.

A semelhança do processo de pesquisas empregado
em outros Estados, em Santa Catarina, a Federação das
Indústrias destacará pessoas que, "in loco" examinarão
as condições de cada indústria específica.

ANIVERSARIOS
I
mente a 27 e 31 de março

DR. ALFREDO'CHEREM

I próxímo passado, os garotos
Transcorre na dat� �e ho- ,Ênio José e Stella Marís, .e�

je, mais um natalício do cantos do lar do casal Emo
e da. Maria de Lourdes Fer- Mnene' Lebarbenchon,
nandes da Silva. A Ênio José noiva do ',rr{ês de abril

(,O' snageada com um [an
ta r 110 Querên 'ir; Palace,

--.X-
o. sr. Hagel Milton de Mei.

lo, cronista social, da cidade
de Blumenau, será o res

ponsár €1 pela organízaçâo
do "Desfile 1;3angú" a S6!

rcarizado naquela cidade no

nróxuno mês de [unuo.
-lX-

Está de parabéns o casal
Sr. e sra. Lamartín . Ri

chard pelo nascimento de
seu fíll.ínho Robert:),

-x-
A pedido do meu parttcu

lar amigo Jean Pouchard,
ínícieí a campanha em nos

sa cidade em pról dos "Fla

gelados do Nordeste". Pes

boas de bôa vontade e cora

ção bem formados, estão
remetendo para a agência
de passagens Real Aerovias,
os pacotes, que serão envia

dos aos necessitados. (Nín-
guém é tão pobre. que não

possa dar algo).

'1 ......x-
!!FiIIIIÇlI-";:_:::JIII::::_::JICl-==-CJ-=_::::JIÇ,�:::JIq Na noite de sábado, no

bar do Querência Palace
Maria Helena Luz, acompa
nhada elo Sr. Clpvls Balsíni,
deu .show de elegância.

-x-
o. jornal A Gazeta circulou

no últímo domingo, com

um novo cronista social:
-x-

Encontra-se em nossa ci
dade o casal sr. e sra. Dr.

Hugo Ramos - A coluna so

,ci�k deseja-lhes u�a\ fepz
estada.

1...
,

-x-
A oitr:r,t je ran» lVIodas

está com U'l18 exposição de

fotografias ('as 'UeZ "'''nho
ras E'egantes de 11159' uma

reportagerr desr .. colunista e
.

o rotograr. Waldem:l' An<1-

a cleto.
foi

-X-

Líyio Romano ,o cantor da-X--
Na próxima 5.a-feira co- "Boite" Bacará visitará FIIJ-

mentarei a movimentada rianópolis e cantará para o

exposição de Rodrigo Raro. nosso "Society".

EXCLUSIVO EM SUA CI'DADE

O DOUTOR RINAlDO FELDMANN,
COOPE'RA COM A FESTA INFANTIL

nE PÁSCOA
A Rádio Guarujá, fará realÍzar, no próximo dia 17, a

sua já tradicional FESTA INFANTIL DE PÁSCo.A, sob a

direção de José Nazareno Coelho.
o. Doutor Rinaldo Celso Feldmann, oferecerá, a exem ,

plo do ano passado, incalculável quantidade de bombons
para serem distribuidos entre Os presentes à FESTA IN
FANTIL DE PÁisco.A.

Atitude elegante essa do nosso particular amígo dr.
Rinaldo Celso Feldmann que, mais uma vez, coopera com
êste sensacional lançamento da sua Rádio Guarujá, qual
seja, a FESTA INFANTIL DE PÁSCOA.
• .•••••••••�.••i·······················••. i

! S T U D I O J U R íD I ( o- !
• •
• •

: Advocacia em geral no Estado de :
I Santa Catarina i
• •

: Mauricio dos Reis - advogado !• ' Norberto Brand - advogado e• •

,: :• Correspondentes: lHo de Janeiro

I : São Paulo I
: Buenos Aires :
: L@dr9:• •
: Man spricht Deutsch :
: . English spoken :• On :!parle français

. !I Ed: Sul Améri�a 510 anCrái' -tfels:r2198-268i 'oi '!••••..ft._.6····•••••.••••••...,.'�ftfWl"....

JEND:E-SE

Êste elegantíssimo vestido sem alças, confeccionado em

fina sêda verde esmeralda, com :fio de acetato tinto

"Accle", combina perfeita ·queda com um ar luxuoso.
Uma estola d') mesmo tecido, adornada com pele

branca, completa a toilette

Serviço de Informação da Du Pon:t

Wilmington 98, Delaware, U. S. A.

BOMEMPRÊ�O
Importante Organizacâo de
âmbito nacional precisa, pa
ra admissão imediata, de um

bom datilógrafo, com instru
ção secundária 20 a 25 anos
de idade, solteIro. Cartas in-

'

--o
-

diC�?d� idade, �nstrução, ex_lr� MAb��_H�S.r�)(\HA 1
periencía antenor e ordena-.

CON
.:

' r h t: v Ao

Jdo desej ado para a caixa I
I R M A G t, ,81 r E N (0l J R T

tI" I ( A" n t. e" " , ) , o N f I � o .'pos a 62
-:- Flonanopolis. AN IIGn é1r" '')', r ", OA"', A '001 r

Um trreno, 310 mil me

tros quidrados, com grande
pastagen c muita lenha.
Tratan com o sr. Guilher

me St�mctz em Palhoça,

PATICIPÇÃO
Cristi�ne Assis tem o prazer de participar às pessoasdas ,relaçoes de seus pais, João Assis Filho e Sônia Marlei

Matos de Assis, o nascimento de seu irmãozinho Jo.ÃO
ASSIS NETO., ocorrido a 3 do corrente, na Maternidade
Dr. Carlos Corrêa.

Florianópolis, 4 de abril de 1960

, OSVALDO MELO
CASAS DAS FRUTAS - BAR So.RVETERIA E FRIOS

ANEXOS - A nova firma comercial composta dos srs.
Nestor dos Santos, Ari Neves e Mário Costa, vai inaugurar
possivelmente dia 10 do corrente uma grande casa em
Florianópolis, situada á rua Felipe Bchmídt, nO 2 e cujas
instalações modernissimas e um completo estoque de mer
cadorias vão situa-la a maior e melhor no genero, segun
do pudemos verificar, na visita que ontem fizemos aquele
estabelecimento.

Tambem uma variada seção de laticinios e conservas
das mais acreditadas fábricas nacionais figura nas ele
gantes pratílelras da novel casa, que vai constituir um
grande acontecimento para o nosso já adiantado comércio.

"Casas das Frutas" com suas três portas amplas' e ins
talações obedecendo ao que se conhece de mais moderno,
vem no momento cooperar decididamente para o progres
so da Capita1, cujo crescimento e desenvolvimento atual
em todos os setores já ninguem pode contestar nem por
dúvidas.

.

Enquanto outros estabelecimentos ainda se mantem
como ha muitos anos ali naquela mesma rua e sem que
tenham sequer passado por qualquer refórma ou melhoria. !
embora seus proprietários estejam em excelentes condi
ções financeiras para faze-lo, as.novas casas que naquela
principal artéria da cidade vão aparecendo, atestam o es

pirito progressista de quantos querem ajudar a Capital,
merecendo por isso as simpatias dos florianopolitanos.

Dia 10 do corrente, a Cidade vai receber um belo pre-I'cente e daqui; antecipadamente felicitamos os seus pro
prietários, desejando de nossa parte o mais completo êxito
e prosperidades comerciais sempre crescentes.

ISegundo ainda nos foi informado, deve chegar por
êstes dias, um belo luminoso a néon, encomendado pela
firma.

'"
.>'

'���.,

-----�---------- -----�---,_.- SEMAN� SANTA NA CATEDRAL
Devidamente autorizados

pelo Govêrno Metropolita
no, fazemos público que
nos dias 10 a 17 de a�'ril
corrente, serão celebradas,
na Catedral Metropolitana,
as cerimônias da SEMANA
SANTA, obedecendo ao se

guinte programa:
Dia 10-4 - Do.MINGO

DE RAMo.S - Às 10 'horas,
Benção dos Ramos por
Sua Excia. Revma. o Sr.
Arcebispo Metropolitano. A
seguír. procissão em tôr
no e por dentro da Cate
dral, Ao terminar a procís
são, Missa Solene e' Canto
da Paixão.
Dia 13.4 QUARTA-'

FEIRA SANTA - Confis
sões durante o dia (o que
se poderá fazer desde os
dias precedentes) e. para o
que haverá na Catedral 'e
outras igrejas número su
ficiente de confessores em
preparação da Comunhão
Geral do dia seguinte,
(Aliás Os fiéis sabem da
lei da Confissão e Comu
nhão ao menos úma ve7
por ano. Sabem do dever
'correlato ,da desobriga, isto
é, da Comunhão durante ú
período pa'cal). Às 1'3 hora,\)
Ofício de Trevas, findo o

Luz, rua Tiradentes, Praça
qual continuarão as Con 15 e Catedral. Terminada a

fissões. procissão, Sermão da Sole-
Dia 14-4 QUINTA- dade.

FEIRA SANTA - Às 9 ho· Dia 16.4 - SABADo. SAN
ras Missa PontificaI, inter· TO. ou VIGILIA PASCAL _calada pelos belíssimos "Às 22,30 horas, Benção dei�ponentés atos da Sagra
çao d'Üs Oleoso Às 18 horas Fogo, do Ciro Pascal e da
Missa Solene com Assistên Fonte Batismal, Recitação
cia Pontifical --o com alo- das Profeccias. Canto do

AULAS PARTICULARES
Rua Feliciarlo'Nunes' Pité�} 12 ,""

cução ao Evangelho pelo Exlltet. Renovação das Pro
Exmo. Sr. Arcebispo - .� messas do Batismo. Em se
Páscoa dos Fiéis, em que guída à meia noite Missa So
tomarão :parte tôdas as 11'-

Iene da Vigilia Pascal e Promandades e Associaçôes
religiosas da parqquia.

cissão do SS. Sacramento, em
Terminada a runção, nave- torno da Praça 15.
rá a cerimônia do Lava
Pés. Durante a noite e dia
seguinte até às 15 horas, Ressurreição ou Pascoa
haverá Adoração ao ss. As 10 horas, Solene Missa
Sacramento no Santo Se, Pontifical - Alocução ao
pulcro. (Lista dos adora- Evangelho, pelo mesmo Sr.dores na porta da Catr
dral). ", l.mr Arcebispo. Às ,19 horas, Missa
Dia '15-4 - SEXTA-FEl- Vespertina. Alocução, Coroa

RA SANTA - Às 15 horas, ção da Imagem de Nossa Se-
MisEla dos Pré-San'tifica- nhora.
dos - com alocução de
Sua. Excia. Revma., depois
Canto da Paixão, - Ado
ração da Cruz. Durante a
Santa Missa os fiéis que o

desejarem e estiverem su

ficientemente prepárados
poderão receber a sagrada
comunhão. Às 18 horas, Des
cida da Cruz - ás 19,30 ho
ras Pric'issão do Enterno,
obedecendo ao intinerario
seguinte: Praça 15, ruas Fe
lipe Schmidt, Alvaro de Car ção.
valho, ConselheirQ Mafra,
João Pinto, Avenida Hercilio Para todos e cada um des-

VENDE-SE COR PRETA, Bo.M ESTADO., ENEUS
No.Vo.S C/8.078 K_ 4 Po.RTAS.

SUBMETE-SE 'A QUALQUER PRo.VA
COMINHo.NETE INTERNACIONAL EM- PERFEITO.

