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Uruguai �s praia�� com urb íi.JI�;' .

ar
qUitetura, sao magnificas fonles .

renda
Observações da Visita Efetuada Pelo Arq. VALMYR BITTENCOURl, ao üruguaye Argentina.

NOVO APELO DE CHESSMAN
SAN FRANCISCO, 5 (U.

P. 1.) - Caryl Chessmann
fez hoje uma nova tenta
tiva para escapar da mor

te, na câmara de gás a 2

de maio próxjmo. Um de
seus advogados apresentou
um recurso de "habeas

corpus" à Côrte de Apela
ções da California, T:'J qual
se argumenta que Ches

sman foi objeto de uma

pena cruel e extraordiná
ria desde que se adiou a

18 de fevereiro passado o

cumprimento da sentença
de morte que pesa sobre
ele. '(:!)

'.

recurso argumerrta
também que chessman foi
I "

,éondenndo à morte por _

crimes que não -constavam
da, acusação originaria
mente apresentada 'contra
êle.

Procuramcs o nosso ilustre patrício, de Florianópo
lis. para saber das suas observações durante a viagem
que acaba ele empreender, pois era do nosso conheci

mento que nos aguardavam assuntos do maior ínterês

se público. Assim, transcrevemos abaixo o' resumo da

agradável palestra Que mantivemos com o Arq. Valmy
Bittencourt. - Que nos conta da sua viagem, muitas

novidades em arquitetura?
- Em. arquitetura pou

cas. Mesmo ;porque, hoje,
acho desnecessário sair do
Brasil para apreciar boas
obras arquitetônicas. Mas
em outros setnras a via
gem foi bastante proveito-

Montevidéu. Refiro-me aos
ilustres Professôres Carlos
G. Gavazo, Carlos Rever
dito e Luiz A. Brasil, além
do Arq. Francisco Seré to
elos do I. T. U. (Instituto
de Urbanismo), da Facul
dadc de Arquitetura do
Uruguav. Esclareço que o

'I. T. U. é uma 'das melho
res instituicões da Améri
ca no que se relaciona com
(1 estudo, a pesquisa e o

ensino do Urbanismo; aí
tive a oportunidade de me

inteirar dos últimos tra
balhos de pesquisas, além

de conhecer a sua organi
zação, e te!;. durante vá
rios dias participado de
reuniões com os referidos
professêres.
Pudê então constatar o

trabalho sério prestado pe
lo I. T. U. às cidades do
Uruguai. SilQUItaneamente
imaginei Q abandono em

que se encontram as 1)OS"
sas cidades, do interior
principalmente. Muitos
centros urbanos estão em
f r a c o desenvolvimento,
mas ao sabor das espeeu
Iacões e aos loteamentos
indiscr�inados" gerantlo
problemas às vêzes Inso
luveis. Faz-se necessâría a

criação em cada Estado de
um órgão estatal com a

finalidade de orÍentar em

cada Estado assistência
urbanística efetiva às nos

sas cidades, antes que se

ja tarde demais, e a; fím
de que Se evitem as mnns
truosídaâes perpetua (las
em muitas das nossas ca

pitais.
- E quanto ao, turismo?
E' impressionante o nú

mero de estrangeiros que
oeiX3 c "dinheirinho" no

Uruguai, e com prazer.
Yerifiquei que f) turismo

está alicerçado, entre ou

tros elementos, um ótimo
sistema de "earreteras"
pavíruentadas, as quais li
gam todos os Balneáríos, é
sem dúvida nos bons ho
téis, alguns até especial
mente para pescadores.
Desde Carrasco até Pun-'

ta Del Este, sente-se a in
tervenção do planejador,
do urbanista. Não são ne

nhuma Brasília, mas em
sua simplicidade nota-se

um efeito plástico inexis
tente em nossos loteamen
tos de praia, '

Enquanto as nossas "ter
ras de marinha" medem
33 metros, lá são de 300
metros, e nesta faixa só
podem ser construídas
obras Q.e interêsse coletivo,
como parques e jardins,
clubes, C3!mipos de esportf';;"
avenida beirá-mar, etc.
- Acha possível fazer

algo semelhante no Bra-
sil?

,

Cla!'!), e .com vantagens.
.Nossas praias com os C08-
tões anexos oferecem me

lhores oportunidades 3ara
a prátrca do esporte-da
1WS('a, (;. as nossas águas
não são tão barrentas co
mo as do Uruguai, sob a
influência do Riu da Pra
ta.

Tanto no Rió. Grande do
Sul, como em Santa Cata
rina temos possibilidades
turísticas, e a meu ver a
Ilha de Santa Catarina
oferece condições excepcio
nais para esta índústrta
sem fumaça.
Basta! que os govêrnos

supervisionem os traba
lhos, interessando as in
versões particulares, sem

necessidade de planos fan
tásticos" sumidouros dos
dinheiros públicos.
Prhueiro a planificação

gera!, c em seguida um

pla nu de execução para
pequenas áreas, de forma
que se possa colocar em
funcionamento D Balneá
reo no mais curto prazo
possível, O resto vem de-.
pois, Q turista, o desenvol
vimento, o dinheiro, e as
divisas,

sa. Graças ao Instituto de
Arquitetos, Professôres da
Faculdade de Arquitetura
e amigos do Rio Grande do
Sul estive em contacto
com as /maiores autorida
des em urbanismo, de
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INUNDA(Õ�S NO MISSISSIPI,

.

de duas mil pessoas viram
se forçadas a (abandonar
suas casas na região ínun

dada. As autoridades infor
maram que as ,águas trans
bordadas já formaram.' um
imenso' lago de 30 quiIô
metros de comprimento
por 25 de largura em ter
ras dedicadas à agricultu
ra.

ST. LOUIS, 5 (UP!)
O rio Mississippi, cuia

águas estão subindo ao ní
vel mais. perigoso dos úl ..

timos treze anos, destruiu

hoje em dois pontos os di

ques de contenção cons

truídos em suas margens,
inundando milhares de
hectares em Illinois e no

Estado de Míssourí. Cerca

DlFETOR: RUBENS DE A-aRUDA RAMOS - G'ERENTE: DOMINGOS F. DE AQUING
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Brasil �oDtra Selrela�ão Racial
LAf'ER MANDA (HA'MAR REPRESENTANTE BRASILEIRO
,NA ÁF'RICA DO SUL'

NAUFRAGA SUBMARINO INGLES
LONDRES, 5 (U,P,L) oeste da Escocia. Três uni

dades da frota recebei ar.i
ordem para ir ao locàl.
mas, um porta-voz do 2.1-
mirantado declarou que a

equipagem não parecia
correr perigo.

Um submarino britânico de
2 mil toneladas, o Nas

whall soçobrou esta noi
te na embocadura do

Chambeltown, na costa

mo membro do Conselho
de Segurança da ONU,
q1ÃC se reuniu recentemen
te para tratar do assunto,
o nosso voto seria da mais
completa repulsa e da rnaís
formal reprovação a qual
quer atitude racista e dis
cr.minatóría" .

:::3.1 seja respeitado".
Indagada sôbre oram,

pimento de relações diplo
Jmálticas e comerciais, re
plicou o chanceler que
ainda não tinha pensado
nc assunto nestes termos.
Havia. porém. chamado o

J
iI\.'.

d 1
J

chefe da missão díplomà- anlO pe e esmo QS' etíca brasileira para, exata-
,

"

mente, fazer consultas sô-

�fleO�v�ro�1��;am�:el�::ts� ofuga ovido por 5 mi hôesSegundo o que soube-
mos, 'mais tarde, o �rasii.
mantém na' União-Sul-

���cateiaçã�mSOb p:e��r��'a
.

Acirradas discussões na Assembléia Paul·isfa - Jânio Tfia·
de um ministro, o diplo
mata Adolfo Camargo Ne
ves. cujo embarque foi de
termínado pelo próprio La,

RIO, 5 CV. A_) - Decla
rando - err. resposta à
pergunta de um repórter
- Que o Itamaratí chamou
o mínístro brasileiro em

- Pretoria para consultas, o
chanceler Horácio Lafer
anunciou aos jornàliSta�
acreditados em seu gabí-

•. neto Que o Brasil .é con
tra a segregação racial,
tendo já se manifestado
em várias ocasiões a êste
respeito.
Disse o chanceler Lafer

que, "estivessemos nós co-

ACl esccntou Q rnínístro
das Relacões- Exteflores
que "liO momento estamos
chamando o nosso minis
tr» na União-Sul-Africana
p-ra consultas e verifica
ção ,(lo que poderemos fa
zer l1C sentido de que o

principie ele igualdade ra- os eleitores

�gitat."���,!á�'����:,,�����,�?,���� s� ��u�e!!�,��e",!�e foi��an!!!d�u�. a serem

nária. de �nte11f'1 a� .f.TíiicClS • fonnu;,Z��as pelQS 4�yu:tfLdqs. 01'landa< Za�e'(lllfC! ....1.���nda(ieiras .is 'pa1a'lll'as do�t � (PtrP) e' DIJl,�te Í<'ern (fSD) ao sr. JarltO Quadros, pela sistemática ausência do �i ndidato a. primeiro ma-

Patéu:i? TUa4entes.,e S!J.lCl-S constantes, viagens'pel� Exteríor,
' -"""

istrado do "nosso País, te-
(J I}[bê-:íd&r d,a bancada' ve�sepista, :omenta1].do a vfs�ta. do ex-çouernaâor . ,a_ ele :'trocado os pés pe-do Estado a Cuba, fez observaçoes em tomo de uma entrevista do embaixad01' ,

s mit'Ês em- polítiGa'-inter'-
cubano" sr. Garcia Barcena, que informou à imprensa não ter o govêrno de Fidel \naCional', uma vez que nos

.castro envi�do avi�o �o Brasil para conduzir o visitan te e sua comitiva a Havana (afastou da posição de pos-
Viagem de Cmco MIlhoes vazia na Câmara dos De- ) sível mediador entre os
São Paulo, 5 (V. A.) putados. A cadeira foi trai- (Estados Unidos e Cuba, fa-

"As declarações do embai- da. O povo foi ludibriado'. zendo ainda uma intriga
xador - observou o sr, Or- As afirmações do parla- Icom o nome do Brasil e a-
lando Zancaner de- mentar pessedista provoca- I cusações àquela república
monstram bem que o ex- ram pl'otestos de elemen- americ�a. O Itamaratí
governador tomando uma toS' e apartes que foram ldesconhece, oficialmente
atitude pessoal ao .visitar censurados pela Mesa. tais declarações, não tendo
aquele país, fê-lo fre- Intrigou O· Brasil recebido nenhuma i�or-
ta n dou m avião d a A propósito das declara- maçã0_ sôbl'e o asunto, na
VARIG, um Super-Cons- ções do sr. Jânio Quadros Embaixadn Brasileira, em
tellation, pela importância em Havana, fonte diplo- Cuba.
de cinco milhões de cruzei

ros, para conduzir uma co

mitiva de 46 pessoas".
Estranhou finalmente, o

parlamentar, pessepista,
que o candidato udenista,
ao mesmo tempo em que
arrecada alguns milhões de

cruzeiros pelas ruas de São
Paulo com os garrafões
distribuidos pelos quatro
cantos da cidade, gasta mi

lhões de cruzeiros em novo

passeio turístico.

DE GAUltE EM LONDRES
LONDRES, 5 (UPIJ -- O

,gen.eJ!al Oharfês De '(laulle

chegará amanhã em uma

visita de Estado de 4 dias

destinada a dar nova vida
'

� "entende corcliale" ;:�n

glo-francesa. O chefe de
Estado francês recebel';i a

qui as máximas honras

que pode reservar a Gr:i
Bretanha a um dignatá
riü estrangeiro. Bandeiras

britânicas e francesas fo
ram hasteadas hoje ao lon

go de todo o trajeto ,que

seguirá De Gaulle, desde a

Estação Victoria até o Pa

lácio de Buckingham, com

a rainha Elizabeth II,

Vencedores do "Oscar"
de 60: premiado Orleu da
Conceição

ESC'OAM'ENTO DA PRODUC.Ã·O AGRí..
•Cadeira Vazia

O sr. Dante Perri, por
sua vez, criticou o sr, Jânio
Quadros pela sua ausência
do Palácio Tiradentes, on

de tem uma cadeira con

quistada com os sufrágios
do povo paranaense. "En

quanto o sr. Jânio Quadros
viaja uma cadeira continua

COLA R E QUE R NOVAS RODOVIAS
FLORU;ÕPOLIS, 27 (Do enviado especial da Agência

Nacional) - Dando prosseguimento ao prog'rama ele reu
niões inf,)rm�âs do Seminário. Sócio-Econômico de Santa
Catarina, que atI':'vessa o final 'de sua pr1meira fase, qual
seja a de recolhimento de impressões de quantos exer
cem atividades nos municípios do interior do Estado o

prefeito da cidade de Jaraguá -do Sul, sr. Waldemar Gr�b
ba expôs. ao plenário '(1� reunião de Joinville, uma série
de medidas que· garantiram aos produtores de extensa
área. melh9r tratament0 para a agricultura. Neste partí
cular. o administrador da próspera comuna catarinense
aludiu � carência de alguns r�mais rodoviários de pene
tração, que podesser-l ganhar extensas regiões de vários
Municípios '[.0 Vi:JJe do Itajaí, de maneira a dar à prOdu
ção para os portos, principalmente o de São Francisco
do Sul.

HOLLYWOOD, 5 (UPIl
,.

- De acôrdo com a tra-

dição, reuniram-se na

noite de segunda-feira no

Pantage's Theater os prin
cipais astros e estrêlas elo,
cidade afim de presencia-

.
,,'-_

BuSca�.pés rem mais uma distribuição
dos afamados "Oscars",
prêmio máximo da cine

matografia norte-ameri
cana. Foram premiados co

m,o melhor filme, melhor
DONA ELFFA, COM PERDÃO DA MA' PALA

VRA, SE TIVER BARBAS DEVE DE METÊ-LAS EM
MõLHO, TANTO E TÃO IRRITANTEMENTE VEM
ABUSANDO DA PACIÊNCIA DO POVO.

A NOTiCIA DO QUE HOUVE EM CATANDUVA
- SÃO PAULO - HA-DE SERVIR-LHE DE AVISO.

I
I
I

I

.f>. rodovia federal BR-59,
oue liga Curitiba -;. Pôrl:o
Alegre, já se constitai em
uma excelente inovaç-ão
no'! transportes terrestres,
explicou o prefeito Grubba
mas desejamos algumas li
gações com esta importan
te estrada para diminu.ir
'I tempo gasto no trans
porte de nossas mer::ado
rIas. oferecendo assim con

(lições para· preços meno-
-]'e� ao consumidor.

Falando pelo Município
de Araguari, que, tem qua
se tôda a sua área entre
gue aos labôres do cam

po, 0, sr. Jac'y -da Costa Pe
reira, que é agente 'de Es
tatística na comuna, es
dJ.!;eceu que também em
foCU setor de trabalho tem
v!"rificado ser a falta

.

de
ror.lovias de penetracão o
maior obstáculo que en
frentoum os agricultores,
aadü que o Banco do Bra
sil já vem procu,ra,ndo su

pri-los em matéria ele' fi-

nanciamento através da
LI'(.EAL. Continuando seu
laciocínio, o sr. Costa Pe
rei r::. se referiu ao caso de
mE;canização ,ca' lav'Our-a,
pedindo aos industriais e
&drriinistradores presentes
ao encontro de JoinviIle.
que foi presididO' p�o in
du�trial Celso Ramos 'e as

sis__tido pelo sr. Jacy M,ag_a
lhaes f11retor executivo 'da
CO�1fedtração Nacional da
Intlústna, que procurassem
eneontIaI uma nova fl5r
maia capaz de obter --""'Js
para aquisição de tratores
t: Implementas, que deve
riam ser vendidos aos

plant.éldQ,l'es de arroz, mi
lho p outros cereais, em

condições favoráJveis com
finsI.Ciamento sa' longo
pu-..,,'O.

'

Mais de setenta
pE�;':C': s, entre administra
dOl�<:s, educadores, índus
criais, comerciantes e agrL
cultc.res· estiveram presên-
1ie� a reunião ·,2e Joinvílle.

(elo "C9rl'eio da Manhã")

atôr e atriz, respectiva
, mente, Ben-Hur, Ch:ulton
Heston e Simone Signoret,
esta pelo papel no ."ilme'LA', O PREÇO DA LUZ FOI AUMENTADO DE 3

CRUZEIROS PARA 3 CRUZEIROS E SETENTA)
"Almas em' LeUão". Era

também candidato ao prê
mio de melhor interpreta
ção masculina o atôr bri-

CENTAVOS. EM SEGUIDA AO AUMENTO, A LUZ,
NUM SO' DIA. SOFREU TRÊS INTERRUPÇÕES. E
COMO O AUMENTO FõSSE JUSTIFICADO POR UM
SUPOSTO APARELHAMENTO DA CONCESSIONA
RIA, O POVO RBBELOU-SE COM A PROVA EM
CONTRARIO. E FEZ JUSTIÇA PELAS PRÕPRIAS
MÃOS. ATE' A FARMACIA DA EMPRÊSA. QUE ERA
EXPLORADA PELO DELEGADO DE POLiCIA, ACA
BOU EM ('1INGAU!

XXX
SOMOS CONTRARIOS À VIOLÊNCIA, QUE NA

DA CONSTROE. O TREMENDO ERRO DO GOVÊRNO
IRINEU BORNHAUSEN FATALMENTE SERA' COR
RIGIDO, AMANHÃ OU DEPOIS, ATRAVÉS DE PRO
CEDIMENTO LEGAL.

MAS A ELFFA - PERDOADA A MA' PALAVRA
- QUE NÃO ABUSE DO ABUSO."

tânico Lawrence Harvey,
bem como o filme em o,ue
atuou, "Roam at the Top"
(Almas em Leilão).

Ben-Hur foi até hO,íc o

filme mais- premiado da
história do cinema, com

nada menos do que 1(Ji'�

\ ''_'

l
•

......

"Oscars". 0 melhor filme

estrangeiro foi a co ·pro-
dução franco-bra�iJei l'�t

"Orfeu da, C01'lceiça0"
Je"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

conlecimenlos SOC/ai5I
1

doso de Almeida �
- srta. Ivalda Silva

I
menino ANTONIO CARLOS - srta. Sofia Bercka I

- srta. Vanda Merízio JTranscorre na data de hoje SR. CASSEMIRO GRAMS
. O conjunto "Sincopado" tíríqou-se a remete-los ao I seus pais uma belíssima jóia

mais um aniversário do me- Transcorre no dia de ho- da cidade de Lages, fará sua norte. no valor de Cr$ 100.000,00. A
nino Antonio Carlos, filhi- je, mais um natalício do sr. apresentação nos salões do __ __ coluna social deseja a Ma-
nho do dr. Naldy Silveira e Cassemiro José Grams, fun- Clube Doze de Agôsto no Quem será a "Mãe do ria Aparecida os melhores
de sua exma. espôsa, cionário da Escola de Apren- próximo dia 30. A organiza- Ano"? A boutique "Jane Mo- votos de felicitações.
Os cumprimentos de O dizes Marinheiros e pessoa ção desta elegante noitada das" oferecerá um belíssímo __ __

ESTADO. muito estimada em os nossos está a cargo do Centro Aca- presente a vencedora e em A vedete na 1 do Brasil
SRA. CAPITÃO JOÃO meios. demico XI de Fevereiro, que sua vitrine serão exposta as Virginia Lane vai 'circular

CANelO Às muitas homenagens de nesta mesma noite fará a fotos da senhora em questão. pela nossa cidade.
Com satisfação registra- qUe for alvo, juntamos ar, escolha da "Namorada da __ __

_ _

mos no dia de hoje, mais de O ESTADO, com votes de Faculdade de Direito". Agradeço a Merceária Ro- Sônia Carvalho vai ser

um natalício da sra Celina crescentes .prosperídades. __ __ sa o presente da Pascoa. Lá "Elegante Bangú" na festa
de Souza Siqueira, espôsa dei ANDRE' LUlu

, Dentro de breves dias vai poderão encontrar os pre- do Lira Tenis Clube, que se-

sr. Capitão João cancto, a André Luiz, foi o robusto inaugurar a "Churrascaria sentes mais sugestivos para rá no dia 2 de julho.
quem resepítosamente, t'I.- menino, nascido há dias na da Ilha". as proximas festas. _

presentamos votos, c.c crt's'- Maternidade dr. Carlos Co1'-
__ __

__ __ Encontro dos Brotinhos é
centes felicidades.

.

I
rêa, filho de senhor Profes- Sandra H. Liberato que foi MARIA APARECIDA FAZ 15 a festa qUe vai reunir a bro-

L PROFESSOR LUlu L sor Ivo Noronha e de aua Debutante deste Colunista ANOS tolandia elegante da cida-
TRINDAODE exma. espôsa Luci Rodrí- no ano passado, será ele- Maria Aparecida, filha do de nos salões do Clube Doze

Assinala a data de hoje. gues Noronha. gante Bangú na cidade de simpático casal sr. e sra.. de Agôsto domingo de Pás-
a passagem 'do aniversário Eliane e Luiz participam Itajaí. Ibrain Simão da sociedade coa.

natalício do sr, Professor aos parentes e pessôas arní-
_-o .__ de Lages, festeja hoje os _

Luiz 'trindade. gas de seus pais Luiz V.ieira Está obtendo amplo aca- seus 15 anos. O brotinho em ,JANTAR:
FAuEM ANOS HOJE!; e Ivete Campos Vieira I

o tamento, a campanha mi- questão que tem a responsa- Na noite de domingo nos

srta. - Vera Maria Fredigo nascimento de seu irmãozi- ciad� em prol dos "Flage- bilidade de seus estudos no salões do Querência Palace
- sr. Alberto Mattos nho Danilo, ocorrido dia �8 lados do Nordeste." Os do- internato Colégio Coração de reuniu para um jantar, o

sra. Sílvia Ulisséa Baião de Março na Maternídade nativos estão sendo remeti- Jesus, viaja hoje para sua sr. e sra. Dr. Nilton Cheren,
- sra. Ilca Sampaio Car- "Crlos Corrêa". dos a Agência de Passagem cidade em companhia de seu srtà. Nice Faria, Deputado

A P A R T A M 'I: N T O
da Real Aerovias, que pron- pai. Além da bonita recep- Fernando Yiégas e o coíu-

I: ção a aniversariante, esta- nistá. Após D jantar, tarn-

VENDE SE mos informados de que Ma- bem teve rodadas de uisque e

VENDE-SE -, OTIMA OPORTUNIDADE
-

ria Aparecida receberá de um gostoso bate-papo.
, Vende_se um lcte de terren0'1'. ,

Vende-se, po preço de ocasião, o apar ... ,
2C x 40 ms., na AV. Santa cat�-

tamento 309 - Edi Eduardo, Visconde de ;�1:� n:Sq;���e:�:.
a rua São pe_

Ouro Preto, 93. pl€ÇO 400 mil cruzeiros.

Tratar ':QO local. Tratar: Ana Blaszlzyk - ru�

DR. 81AS FARAfO �:::�i:�'�2�R. Apto. 21

DOENÇAS DE SENHORAS: 1 fIamações, distúrbios mens- GUAR-U'J'A;"truais, varizes, exame pre-n cial, tratamento pré-natal. RÁDIO
Alergia. Afecções da pele. PROGRAM�ÇÃO �!PARA

O
Raios infra-vermelhos e ultra- íoletas 1· DE 19601DIA '6 DE ABRIL, .

Consultório: Rua Felipe Schm ': t, n. 46, Sobrado. A)
Diáriamente. exceto aos sábad l

• das 14 às 18 horas. (QUARTA-FE'
....................... •...._............. Às 6,35 - RANCHO ALE-

II. S' U Dl8· J �R íD I C O
'

I. b�� 7,05 - REVISTA MA-

TINAL

: Advocacia \ em ger)} no Estado de J Às 7,55 - A VEMAG IN-

• , • FORMA I'

: Santa 0rtarina : Às 835 _ UM AMIGO A
• • SEU LADO·
•• Mauricio dos Reis -

a�VOgadO •• Às 8,55 - REPÓRTER AL-

: Norberto Brand - a vogado I FRED I
! Correspondentes:' Rio de Janeiro i Às 9,05 - TELEFONE PE-

• DINDO MÚSICA

i �:�:0�U�ire3. J Às 1030 - ANTARCTICA E�SCOLA D 'E CASAMENTO.0. Londres ••
NOS ESPORTES

• • As 11,05 - MUSICAL CO-

e • PACABANA e O L 'D A DOS• ,Man spricht Deutsch : Às 11,35 _ PARA. MUar.. J: English spoken •

•• On parle français •• CA_L CHANTECLER
A 11 55 REPóRTER.

: Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 : s,

.,••.•.••............••••••.I·····..

··�·····IALFREDÀs 12,25 - A VEMAG IN-

--.
,
FORMA
l\s 12,30 - CARNET SO

CIAL

Às 12,35 - ENQUANTO
VOCÊ ALMOÇA
Às 12,40 - NA LINHA DE.

FRENTE

ANIVERSÁHIOI3

Às 13,35 - CONVITE À

MÚSICA
Às 1435 - TRIO CRUZ E

MALTA

Às 15,05 - ESPETACULO
MUSIDISC EM HI-FI

OSVALDO MELO
BIBLIOTÊCA PúBLICA - MUDANÇA - A Bíblíctéca

Pública do Estado está sendo transferida de seu antigo
prédio na rua Trajano para outro que até agora ioi de re

sidência ramílíar sito á rua Arciprestes Paiva.
O antigo edificio onde funcionava a Bibliotéca era

próprio Estadual e segundo, afirmam vai ser inteiramente Às 16,00 - A VEMAG IN-

demolido, sendo assim o segundo que por pouco espaço �ORMA

de tempo vem abaixo naquela rua. Às 16,55
A causa da demolição daquele (Estatistica) e agora <\LFRED

da Bibliotéca como dizem resulta da necessidade de au- Às 17,05 A MUSICA

QUE VOCÊ :PEDIU

Às 17,45 - MUSICAL LO
TEU/-.. DO EI)TADO
Às 18,10 - RESENHA J-7
Às 1'8,55 - A VEMAG IN

FORMA
Às 1900 - MOMENTO ES

PORTIVO BRAHMA I

Às 20,35 - NAS ASAS DO
SUG'ESSO

REPóRTER

mental' a área para as obras de ajardinamento que se pro
cessam na rua Trajano, possíbílttando maior espaço e vi

são mais ampla do Palácio do Governo.
A causa não nos leva no momento a comentários, po

rém, a transferência da .Bíblíotéca Pública para instala

ções que absolutamente não correspondem ás necessida

des técnicas e aconselhaveís merecem reparos.
Primeiro porque o espaço é acanhado.

Depois porque o local é impróprio e não proporcioia
conforto algum aos que ali vão ler, estudar e fazer con

sultas que requerem sossêgo e concentração mental.

A nosso ver, a transferência da Bibliotéca para onde

se deslocou constitui um lamentável erro, a não ser que
essa transferência seja de caráter provisório.

Também nesto caso ainda seria desaconselhavel que

caminhões andassem daqui para acolá fazendo mudança
de milhares e milhares de livros, em cujo número se en

contram obras consideradas raras e que não podem ficar

expostas. aos trancos e salavancos pelas ruas.

Também o continuo movimento de automoveís e prin
cipalmente de onibus que sobem e descem a praça são um

eonvíte para os que querem calma para ler e estudar de

sistam de faze-lo.
Por tudo isso não foi feliz a idéia da mudança nas 'con-,

díções em que foi feita.
,�'

Às 21,Oé
ALFRED

Às 21.05
mo
Às 21,30 - A VEMAG IN

FORMA
'Às 22,05 - GRANDE IN

l.'1'ORMATIVO- GUARUJA'
I .'l,.,; 22,35 _:_ OS SUCESSOS
Dr) L'TA '

REPÓRTER

- RÁDIO TEA-

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

C.AFÉZITO

APEDITIVOS
�USIC"A DOS

DAs /9ASP3NS,

tacos os seguintes temas:
A Êtica do Casamento

pelo Capelão Hansson
A lei e o Matrimônio,

PARA

pelo Major G. Lindh
Higiene do Casamento.

pelo dr. Espmarck, capi
tão-médico do batalhão
Problemas Sociais do Ca

samento, pelo cabo K.
Stensson, assistente \ social
por proríssâo, mas, agora'
servindo no exército, como

conscrito.

Não obstante a grande
frequência, as aulas e

conferêncías são dadas a

grupo pequenos. para q ue

possa haver debates vívos
e fecundos.

O Batalhão Sueco, da
Força de Emergência das

Nações Unidas, na Faixa Ide Ge.za, tem um efetivo de

650 homens. E dêsse to
tal 50 'frequentam, assi
duamente, a escola de ca

sarnento organizada e diri
gida pelo capitão da uni
dade, reverendo Hansson.
Nas conferências e aulas

sucessivas estão sendo tra-

Aparlamento no Cenlro
ALUGA-SE A TRATAR NA

CASA VENEZA

o
o

SEmE�CALA'
Use tqmbém CRUZEIRO A PRAZO

INFORMAÇOES E RESERVAS DE LUGARES

FELIPE SCHMIDT. 10. FONES 21-11 e 3700

"O ESTAno" O MAIS .ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA

CURSO PARA NOJVAS
Sob os auspícios da Federação das Corigregaçôe., Ma

rianas de Florianópolis, será realizado, no decorrer do
próximo mês de maio, um CURSO PARA NOIVAS que
obedecerá as seguintes caraterísticas.

'

1° - 'O Curso será gratúito e poderão ínscrever-ss no
mesmo as noivas e senhoritas maiores de 13
anos;

2° - As aulas serão diárias, menos sábados, no perío
do da manhã, na séde da Federacão sita no'
Largo Fagundes;

, ,

3° - O programa a ser desenvolvido será o da Facul
dade de Higiene e Saúde 'Pública de' São Paulo'

40 - O Curso será lecionado pelo Revmo. P. Alvíno
Braun, emérito professor do Colégio Catarinen
se e da Faculdade de Filosofia' e pelo Dr. Biase
Faraco, abalizado médico e conhecido professor
universitário;

50 - As matrículas serão limitadas a 25 alunas, a

fim de possibilitar màior aproveitamento.
Brevemente, por todoo correr deste -rnês, será publi

cado o edital de inscrição, fornecendo outros pormenores
e fixando a data do início das aulas.

Ao r�gistrarmos esta ar.spícíosa notícia, queremos
congratular-nos com a Federação Mariana, por esta ini
ciativa, que revela o alto espírito de compreensão e atua
lização dos problemas sociais, entre os quais se salienta o
do melhor preparo dos canctdatos ao matrimônio, como

Iunuamento seguro de uma família' bem constítuída

REUNIÃO DA JUNTA
ADMINISTRAnVA D'O 1.8.C.
A JUNTA ADMINISTRATIVA DO

INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFÉ
INSTALAR-SE-Á, À PARTIR DE 18 DE
ABRIL PRÓXIMO, ÀS 15 HORAS, EM
SUA SEDE, NO RIO, A FIM DE REALI
ZAR A l.a REUNIÃO ORDINÁRIA DO
ANO EM CURSO.

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a 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.

AOS COMERCIÁRIOS
" O Oen-t:ro de Reereação lnfanto·�.ruvenil "MURILO

I BRAGA",
do SESC, atenderá a partir do mês de abl:H, no

p.e.rí�do �a manhã e à tarde, os escolares, filhos de CàÍ11er

I ciarios, lll�eressados .em participar de atividades educatí
, vas, atraves do Serviço Social de Grupo ,com reuniões de

1 hora e meia, uma ou duas vêzes por semana.

Os interessados deverão dirigir-se ao Centro de AtIvi
dades do SESC, à rua Saldanha Marinho, 6 _. 2.0 andar
- Edifício Scheidemantel, no horário das 14 às 21 horas.

Telefone e 'nós Atenderemos
Vai mudar-se ou construir?
O Sindicato dos Condutores Autônomos de Veículos

Rodoviários de Florianópolis, dispõe de caminhões para
êste transporte dentro e fora da cidade, com preços ra

zoaveis.

Disque para 3729, chamando ou deixando recado, para
o Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos.

COnjUlte-nos sem con::pr�miSSO!---------------------

VOC'Ê SABIA!
, Você sabia que as 'previsões metereelógicas indicam

que teremos, este ano, um inverno prolongado e rigoroso?
Você sabia que as últimas criações da moda para a

próxima estação serão lançadas simultaneamente no Rio
- São Paulo e nesta Capital.

Você sabia que há um departamento especializado em

casa comercial de Florianópolis exclusivamente aos me

nos favorecidos?
Você sabia que A .Modélar com a sua famosa Gruti

nha sempre lideraram e continuam a liderar o comércio
de confecções em Florianópolis?

Não sabia? Então queira desculpar, mas ou você resi

de aqui há menos de 24 horas ou então você é um autên

I tico "caso raro", desses que só acontecem 1 por 1.000, ..

,

ND MELHOR HORIIRltI

PARTIDAS
DE FLORIANÓPOLIS
À'I 9�30 Horas'
DO RIO DE JANEIRO
Às 15.30 horas

APENAS 2 HORAS DE vOO
entre Florianópolis
e Rio de Janeiro

,. , .....•. "".•.. ,�

Uma viagem Rápida.
Tranquila.Repousante

Com o Esmerado Serviço

TAC - CRUZEIRO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ROUPAS CAMISAS - SAPATOS

PIJAMAS MEIAS CAPAS

Iníim. tudo, TUDO para o VESTUÁ RIO MASCULINO.

'Segundo conseguimos a:" eiras, e até hoje em esta- I
purar junto a elementos cio grave, no Hospital di

Ida Polícia Militar do nosso Caridade.
Estado, nêstes últimos dez Ficamos também saben-

.

ou quinze dias, nada me- do (e provávelmente pau-Inos de dois policiais foram ca gente sabe) que a mé- .

mortos e ainda outro re- dia de baixas entre ele- Irido, todos em objeto de mentos da Polícia Militar.
serviço. Foram eles o Cabo

�

I�ercí�i� da Silva:. atác�do BOM EMPREGO
a traição e abatido a tU'03
de seu próprio revólver,. Importante Organização de

I'que �he foi arrebat�do, no âmbito nacional precisa, pa-
.

Interior da Delegacía de ra admissão imediata de um
Polícia de Araranguá; o . .

.

'
.. I

soldado Ipamínondas da b�m datllo�r�fo, com ínstru-

Silva, brutalmente assassí- çao secundarIa, 20 a 25 anos

nado. junto com um civil, de idade, solteiro. Cartas in
seu cunhado; e aqui mes- dicando idade instrucão ex
mo, J?-esta Cap;ital, o Cano

I períêncía ant�rior e �rd�na-
Moacir Marcehno dos Pas-. .

sos, ferido a bala durante do desejado para a caixa

uma ocorrência em' capa-I postal 62
� Florianópolis.

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

menos' de dez dias: dais milicianos· mortes e umI

ferido,

\

por morte ou rerímento em
serviço, é de cêrca de dois
homens por mês.
A título de curiosidade,

indagamos sobre a situa
ção em que fica a família
do milkíiano sacrífícado
no cumprimento do �eu
dever; dísseram-nos que, a
não ser. um pequeno pécu
lia da Caixa Beneficiente,
de cêrca de cr$ 10.000'00,

nada recebem os seus fa-
miliares. Se a Viúva for
persistente e receber au
xílio de pessôas interessa
das, poderá vir a receber

#II>

PROGRAMA DO MES_ ..

DIA 17 - Soirée Infanto - Juvenil

distribuição de bombons.

Inf ntil - Início àS.16 horas - haverá

Juvenil - Início às 20 horas.

DIA 21 - Encontro dos Brotinhos

DIA �'i - Encontro dos Brotinhos

DIA 28 - Bingo das Jóias - Soco Amparo à Velh\ce.

atuais, estabelecer parale
los entre a Polícia Militar
e outras classes melhores
pagas dentro do âmbito es

tadual; !pretendem sobre
tudo, afastar de sua cam

panha q�alquer cunho
político-partidário, e espe
ram receber a colaboração
de todos os órgãos de im
prensa desta Capital, in
distintamente.
oonsíderamos mui t o

mais que justas as reinvi
dícações dos nossos mili
cianos e. de todo o cora

ção, desejamos-lhes o mais
completo sucesso em seu

moV(imento. Dê a classe
policial-.militar uma de-
monstração de união, pu
ranca e disciplina na de-

-

e pelo mesmo preço das vendas à vista

•

em servlco
.