H:STADo..

Dia 17.4 - Domingo da

NEGÓCIOS ,EM 'GERAl
CASAS ,TER'R'ENOS E APARTAM'ENTOS
Rua Gerônimo Coelho 1-8 � Sala 11

Edifício João Alfredo
V. S. Deseja. Comprar ou Vender Casa,

Terreno ou Apartamento
20 LOTES DE TERRENO

TEMOS PARA VENDA, LOCALISADOS NA COMARCA
DO PEIXFi - SATELITE DA NOVA CAPITAL.

.

TOTl\L Cr$ 200.000,09.

No.TA: - Para a Comu-
nhão nas Missas Vespertinas
é necessario e basta obser
var o jejum eucaristico pela
seguinte maneira: a agua
natural é sempre permitida;
liquidas exceto os alcoolicos,
pelo menos uma hora antes,
e até três horas antes é per
mitido

.

tomar alimentos só
lidos e liquidas :;em distin- MERCURY 47

ses atos em que se comemo�

ram os principais mistérios
de nossa Redenção., são con

vidados as meretissimas au

toridades civis e militares,
COlégiOS e sodalicios católicos
e os fiéis em geral.
Florianópolis, abril de 1960
De com�ssão de Sua. Excia.

Revmo, (a) Mons. Frederico
Hobold, Vigário Geral e Cura
da Sé Newton da Luz Macu

co, Provedor ""da Irmandade
't;t<ll" $S. SM1;rH1'1e;tatO.1". f

,

\',< _1

NO AEROPORTO E BA�REIROSI
MaGNIFICOS LOTES A VENDA

fARROS
COMPRA-SE E VENDE-SE CARROS USADOS

HIPOT1ECA
EM'pRESTAM-SE GRANDES PARCELAS SOB HIPo.

rEGA SUB,METE.NDO-SE ,li PRopd 'l'A A "APR,q:VACl\o.!;las blRETO�EEÍ.·� "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8e�i'isão Territ rial �o Brasil: Preocu�a
\

Estu�iosos �á Tempos
va e outros i fi def e ,l'ii9h1 U sob o títi.' o "O Reajusta- os

redlvísâo t rritorial. Du menta r� u;;itorial do Quarto.";) 19

rante l' prim�ra Repúblíca, Polític do Brasil", foi edita

Magalhãr s c�tro, Rangel 'do como separata da "Revi3-

Pestana Pinheiro Guedes. ta Brasileira de Estatísticu'f

Amaro Cavalcanti, Co,',ta pelo IBGE em 1948.

Machado e Felisberto Freire DESAPARECIMENTO DOS

-,Qutaram 1. mesma atitude PEQUENOS ESTADOS

Outros nomes sço ainda Estabelece o Plano Sega-

apontados nos períodos se- das Viana que nenhum Es

guintes 0 antes da :fievol;;:- tado terá menos de 150.000

cão de 30. Vários planos che quilômetros quadrados, nem

garam a ser apr1sentados mais de 400.000. Todos os

através desses períodos, o Estados que estiverem den

últi:1:.o tios quais, citado 1)01' tro dos limites referidos, co

M. A. Te'xeira de Freitas, mo é. por exemplo, o caso do

:la mais ue dez anos. roce- Estado de São Paulo, não

beu o nome de '''Plano ,Sega- sofrerão modificações. Esta

ções \ Ia na". O trabalho de bclece ainda que os peque
nos �stados serão reunidos
até formar pelo menos

15 .. 000 quilômetros quadra
dos, podendo ser aumenta

dos pela incorporação de
uma fração de outso Esta
do. O Plano é amplo e teria
evidentemente que ser atua

lízado, pois o esboço da no

va carta pdlítica então pro
prôsto baseou-se no censo de
J !iZO e não pôde prever a

transformação econômica e

social que se verificou até
os nO�i-OE: dias. Um dós pon
tos estabelece que os novos

Estados assumirão a respon
sabílídade das dividas doa
Estados componentes, tribu
tando os munísípíos do Es
tado devedor com orna con

tribuição destinada a saldar

)"0 ESTADO".O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN

Esbôço de uma wva carta política do Brasil previsto no Plano Segadas Viana,
commoditicações de M. A. Teixeira de Freitas. (I.B.a.E.)

..

ABRAM JAGLl I que
ao administrações levem

I
mandará um largo período

(Exclusividade da BRASA aos sertões invios dos seus de amadurecimento pois as

E tase eoente VG�t\JS territórios o minimo reações do espírito regiona-
m repor ag m - '. . -

mente publicada os repor-
de .!J! egresso e

Ade. bem estar lista .dO brasilei:o exigrrao

Valentim Lcenzetti social e economico a que um dilatado penado de dou

!e���]rilO A. Felisbeto con-
têm direito as populações trinação e convencimento da.

curais. Resulta desse estado necessidade da medida"
tal arn a curiosa hícóría de

um .iuiz de Direitc de orí- de coisas que apenas um nú- Não obstante, a idéia da no

mero restrito de cidades, se- va divisão ou reajustamen
gem mineira, ora exercen-

des de municípios, recebem to territorial do quadro po
do mal'; funções rn Pôrto

ruelhorumer tos''. lítico do Brasil, expressão
N3donal, cuja esbnha di-

versão é retalhar Estado�. REAJUSTAMENTO
preferida por Hernaní de

O 'Juiz Felic'ianc Macha- Carvalho, é antiga. Este re-
TERRITORIAL

fere-se a trabalho anterior
do Braga, que de ao seu

ainda ao dele publicada por
filho o nome de [rasíl To- Verifica-se assim que r M. A Teixeira de Freitas, do

�aatnt:.nense, dBrag'95v6e,m sle, problema da' nova divisão mGE, através do qual se
"" .an o, l(JJes e

�
. pe a territorial brasileira vem ,,_verífíca" qÍ1e "Já é'inr'1823; u

criação do Esta de T
..

0- preocupando os estudiosos já
ti t G primeiro Antônio Carlos

can ns, no nor e e ola�',há muito .ternpo e a próprís propunha a redívisâo terri-
e lançou agora m movi- idéia da interiorizacão da torial".
menta em prol desmem- Capital Federal, hoje uma

bramento do stado de realidade em marcha atra- PLANO. SEGADAS
VIANACaiapó, no sudeste ,goia

no, pois

conside�
que a

solução para o bdesenvol

vimento brasilei é a divi

são do país e� pequenos

;Estados. Só GfS, a seu

ver, poderia s dividido

em 16 .pequeno�stados (.;>

que seria um ergero, se a

referida propéâo fôsse

adatada às de�is regiões
do país com clacteristlcas

aproximadas) .

REALIDADE lNERIORANA

Não é novídse o que

propõe o pai d Brasil To

cansínense Bnr, sem dú

vida. ao que Ido indica,
bem intenc:ionp e conhe

cedor da realtde interio

rana. O reajuamento ter

ritorial do qulro político
do Brasil, �undo o sr.

Hernani de Frvalho, em

trabalho que ublicou em

1951, sob o tno "Sociolo

gia da vida r I brasileira",
"virá dar ale ao propósi
to de soergui nto do mun

do rural bras ro". Em seu

livro editado o Rio, afir

mou ainda o tor. há dez

anos atrás, q a atual divi

são territoria olitíco-admí- ,

nír.tratíva '�raSil, "pela
extensão terr íal da maio,
ria dos Est

l
Federados,

muitos dos qp.s C0m áreas

supeirores às� vários pai
ses 'da Euro� não *r�ite

vés da construção de Brasi

lia, já implica de certa for

ma na aceitação de novo es Segundo ainda M. A. Tei
quema territorial e de ínte- xéíra de Freitas, durante to

gração nacional. Idéias des- do o período imperial. Be',:
se tipo nem sempre sao IOfO nardo da Veiga, Pimenta
aceitas. O proprío Hernanl Bueno, Varnhagem, Fausto
de Carvalho confessa, em (le �usa, vP'bUP1IO, Ca .dí
seu livro, que a idéia, "de- "O Mendes, Quintiuu Bocaiu

VENDE-SIE
f

Uma ótíma cas? residencial, sita à Rua Almirante

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in

verno, 3 quartos. copa e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar _ sa

la 501. Fones: 2198 e 2681.

EMBELEIAM:ENTOS NA RUA TRAJANO
Quando se iniciaram as obras dos novos jardins do

Palácio do Govêrno. à rue Trajano, havia poucas espe

ranças de que se construisse algo bonito.

Entretanto, recentemente houve radical transforma ..

ção e se divisam repuchos luminosos e outros ornamentos

que realmente embelezam aquela via pública.
Tornaram-se agora bastante agradáveis os passeios

noturnos por aquela tradicional rua da nossa Capital.
De um lado o novo e belo jardim palaciano e no lado

oposto as sempre bem apresentadas vitrines da Caçulinha
e Modelar de Mó leis, exibindo o que há de mais moderno
e belo em seus respectivos ramos.

ATEN(ÃO
I

Aulas particulares para alunos da 3.a série

ginasial - Rua Crispim Mira, 43.

R'RESENTANTE
brica de caldeiras

compromissos.
ESTADOS, 10 TERRITO'

RIOS E O DISTRITO
FEDERAL

Segundo o esboço da nova

carta política do Brasil pre
visto no Plano Segadas Via

na e as modífíeações
-

pro

póstas por M. A. Teixeira <te

Freitas, o país teria 19 Es

tados, 10 Terrieórios r um

Distrito Federal. Estranha

mente, o Plano não prevê a

interiorização da Capital Fe
deral, a despeito de' estar

essa providência constíbucío
nalmente prevista desde 9

primeira Carta Magna '�u
blícana, O Rio de Jant!iro
continuou sendo considera
do corno capital da Repú
blica. Hernani de Carvalho

fala muito, porém, em seu

livro na "interiorização do

progresso", até agora cir

cunscrito às cidades, sobre
tudo na orla litorânea. E

conta, no fim do seu livro,
que nas proximidades da
Cachoeira de Paulo Afonso,
na casa do vigia da região.
existem vários livros onde
os turistas 'deixam suas im

pressões acerca da beTe�a
daquela queda de água e

que José Lins do Rego es

creveu num deles as segli:in
tes palavras "A Paulo 'Afon
so está ficando rouca de

M. A. 'I'eixeíra de Freitas

engenheiros

MANTENHA-SE
BEM iNFORMADO

Guarujá-Notícias
DE SEGUNDA A SÁBADO
- Em 1420 kcls., e 5.97:5 kcls.

7,55 - A Vemag Informa

8,55 - Repórter Alfred

11,55 - Repórter Alfred

1225 - A Vemag Informa

16,00 - A Vemag Informa

16,55 - Repórter Alfr.ed

18,10 - Reesnha J-7

18,55 - A Vemag Informa

21,00 - Repórter Alfred
21,30 - A Vemag Informa

22,Ô5 - Grande Informativo

Guarujá
"'o mundo em sua casa".

chamar ' pelos
do seu país".

Pioneiros da rnecanização da lavoura, há 40 anos lança
mos à terra a semente de uma nova era para o desen
volvimento do Estado, introduzindo no Rio Grande do
Sul rnoder-nos veículos de transporte, máquinas rodoviá
rias e máquinas agrícolas.

E AS 19�O·1960FI
� ,. I'-IÁ 40 ANOS UM BOM TRABALHO A SERViÇO DO PROGRESSO

Iii c.t:>.C�"'iOElRA DO S,UL e PELOTAS e URUGUAIANA .. FLORIANÓPOLIS. BLUMENAU
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

Associação dos Cronistas Esportivos
de Santa Catarina

E'DI'TAL DE CONVOCA;ÇÃO

conheça os nov 5 veículos

'CHEVR LET!

CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

De ordem do ISr. Presidente, convoco todos os asso

ciados desta entidade para a assembléia geral extraordí
nária a ser realizada no próximo dia 3, domingo, em

sua sede social, altos 'da Confeitaria 'Chiquinh()! às la

horas da manhã.
De conformidade com o que determina os estatutos

serão necessários 2/3 dos seus associados para que a as

sembléia possa funcionar em primeira convocação, po
dendo a mesma ser realizada meia hora depois com

qualquer número de' associados presentes.
Estará na ordem dos trabalhos "ADMINISTRAÇÃO

DAS CABINES DO ESTÁDIO DA F.C.F.

Florianópolis, 25 de março de 1960
LUIZ OSNILDO MARTINELLI

SECRETÁRIO GERAL

ALUGA-SE OU
VENDE-SE

Confortável residência sita

à Av. Hercílio Luz, com dez

comedes. TRATAR PELO

TELENONE 2236.PARTICIPÇÃO'
Denise, Luiz Alberto e Marcelo Augusto . participam

aos parentes e'àmigos de seus pais, Lamartine Richard e

Myriam Costa Richard, o nascimento de seu irmão RO

BERTO, ocorrido no dia 31-3-1960, na Casa de Saúde e

Maternidade, São Sebastião.

Florianópolis, abril de 1960

. VENDE-SE CAMIONETA CHEVROLE-l 3.100

Vende_se um Itte de ,terren0:
20 x 40 ms. na Av. Santa Cata

rina. esquina com a rua São pe_

(�lO, no Balneário.
PI €.ço 400 mil cruzeiros,

Tratar: Ana Blaszlzyk - rUa

portugal, 126 Apto, 21

Curitiba - PR.

MOVEIS
"'�"'*i'W/
Usados e antigos - vendem-se. Tratar à.
rua Bulcão Viana 49

.

I
Poderoso motor Chevrolet - 6 cilindros-
142 H. P. - é o mais simples, seguro e ii·
ciente que se conhece. Fruto de anos e ores

de constantes aperfeiçoamentos, oferece o nú·
ximo de eficiência já alcançado em regire
médio de operação. De fácil manutenção, r·

duzindo o custo de operação e o desqcss
das peças vitais, êste poderoso motor Chevrole
é econômico em todos os sentidos,

vendas com facilidades e pronta' entreIa,

CARLOS HOEPCKE S.A. - Comércio e Indústria' I

Rua Cons. Mafra, 30 - Florianópolis - Sta. Catarina �,
L O t E S

'

._

'Maquinário Para Fâllri'çao' "de
n

'

Caramelos VEttE-SE

'�,
. �

PROGRAMA DO MES�

DIA 17 - Soirée Infanto - Juvenil

I· IJfll,t?
h

.

I
Infantil - Início às 16 horas - avera

-\ .

distribuição de bombons.

! . -.;lV'-, '

Juvenil - Início às 20 horas. ;
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

'1. longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

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

Fone 2391.

I . -",

DIA 21 - Encontro' dos Brotinhos

• L: as -,

DIA 24 - Encontro dos Brotinhos

•: :aS; Q!N! , .AIt!." "1_"'''
'- -

,

.

DIA 28 - Bingo das Jóias - Soco Amparo à Velhice.

I
.

J .

.:n
-,
I

_.,
<:.1

(

compostoUm conjunto completo ou em

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
.

. f
1 mêsa de ferro (a quente e frio)

l
-

Demais pertences, como ,tachos. fÔl: s de rapa,dur�s,
mêsas, etc. -'-- Vêr e tratar a rua Almír te Lamego, 20.

Fone 3330.

AOS COMERCIÁRIOS
O Centro de Recreação Infanto-Juvenil "MURILO

BRAGA", dq SESC, atenderá a partir do mês de abril, no

período da manhã e à tarde, os escolares, filhos de Comer
ciários, interessados em participar de atividades educati
vas, através do Serviço Social de Grupo ,com reuniões de
1 hora e meia, uma ou duas vêzes por semana. IOs interessados deverão dirigir-se ao Centro de Ativi
dades do SESC, à rua Saldanha Marinho, 6 -, 2.0 andar 'I- Edífícío Scheidemantel, no horário das 14 às 21 horas.

Apartamento no Cairo
ALUGA-SE A TRATAR i
CASA VENEZ

,'��ital �a Prefeitura MUDici�al �e Floria·Dó�olís_J

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conheçimento dfM srs. contribuintes Inscritos em Dívida
Afiv'a, abaixo r�lacionados, que não iendo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-
dos para Cobrança Executiva. Dr. Alamir B. C. Faria
DE,PARTAMENTO JURíDICO, 29 de Março de 1960 Procurador Fiscal

NOME RUA IMPOSTO ANO TOTAL
Irmandade S. Jesus P.F..H. Caridade Anita Garibaldi Cont.· Assist. Social 1956 a 1959 Cr$ 116.584,40
Irmandade S: dos Passos Estives Junior " "

1957 a 1959 22.541,80
Irmãos Campos Av. Mauro Ramos Territorial 1958 a 1959 3.601,60
Isabel Silva Angelo La Porta Predial 1956 a 1959 370,00
Isac Costa Servo Borja Territorial 1959 153,60

',J.).' • Isac Kolenda Lemos Demetrio Ribeiro Predial 1956 a 1959 18.748,00
Azair Alves Delminda Silveira Territorial 1959 451,40
Isaltina Maria Antunes SerN. Borja Predial e -Territorial 1956 a 1959 393,60
Isaltino Armandío Pantanal Predial 1956 a 1959 336,80
Isaura Galai " Clemente Rovere Territorial 1956 a 1959 1.968,00
Isaura Lessa Avila Servo Franzoni Predial 1958. 132,90
Isaura Ruth Livramento Av. Hercilio Luz Predial 1959 14.794,00
Iraura da Silva Servo Franzoni Predial 1958 a 1959 473,20
Isaura vítorína da Silva José Maria da Luz Territorial 1959 348,40
Israel de Brito 'Esteves Junior Predial 1959 1.891,20
Ismael Vieira Valdemiro Costa Predial e Territorial 1957 a 1959 1.738,10
Isolete Araujo Rodrigues José Boiteux Predial 19ti8 a 1959 674,40
Isolina Antonia de Souza João Carvalho Predial 1959 88,60
Isolina Melo Lauro Linhares Predial 1958 a 1959 784,40
Iolino Duarte 'Serv. ventura Predial 1956 a 1959 743,20
Itamar Monguilhott Silva Jardim Predial 1959 709,20
Iury Testitschniz Duarte Schutel Territorial 1956 6.114,40
ãvam Bastos de Andrade Esteves Junior Territorial 1958 á 1959 8.894,70
Ivan Dentice Linhares Vidal Ramos Territorial 1958 a 1959 2.800,20
tvete Calazans e Irmãos Padre Schrader Territorial 1956 a 1959 3,076,20
Ivete Povôas Furtado

S�� 'vi���t� ·cÍ� 'P�ula
Territorial 1959 106,70

Ivo Bittencourt .- Predial 1959 536,40
Ivone Bonassis Haviaras Rafael Bandeira Predial 1959 880,30
Ivo Napoleão .................. Predial 1956 a 1959· 5.700,90
Ivone Píres Jardim Corrego Grande Predial e Territol'ial 1958 a' 1959 ,359,00
Izaias Ulysseia Silva Jardim Predial 1959 1.690,30
Izaura Alencar Major Costa Predial 1959 366,80
Isidoro Parrela Servo Furtado Predial l Ü)5f),. 108,:W
Is,ldol'o José dos Santos José Boiteüx Predial: 1956 216,80 <-'.i

InglêsAulas
APREND NGL1l:S RAPI

DAMENTE UMA TURMA

PEQUENA GM o PROFES

SOR MR. EWARD GREEN
À RUA TIIDENTES, 36 -:

ATENDE D4 9,00 AS 11·30

DIARIAMENE E NAS 2as E

5as FEIRASOAS 18 00 AS

19,30 HORA�

/

Um prédio o à rua Te

nente Silveir 76 - Inter-

mações
273.

Coelho,

Um

dos. com frente 'a a rua Duarte

Scl1Uttel, preço

1'nrtál' .a; rua.

��
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I"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

iõÜÉDr·ÕÕLiIiR"iM"rRiãüMA-MEiiiõiAõ1iMPEÕiiiõ:Nõencõõiiõii;õiaiÕr"en;ergãdü;adãrÕdaTaii�
ido returno do Allético Operário, em seus domínios, fez tombar (2x1) o conjunto líder do Caxias, diminuindo para um lento a dife-j
Irença que separa o club� jOinvilense do América e Paula Ramos que na mesma rodada, em seus reduíos, levara a melhor respee-Iv
itivamenle sôbre Hercílio Luz (2x1) e Comercial (4xO). A próxima rodada" a ante-penlÍltima do Campeonato, ma rca os seg'uintes matai
ichs: Caxias x Paula Ramos, em Joinville; Comercial x América, em Joaçaba; Allético Operário x Carlos Ren�uxJ em (riciuma e ln-i
• _ � � e••�

i dependente x Hercílio Luz, em Curitibanos. I. QUER JOGAR NESTA CAPITAL
•••••••••••••••••.,••(O _ �•••o•••••••O �._••Cl

O CAMPEÃ'O MINEIRO DE 59
o Sr. OSIllÍ Mello, presí- peão Mineiro de 59.

dente da F. C. F. vem de re- A proposta, ao que soube

ceber telegrama da Direto- mos, será estudada, deven

ria do Cruzeiro, de Belo Ho- do o maioral efecefiano en

rízonte, manifestando seu trar em cohtato com os clu

desejo de jogar nesta Capi- bes. O Cruzeiro tem jogo
tal- mediante 120 mil cru- maracado para domingo em

zeíros por partida do oam- Londrina, no Paraná.