1
uma pensão do Govêrno
do Estad?, isto depois <' e

longa l?eregrinação do
Palácio para a Secretaria
de Segurança, daí para a

Assembléía, etc.
Muito pasmados ficamos

quando nos informaram
que os componentes da Po
lícia 'Militar do Estado não
estão incluidos entre os

beneficiados pela Lei do
Risco ele 'Vida, nem gozam
de quaisquer privilégio ou Ivantagens em virtude da
'c:;trMterística perigosa de I--Sua' função.

Estas considerações são
oportunas quando se cogí
tano seio da Corporação,
da criacão de uni "Movi
mento pró-Situação Con
digna". Sob êsse movimen
to tentar-se-ia unir a clas
se, pacífica e disciplinada-

mente, em tôrno da reíví
dicação de uma remune

ração adequada à natureza
do serviço prestado pelos
policiais. Não pretendem,
os idealizadores do movi
mento, t.ecer críticas a-

ad-,ministrações passadas ou

A MULHER SEM NA,R'II
1

Eram três pessôas no banco pequeno.
A mãe e um casal de filhos adolescentes. Nos traces

I fisionômicos e na propensão à obesidade, traíam o gr-áu I
, de parentesco com a senhora.

.

Os jovens transbordavam vida e saúde, cochichando
e rindo.

Seu barulho chamou-me à atenção. Olhei e ví a mãe.
!

Mulher de aspécto vulgar, ohlar vazio e fisionomia

carregada do sofrimento e angústia. Em vão, a filha pro
curava envolvê-Ia em seus risos, ela virava a cabeça
ligeiramente, voltando a fitar o vácuo.

Gorda, no rosto largo e redondo, os cantos dos lá
bios descidos fendiam as bochechas, continuando. numa

linha, até o queixo.
No lugar do nariz, apenas um esparadrapo, que al�

guma doença malígna havia-lhe comido.
Mãos entrelaçadas, abraçando uma bolsa e pena,

éI mulher nada via, nada ouvia. - cismava apenas, o seu

cismar triste e profundo.
A barca estava chegando ao Rio. Os mais apressa

dos vieram para s porta, formando uma barreira, sacu

dindo-rnc os brincos de pingentes, demonstrava impa
ciência; crianças embriagadas de sono, eram carregadas
pelos pais cansados, Todos buscavam a rua, alguns, seus

lares.

Quando me levantei. olhei mais uma vez o banco e

achei-o vazio. A mulher sem nariz descera, carregando
em su olhaer ausente, tôda a dôr que a deformidade lhe
h:1via enchido.

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se.
rua Bulcão Viana 49 ,,-_'''-'''oF__,'.,,�,�"""""':".�,.

'1"

Tratar à

fesa daquílo que realmen
te merece: uma situação
condigna.
Colaboração Pró-Venci

mentos Condignos.

, MADEIRAS PARA e
•

CONSTRUCÃO
IRMÁOS BITENCOURT
(Ale; 8AD,\WÓ 10 N E 1902

1
ANflC,O DfPÓSITO OAM'ANI

VEND:E-SE
Um terreno, 310 mil me

tros quadrados, com grande
Tratar com o sr, Guilher

me steíometz em Palhoça.
pastagem e muíja lenha.

..

NOTA - Será necessária apresentação
da carteira social e o talão
do mês.

C'LIJ SE

DE
RECREATIVO

.JANEIRO

•

6
ESTREITO

I
I'

PROGRAMA MtS DE ABRIL

i
.1 DIA 17 - DOMINGO

Grande Bingo Dançante
da Pascoa (20 às 24 horas)

'DIi 24 - SOIRÉE DANÇANTE

U--.__ _ ..=====;;;;3==::;:=;J!I
�
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A equipe do Avaí �slarár amanhã, ii noite, enfrentando o Olímpicot conforme os entendimentos processados para a t��nsferencla do i
dianteiro Ronaldo do Clube da Alameda IRio Branco para o alyi·celeste� O quadro jogará completo, dando-se na �,!CaSlaO o lança-I

.' '-", I menlo do aludido player no "onze" da (apilat· �-'-
.=

,'" I
., �••••G•••••••••••••............".•.•c." ., �••e..........

O 10R'NE10 RIO-S,ÃO PAULO
EM NUMEROS

ClubeDozee os esportes de Salão
Tudo indica que fínalmen- mais procurada praia do dúvida que ficou no espirita de visão. Moço ai�da, já: mesmo fadada a um total e
mente os diretores do Olu- munícípic, r vai aproveitar do clespcrtísta dozísta e galgou os mais altos 'cargos I grande êxito. '

be Doze de Agôsto resolve- c local ,J�l'a fazer o seu gí- mesmo fI( rtanopolítano : , 110 Clube, tendo sido ínclu- Ninguém desconhece as
rnrn construir o seu campo nasío. E', sem dúvida, uma "Será que sai mesmo?".

•
sive seu Presidente. Lutou I qualidades de Jauro . Linha-

de esportes. E lá no 'aprazi notícia alvíçareíra. "Qual, isto é um novo i
sem 'desfalecimentos para res, que quando inicia um

vel e fuí.uroso bairro de Co- :Entretant·o, as cousas, na blefe!". que o �be comprasse

,Oj
movimento, sempre o ter-«

cueiros. Cemo ninguém des- nossa. 'jiha dos casos ra- "Agora. meu amigo, não terreno ao lado da Séêle Bal- mina. E com sucesso, pois
conhece, possue o ',Vetera- ros" em geral não passam vai sair quadra alguma, e neária, iPara que alí fosse pois discipulo que foi, e afir
no" a sua Sf-cle Balneária na de pJ:1fl�'S e idéias. Daí a tudo vai continuar como construído o Campo de Es- ma continuar sendo. do Ge-

dantes, fazendo o Clube ape portes. neral Paulo W. G. da Rosa,
nas as suas festinhas so- jamais foge 'da luta, tendo
ciais, continuando a ser 'Sabedor da� dificuldades sido mesmo o criador da
apenas uma "buate ramí- com que lutam os atlétas do frase:- "Ninguém se entre-
liar!". Clube, que estão Imposslbi- ga",
Porém, meus prezados litados de realizarem treí-

, Temos a mais absoluta
amigos, quem está à testa nos, Jauro Línhares iniciou certeza que os associados do
'do emP:eendimento é o D�'.I a campanha. do cimento en-I "Veterano" não rarsarão
Jauro Llnhares, .grande anll-' tre os associados, sendo a com o seu apôio. Mesmo

Com a goleada imposta ao' vada, pols nesta batalha go. dos esportes, pessôa per-I �esma. recebid� com m�ita porque o ginásio, se nao for
Comercial na noite de do- popderá .ganhar ou perder a Jeltamente capaz e de gran- slmpatia e esta por Isto para êles, será para os seus

mingo último, o Paula Ra- grandiosa "GUERRA', do -

filhos, que terão um am-

mos, deu mais um passo à campeonato. P R E.( I S A - S E biente sadio para um me-

frente, em busea do título -" . lhor aprimoramento físico. RENDAS
estadual de futebol. Na prí- X.X.X. AUXIUAR DE ESC'RITÕRIO Um ginásio evitará que a1-----meira etapa o conjunto trí- A Federação Atlética Ca- mocidade, que é' a nossa INSTANTANEOS DA CIDADEcolar esteve longe de ser o tarinense programou para

r
r

t' grande esperança para o fu-I .

tricolor de jornadas do tur- Lajes o campeonato catarí- com p a Ica, turo. se perca nos barés� I

E DO ESTADOno por êste mesmo certame nense de ciclismo. Bem que ESCRITóRIO CENTRAL DE A MODELAR Um ginásio evitará que te, '

.

Faltava personalidade ao poderia a Eclética alterar o _ TRAJANO, 7 _ nhamos entre nós a tão FUTEBOL VARZEANO Remington, Farmácia Cata-
clube. Faltava aquêle elan 'seu calendário, apontando a combatida "mocidade coca- Jogaram, domingo, no rinense, Farmácia 'êo Can-
que lhe caracterisava. Falta- capital do Estado, para sé- ARTIGOS 'DE SANTA ('ATARINA cola", escala para a famige- ,gramado do Renner F. C., to, A Insinuante, serão al-
va enfim. um trabalho con- de do certame. Junho, seria

.

/' � �a?,a "juventude transvia- em Capoeiras, as equipes guns dos participantes. Asjuntivo aperteíçoado que : o mês e 26 a data de sua

TECIDOS RENAUX
" a.

>T "" juvenis do Continente e. Inscrições Is.,erão encerradas
pudesse deleitar o público realização. Por que? Pergun- ' "

Um gínásío dará condi- Renner. A vitória c,ube a na próxima sexta feira tan-
com manobras surpreendeu- tarão os desportistas! Nesta c:::-; O:'O:' z..,_�-;,;:;'� � u� \,"' .. '" 'Q ções a que os moços, sso- êste últímo por 3 x 1, gols to para clubes' como parates e sensaclonaís. Mas, a data o Departamento

Espor-I
'

NA CASA Bl'�USQUE .

I
cíados ou filhOS de sócios, conquistados por Biringa, registro de atlétas. Oportu-segunda etapa, após a saída tivo da Rádio Guarujá, es-

R T' 11 A se tornem capazes de fazer 'I Laerte e Cesar. VaItinha as- namente daremos a tabela,(':e Oscar a contusão de' tara' realizando a ''''egunda ua ra)aRO, -, FI i '1'
.

f t d'
'" ar anopo lS anais ar e· o; sinalou o gol de honra o a ser obedecida no Torneio

Manuel, o Paula Ramos. fe-, Volta ao Morro, a grande que, semanalmente, recebe as Estado mais sadio e a Na-' Continente, GERCINO "SE RECUPERArido em seus sentimentos, prova pedalística do Estado. últimas novidades. ção sempre maior. O Renner formou com: O médio Gesino que estámarchou firme para uma 'I Néla, estarão competindo os Para a frente, dozistas, Lauri; De China e Arnaldo; sob ,cujclados médíeos doexibição notável, deixando o grandes ases do pedal de
,1!t"""'....Je"''it.....c ..

pl'
..

A2nl'RJeJeYJeJeIJeC2n2nlJáJepJe
..

Ç"JeA;S""OJe�2nV-],7ÜJeJe" para a luta sempre, e' que... Luiz, Giba e Adilson; Wal- ilustre facultativo dr. Ayr-público completamente sa- Santa Catarina. e mais uma ninguém se entregue. demar, Osvaldo, Biringa, Ce- ton Ramalho, médico doti>1feito pelas manobras centena de atlétas, lutando Denise, Luiz Alberto e Marcelo Augusto participam R U G E sar e Laerte. Avaí, recupera-se lentamen-
que realizou culminando por por uma colocação de hon- aos parentes e amigos de seus pais, Lamartine Richard e TREINA O AVAl te da séria contusão que oestufar por mais duas vê-. ra, naquela competíção que Myriam Costa Richard, o nascimento de seu irmão RO- N A T A C Ã O A equipe do Avaí, prepa-, afastou das canchas tempo-zes às rêdes do arqueiro co- a Guarujá transmitirá para BERTO, ocorrido no dia 31-3-1960, na Casa de Saúde e • rando-se para o cotejo de ráriamente.
mercialino. O Paula Ramos todo o Brasil, em seus mi- Maternidade São sebastião. O cabo Wilson Pires Si- domingo, frente ao Taman- COLOCADOS OSparece que voltou a encon- nimos detalhes. Seria uma Florianópolis, abril de Ul60 mões, cabo enfermeiro da daré. estará se preparando REFLETOREStrar o ritmo cadenciado que' deliberação que viria reunir Escola de Aprendizes de Ma- devidamente durante a se- As torres ue iluminaçãopossuía no turno e aí está o o útil ao agradável, pois

,
rmheíros. encarregado da

mana. Na terça feira o clu- que estavam sendo edifica-placard a atertar a sua bôa a:é:n de' ter a FAC qU� p�r- ,ReunBu-se O D'epartamento de Arbilros preparação da equipe de na- be azurra fará o seu coletí- das no estádio do Carlosconduta, na segunda etapa, tícípar da sua orgamzaçao

I
I tação do Bocaíuva, esteve vo inicial e quinta feira en- Renaux, já estão prontas econtra os l)Wazes d�, _.. te. I teria duplo significado. Da- Esteve reunido, sext�-f:i-, �� .

que haja .atrazo para ,o em conversa' co� a tepor- cerrará os preparativos, mesmo já contando com osDomingo, o Paula Ramos ria maior grandiosidade a. ra o Departamento' T�cmco lnlClO da partlda. Por outro tagem, oportumdade em aguardandu o momento de refletores que iluminarão'�ogará sua cartada definiti-' pmva e apôio a iniciativa da da F. C. F., com a presen-: lado, o pre,sid�nte do ��pa_r-I que afirmou que sua equipe ,mais um cotejo, peJo regio- áquela praça de espc'rtes do
va com aspirações ao titulo, Mais Popular, bem como, ça dos árbitros ela capital e tamento Tecl1lco, fez ClenCla encontra-se bem prepara,da na!. interior cataI'inense. Do
a0 enfrentar o Caxias, em ensejaria aos atIétas de con- .;;ob a presidênCia do sr. José

I
como representante de rá- c esperançosa de cumprir O AVAl EM BLUMENAU mingo, os responsáveis pelaseus próprios domínios. No correrem a conquista dos Cordeiro. I a?s árbitros pr:sentes bem d.sta.oada exibição, n() pró- Extraoficialmente, pode- realização efetuaram algu-turno o Paula Ramos ven- prêmios fabulosos ou .sejam Diversos assuntos foram dlO, que o- sr. Gllberto Nahas Y-lmo certame estadual. mos anunciar que a equipe mas expenencias ,obtendoceu por 4 x 1. depois de um duas bicicletas da famosa tratados. Foram tomadas' é árbitro capa.z e merecedor X.X.X do Avaí deverá se exibir na êxito total. A iluminação éprimeiro tempo em que' o marca Moark, além de inú- medidas no sentido de evi- de tôda confiança do Depar- A situação do Clube Doze noite ,da próxima quarta- das melhores.clube caxiense foi levemen- meros outros. A Fac. tor- tar a repetição de fatos co- tamento, !Sendo desnec'essá- e do Riachuelo, em partíci- feira. na cidade de Blume- PROSSEGUEM AS OBRASte superior. Domingo, tudo nando a Segunda Volta ao mo o c.e domingo último, em rio atender o pedido formu- par do certame estadual de nau, cor.tr2. a equipe do DO CAXIASestará contra o Paula Ra- Morro, uma disputa ofi.cial que Cc; clubes disputantes .lado pelo árbitro, para que natação, ainda não foi de- Olímpico, como parte do As obras do estádio do Ca-

mas, razão porque o triunfo válida pelo titulo, estadual, não chegar.am a um acôrrlo fosse submetk:o a prova de finida, isto porque os dire� pagamento do passe do ata- xias, prosseguem em rítmolhe custará muito esforço e estaria concorrendo para o sôbre o árbitro da peleja. capacidade técnica, pedido tores ,c]os dois clubes nao 'cante Ronaldo. acelerado, concernente asacrifíc'io. Saibam os atlétas seu grande êxito. Vamos O Diretor do D. T:- fez este que foi feito tendo em desejam t!ue seus clubes dis- CAMPEON'ATO drenagem do gramado, co-praianos que esta será a

I
ag'uardar um pronuncia- -egulamento da F. C. F. do- vista ::. afirmativa em con;", putem o certame de âmbi- COMERCIÁRIO 'locação do alambrado cúltima chance, pela conquis- menta da Entidade pr.esidi- ciência aos árbitros que o tráiio de determinado crb� to estadual em vista. do O campeonato comerciá- plantiJ (I::: gnXílfl" esta foi ata do título. Portantó, tôda, da pelo Capitão Icaro Pas- l'avante' seria cumprido à nista, referente ao jogo pouco ou :;'UiJe nenhum ['1'e- rio de futebol, terá seu iní- noticia que nos chegou aoprecaução ,deverá ser obser- sos... dsca, evitando-se desta for- Avai x Guarani. paro de seus atlétas. Os cio no próximo domingo_, conhecimento através de)aUétas estão fazendo pl'.e3- oportunidade em que será desportktas daquela chladesão de que mesmo assim de- realizado o Torneio Início. Ique se encontram ne�ta ca

sejam participar devendo a Participarão seis equipes:. pita!.
diretoria dos -dois -clube.::)
voltar a discutirem o assun·
to. L.h! �Ilj;

X.x.X.
A respeito -do nadador Se

"erino Vitorino
_ Nascimentol

a reportagem conseguiu
anotar que o eitado atlé�9.
vem perfazendo o percurso
de 3.000 mts. em 57 minu
tos. Jorge Frederico Vieira,
Dorival Vieira, Antônio Sil
va e Antônio Carlos. de ':5ou
za, são outros atlétas !!.'!1

excepcionaJis condicões físi-
cas e técnicas.

"

X.X.X.

CARLOS HOEPCKE S. A. - Comércio' e Indústria
Rua Conselheiro Mafro, 30 - Flonanópol.is - Santa Catarina ".

•
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Movimento financeiro dr

certame até domingo: Cr$
10.270.985,00.
ARTILHEIROS PRINCIPAIS

Valdo, do Fluminense, é o

principal artilheiro. tendo

até agora consignado 10

1.° lugar Palmeiras, 1 tentos. Seguem o avante
2.° lugar - Vasco e Flu- tricolor Quarentinha, do

.Botafogo, com 5 e Pinga e

Delen, do asco 'e Zague, do

Corinthians, com 4 tentos

e cada um.

JOGOS DA SEMANA

Marcha vitorioso aTor
neio "Roberto Gomes Pedro
sa" (Rio-São Paulo). ,/Ué
agora foram efetuadas 15

rodadas, sendo a seguinte a

colocação dos concorrentes
por pontos perdidos

mínense, 2
.,

3.° lugar _ Botafogo, San":
tos e Corinthians,.5
4.° lugar '_ Flamengo

São Paulo, 6
5.° lugar - América, 8 Em

-

prosseguimento ao

6.° lugar _ Portuguêsa, 10 Torneio Rio-São Paulo, sao

êstes os encontros da sema

na:
MELHOR ATAQUE; Hoje _ São Paulo x PaI-

O Fluminense vem lide- meíras. no Pacaembú, c Fla
rando o movimento de ten- mengo x Fluminense, no Ma
tos a favor, com um total racanã.
,d·e 16. seguindo-se o Vasco Amanhã _ Vasco x Bota-

FLUMINENSE

com 12; o Flamengo, 9; o
São Paulo, Corinthians 'e
América, 9; o Botafogo, com

8; a Portuguêsa, com 4; o

Palmeiras, com 3 e o San
tos com 1.

fogo, no Maracanã 'e Santos

if- América. Pacaembú,
Sábado _ América x Pal-

meíras, no Maracanã e Por

tuguêsa x Botafogo. no Pa

caembú.
Domingo _ F1l3.mengo x

Vasco, no Maracanã e São
Paulo x Corinthians, no Pa-

O quadro menos vasado é
o Palmeiras, com um unícr
tento.

caembú.

Maquinário Para Fabricacão
Caramelos

de
VENDE ..SE

Um conjunto completo ou em parte, composto
do seguinte:

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

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

Os atlétas que citamos
acima fO'rmam também a

eq.1ipe de Pólo Aquática do
clube Bocaiuva, tendo efe
tuado c,pnstantes >i: ·treinos
com outr·as. equipes· formo,
çlas por '11,,J, :in'!,w.lt'oS tend,:
apreBerttaiKo. Mas éxibiçõ.esJ

PARTICIPAÇÃO
Cristiane Assis tem o prazer de participar às pessoas

das relacões de seus pais, João Assis Filho e Sônia Marlei
-c/

Matos de, 'Assis, o nascimento de sel,t irrnãozinho JOÃO
ASSIS NETO,' ocorrido a 3 do c'or:rente, na Maternidade
Dr. Car�9s co;rfta,

FlorfunopGlis. 4 de abl'i! de 196fr
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE S. CATARINA FLORIANóPOLIS, QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 1960
...... • �a__.. ... _IS'

f REPRESENTANTE DA REMINGTON RAND MOSTRARÁ A VOCE ...
{- .

'" como é fácil e rápido
limpar, lubrificar e ajustar

máquina de escrever

em sua
/

própria mesa

uma

-

Vendida ... mas jamais es

quecida pelos técnicos trei
nados pela Remington Rand,
sem p r e à sua disposição
onde quer que V. esteja.

,i.

A construção DOBRAMATIC da Reminqton Standard \.
faz com que essa famosa máquina de escrever

•

possa ser aberta em poucos segundos •.. na sua

própria mesa. Essa característica exclusiva permi-
te o acesso fácil e imediato a tôdas as peças da

máquina para limpeza, lubrificação e ajustagem. E
esta é uma das razões por que a máquina de escre

ver Remington Standard permanece em serviço por
muitos e muitos anos. Peça uma demonstração.

..:

Remlngton - a La máquina de escrever brasileira!

Rua Trajano. 18·B • Tel. 3386 • Florianópolis
Trav, 4 de Fevereiro, 101 • Tel. 1951 • Blumenau
Rua 1 de Setembro, 21 - Tel. 1122 • Joaçana

\ ."

o QUE SERA' A
FESTA INfANTil

•.ce:

AULAS PARTICULA'RES
Rua Feliciano Nunes Pires - 12

VENDE-S!E

sas.

De sorte que a agravante
do art. 121, § 2.°, inciso II,
que Se traduz por um mo

tivo à-toa, destituido de im-

�.J

ACORDAM, em Câmara
Criminal, por maioria de

votos, conhecer do recurso,

MANTENHA-SE e provê-lo a fim de, anu-

BEM INFORMADO
lada a decisão do Júri, ser

a novo julgamento subme-

N tido o réu com observância

Guarujá- oficias das formaÍidades legais.
DE SEGUNDA A SÁBADO Custas a finaL
- Em 1420 kcls., e 5_97:5 kcls. Pronunciado como íncur-
7,55 - A Vemag Informa so nos arts. 121, § 1.0, todos

8,55 - Repórter Alfred os dispositivos do Código
11,55 - Repórter Alfred Penal, por haver morto a

12.25 - A Vemag Informa João Otávio Pamplona e fe-

16,00 - A Vemag Informa rido a Elécio dos Santos, foi
16,55 - Repórter Alfred J Manoel Antônio Patrício Jú-
18,10 - Reesnha J-7

I níor, vulgo "Palhoça", sub-

18,55 - A Vemag Informa metido ao julgamento do
21,00 - Repórter Alfred Tribunal do Juri.
21,30 - A Vemag mtorma I À vista do veredictum do
22,05 - Grande Informativo Conselho de Sentença, que

Guarujá I reconheceu a> prática do ho-
"'o mundo em sua casa". micídio por motivo fútil, re-

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

jeitando, no entanto, hou-

Edital de Citação com o prazo de trinta
O Doutor NORBERTO

(30) d·
requerer a separação de lú·12-949. Encerrameucv r-

DE MIRANDA RAMOS, las corpos, por ela já existir de E, em virtude da petlçao f'

Juiz de Direito da l.a fato. Protesta por todo gê- p raz, de t,rinta C3C, días,
Vara da Comarca de

do maríd In
nero de provas -que. no ínte- cita, chama e convida, pelocias o mal'! o; _. que, ". .

Joinville, Estado de Sta. . .

d S I' d
rêsse a causa possa convir, despacho acima transcr-ros,

aSSIm agm O. o up Ica o
'. ..

Catarina, Brasil, na fo·r- .

.t. especialmente pelo depoí-] C"l1: adas da p :101lC"CaO (\0
transgrediu o precei o im- ....!na da Lei, etc., .'d·

menta pessoal do Supllcado, rf') rfendo prazo o unos dez
posto pela LeI - o e aSSlS- '. .. _.. �

FAZ SABER aos que o _.

f '1' t 233 d pena de confesso, mqumçao i 1(1) dias que .sc seguirem a
têncía a amI la - ar . o

.