Impôs-se Facilmente ao Comercial o Paula Ramos
Impotente o campeão de Joaçaba para evitar a g\oleada - Quatro tentos a zero. o escore que poderia ter sido mais .aito não íos

sem as oportunidades perdidas, a enulaçêo de um tento de Oscar e a excelente atuação do arqueiro comercialino - Oscar (2), Hélio 1
(penalty) e Sombra, os autores dos tentos - Expulsão de Oscar e confusão de Manéca deixou o quadro práticamente com nove

homens a partir do 17.0 minuto do segundo tempo - Na preliminar "A Gazeta" levou a melhor sôbre o Cruz e Souza, por 2 a 0, na par-
tida decisiva do Torneio "Dr. Saul Oliveira" - Fraca e renda. vinte mil cruzeiros. " �:��, �:��in�a��l;��é ���:o�
Animado com o triunfo minou todas as ações do tu ido pelo "dono" da posí- to, o conjunto: do Comercial complementar Oscar é der- de quatro tentes, aprovei-

Taxinha.

do Atlético Operário sôbre o princípio ao fim para ven- ção que e Zacky, daí por não convenceu de modo al- rubado dentro da área perí- tando belo passe de Hélio. PRELIMINAR
E.C. "A Gazeta" "versus"Caxias, o Paula Ramos. que cer por quatro tentos a zéro. frente a Ilnha dianteira pas- gum. Cremos que falta qua- gosa por Belmiro, quando ARBITRAGEM

com o América vice-lidera A equipe da Praia de Fó- sou a render melhor e te- se tudo no "onze". Apenas preparava o chute final, Esteve a cargo de José Sil- Cruz e Souza, o prélio que

o certame estadual, estando ra pôde-se dizer que está ria feito novos tentos não combatividade demonstrou. Penalty foi a decisão acer- va que errou pouco e acer-
serviu como aperitivo da

agora a um pontinho do li- em forma e capacitada para, fOSSe o recuo de Zacky que Dos seus valores os que me- t d d
.

bit A b tou muito. Sua atuação teria noitada foi vencido pelo es-
a a o ar I roo co rança - quadrão da nossa

\

confreira,der, foi a campo para de- domingo próximo, mesmo em teve, por ordem do técnico, lhor se sairam foram o ar- foi executada por Hélio que sido perfeita 'não fôsse a

monstrar que, realmente, é Joínvílle, suplantar ao Ca- que ceder seu poste, ao con- queíro Gui, sem dúvida, um elevou para dois a contagem. anulação do tento de Oscar, pelo escore de dois tentos a

zéro. Foi o encontro decisivoum dos candidatos reais ao xias e, assim, recuperar a tundido Manoel. Tática, ao guarda-vala de recursos, Aos 12 minutos, oscar, em no segundo tempo, tento es-
do Torneio "Dr. Saul Olivei-título, privilegiada posição de "lea- nosso ver, errada. Melhor te- muito arrojado e preciso, bela cabeçaba, aproveitando se considerado perfeito. O

O jogo entre o represen- der". Gostamos do modo co- ria sido que Manoel perma- que se evidenciou em mui- um passe de Hélio, assinala player paulaino estava im
tante ilhéu e o quadro do mo se conduziu a equipe necesse no seu pôsto, dei- tas fases do encontro, evi- D teroeiro tento. Logo após, pedido e fóra da jogada, spm
Comercial, de Joaçaba, lan- das três côres na noitada xando a linha de avantes tando á dilatação do marca- aos 17 minutos, o "'center" estorvar a quem quer que
terna" do Campeonato, se sensacional de domingo. A realizar seu "show". dor, Peres, Dinha, Bóde e troca ponta-pés com Dinha seja. Falhou porém a zaga
não foi dos melhores por- força do time reside na li- Oscar, até ser expulso do Taxinha. e é expulso da cancha, cau- adversária e a bola foi ter a

quanto a disparidade de

for-I
nha de frente, municiada gramado, vinha cumprindo OS TENTOS sande indignação entre to- Oscar, cessando aí seu impe-

ças, serviu para dar ao pú- com perfeição pelos que uma das melhores "perfcr- O primeiro gol da noitada dos que se encontravam no dimento. O pior é que o ár-
blico uma idéia da pujança compõem o trío de médios mances" de sua carreira. Rá- surgiu aos 29 minutos sen- estádio a expulsão tão so- bitro, antes que a bola che
do quadro paulaíno que do- que outra "performance" es- pído e infiltrador o "center" do de autoria de Osc�r que mente do valor paulaíno, gasse aos pés do avante, ha-

tupenda cumpriu não dando que manobrou na maior par- escapou bem -pelo centro, quando se sabe que foi Di- via apitado o impedimento.
chance ao ataque contrário te das jogadas com o extre- onde foi servido por um pas- nha o provocador .do íncí- Errou tambem deixando de
de penetrar como queria. O ma Hélio, outra figura real- se de Sombra. Este o único dente. expulsar Dínha da çanqha

RENDA
, � . '\: A l'eHldá somou vinte miltrio-final muito bom, apesae çada da pe-leja. Sombra e gol da etapa mlcíal. No final da refréga, Som- pelos motivos acima expos- '

cruzeíros, fraca como se vê.da contusão de Manéca que vaíérío excelentes, notada- Aos 5 minutos da fase bra completou o resultado tos.
teve que deixar seu pôsto mente o primeiro que fez a OS QUADROS

O pre�uizo f?i de cerca de

para ir servir no ataque. "torcida" vibrar com suas No1'a Of·lcl·al-do Departam t T'· PAULA RAMOS - Leib-
dez mil cruzeiros.

>I< * * A experiência com o apro- fintas e "rusks", Zacky, den-
f"

.

en O ecnlco

I' nhoitezl;,. MZI.altrornéCOe' NNeelI:nYhOe,. MHae�
I 1!}59

•Apenas três homens de veítamento de Gilberto na tro de sua posição brilhou. d F C Frádio de todo o país pode- extrema esquerda não sur-I Nelínho, Zilton e Marréco a . . . lio, Sombra, Oscar, Valério e CAFEZITO
cão transmitir o desenro- tíu o efeito desejado. Embó- sairam-se a contento, assim O Departamento Técnico Após a designação o De- Gilberto (Zacky) . AGORA COM NOVA
lar dos Jogos Olío:npicos ete ra reconhecido como valor como Leibnitz, que operou da F. C. F., no intuito de partamento designa às sex- COMERCIAL - Gui; Pe- EMBAL.\GEM
Roma. de futuro, o louro player aín- algumas defesas sensacío- 'esclarecer a. opinião públí- tas feiras os árbitros para o dron, Belr.J.iro e Dinha; An-

��

O Comité Olimpíco Inter- da não está bem ambienta- naís, Manéca e Nery, este

\
ca sôbre os lamentáveis Citadino, excluídos os nomes ---

nacional fixou em 100 o nú- do com o conjunto. Substi- fazendo seu reaparecimen- acontecimentos de domingo daqueles que porventura. fo- A CI'CLISTICA 'ROSA NETTO E Amero de radialistas que }JO-
. próximo passado, quanitl o rem designados para o Es-'

;�;!� relatar a marcha dos Pretende Juarez o Independiente de ::�tr�n:�p���;�me!:rt���= ta���!�nto como podem vêr "VOLTA AO MORRO'
O Comité Olímpico Italía- Buenos A,lres xou de comparecer ao gra- JS senhores não existem na Prestigiando a iniciativa! ciclística de Santa Catarina,

no na distribuição de luga- 'mado da F. C. F. para árbi- Entidade dois Departamen- da Rádio Guarujá, por inter-I com sua valiosa e indispen-
res reservou apenas 3 para O avante catarinense Jua- no futebol gaúcho, vinculado :trar o prélío entre Ftgueí- tos e sim um só. que traba- médio de seu diretor de es- sável presença, além de,
o Barsil. rez, há vários anos radicado que está ao Grêmio Porto rense F. C. x C. Atlético Ca- lha em perfeito entendi- portes .o credenciado radia··' ofertar valioso prêmio a ser

O secretário do Comité Alegrense, interessa ao Inde- tarínense, leva ao conheci- mento com a Presldêncía lista José Nazareno Coelho II disputado na 2.a Prova Ci-
Olímpico Brasileiro. sr. An-. Torneio. Rio-S '. Paulo I pendiente, de Buenos Aire�. mento de todos, o seguínte : da F. C. F. vem de receber, a Mais. Po· clistica Volta ao Morro, e

tonio dos Reis Carneiro. Com mais quatro Jogos te- Entretanto, segundo notí- ás quartas feiras o Depar- pular, uma das suas maio- com a promessa formal-, de,
I manteve demorada palestra ve andamento o Torneio I elas chegadas da Capital tamento fornece ao Presi-I Todo. árbitro é obrígado a res adesões, partida 'da pes-I junto a firma Pirel1:i, con-
com os representantes J:) Rio-São l(aulo. Das quatro gaúcha, o clube campeão dos rlente da F. C. F. a relação comparecer à séde da F.C.F. sôa .do conhecido e renoma-

I seguir outros valiosos prê-
Rádio e do Rio e São Paulo. lutas verificadas, três vító- pampas não .pretende nego- dos árbitros pertencentes ao 1 tôdàs as sextas-feiras para do ciclista senhor Rosa Ne-:- míos,
Ao curso da palestra vá- rias pertenceram aos clubes cíá-Io por dinheiro - algum, quadro Ofi6ãr-'da Entidade tomar conhecimento da es- to, proprietário da firma Oi-

ria shípóteses foram tormu- cariocas e uma saiu favorá- visto considerá-lo indispen- que poderão caso necessite cala. elístíca Rosa Netto, além de De parabéns, pois, ,f!. sua
ladas mas a inflexibilidade vel aos bandeirantes. Dos sável para a campanha do S. S. árbítrarem partidas do. Isso foi levado ao conhe- Presidente do' Clube Ciclís- Rádio Guarujá, na grandío-
rio Comité Olímpico ItaHa- clubes que jogaram em seus penta-Campeonato. Campeonato Estadual. cimento de todos os árbitros tico, do mesmo nome, e, sa realização que é a segun-
no não permitia outra so- domínios, sómente o Bota- numa das sessões realizadas ainda, Diretor do Departa- da Prova Ciclística "VOLTA

I�ÇãOd' a não" serl�' a f�rmal- rfeOsguCltalOdgorsoUdavreOndcaedr·a ..�s··a.boa� Barreto derrotado pelo ex-campeão pelo Qepartamento, tOnde me�to Adel'Ct.icliscmOt d� Fede- AtO MOR�O:', qUl� tIem, .�es,
çao e um poo naClOna , encontrava-se presen e o raçao te lca a armense. e ano, o Imgua ave apOlO e

o que não é novidade pois do - Botafogo 3 x São Pau- mundl1al Vllrftlll Al.llns por pontos apitador Lázaro Bartolomeu' Além do seu apôio pessoal;. patrocínio das afamadas
durante os jogos Olímpip,os lo 2, no Rio e F1amengo 1 x " S n

/ (conforme consta em ata ainda comprometeu-se, o se.., '"BICICLETAS "MONARK",
de Helsinque a� emissoras Santos O. em São Paulo; do-I Enfrentando o ex-cam- vencido por pontos. Dos dez nêste Departamento)., nhor Rosa Netto, de coope- orgulh_2 da indústria nacio-
brasileiras uniram seus pre- mingo - Corinthians 2 x peão mundial Virgil Akin3 assaltos, seis pertenceram a O Regimento Interno d rar com a maior maratona I nal.

!
fixos e antenas para a Am.rica 1, no Rio e Vasco I sexta-feira, no Ibirapuera, o. Akins e quatro ao nacional Departamento em seu artI<
transmissão das competi- 5 x Portuguêsa O, em São

I
campeão brasileiro dos mé- que se conduziu muito bem, go 12.c, I.etra h, diz textual

Gões. Paulo. dios, Fernando Barreto, foi apesar do revés. mente: OBRIGATORIAMEN
TE, AS SEXTAS FEIRAS,
APóS AS 16.30 HORAS, NA
SÉDE DA F. C. F., OS ÁR- Recebemos· e agradecemos - 03mar Régis.
BITROS TOMARÃO CO o ofício. abaixo CONSELHO FISCAL
NHECIMEN'FO DA ESCAL� "Florianõpolis, 11 de Mar- Braulio dos Santos - Os-
PARA OS JOGOS DE DO- ço de 1.960 mar Régis - Carlos Bicoc-
MINGO; PARA OS OUTROS Prezado Senhor: cki.
JOGOS TOMARÃO CONHE- Tenho a satisfação de �o- CONSELHO DE
CIMENTO 48 HORAS AN- municar á V. S. a nova Di- JULGAMENTO
TES NO MíNIMO. retoria da Federação Cata· CeI. Maurício Spaldfng de
Quanto a afirmativa ào rinense de Bochas e Bolão, Souza - Francisco Rosa -

referido apitador que ha- para o períOdO de 1960-1961 Umber'to MazzoBa - Brau
viam cinco árbitros que apí· a. ,.ual ficou as\Sim consti-1lio Soares - Valdir Theodo-
tariam sómente o Campeo- tmda: roo

nato Estadual, êste Departa- Presidente 'de Honra - CONSELHO TÉCNICO
mento desmente categórica- Rosato Evangelista; Presi- Hélio Cidade - Arol-do
mente tal afirmativa. dente - Hartwig Beck; Vi- Pessi - Moacyr Schmidt.