'I
. -,., diência ctpresente edital virem ou de- de testemunhas, cujo ro rearzaçao .,;; uu wnCH1, e-

Cad Civil, e enquadrou-se
le conhecimento tiverem

.

ségue ao pé deste, ejuntada .�I:nad8 por êste L;,iZ'. (,():-'-
naquele que da motivos pa-

que, nêste Juizo. pelo cartó- atual e futura de documen- te: "ar c peril.i e assistir a
ra desquite [udicíal - o art.

rio do snr. escrivão do 2.° tos. N. Termos Pede Defedi- ,. �:! " os seus ulteriores tôr-
ofício do civel e comércio, se

317, IV, do mesmo Código; mento, Joinville, 7 de De mos, na forma da lei, sob
processam os autos de Ação IV - que são os seguintes os zembro de 1959. (as.) pp. pena de revelia. Dado e

Ordinária de Desquite, re- textos daqueles artigos do Guida Muri - sôbre estam- passado nesta cidade de

querida por Norma Macha· Código Civil Brasileiro art. pilhas. estaduais no valor Joinville aos vinte e três
do dos Santos contra Pedro 233, V - O marido é o che- total de Cr$ 4,00, devida- (23) diaas do mês de março
Machado dos Santos, nos fe da sociedade conjugal. mente inutilizadas. Despa- de mil novecentos e sessen-

quais foi requerida a citação Compete-lhe: Prover a man- cho (Fls. 7):- Designe-se ta (1.960), Eu, (ass.)
do réu, por edital, para com- tança da família, guardada dia e hora para a audiência Darcy Schroeder Cubas, es-

parecer a audiência prelí- a dísposíçoã do art. 277. Art. de conciliação, cíentifícadas crivão, subscrevi (assí) Nor-
minar de conciliação, e as- 317 - A ação de desquite só <JS ptrtes, sendo o réu por berto de Miranda Ramos -,
sistir a todos os demais atos se 'pode fundar em algum eCtital, na forma requerida Juiz de Direito da La Vara.'
do processo, nos têrmos da dos secuintes motivos: I - Em 15 de dezembro de 1959. Coladas e devidamente Inu-
Petição Inicial e Despacho Al:ultério. II - Tentativa (as.) Frandisco Olivei.n. tilizadas estampcpílhas es-

que seguem i- Petição inicial de morte. III - Sevicia, ou Certifico que, por êste JUÍzo, taduais no valor total de
(Fls. 2/3):- Exmo. Sr. Dr. injuria grave. IV - Aban- foi designado o dia eínee (5) cr$: 4,00. Confere com o ori-
Juiz de Direito da 1.a Vara dono voluntário do lar con- Je Maio p. vindouro, às 14 ginal, que foi fixado nesta
da Comarca de Joinville. jugal, durante dois anos haras, na sala das audiên- data, as portas do Forum;
Norma Machado dos Santos,· consecutivos. V - que, ao cias do edifício do FortIm dou fé.
brasileira, casada, domésti- tempo do abandono, o ca- desta Comarca, para ter lu- Joinville, 23 de ma,rço de
ca, por seu advogado ao fi-' sal não possuia bens, nem gar a audiência de con{l,H,l,- 1960.

'

nal assinado (doc. n.o 1),' os possue agora, mas um fi-I <:ão da mesma ação, prevís- O Escrivão
vem a presença de V. Excia. 'lho menor, do sexo femini- ta pela Lei 0.0 968, de Darcy Schroeder Cubas
expôr e, por fim, requerer no, de nome Terezinha do
uma Ação de Desquite cem- Rocio Machado dos Ssntos,
tra seu marido Pedro Ma': nascida em Curitiba, a qual
chado dos. Santos, sob O's 'se- deve ficar sob a guard:a da

guintes fundamentos: I - Sllplicante, est9,ndo dita

Que, no dia 27 de 'Janeiro menor, presentemente, em

de 1951, na cidade de Curiti- lugar não sabido. Assim,
ba, consol1�iou-se c\ivilmen- quer a suplicante desquitar
te com Pedro Machado dos se de seu marido, dàndo à

_ Sanitas (doc. n.o 2), brasi - presente, o \ va lor de Cr$
leiro, de profissão motorista 2.500,00 sómente para fins
de caminhão, atualmente de ,Imposto, e péde a V
em lugar incerto e não sa- Exia. se digne ordenar a ex·

bido, no regimem de comu- pedição dos editais citatórios
nhão de ben�; II - que, contra o Suplicado afim de

aproximadamente 4 anos e que o mesmo saiba da pre
meio após o casamento. is- sente ação, e tomadas as

to em Junho de 1955, seu providências
.

eXigidas pela
marido abandonou o lar, Lei de n.O 968 de 10-11-1949,
deixando a Suplicante pas- deve a presente ser julgada
sar necessidades, o que .a procedente, condenado o

obrigcu a vir residir em .Réu nas custas, honorários
t . Joinvillel na clIisa de seus de advogado e demais comi

pai>", nunoa mais tendo notí- nações legaiS, deixando de ,

Uma ótima casa residencial, sit� à Rua Almirante

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

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

la 501. Fones: 2198 e 2681.

. CURSO DIECORA(ÃO INTER'IOR
,

Devido a Semana Santa e viagem, Ary Neves comu

nica as alunas inscrita.s, que as aulas terão início
_

dia 2
de maio. Segundas e quintas das 19,30 às 20,30 horas.

t Info.n:naçQes e Inscrições: Lux Hotel - Fone _ 20.21.
RELATóRIO ANUAL DE 1.959/1,.960

�!m�����da Rã- !
dia Guarujá, teremos, em 171de abril próximo, a grandio
sa e já consagrada FESTA:
INFANTIL DE PÁSCOA, que IJtem, a comandá-la, o con-

sagrado radialista José Na-!zareno Coelho, o que, de an- 'uelacão criminal n. 9.18�

tem�o, já representa a ga-I da �om�rca de Florianópolis.rantía da festa. .

tUm vasto e bem elabora- Relator: Des. Ferreira Bas os

do programa foi idealizado
com a apresentação de sur

presas concursos, farta dis
tríbutcão de balas, doces,
ovos, etc.

O nosso velho e artistico
Teatro Álvaro de Carvalho,
será pequeno para conter
a verdadeira massa huma

. na que procurará, naquela
data, lotar todas as depen
dências daquela casa de re

creio, que, conforme verifi
COU-Se nos anos anteriores,
não poude alojar todas as

pessôas interessadas em as-
.

sistir a este j á consagrado
espetáculo.
Portanto, reservar desde

já seus. lugares, é garantir
a sua presença na emocio
nante FESTA INFANTIL
DE PÁSCOA, uma brilhante
iniciativa da Rádio Guaru

[á, com a direção do notável
jornalista e radialista José
Nazareno Coelho.

e RUBENS COSTA
conofrmidade do libelo, e

são dele inseparáveis" de

vendo, desse jeito os res

pectivos quesitos '(como fo-

ram) seguir ao da letalida
de da lesão.

Ademais, na espécie sub

Iudíce, não há o menor vis
lumbre da Invocada Iegití
ma defesa putativa.

- Merecem acolhida, no

entanto, os argumentos da
apelação respeito ao méri
to.
Na realidade, o Tribunal

Popular, reconhecendo o

motivo fútil, desencontrou
se da prova dos autos.
De fato, não ficou carac

terizada a qualificativa.
A própria denúncia deixa

transparecer, e no decorrer
da instrução tal se averiguou
que réu é vítima, antes do
,evento delituoso, haviam se

)desentendido, discutindo
com veemêncía sôbre o pro
cedírnento do unotorlsta do
ônibus que, imprimindo
grande velocidade ao veí
eulo, "deu um enorme so

lavanco, estabelecendo o pã
nico entre os pasageiros e

causando inclusive rerímen
tos numa senhora" (fls. 2).
Duas testemunhas de . a

cusação chegaram a adian
tar que

"
o acusado e a ví

tima queriam se atracar"
(fls. 99v.); "que logo em se

guida travou-se uma discus
são entre o acusado e, a ví
tima, tendo ambos saltado
do veículo para brigar no

que foram impedidos por
outros passageiros que con

seguiram apaziguar a am

bos" (fls. 100v.).
Há, ainda, os depoímentos

de fls. 18 e 118, de testemu
nhas arroladas, também, na

denúncia, qUe contam haver
a vítima dirigido ao réu pa
lavras altamente injurio-

vesse o acusado, por aciden- va, sob pena de vir o réu a portância, vão, de nenhum
te no uso dos meios de exe- ser julgado por crime diver- valor, não se manifestou no
cução produzido as lesões so (homicídio simples) da- caso em tela.
corporais em Elécio dos quele pelo qual responde e Houve, por sem dúvida,
Santos, o dr. Juiz Presiden- foi pronunciado" (in JU- duelo intenso, reação des-
te condenou-o a quinze anos RISPRUD�NCIA, ano de controlada por parte do réu,
de reclusão, no pagamento 1958, pág. 303). que teria procedido injusta-
da taxa penitenciária de Ora, no caso, as

agravan-lmente, tudo isso a ser le
cr$ 50,00 e nas custas dO, tes do art. 121, § 2.0, II e IV, vado em conta para a fixa-
processo. 'i

'. integram o fato principal na
- ------------

'CR$ 47.950,00
( :;z: .A...,...<_._#.Q....-'"�""·_,�_.�__Gc:>""__o4í,(__A""_.....4.._....

"'"

NA ELETROLANDIA

llireção de: MILTON LEiTE DA COSTA

Jurisprudenda
Aplicou-lhe, ainda, a me

-dída de segurança prevista
no art. 93, II, a, do Código
Penal, ou seja, a internação
em Colônia Agrícola, duran
te um ano, pelo menos.

tnconrormada, apelou,
tempestivamente, a defesa'

alegando, em preliminar que
o julgamentoé nulo porque
formulados anteriormente
aos quasítos da legítima de
fesa os relativos às circuns
tâncias qualificatívas doho
micídio e, no mérito, que o

reconhecímento .do motivo

. I

IMr I
I

- Motivo fútil e motivo

mente a prova dos autos.

Após arrazoarem o recur

so os ors. 2:° Promotor, em

exercício, e Assistente do
Ministério Públícq, subiram
os autos a esta Instância on-

injusto.
- Aquele, que se caracte

riza pela ausência de razeõs

próximos ou remates para es

perar o procedimento do a

gressor, ou mesmo suspeitá
lo, não se confunde com êste.

-- Provê-se o recurso para
anular-se a decisão do Júri.

- As qualificativas previs
tas nos incisos II e IV, do �
2.° do art. 121 do Código Pe

}lal, não são íncompativels,
- Voto vencido.

fútil contraria manifesta-

Vistos, relatados e dis

cutidos êstes autos de a-

pelação criminal n. 9.184.
da comarca de Florianó-' de, com vista des mesmos,

polis, apelante Manoel opinou o dr. 1.0 Sub-Pro

Antônio Patrício Júnior, curador Geral do Estado no

vulgo "Palhoça", e ape
lada a Justiça, por seu

Promotor:

sentído do desprovimento do

apêlo, eis que as alegações
da defesa, quer as pertinen
tes à prelímínar, quer as

relativas 'ao mérito .são de

fato, despiciendas.
- A razão está com o dou

to opinante na parte .
em

que afirma a total improce
dência da preliminar.
Com efeito, ao contrário

do que se aduzíu, "o questio
nário, no tocante à ordena
ção dos quesitos, obedeceu,
religiosamente, às reitera
das recomendações desta
Câmara, contídas em inú
meros arestos" (fls. 269).
Vale citar, entre outros, o

da lavra do Exmo. sr.. Des.
Belisário Costa, proferido na

apelação criminal n. 9.006
da comarca de Joaçaba, on
de está expresso que em se

tratando de homicídib quali
ficado, "os quesitos de de
fesa só podem ser formu
lados após os da qualificati-

Várias Modelos desde

pés.