Port?.nto as desculpas

I
ce-Presidente -- Ari. João Aproveito a oportunidade

apresentadas pelo sr. Láza· Silva; 1.0 Secretário - Hé- para apresentar a V. S. os

ro Bartolomeu carecem de lio L. Meyer; 2.° Secretário meus protestos de elevada
fundamentos.

_

- Adoacyr Schmidt; 1.0 Te- estima e distinta considero.

Florianópolis, 31 de março, soureiro - Moacyr Schmidt; ção.
de 1960. 2.° Tesoureiro - Érico Li-

losé Cordeiro� nhare; Orador - CarlOs
f.residenbe e.ln Del? Tecnict';� 'Bicoccki; Direbor Esportivo

�OTi[IA5

ga, o dr. Saul Oliveira, a

quem foi dedicado o torneio,
fez a entrega do rico troféu
a que fez jús o time de Jairo

caüado pela sensacional con

quista.

ra", sendo de destacar-se a

conduta do conjunto venci
do que se portou com gran
de bravura e alto espírito
de luta. No final da rerre-

,411JA. s.� Viagens diárias pelos
��. Super-Convair da Real

�
�
:::-

S.ÜO PIUlO E RIO Conte sempre com a Real p:;lra a

sua viagem ao Rio ou a São Paulo.
Novíssimos e confortáveis Super
Convair estão à sua disposição,
para uma boa viagem.

A NOVA DIRETORIA 'DA FEDE'RA'ÇÃO
CATARINENSE DE BOCHAS iE BOLÃO

Vá e volte
pela "Frota
da boa viagem"

.:. IJ.

!' '.I o,

Atenciosamente
Adoacyr Schmidt,

2.0 Secretário.

I
,(
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Rua Conselheiro l.uafra, 160 DR. HENRIQUE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES .4: Angustia - Complexos - Ataques i-- Manias - :
Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 • Problemático Afetiva e sexual :
Enderêço Tele,ráfico ESTADO PARAISO DR. NEWTON D'AVILA ;ESPECIALIDADE: DOENÇAS DE : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - :

SENHORAS - PARTOS - • Insulinaterapia _ Cardiozolorapia - Sonoterapia ,e :
ME'DICO CIRURGIA GERAL. CIRURGIA ••

_ :psicoterapia.
F01'mado pela Escola de Medici_

I Direção dos Psiquiátras - :
na do Rio de Janeiro Ex-Interno DR. PERCY JOÃO DE BORBA •
da Maternidade Clara Basbaum, I DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA ,:
do Maternidade pró-Matre, do

:. DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :.Hospital da Gambôa e do HosPital. CONSULTAS: Das 15 às 18 horas •
do IAPETC. Atend.e provisória_. Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 •

mente no Hospital de Caridade - : (Praça Etelvina Luz) , ;
parte da manhã. 1 .,•••••••8 111

VIAGENS l,,"OM ESÇlALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORM
AGENCIA FLORtANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUIN.A TENENTE SILV!ilRA - TEL.: 21'72
Agora com a nova agência na Rodoviária, na
Av. Hercilio Luz.

Com a partida de seus carros de lá.
-------- -'l .Lavagem de roupas, na máquina e 110 tanque,

DEPAR:I'·AMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A ' Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira o

"Sabão de Joinville"
o serviço noturno será efetua do pelas farmácias Bto. Anta nio, Notur�a e Vitória.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,:10'horas será efetuado pela farm. Vitória.
-'-.,----.-r-----�.-

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

GER E-NT E o

Domínios ,FernaDides de Aquino

REDA'fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo 'I'adasco - Pedro Paulo Macha.cio - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodeigueg Cabral
_ Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

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

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

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

,

PUBLICIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - VlrgUio Dias

- Ivo Frutuoso.
H • PR'. 8. N T A N 'T •

J"pr,e.eDt.ç� A. S. Lu. Ltda.
RIO:- Ru. SeDa.or Daa&u •• - ... AlUIu

TeL 111.14
'1\. Pauj. Ru. VI&6rta 167 - eqJ. n -

TeJ. 34-89..

�rv1(G Tele&l'ifico d. UNIT.D PUSS tO-PJ

AGENTES E CORRESPO.LlD.N�
,

.... Todo. oe .unJcipJoa ". �ANTA CATARINA

ANUNC_.J8
_*4••• t_ contrato, de acordo eo. I tabel. e. rlE.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
ceuceuos emitidos nos artíeos assinados.

Dr. C I R O C O R D E I R O
CIRURGIÃO DENTISTA
Horário: DIURNO e NOTURNO
CLíNICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 10 andar - Sala 4
-

I
'

, I A J E II E L B O I,

PARA ITAJAÍ JOINVILLE - CURITIBA

ONIBUS ULTIMO II P O

SUPER
- -,.._

PULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2& - 4a E 6&

POLTRON�S RECLINAVlaS,- JANELAS PANORANITCAS
VIAGENS o I R E TAS (

PARTIDA FLOBIANOJ?OtIs 5,45
CHEGADA CURJTIBA _l�,��

Rl.IDG SUL· BRASILEIRO LTDA.

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

ESTREITO
6 - Domingo

13 - Domingo
20 - Domingo
27 - Domingo

Farmácia Càtarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Oatarínense J

O serviço -noturno será efetu ado pelas famácias do Canta Indíana a' Catarinense.
A presente tabela não poderá ser alterada semprévía auto riza.çã0 deste Departamento,

Especialista em dentaduras ana,

DR. AYRTON OE OLl- tômicas. Horário: Das 8 às 12 bs

VEIRA Atende com hora marcada

_ DOEN.CAS DO PULJlJ.O - Avisa sua distinta cl1entela que

_ TUBERCULOSB - mudou seu consultório para a rua

Consultório - Rua FIllpe 'Felipe Schmldt, n. 39 ..A - Em
Schmldt, 38 - Tel. 1801. frente a Padaria Carioca.

HoráriO: dai 14 àI 16 boru.

Relldêno,la -- Felipe SohmI4\.
----------..::....-------------

D.O 127.

Rua Gal. Bittencourt n. 121.'
Telefone: 2651.
Consultório:

I'Rua Felipe Schmldt. •. 1!7,

Esq. Alvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16 00 às 18,00, diaria - _�-;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
mente exceto aos sábados. Para

Operaçõt:. - Doença. de Senho
ral _ Clínica de Adulto.

Curso de EspecleJ1zação no :E!OIpl
tal ,doa ServldoreB do Eltado.

,(serViço do Prof. Mariano de ,Án"
'drade), COllsultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde dali

15,30 horas em diante no cODlul

tório. à Rua Nunel Machado, 17.

esquina da Tlradente. - Telef.
2766. Residência - Rua Mare
chal Gama D'EÇe.· n.o ln - Tel.
3120.
.'

Doença. de Senhora. - procto
logte - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel_
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das 15 horas em diante.
Residência: Fone. 8.423. Rua BIll-

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

menau. D. 71.

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDlA

ConSUltório: João pinto 14 -

Consulta: dai 1Ii àa 17 ho;ae. dlá
rlamente. MeDol aOI lIábadOl. Re-:

sldêncla: Bocal\lva, 135. Fone 2714
----_._-

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade NaciO

nal de Medicina da Unlv"'l'Ildade
do Brllllll

Ex_Interno por concurso da Mater

nidade_Escola. (serviço do prof.
Octávio Rodrigues Lima). Ex

Interno do 8ervl'ço de Cirurgia do

Hospital I.A.P E.T.C. da Rio dI!
janeiro. Médlc� dO Ho.pltal de

Caridade e da Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SE� .DOR pelo métOdO
. _.,

pstcõ.proiÍlattco -

Consult6rlo: Rua João pinto n. 10.

das 16.00 às 18,00 hora.. Atende
com horas marca,dae. Telefone

3035 - Residência: Rua General

BittencoUJ't n. 101.
I'

DR. GUARACY A.
SANTOS FORRO

IRMÃOS BITENCOURT
(AIS BADARO 'OIH l!QY

ANTIGO DEPÓSITO 0,0,1.11,",1'<1

\ IlR. LAURO DAURA
CLINICA GJilRAL

Cirurgião Dentista

EspeCialista em moléstia. de Se.

nhoras e vias urlnárlae. Cura ra_

dical das Infecçõe. agudae e crô�

nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos o. sexos. Doença. do

aparêlho Digestivo e dO .lltema

nervoso. Horário: 101h à. 12 e

2 �2 àS 5 horas - Consult6rlo:
Rua Tlradente•. 12 - 1.0 andar

_ Fone 3246•. Resldênola: Rua

Lacerda coutinho. 13 (Chácara da

Espanha - Fone 1148.

DR. RURI GOMES

MEIDOIÇA'
MtDlCO

Pré-Natal - Partos - Ope
racões - Doencas ele Se
unoras - CZiniea 'Gel·a.l
I idê i

"

.. 4 - •

,.··,;tt�$l éDca: '-�",.

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
"',na li'elipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

Rua Pedro
-

Demoee
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

,ORA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

CODIUltórto • a.......... CODl1lJtu
".. BerctUo Lu lilA a.h. • Secunda ,. 6 ....felr.

4a. 16 .. 17 borao

T'". - uu·FLOKIANOPOLll

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

Especialista em moléstias de anus e recto,'
Tratamento de hemorroidas. fistulaa. etc.

Citrurr!a anal
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

DENTADURAS INfERIORES
Mll:TODO PRÓPRIO

FIXAÇAO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

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

\
RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

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

t :>1e1one n. 2.467 - Caixa Postal n. U

&ORARIO: 09.8 15 às 17 horu.

xxx

ESCRITOrRIO DE ADVOCAC'IA E

,PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MÁRCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

EM PÓ
LAVA MELHOR I

(

f
É MAIS ECONÓMICO
LIMPA .. COM MAIS FACrLIDADE

-

'

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

,
'

Clinica Geral

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

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas 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

João s. 6.Moritz

"A SOBERANA" I'RAÇ<\ IS DE NOVEMHI:W - ESQUINA

IUJA FELI,eE SCHMIDT

FILIAL O'A SABERANA" DISTRITO 00 lSH:.Ir.ITO - CANTO

,"0 'TEATRO DOS 2n

APRESENTARIÁ DIAS 7 - 8 .; 9 ÀS 20
HORAS "OS INIMIGOS NÃO MANDAM
FLORES" -- COMÉDIA EM 3 ATOS DE
PEDRO BlOCH' COM: GENY BORGES E

ADÉlCIO COSTA
NÃO PIE'RC'AM

v

Persianas
POSSUIMOS 'ÉCt�I(O ESPE(IALlZA�
DO EM (ONSÊRTO DE PERSIANAS

I

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

�RI ALVARO DE CARVALHO
Médico Pediatra
FlORIAN'ÓPOllS

O 'DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes

o seu novo horário de consultas pela manhã, diariamente,
das 10,30 às 12 horas.

A tarde das 15 hs, em diante exeto aos sábados.

Rua Felipe Schmidt, 39-A - Tel. 2998.

• ARQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, TERÇA- FEIRA, 5 DE ABRIL DE 1960
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o DIVINO SACERDÓCIO

MARAVILHAS' DA ROUPA íNTIMA
Nem sempre se deu à roupa íntima o valor que ela

tem hoje. Ou esta importância provem do desenvolvimen

to de nossa indústria neste setor ou, deu-se o inverso, .ísto
é, as nossas fábricas sentindo a procura e o valor destas

confecções se esmeraram e se ampliaram.
O fato é que indústrias como Vallsêre, Nailotex, Etarr.

e outras tem produzido peças belíssimas, finas e alto bon

gôsto. Novos modêlos são lançados constantemente e até

desfile de roupa íntima são feitos periàdicamente nas

maiores cidades do Brasil.
Neste particular mereceu ser apreciada a vitrina de

tr""'Mode'laT. Que artigos tírrdos, que harmorriarde 'C'âres'! - -

E mais ... que condições! Tudo que lhe aprouver pe

lo preço à vista, sem entrada e para pagar em nove sua

ves mensalidades.
----'--

GOLPE ERRADO

Legião Irmã Bernowcrdc
de bolsistas que terminaram
cursos e tem acompanhado
com amizade e interêsse seu

prosseguimento em cursos

superiores e na vida pro
fissional. Conseguiu também,
gratuidade num exame de
de saúde, com renomado es

pecialista para bolsistas re

centemente ingressado na

LIB.

Movimento da Secretaria:
Corresp. expedida ... ,.. 128

Correspondência recebida 75
A Legião foi registrada no

Conselho Nacional de Ser
viço Social, em 19 de Outu
bro de 1959, sob o nP de ....

68547/59, fazendo jús às sub
venções que foram concedi
das pelo Congresso à pedi
do de vários parlamentares
Catarinenses, e encaminha
das ao Ministério de Educa
ção e Cultura, da Saúde, e

da Justiça, num montante
de Cr$ 275.000,00.
Cumpre salientar o desvê

lo e interêsse amigo que a

LIB conta no Sr. Dep. Daniel
Faraco, da bancada gaúcha.
Durante o ano houve men

salmente uma' reunião da
Diretoria.
Movimento Cultural:
Cumprindo seu programa

na parte cultural, a Legião
A Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal cooperou com a LIC, na Se

de Nível Superior (CAPES), comunica que a União Uni- mana das Mães, tendo con
versitária Feminina, associação de mulheres díplomadaa seguido a vinda da Dra. He
ou estudantes de nível universitário, está oeferecendo uma lena Maranhão, ex-aluna
bôlsa de estudos no valor de Cr$ 15.000,00 destinada a uma dêste Colégio e da saudosa
médica diplomada no máximo há dois al1íib� e que, interes- Irmã Bernwarda, que falou
sande-se pela Psiquiatria, deseje realizar estudos ou está- perante enorme e culta as
gíos, com a duração de um mês, preferencialmente julho sistência, sôbre A MARAVI
deste ano, em instituição de renome que seja localizada LHA DE SER MULHER. Ca
im outro estado que o de residência da candidata. _

be-nos novamente agrade-
Para candidatar-se a essa bôlsa, oferecida como ho- cer ao consórcio TAC-Cru

menagem à Dra. Iracy Doyle, psiquiatra brasileira fale- zeíro do Sul, que graciosa
iída em 1956, as interessadas deverão sattsrazer os se- mente ofereceu a viagem
guíntes requisitos: aérea para nossa conferen-

1. ser diplomada em Medicina há menos de dois anos; cista.
2. ter menos de 32 anos de idade; Aproveitando a estadia em
3. indicar a instituição (ou instituições) onde deseja nossa Capital, de D. Jaime

realizar o seu programa de estudos; de Barros Câmara, Cardeal
4. apresentar títulos acadêmicos e profissionais que a, Arcebispo do Rio de Janeiro,

qualifiquem para a concessão; uma comissão visitou-o e
5. dispor de recursos para cobrir despesas eventuais obteve sua anuência para

que ultrapassem o montante da bôlsa;
6. preencher o formulário de inscrição e çlevolvê.-Jo RA'.'DIO - GUARUJA'até 15' de maio de 1960.

Novamente estamos

reuni-I
Despezas de 59/60 ..

dos em Assembléia Geral 01'- , Cr$ 120.467,70
dinária, para comemorar- Saldo para 1960 ....
mos o terceiro ano de vida Cr$ 175.148,80
da Legião Irmã Bernwarda, Bolsas concedidas: São em

para prestação de contas, 26 o número de bolsas de es

camo também, para home- tudo neste início de ano es-

nagearmos saúdosamente colar, sendo que treze fo

aquela que ,foi inegualável ram referidas e 13 prorroga
em todos os pontos de vista, das.

que foi nossa Mestra e Ami- As referidas bolsas são
ga, a nossa querida patro- das seguintes modalidades:
nesse, cuja data natalícia é matrícula.e anuidade, trans-'
a de nossa fundação - 25 porte, material e uniforme
de Março. escolar, estando distribui-
Ao Bom Deus damos'gra- das entre os seguintes esta

cas pelas dádivas concedi- belecímentos: de ensino:
das 'a nossa LIB, que ,espe- Instituto de Educação e Es

ramos, seguirá sempre na cola Normal Dias Velho, Co
trilha do Bem, da Caridade légio Coração _de Jesus, Aca
no Cristo. demia de Comércio de S. Ca

tarina, Escolas de Comércio
S. Marcos e Sena Pereira,
Curso Normal Regional Olí
vio de Amorim, da Trindade,
Escola Nornal Regional ane
xa ao Grupo Escolar José
Boiteux e Seminário Maior
de Viação.
A LIB teve a grata opor

tunidade de poder compare
cer a diversas formaturas

Ê grande o entusiasmo que

acompanha a LIB conforme
atesta o aumento do número
de SOCIOS, qUe são atual

mente, 563 ..
Movimento Financeiro:

Saldo de 1958 .

. . . . . . . . . . . .. Cr$ 139.519,50
Receita de 59/60 .,.

............. Cr$ 156.097,00

por que divino o sacerdócio, que entendemos como

missão de uma plêiade de homens, inspirados num só
ideal? Não vivem também inspirados no mesmo ideal, to
dos quantos abraçaram expontâneamente suas carreiras,
suas vocações? Que distinção há ,de se estabelecer para
aquêle que exerce o divino mandato do sacerdócio?

Está com o próprio Cristo.a resposta. Foi Êle mesmo

quem dívínísou o mister sacerdotal, quem deu o sôpro di-
. vino aos seus ungidos, quem mesmo transmitiu ordens e

atribuiu poderes, quase infinitos aos seus seguidores, a

êsses abnegados que tudo deixaram para seguir-LHE os

passos e mostrá-LO ao mundo, à luz das suas verdades
eternas.

E aí está o Padre, aquêle sêr humano, que na aparân
cia só destoa dos homens, no trajo rústico de uma batina
negra, mas que leva consigo a divina cruz do amor de

Cristo, que traz bem aceso em seu coração o fogo da ca

ridade, e em sua alma a concepção mais bela e mais pro
funda do que seja um Deus.

Passa pela rua calma do vilarejo ou pelas artérias mo

vimentadas dos grandes centros, e em cada semelhante
vê um seu irmão, e em cada coisa uma obra prima de seu

Criador. Não dissocia o seu lado humano da sua investi
dura divina, porque encontra lá no gênesis o "Façamos o

homem à nossa imagem e semelhança".
E por ai à fora vêmo-Io no cumprimento fiel, des

preendido e sincero do seu divino sacerdócio. Aqui, bem
recebido pelos seus admiradores, pelos que recebem sua

orientação espiritual; alí, mal compreendido, nao raro

injuriado muitas vêzes 'está desrespeitados. A todos, en

tretanto, 'abençoa, ama, perdoa. Assim viveu o seu divino

modêlo, Cristo. Viveu entre os seus: pregou-lhes e mos

trou-lhes o caminho do bem, do amor e do perdão; saciou
lhe a fome, restituiu à vida entes queridos. Qual a recom

pensa terrena? Qual a resposta do bem que espalhou, do

exemplo que deu? - "Crucifige Eum, Crucifige"; brada

ram enfurecidos, quando terminava o processo de seu jul
gamento.

O exemplo então, do Divino Mestre, encoraja-o. Êle

continua seguindo firme suas pegadas, para viver o sa

cerdócio divino, que escolhera dentre, talvez, tantas pro

fissões rendosas, dentre, quiçá, tantas oportunidades con

vidativas para o lucro, ao sucesso.

Não, sua missão é divina; seu chamado foi terno, e

êle atende. T6!m sempre em mente a palavra evangélica:
"Vem, vende tudo o que tens e segue-me.

'COLABORAÇÃO DAS EQl.!IPES

Bôlsa de Estudos "Ira,', Doylê"
'Para Médicas

Os pedidos de inscrição de maiores informações sôbre
1 bôlsa Iracy Doyle deverão ser apresentados até 15 (ie
abril, pessoalmente na sede da União Universitária Femi
nina (Edifício Odeon, sala 617 - Cinelândia) eu 'por car
.a dirigida à

Presidente da Comissão de Bôlsas
União Universitária Feminina
Edifício Odeon, sala 617

Cinelândia, Rio de Janeiro
Comunicado nO 8/60
CFP/hs.

.�����������������..

�da imprensa carioca), antes do prazo fixado, foi de
corrente .um pouco, dás incompatibilidades criadas
com a imprensa cubana.

Na verdade, o Sr, Quadros não encontrou entre os

dirigentes de Cuba, e 'o próprio povo, a aquarela ma

ravilhosa que a sua mente pintou, antes de partir

I iido Rio de Janeiro.

A debandada para a Capital venezuelana, por dois

II!Idias, preenchendo a programação da comitiva, ou seja
de ficarem quatro dias em Cuba, foi mal interpretada
pelos senhores Afonso Arinos e Adauto Cardoso - in-

I

tegrantes da caravana, como atitude pouco producen- I
te, e sujeita à diversas interpretações.

O Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, ini
ciará, nesta semana, campanha em benefício das po

pulações do norte e nordeste brasileiro, assoladas pe
las catastrófica!, enchentes das últimas semanas. Será
parte do movimento nacional dos estudantes, que pre
tep.de angariar auxílios e beneficios para os nossos

flagelados irmãos daquelas regiões.

�: t

o
o

SEME�CALA'

CURSO DfCORACÃO INTERIOR
,

Devido a Semana Santa e v-iagem, Ary Neves comu

nica as alunas tnscrítas, que as aulas terão início dia 2

de maio. Segundas e quintas das 19,30 às 70,30 horas.
Informações e Inscrições: Lux Hotel - Fone 20.21.

RELATÓRIO ANUAL DE 1.959/1.960

Era o que nós prevíamos.
O Sr. Jânio Quadros não aguentou o "tiro" na sua

1\
visita à Capital cubana.

As suas intenções de propaganda, rebre de publi
cidade, deram em negação, O ambiente encontrado
em Cuba, era diferente do imaginado pelo candidato.

Lá, não havia lugar para rompantes demagógicos,
para atitudes desalinhadas. Assim foi, que o Sr. Jânio

I
Quadros, passou a,maior parte do tempo, encerrado
no quarto do Hotel, indo a uma ou outra recepção. A
sua saída (ou fuga, como dizem alguns comentários

l�

Use também CRUZEIRO A PRAZO
INFORMAÇÕES E RESERVAS DE LUGARES

\F,ELIPE SCHMIDT. 10 - FONES 21-11 e 3700
, ,

I "

,
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PARTIDAS
DE FLORIANÓPOLIS
À9 9.30 Horas

DO RIO DE JANEIRO
Às 15.30 horas

APENAS 2 HORAS DE vOO
entra Flononópoli.s
.. Rio de Jonerrc

U�t1),u viagem Rápida.
T;z·anquila.Repousan te

Com o Esmer?do Serviço

TAC - CRUZEIRO DO SUL

Às 12,30 _ CARNET SO-
ta , semana.