Ultimo tipo retilineo

7

EDIFíCI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, 6 DE ABRIL DE 1960
------------------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------._----

I

õROUi� iiiiiii'Ciili'fip·ÕiiSSlÕÜàil
�-_�� � � �, J
DR. HENRIQUE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES". Angustia _ Complexos - Ataques - Manias - II•-ARAISO

\

••• Problemático Afetiva e sexual
DR. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇ.AS DE T t t I EI t h t

.

SENHOR S Ira
amen o pe o e TOC oque com anes esta -

•
A - PARTOS -

Insulinaterapia _ Cardiozolorapia - Sonoterapia .e •

CIRURGIA • Psicoterapia. I
Formado J)€la Escola de MedicL I- Direção dos Psiquiátras - ••na do Rio de Janeiro E1x-Interno DR. PERCY JOÃO DE BORBA •

da Maternidade Clara Basbaum." DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA IIdo Maternidade Pró_Matre, do 1 DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE
Hospital da Gambôa e do Hosplt�. CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
do IAPETC. Atende provtsérta., � Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 I
mente no Hospital de Caridade - I . (Praça Etelvina Luz) !

parte da manhã. _ .,.., .

16.30 horas em diante no conaul

tório. à Rua Nune. Machado, 17,

esquina da Tiradente. - Te1et.
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo RodTigues Cabral 2766. Rell1dêncla _ Rua Mar.-
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof. 3120.
.'

Manoelíto de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Lange "7 Dr. Acyr Pinto da Luz - Aêy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho - DOENÇAS DO PULlI.lO -

.;_ Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima - TUBERCULOS1I -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

Rua Conselheiro lwlfra. 160
Telefené 3022 - Cxa. Postal 139

EDderêço Tele,ráfico ESTADO

DIRETOR
. Rubens de Arruda Ramos

G ER E·N T B

uominzcs Fernande8 de Aquino

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

, .

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machac.o - Zury Macha-
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLA BORADOR·ES

PUBLICIDAD.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso.

K.PR.S.NTANT.

Ikpuaentaç6ell A. S. Lua Lida.
R 10: - Rua Seaa40r OUt.. •• - ,... Adar

TeL UitJ4
!'i. ".u!. Ku. Vlt6rta 167 - e.aJ U -

Tel. 14-8941

�rv1ç. Tele�'t1co da UNIDD Pa.s8 ,u - P)

AGENTES J: CORRllSPOilDD'De.
II. Todo. ....uniclpioa r' "IótANTA CATARINA

ANONe_JS
1I.�t..,. CttDtra'e, 'de acorde co. I iaMI. e. vi••,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabiliza pelos
concertos emitidos nos artigos assinados.

Dr. C I R O C O R D E I R O
C I·R U R'G I Ã O D EN T -I S T A
Horário: DIURNO e NOTURNO
CLíNICA· PRÓTESE· CIRURGIA

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

VIAJE MELHOI

PARA ITAlAi JOINVILLE . CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TlP O

SUPER
NOVO HORÁRIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS za. - 4& E 6R

POLTRON.À:S RECLINAVEls - JANELAS PANORAMICAS
VIAOÉNS o I R E T A 8

PARTIDA
CHEGADA·

J'LOBIANOPOLIS .

CURITIBA
5,45
12,45

.RAPID6
VIAGENS c.,"OM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 I:!ORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO

ESQUIN.A. TI(:NENTE SILVI!iIRA - TEL.: 2172
Agora com a nova, agência na Rodoviária, na
Av. Heréilio Luz.
Com a partida de seus carros de lá.

SUL· BRASILEIRO LTDA.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ORAe EBE B. BARROS

ARAGAO·

I
CLlNICA DE CRIANÇAS'

Con.uJtór1o e a......... Co..lOt...

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA A' aereWo, Lu 111 .. apto, • SelrUDda , 6 ....'e1'.

ORTOPEDJA da. 15 ,. 17 bora.

Consultório: JOãc. pinto 14 -

Consulta: da. Ih à' 17 hO;U. di6_
rtamente, Menoll aOI aábadoe. Re
sidência: Bocaluva, 136. Fone 2714

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 2651. ,

. Consultório:
Rua Felipe Schmldt a. 117.
Esq. Álvaro de CarvalhG.
Horário: IDas 16,00 às 18,00,' diaria-

mente exceto aos sábados
..;;;;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;�
Para

,\

.

Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

ME)DICO

Operaçôa - Doença. de Senho_
ra. - Clinlca de Adulto.

Curso de Especialização no l!OIpt
tal doa Servldorel do Eltado.

,(SerViço, do ·prot. Mariano de An
Idrade). Consultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde d..

DR. AYRTON DE OLI
VEffiA

Conlult6rlo .- Rua FeUp.
Schml4t. 81! - Tel. 1801.

Horário: das 14 li 16 hora.

Realdênclll _. FeUp. SChmld',
n.o 127.

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DiplomadO pela FacUl4al1e Nacio
nal de Medicina da Unlv"",.ldade

do BralU

Ex-Interno por concurao da .ater_
nidade_Escola. (serviço do prot.
Octávio Rodrlgue. Lima). Ji!J:
Interno do serviço de Cirurgia da

Hospital I.A.P E.T.C. do Rio de

janeiro. MédlC� do HOlpltal de

Caridade e da

Carlos Corrêa.
Materntdadl .Dr.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo método
pslco_pro!llatlco

Consull;órlo: Rua João Pinto n. 10.
das 16.00 às 18.00 horas. Atende
com horas marcadas. Telefone
3036 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

----"----

\ ORo LAURO DAURA

1CLINICA GERAL

Especialista em moléltlal de Se
nhoras e vIa. urlnárl... Cura ra_

dícal das Infecçôe. 'agud.. e crô
nicas. do aparêlho genito_urln�rlo
ein,,,, amboa OI sexoe. DoenQu dO

apa.rêlho Dlgestlvo e do Ilstema

nervoso, HoráriO: lO!,!, à. 12 e

21/. às :; horas - CQnsultór1o:
Rua Tiradentea. 12 - 1.0 andar
- Fone 8246. Residência: Rua
Lacerda Coutinho. 18 (Ch'licara do

Espanha - Fona 1148.

DR. RURI GOMES

MENDOIÇA
MeDICO'

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gertü
RI 'sidêncta :

DEPARTAMERTO DE SAÚDE PÚBLICA'
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A

M:í1:S .DE. ABRIL
9 - Sá:bado (tarde) Fal'lmáilia Noturna

10 - Domingo Famruiilia Noturna
15 - Sexta-feira (dia santo) Farmácia Vitória
16 - Sábado <tarde) 'Farmácia Moderna
17 - Domingo Farmácia Mod'erna
21 - Quinta feira (feriado) Farmácia Sto. Antônio
23 - Sábado (tarde) Farmácia Catarinense
24 - Domingo Farmácia Catarinense

o serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anto.nío, �oturna e Vitória.
_..

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,3C horas será efetuado pela farm. Vitória.

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
r:ua Trajano

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

E S T R' E I T O
.

10 - Domingo Farmácia Indiam:.
15 - Sexta-feira (dia santo) Farmácia Catarinense
1� - Domingo Farmácia do Canto
21 - Quinta feira (feriado) Farmácia Indiana .

24 - Domingo
' .

Farmácia Catarinense

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedr{l Demoro

-_----_---'--- ----------;--- ----..:__--�---- .. "

o serviço noturno será efetu ado pelas ramácías do Canto, Indiana e Catarinense.
A prpsente tabela não poderá ser alterada s0mprévla auto rlzação deslie Departamento.

FORRO

CIRURGIA GER,\L

Doenças de Senhora. - procto
logla - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mel.
re11es n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Dal 16 horas em diante.
ResidêncIa: Fone, 8.423. Rua BIll
menau, n. 71

DR. GUARACY A.
SANTOS IRMÃOS BITENCOURT

I(AI18ADARÓ JONf lSQt

DEP011TQ DAMi,"NICirurgião Dentista
EspeCialista ·em dentaduras an.i;

tômtcas, Horário: Das 8 às 12 bs
'

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta cUentela que

mudou seu consultório para a rua

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

rLOKlANOPOLlII TeJ. - UI4

DRA� ,EVA B. SCH'WEIDSON BICHLER
ClINICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

E8pecialista em mo.léstia8 de anus' e recto.
Tratamento de hemcrroídas, fi8tula•. etc.

Clll'uraia anal
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro, 1553 _

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
Mlí:TODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

ORe MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIAb DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAMENTOS DE CAN.!\.L

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

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n, 1. lObO

� :>le1one n. 2.46'1 - Caixa Postal n. 11

EiORARIO: Das 15 às 17 nor...

xxx

ESCRIlO'RIO DE ADVOCACIA E

PR,OCURADORIA
Assistência dos Advogados:
Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

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

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira o

de Jo lnvi l!e
"

"Sabão

EM PÓ
LAVA MELHOR

"É MAIS ECONÔMICO,
LIMPA COM .MAIS FACILlnAD�

_________íiiiiiiõiiii�_
. . .

- -

(UNICA 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 civeis, cornercrais, crmu

nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

João s. o.Moritz
_..;...,p.

� , OUIIA/'ITE TODIJ DIlA

/'i'" .

""�" nos. \lAPCJOS ,(

�.�D�". �Rf��t"� � � ,
�- '. - ,j,
MA SOBERANA" PRAÇo\ !li DE NOVEMBRO - ESQUINA

IU:-A FELIPE SCHMIDT

�

FILiAL "A SABERANA" DISTHITO DO J;9TI:.li:ITO - CANTO

DOS 2"

APRESENTARIÁ DIAS 7 - 8 - 9 ÀS 20
HORAS "OS INIMIGOS NAO MANDAM
fLORES" -- COMEDIA EM 3 ATOS DE
PEDRO BLOCH' COM: GENV BORGES E

ADELCIO COSTA
NÃO ptE'RC'AM

r '

Persianas
POSSUIMOS TÉCNiCO ESPECIALIZA·
DO EM -CONSÊRTO Df PERSIANAS

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

DR. ÁLVÃRO DE CARVALHO
Médico Pediatra
FLORIANÓPOLIS

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
TOPOORAFIÇO

• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS-
• 'rIMBRES. are,

"_'_''IILIIII�_:_�_.,�r�\I FONE: 6231 j .,. \ 'rrfl
'---=-_.............��_,..--=-._I .

',' ,"
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b) - Cr$ 991.90 para os títulos' de Cr$ 10.000,00,
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Mensal
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EXERCÍCIO DE 1959

''Sõr''iiiénc'ã"*'càiiiã'üiãçaõ""s:"il:
J Sede Social: Rua da Alffndega 41, esp, Quitanda - Rio de Janeiro

D I S IR I, B U I ç Ã O D E L U C R O S
AOS 'PORTADORES DIE TITUl OS

.__-_!"""!:��_...........'!"---!!_�.JifIJ- ,,"'"
- .._.

apelante, motivara a dís-
ção da pena,' mas não a

qua-l
cussão, visto como nenhum

lificativa que ó Juri reco- deles faz qualquer referên
nheceu. cía àquela expressão ofensi

Impõe-se, pois, a anUla-I va. E note-se que a aludida
ção do Julgamento, para que testemunha só mencionou a
a outro seja submetido a a- injuria brutal em Juizo, de
pelante. pois que o réu a ela se refe
- Observem que o dr. Juiz riu no Interrogatório. Ora,

Presidente, julgando preju- havendo ela silenciado na

dicados o, quarto e quinto Policia, só se lembrando de
quesitos da primeira série, relatá-la mais tarde, depois
em virtude da resposta afir- qUe a defesa do apelante rô
matíva ao de que" o réu co- ra orientada em outro sen

meteu o crime por motivo tido, pode-se chegar à con

fútil", agiu tnadívertída- vícção segura, em face dos
mente, eis que as qualifica- quatorze depoimentos de
tivas previstas nos incisos vistá, que a repelem, de que
II e IV,' do § 2.0 do .art. 121 a frase injuriosa não passa
do Código Penal, não são de pura invencionice veicu
incompatíveis. i lada para proteger o ape

I
E nos autos há prova que lante.

baste de que "Palhoça" ma- I

tau a João Otávio Pamplo-
Assim, torna-se índeclína-

na de surpresa.
vel a conclusão de qUe pre-

A índítosa vítima, termí- ciAsa�ente eontrárta à eví

nado o incidente acima re-
dêncía dos autos teria sido

ferido, e já ocupando o seu
adecisão que não reconhe

lugar no coletivo que se di-I c�sse a .qualificativa do mo

rlgía a esta Capital, recebeu,
t1VO futil e, nunca, aquela

quase à queima-roupa os
que a reconheceu.

dois tiros que a prestaram Mas, admitindo-se "ad ar-

sem vida. gumentandi", e contra a

Foi ela assim, colhida de
prova manifest adas autos,

f
.