CIAL BINGO �OPULAR campanha desde ontem pe-

Às 12,35 _ ENQUANTO ? Serviç� de Rela.ções Pú- la manhã.

VOCÊ ALMOÇA I bhca� do �Ira T,C" informa:

Às 12,40 _ CELSO CON- No dia 20 as 20 horas, have- SOIRÉE DE' PÁSCOA

V]!,RSA COM VOCÊ '
rá um grande Bingo Popu- A Diretoria do Lira T, C"

Às 1335 _ CONVITE À
I lar, em beneficio dOE flage- se reunirá logo mais às 20

MÚSICÁ : lados catarínenses e nordes- horas, a fim de tratarem das

Às 1435 _ TRIO CRUZ E
tinos. O Departamento Fe- SOIRÊES DE PASCOA e de

MALTA mimno, sub a presidência aniversário do Governador

Às 14,35 � TRIO CRUZ DE
da Srta. Maria Regina Cam- Heriberto Hulse, que sará no

MALTA pos, já iniciou esta Iouvavel próximo dia 30 do corrente.
ESPORTESÀs 15,05 ___. SHOW MUSI-

CAL R. G. E. I Em Curitiba: AgU,a Verde 1. x coriti�a, 1: Atlético 1 x

Às 16,00 _ A VEMAG IN-I Caramuru 1; Guarani 2 x Iratí O e Britânia O x Operá-
í!"ORMA

I
rio O.

Às 16,55 REPÓRTER, Em �ão Pa�lo: Flamengo : � Santos O.

<\LFRED ,

No RlO: <?onntI3,ns 2 x Amenca 1.
,

Às 1745 _ MUSICAL LO- Mais um candidato a presidência da Federação Ca-

'rELIA 'no ESTADO tarinense de Futebol, trata-s,e do conhecido desportista
Às 1810 _ RESENHA J-7 Dr, Zany Gonzaga, êste com o Dr. Saul de Oliveira serão

Às 18:55 _ A VEMAG IN- dois bons candidatos. O Dr. Radar, apoiará ambos,

FORMA FESTA DE PASCOA NO Nazareno Cyelho.
Às 1900 _ MOMENTO ES- TEATRO ALVARO DE RECEPÇÃO

PORTIVO BRAHMA CARVALHO Sabado à noite o Dr. Radar

Às 20,05 _ FALA O CON- Numa iniciativa feliz da e senhora, foram recebidos

VIDADO Rádio Guarujá será realiza- pelo casal Dr. Sra. Dorval

da no próximo dia 17, às 9 José dos Reis na suaeleganTELEFONE
horas, no Teatro Alvaro de te residência. A sra. Grazie-

Carvalhb, uma festa infantil la, nos serviu uma gostosa
Às 21,Oé REPóRTER de PASCOA, sobre o coman- canjica do norte, Nesta se-

ALFRED do geral do veterano e efi- mana, a reunião será na re-

AI- n,05 _ NO MUNDO ciente radialista, Sr. José sidência do Dr. Ari Mello.
'

DO CRIME A VITRINE DA SEMANA

Às 21,30 _ A VEMAG IN- Percorri as lojas da cidade e verifiquei dez vitrines

FORMA com lindas exposições, destacando-se como AS VITRINES

Às 2'9 ..05 _ GRANDE IN .. DA SEMANA. GALERIA DAS SEDAS, HOEP.il':CK FAZEN-

,<'ORMATIVO GUARUJA' DAS, BAZAR DE MODAS, FARMACIA CATARINENSE, Ma'-

AS 221;35 _ OS SUCESSOS GAZINE HOEPECK, JANE MODAS, CASA LONDRES,

DO DI.�
ç !.YOLANDA FILIAL, VERALUCIA e A, SILVEIRA, estas

Às 2305 _"<' \:MúSICA DE, casas estão firmes nas decorações. Exposições em conjunto
BOITF. \ I e de outros estílos são apresentadas com perJ'j?iç5.o.

� \

,
JII

PROGRAMAÇÃO PARA O
DIA 5 DE ABRIL DF 1960

(TERÇA FEIRA)
Às 6,35 - RANCHO ALE

GRE
I

Às 7,05 - REVISTA MA-

TLNA�
As 7,55 - A VEMAG IN

FORMA
As 8,35

SEU LADO
Às 9,05 - TELEFONE PE

DINDO MÚSICA
Às 1030 - ANTARCTICA

NOS ESPORTES
Às 11,05 - MUSICAL CO

PACABANA
Às 11,35 - PARA MVSI ..

CAL CHANTECLER
Às 11,55 REPÓRTER

,�LFRED

Às 12,25 - A VEMAG IN
FORMA

"7

uma palestra que foi efetua- feito a transmissão das re

da no salão nobre dêste Edu- feridas conferências.
candário como o compareci- Tôdo trabalho humano só
mente do nosso mundo ort- é possível quando uma equí
cial e grande número de pe a êle se dedica. Nossa 01'

pessoas gradas. D. Jaimo ganízaçâo esteia-se na co

dissertou sôbre a Caridade operação que vimos receben
sendo suas palavras grava- do de todos associados, e

das pela Rádio Anita Gari- mesmo fóra do quadro so

baldi, num oferecimento ex- cial, mas, impõe-se ressaí

pontâneo. tal' como ato de inteira jus-
A pedido da Cúria Metro- tiça, é sobretudo à essa equí

politana a Diretoria da LIB pe que forma a Diretoria,
convidou e recepcionou as que devemos o êxito de nos

altas autoridades que com- sa missao. Presidente pela
pareceram na sua maioria, vontade bondosa dos associa
no Teatro Alvaro de Carva- ções, reconheço esta verdade
lho afim de ouvírerna pala- e dou graças à Deus e grati
vra dos Arcebispos Auxilia- dão a nossa equipe por te
res do Rio de Janeiro, D. rem amparado a minha di
Hélder Câmara e D. Wilson reção, e, especial nossa gra
Laus Schmidt. Nesta ocasíão tidão a nobre Di�etora dêste

UM AMIGO A

a imprensa escrita e falada
foi gentil em sua corabora

ção a nosso pedido, tendo as

Rádio Guarujá, Anita Gari
baldí e Diário da Manhã,

Educandário.
Florianópolis, 25 de Março

de 1960.
Atília Vieira da Rosa

Presidente

Às 20,35
PARA OUVIR

DESFILE BANGU NO LIRA T, C. '

Srta. Maria Lucia Salgado de Oliveira, inscrita no

DESFILE -BANGU, que será realizado no 2 de julho pró
ximo. Apresentarei cínco candidatas por semana, temos
uma faltando apenas quatro para completar as cinco des-
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I Santa Catarina 700 mil eleitores---
��e�ou a florianó�olis, o Ciclista �olitário

,

Domingo último, precisamente às 17,15 horas, chegou
.

a esta Capital, o renomado ciclista WILLIAM ARCILA

GONZALEZ, de nacionalidade colombiana, e que, extraor

dináriamente, vem, pela primeira vez na história do pedal
mundial, realizando um raid do Polo Norte ao Polo Sul,
com saída de Toronto, no Canadá, e chegada na Patago-

nía, Argentina.
Conta o ilustre ciclista e

desportista daquele país
amigo, 27 anos de idade, e

nasceu na cidade de Santa
Rosa de Cabal.
Cursou a Faculdade de

Medicina de Bogotá, onde
. conseguiu concluir o quar'
to ano universitário, quan
do então, pelo seu espírito

aventureiro desligou-se da

quele estabelecimento de
ensino superior, para em

preender este gigantesco
raid ciclistico, que até ago
ra, após a chegada em nossa

Capital, já percorreu mais
de 60.000 quilometros, visi
tando 18 países e mais de
3.000 cidades e povoações.

Encontra-se o colombia
no William Arcila Gonzalez,
hospedado no Lux Hotel,
onde verdadeira é a ava

lanche de fãs e curiosos,
que alí procuram sua foto

grafia. informações pana
mericanas e travar alguns
deliciosos momentos de

agradabilíssima palestra,
não sómente sôbre o Brasil
como também os demais

. países já percorridos.

Entre nós, provavelmen
te, permanecerá atá sábado
ou domingo, pois vários são
os convites recebidos, para
efetuar palestras, partici
par de reuniões, passeios,
etc.
Já esteve o ilustre des

portista em visita à várias
emissoras e jornais desta
cidade, onde, amigavelmen
te, travou interessantes e

proveitosas palestras.
Ao já nosso amigo Wil

liam, votos de uma 'feliz €S

tada em Florianópolis, õn
de o seu prestimoso povo,
vem tratando-o com todo o

carinho, aliás característí
ca primordial dos floriano
politanos, e de todos os ca

tarinenses.'

I visita da comitiva do
lHe à Sanla Catarina,

A comitiva do Instituto
Brasileiro do Café que, .::í.
poucos dias, veio à Santa
Catarina a fim de estudar
as poslbílídades de aper
:feiçoamento dias procesos
de cultura do produto na

quele Estado, já regressou
ao Rio. Após cumprir vas

to programa de visitas 0-

Faleceu o REI
PNOM PENH, Cambodge,

4 (U.P.I.) - o Rei Noro
dom Suramarit faleceu após
uma súbita e grave enfer
midade, rodeado de servi
dores no Palácio Real, on
de escapara a um atentado
em 31 de agôsto do ano
passado. Com 64 anos, o

Rei Norodom estava doen
te desde 26 de março, mas

não foi revelada a nature
za de seu mal. Os melhores

especialistas do reino nada
puderam fazer por seu so

berano, cujo estado se agra
vou de dia para dia. O Go
vêrno exortou hoje os cida
dãos a receber a morte do
rei com calma ·e serenidade.
O Rei Norodom governava
o Cambodge desde.março de
1!J55, ano em que seu filho,
o Rei Norodom Hanouk ab
dicou para assumir o eon

trôle direto do Govêrno co

mo Primeiro-Ministro. Não
se sabe se Hanouk ascende
rá ao trono.

'CONVAIf('
_",4

TAC;ê'
dl-. UI

ficiais inclusive ae gover
nador 'do Estado e demais

,�utoridades, teve oportu
nidade de visitar, também,
pequenas propriedades on

de se cultiva o café'
A produção catarinense,

segundo as estatísticas, é
de 50 mil sacas anuais. Foi
examinada, a possibilidade
oe o IBC prestar assistên
cia aos cafe.icultores cata
rienses e, também, o es

tabelecimento de um con

vênio co ma Secretaria de

agricultura daquele Esta
do, no sentido de se con

ceder facilidades aos pro
dutores para a compra de

despolpadores. Fo r a m,

igualmente, analisadas as

possibilidades da constitui.
ção de uma Cooperativa de
Produtores de Café, face
às vantagens. advinhas da

própria construção agrí
cola regional a fim de a

grupar os cafeicultores nu

ma entidade de classe.
Por fim, foram iniciados

estudos relativamente ao

escoamento da produção
cafeeira catarmense, COr..1

vistas à sua venda ao ex-

levantamento
A Prefeitura Municipal de

Florianópolis através o De

partamento de Engenharia
e Urbanismo, promoverá,
dentro em breve, o levan
tamento cadastral de tôdas
as residências e casas co

merciais, com a colocação
de numerosos, visando sa
nar velha deficiência Que

sempre prejudicou os altos
interêsses da Municipalida
de, no que se refere à erga
nizacão tributária.
A -medida objetiva, tam

bém, facilitar a localizacâo
dos imóveis, permitindo a

indicação dos enderêcos ne
cessária às correspondên
cias.
A Prefeitura solicita dos

proprietários de imóveis
compreensão à referida pro-
vidência administrativa,

VIAJANTE

Com destino a Pôrto Ale
gre, seguiu pela Tac-Cruzei-
1'0 do Sul o publicitário
WalteJ; Linhares, redator d�
noSsa secção "PubTiclc1::1c1e
& Progresso".

terior. Verificou-se que 'iL

situação dos portos de Ita
jaí e S. Francisco é exce

lente, dadas às satisfató
rias instalações.
Naquele Estado já estão

localizados e em plena a

tívídade dois agrônomos do
IBC para instruir Os ca

feicultores nos procesos
modernos de cultivo e a

perfeiçoamento do preparo
do café na região.

T f S T E
SANTIAGO DO CHILE 4

(U.P.I.) - Com sua habi
tual tranquilidade cívica, o
povo chileno afluiu ontem
às. urnas para votar nas

eleições municipais em todo
o país. Considera-se que o

pleito será o barômetro da
reação popular ao rígido
programa de austeridade
econômica do Govêrno. Pe-
18 primeira vez em dois de
cênios. os t rabalhadores
não tiveram este ano,.o rea
.iustamento de salários pro
porcional à alta do custo de
vida.

do lervko (;adaslral
•

fornecendo-lhe os esclare-
cimentos necessários ao êxi
to do levantamento cadas-.
tral.

Ponte do Distrito
de Ratones

O Govêrno Municioal vem
dando o melhor dos seus

esforcos em favor do nosso

setor -rodoviário, visando fa
cilitar os meios de comuní
ca'!ãn entre os diversos pon
tos da Capital, atendendo a

justas reivindicações do po
vo florianópolitano.
Assim é que, dando pros

seguimento à sua obra ad
ministrativa não obstante
às dificuldades financeiras
por que atravessa o Muni
cípío, o Prefeito Osvaldo
M'I.chado já tomou as pro
vidências para a conclusão
da ponte de Ratones, agora
em fase de receber o· concre

to, possuindo a me 'ma 3,50
J11etro.'.í de compri111,Pnto e 8
r11e'tl'o1r de 1 i1Tgun1..

�.� ..i

FLORIANóPOLIS, TERÇA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 1960

OPINIAO E NOTICIA '"

Prefeito Osvaldo Machado e 12 Perguntas
Pleito que o elegeu: trabalhoso, livre, mas não muito

sereno.

Diz! sôbre Celso Rtzmos: candidatura sólida, creden
ciada ao mais completo êxito.
Eleitorado da capital votará no candidato do PSD à

çovernançp. estadual "na valorosa proporção da in

discutível liderança pessedista em Florianópolis.

1)
2)

3)

4)

* *

Inaugura esta nova coluna o prefeito Osvaldo Ma

chado. Fizemos-lhe 12 perguntas que ele, sempre efi

ciente, respondeu no menor lapso de tempo. Vamos a

elas.
* * *

1 - Quando se iniciou na-" .nanceiro ; 2) Pontualida-

política?
-

de do. pagamento. do. fun-

R: - Na campanha da cíonalismo e operaríado:
Alianca Liberal. 3) Eunçíanarnento satís-

2 ..:_ Quais os cargos que fatório dos orgãos muni-

ocupou desde o início da via cipais; 4) Assistência mé-

pública? dica à população pobre:
R: - Chefiei a Contabí- 5) Beaparelhamento do.

lídade da Prefeitura Muni - material rodante: 6) Cons

clpa l de Ftorianôpolís, e, alí, trução da nova oficina

ncupet o. cargo. de Diretor mecânica.
da Fazenda. De 1946 a 1950
fui vereador, Organizei os

serviços de contabífídade
das Prefeituras de Rio. do.

Sul, Blumenau, e oríenteí

parte do serviço da Pre
feitura de Itajaí.

3 --; Que achou das eleí

ções para Prefeito da Ca

pital?
R: - Não muito. serenas,

trabalhosas, mas positiva
mente Iívres.

4 - Como interpretou
sua vitória?
R: - Como. a exata ma

nifestação da vontade po
pular.

5 - Quais suas primei
ras atividades depois que
assumiu o cargo de Pre
feito?
R: - 1) Reparo. das ins

talações do. edifício. da
Prefeitura ; 2) Levanta-
mento. do. débito. e do. cré
dito. municipal; 3) Criação.
do Conselho. de Contri
buintes; 4) Criação da Co
missão. Municipal para As
suntos Executivos ; 5) Re
Qr,gan�zaçãQ dós Departa-
mentos de Engenharia,
Educação. e Assistência
dQS problemas de abasteci
mento. e trânsito.

6 - Nêsses quase cinco
mêses de administração,
tem encontrado receptí
viuade no povo, por sua

ação administrativa?

R: - Tenho. aplicaúo,
nêsse período de direcão
municipal, o melhor de Iiü�
nhas energias e � máximo
de meus esforços para
curresponder ao largo. crê
dito. de confiança que re

cebí do. eleitora.do de Flo

rianópolis. Creio. poder a

firmar que essa ccnríança
popular cresce à propor
ção que vou realizando o

meu programa de traba
lho.

7 - Depois das provi
dências já enunciadas, quais
as outras que tomou visando
ao aperfeiçoamento do se

tor interno da burocracia
municipal? ,

R: - Providências ten
dentes ao reequilíbrio fi-

R: - Sim, na valorosa

proporção da indiscutível
liderança pessedista em

Florianópolis.
12 - Quais os principais

.pontos que encontrou na

plataforma do sr. Celso
Ramos, lançada ao povo
para consulta?
'\ R: - Do. magnífico pro
grama do. candidato. -Celso
Ramos - um trabalho de

.

b b
'-�4'<.�

equipe em ela orado - �..,�.�,.
considero de. maior alcan- Diz que faz melhoramento! ,

ce os estudos relativos aos Do berço ilumina à eça!
seguintes assuntos educa-

ção popular, agricultura, Mas nos dá racionamento

atração de capitais, ener- Com entrevista do Bessa!

gia, transportes, colnni- ,�,
zação e saúde pública..' Sôbre o dinheiro que ajunta,

Público e particular,
Nunca responde pergunta,
Com medo de confessar!

8 - Existe um plano
para o ctual período ad
ministrativo? E qual é?

R: - Meu plano de go
vêrno é a plataforma do.
candidata, amplamente di
vulgada quando. de minha
'campanha eleitoral. Nele

figuram diversos projetos
que hQje são. realizacões a

tentadoras, como, 'PQr e

xemplo, a assistência mé
ti'ica � "educae�lInal em rít-�,
mo �. properçoes compa- j,

1 iveís CQm as

eXigênCiasl!do. custo. de vida, através
da. Operação Abastecimen
to. Outros, tal como o. ar

mazem do. funcionárro, en'l'centram-se em vias de
concretízação. O problema
do. pescado, está sendo. Qb
jeto de providências, cujos
resultados não. se farão. es

perar.
9 - Partidariamente, a

administração fortalecerá
(I PSD?

n,: - Sem dúvida. Basta
que o administrador bem
se conduza para beneficiar
o Partido.

1G --i Como encara a

candidatura Celso Ramos
ao govêrno do Estado?
R: - Sólida, credencia

da ao mais completo êxi
to.

11 - O eleitorado de

(Florianópolis acompanha
rá nosso candidato em boa
proporção?

Diz O artigo 4.0 do Có�go Eleitoral
que "o alistamento e o voto são obrigató
rios 'para os brasileiros de um e outro sexo"

Assim, pode - e deve obrigatória
mente - votar, todo cidadão maior de 18
anos que saiba ler e escrever.

Sem a prova de que é eleitor não po
derá o cidadão brasileiro, nato ou natura

lizado, maior de 18 anos, dentre 'outras

vantagens, inscrever-se em concurso pú
blico,' receber vencimentos d e função
pública ou proventos de inatividade, obter
empréstimos nas Caixas Econômicas, au

tarquias, sociedades de economia mista,
institutos e caixas de previdência social,
obter passaporte ou carteira de identida
de e praticar qualquer ato para o qual se

exija quitação do serviço militar ou do im

pôsto de renda.
Portanto, todos aquêles que ja com

pletaram ou que completarão 18 anos até o

dia 24 de junho p. futuro, dia em que se

encerrará o alistamento eleitoral deverão
. ,

se alistar.
Na oportunidade, o Tribunal Regio

nal Eleitoral de Santa Catarina lança um

apêlo veemente ao povo e aos partidos Po
líticos, no sentido de que não economizem
esforços para alistar todo o cidadão maior

d� .18 anos que saiba ler e escrever, possi-I'bilitandn, ao estado "barriga-verde" um

eleitorado de 700.000 eleitor�_ I

. Busctr:'pés
A ORIENTAÇÃO DO NOVO DIRETOR AL· t'

TíSTICO DA ANITA GARIBALDI É MAIS UM'
CAPíTULO DA UNIVERSJlL HISTóRIA DA SERVI-'

IDÃO HUMANA.
DESPEJADO DA "DIÁRIO DA MANHÃ" POR

ORDEM SUMARISSIMA DO SR. IRINEU BOR- �

NHAUSEN, O NOVO DIRETOR FOI SERVI-LO
NA OUTRA EMISSORA, I'>A QUAL QUEBRQU, DE

ENTRADA, A SIMPÁTICA ORIENTAÇÃO DE NEU
TRALIDADE POLíTICA, SUBSTITUINDO-A PELA
DE FUJICOS E INTRIGUINHAS COMADRESCAS.

A BOSSA NOVA 'DO NOVO DIRETOR GIRA EM
TÕRNO DE UMA IMAGINÁRIA E SUSPIRADA CI
SAO NO PSD! A VULGARIDADE DAS EXPLORA
ÇÕES ESTARRECE.

- "O PRAXEDES DISSE AO GUNEGUNDES
QUE HÁ CISÃO NO PSD! O PANCRÁCIO NUMA
REUNIÃO SECRETA NA CASA DO EUTÉRBIO,
LEU OS NOMES DOS 999 CHEFES PESSEDISTAS
QUE VÃO ADERIR Á UDN! O ANATÉRCIO ESTA
A PAR DE TUDO! o SCARIOTE ESTÁ REDIGIN
DO UM MANIFESTO! O óCRIDES JA FALOU COM
o CRISÓLIDO SõBRE o JOSE DO PRANTO, QUE
LHE EMPRESTOU SOLIDARIEDADE. o XYZ VAI
ROMPER, MAS NÃO QUER AINDA APARECER!!!"

x x x

ÉSSE DESESPÉRO ... DÁ PENA, APENAS ...

4SSSSSSSS$SSSSSSSSSSSSSS"g�%SS%SSSS'�

r
Agindo sempre à sorrelfa,
No bolso os dentes nos crava!
Tem nome feio - é a ELFFA,
Com perdão da má palavra!

Vivendo no pisca-pisca,
Por defesa tem novela!
Mais dinheiro assim confisca
Dos que gastam luz ... de vela!

Só lhe vale uma desculpa
Do tipo de marmetausen:

pe lhe dar a luz a culpa
É do govêrno Bornhausen!

Dessa emprêsa tubarão,
Todos já fartos estamos!

Pra acabar com escuridão,
Vem vindo aí CELSO RAMOS!
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