' que o crime tivesse mesmoarma mesperada, eis que o "

Iréu se aproximou rápida e
sido cometido por motivo

inopinadamente para 'o a-
futil, nenhuma razão de or-

����������������������$�'�;-�;�S�S�%�S�$�S�S�S�%�%�%�·�S�%�-�;%�%�%�S�%�-��%�S�S�� �ometimen�, impw�bil�
clem Mgkw ou juridka au-

.

A T E N 'Ç'A- O ',ALUGA-SE tando o mínimo gesto de de-
torízava a anulação do Iul-

fesa. gamento, uma vez que a

Aulas particulares para alunos da 3.a série I Casa em Coqueiros. E nada mais é necessário
maioria da Câmara criminal

. .

1 R C" M' 43 Preço: 3.500,00. para caracterizar a agra-
reconhece expressamente que

gInasIa ua rISpIm Ira,. Pede-se fiador. Tratar na vante sôbre a qual deixou de
êle o

A fOi. com su�presa, cír-
pronunciar-se, por que não cu�sta.ncla tambem qualifi-

consultado, o conselho de I
cativa .e que é prevista no

sentença. a�t .. 121, § 2°, inciso IV, do

Florianópolis, 31 de julho COd1gO Penal. Com efeito,
de 1959.

I
s�Ftentando que os "autos

,
ha prova que baste de que

Ferreira Bastos "Palhoça" matou a João
Presidente e Relator Otávio Pamploma de surpre-
Hereilic Medeiros sa", vilsto como a vítima foi
vencido "colhida de forma inespera-

Julgou a maioria manifes- da, eis que o _réu se aproxi
tamente contrário à prova mau rapido e inopinadamen
dos autos o reconhecimento .te parao acorr.etimento, im
da qualífícatlva de haver si- possíbíütandti" o miníma
do o homícidio comeido por gesto de defesa", e adver
motivo fútil. Mas é claro tínde ao presidente ,do júri,
que uma simples discussão, que julgou prejudicado o

puramente acidental, e, quesito ela correspondente,
principalmente quando com- de que essa; qualificativa não
provado se acha que os âni- é incompatível com a que
mos já haviam

-

serenado, foi reconhecida, só por bem
não pode repelir aquela intencionado, talvez, mas,
qualificativa, a qual "traduz sem duvida alguma, absurdo
o egoismo intolerante pre- apêgo ao formalismo se

potente, mesquinho, q�e vai compreende a anulação do,
até à insensibilidade moral". Julgamento, se, em Última
,O motivo reconhecido tal- analise, se considera o ape

,

I
vez não se pudesse consíde- lante responsável por um

rar fútil, se o réu as cívesse homicidio, de qualquer ma

limitado à simples prática neira, qualificado.
--

d� .vias de fato �a pe�soa da I '.VENDE-SE vítíma, mas fOI
. eV1dente� I E, .en:bora sejam incon-

mente desproporcionado a fundíveis as duas qualifica-
Um terreno de 144m. quadra; extrema reação'

.

verlfícada. Uvas, contudo há, na espédos, com frente para a rua Duarte E consoante o insigne Cos- cie, em face das círcunstân-
Schutte1, preço de ocasião. t '1a e Sl va: " Fútil é o motí- das, formal contradição em
Tratar a rua padre Roma, 62.

vo que, pela sua ínsígnírí- Se afirmar acertadamente
cância, ou desproporção, que houve surpresa, ímpos
não pode explicar a aç-ão síbílitando a defesa, e em SE

criminosa" (Código Penal não querer reconhecer o mo

anotado, vol. I, pág. 250). tívo futil, visto como o ines
Pára decidi'.' da maneira perado do ataque no caso

caes os nossos parabens Confortável resídêncía sita d ldí d
'

, , por que eC1 lU parece que os autos, provinha justa-
pela bonita exposição que à Av. Hercílio Luz, com dez a Câmara se deixou levar mente da inexistência de mo

camadas. TRATAR PELO impressionada com a expres- tivo que o explicasse.
TELENONE 2236. são profundamente ínsul- Estes. os fundamentos pe
r_------------__ tante, a que se refere a tes- losquais, lamentando dís

temunha ouvida a fls. 118. cardar da Turma Julgadora
Trata-se, porem, de teste- i! acolhendo o parecer do

AGORA COM NOVA. munho isolado entre nada dr dr. 1'0 sub-procurador ge-
EMBAL.\GEM menos que quinze testemu- ral do Estado, negava pro-

TEMOS PARA VENDA, LOCALISADOS NA COMARCA

.._ . �__._. nhos de vista, dos quais vímento à apelação. DO PEIXE - SATELITE DA NOVA CAPITAL.

cumpre destacar o do pró- Belisário Costa. TOTAL Cr$ 200.000;09.
prio motorista do ônibus, Estive presente:' MERCURV 41!cuja defesa, tomada pelo Milton da Costa.

Pagam-se na Sede da Companhia, 'no Rio de Janeiro,.e nas Sucursais e

Escritórios dos Estados, a partir do dia 7 do corrente mês, os lucros do Exercício
de 1959, a que têm direito os títulos com o prazo de participação terminado, de
acôrdo com os artigos 11 e 12 de suas Condições Gerais.

Conforme Relatório-Balanço de 31 de Dezembro p.p', já publicado e apro
vado pela Assembléia Geral Ordinárià realizada em 24 de Marco de 1960 a IM
PORTÂNCIA A DISTRIBUIR ENTRE OS PORTADORES DE -TÍTULOS' é de:

CRS 54.143.928,10
que serão pagos à razão de Cr$ 275,52 para cada Cr$ 1.0,00,00 de Valor de Resgate,
o que corr esponde a:

,

a) - Cr$ 1.196,50 para os títulos de Cr$ 10.000,00, Saldados
único - prazo de 25 ou 30 anos;

por pagamento

de Pagamento

c) - Cr$ 2.755,20 para os títulos de Cr$' 10.000,00, Saldados por
único - prazo de 10 anos;

pagamento

d) - Cr$ 2.593,70 para os títulos de Cr$ 20.000,06,
Anual (prazo 30/16 anos),

sendo observadas, para os ptulos de outros. valores, as respectivas proporções.
OBSERVAÇÕES ESPECIAIS - Pede-se aos Senhores Portadores que venham

munidos de seus títulos (ou documentos que os

substituam) , e de documento de identidade.
SUCURSAL DO PARANA' - Rua 15 de Novembro 509, Curitiba

A DIRETORIA

de Pagamento Mensal ou

GRANDj!.; BIN_GO POPULAR ..

q Departamento Feminino do Lira T.C., composto'• de um eficiênte grupo de moças da nossa elite, está,�
• trabalhando intensivamente pelo êxito na campanhalll'
�

dos flagelados catarinenses e nordestinos. O GRANDE'
III BINGO POPULAR, será realizado no próximo dia 20 da.• corrente, às 20 horas. Aqui na redação venderemos os �
•
cartões para êste bingo, provavelmente a partir de' 1 /)jsegunda-feira próxima. Solicitamos o máximo apôio a. �,.-

• tôdas as pessoas de bons corações a fim de colaborare-m�:::::
' �

• com os infelizes que estão sofrendo com as enchenteslll' ti) L�
•
dêstes últimos dias. • \.\ ""IIII!!!!!!! lo .::::!

�-��-�-�� � �
REUNIÂO NA. RESIDÊNCIA dança dos APETRECHOS �-....DA SRTA. SONIA MARIA D OSENHOR DOS PASSOS IN F�.

DE CARVALHO da Capelinha Menino de
Na próxima sexta-feira, Deus para a Catedral Me

dia 8, às 17 horas, haverá tropolitana.
uma reumao do Departa- Achei um trabalho mara

menta Feminino <ia Lira vilhoso digno de ser apre
T. C., na residência da Srta. caido por tôdos os aman

Sônia Maria de Carvalho, tes da arte. Achei pouquís
a qual será a respeito do síma a publicidade desta
GRANDE BiNGO POPU - exposição. Se fôsse para
,LAR.

Aproveito a oportunidade
para lembrar as moças que
fazem parte dêste departa
mento, e por meu intermé
dio estão convidadas a com

parecer, na rua Felipe
Schmidt n? 133.

TEM GRANDE IMPOR-
.

,TÂNCIA PARA AS FAMI
LIAS A UNIÃA DOS MEM

BROS E A CONSERVAoÇÃO
FIEL DAS TRADIÇõES PU

RAs E SANTAS DO LAR.

ATENÇÃO! O INVERNO
VEM AÍ!

Chegou o vento sul,
anunciando o inverno de

. 1960., Eu estava com sauda
des dêle, mas assim Idêsse
jeito, '''já vai tarde". On
tem pela manhã, encon

trei varias moças de casa

.eos, cheirando a naftali
na. Coitadas, nem houve
tempo para tirar o cheiro
do mata-baratas: Daqui por
diante, fiquem bem prepa

radas, porque o destruidor
dos decotes, não avisará
nada a ninguém. Quando
êle vem, corre com todo
mundo prinCipalmente com

as saias rodadas.

EXPOSIÇÃO DO PROFES
SOR FRANKLIM CASCAES
Fui ver a Exposição de

motivos fblcól'lcds dl:( mu·

Casa Brusque.

Aulas de Inglês,
APRENDA INGLÊS RAPI

DAMENTE NUMA TURMA

I PEQUENA COM O PROFES

SOR MR. EDWARD GREEN
l\. RUA TIRADENTES, 36 -

I\TENDE DAS 9,00 AS 11.30

DIARIAMENTE E NAS 2as E

5as FEIRAS DAS 18 00 AS

19,30 HORAS.

ver o Pelé, aí sim, "teria
mos quinhentos fotografas,
cem cronistas, mil puxas ... ,

bandas de musica etc." En

viamos ao Professor Cas-

ALUGA-SE OU
VENDE-SE

acabamos de ver.

DESFILE BANGU
Teremos o D E S F I L E

CAFÉZITOBANGU, no próximo dia 2
de julho no Lira T. C.

A LEGIÃO DA BÕA VONTADE, através de seu Núcelo,
sediada nesta Capital, vem por intermédio do presente,
convidar a, todos os legionários e o povo em geral, para
assistirema as festividades da inauguração ofidal do "LAR

ASSISTENCIAL HUMILDE DE ASSIS", si,tuado em Ca

poeiras - BAIRRO DA BÕA VONTADE, que terá lugar no

prõximo dia 10 de Abril do ano em curso (domingo) às 15

horas, com a participação do Côro das Legionárias Mirins
e a representação de diversas entidades espiritualistas, in
clusive, a representação - se possível - da Séde Cp.ntral,
na pessôa do Presidente Nacional da LBV - ALZIRO

ZARUR, ou seu representante legal.
Desde já, êste Nucleo agradece a atenção dispensada

de todos.

As moças que compõem o

-Departamento Feminino .es

tão escolhendo e convi
dando as candidatas para
êste elegante desfile. Pos-

LEGIÃO DA BOA VONTA'DE
FlOR'IANÓPOllS

Convite

suimos sete- inscritas. Ini
ciamos esta escolha no 5d,

bado e felizmente já temos
sete. A turma está traba
lhando com muita perícia.
Estou gostando de ver!

Um prédio cito à rua Te

nente Silveira, 76 - Infor

mações Jerônimo eoelho,
273.

Falecimento
A ELFFA COLABOROU ABRÃO JOÃO SALUM

Filhos, genros, noras, I'\e

tos e bisnetos, do pranteado
Abrão João Salum,.agra
decem as Irmãs c!o Hospital
de Caridade, bem como ao

Dr. Polidora Shantiagp, o

carinho e desvelo, demrJDs
trado por ocasião da sua en

fermidade,
Convidam os seUl) paren

tes e amigos, para assistirem
a Missa que será rezada por
sua alma, em Biguaçú, ni)

dia 8 de. março, às 7,30 ho
,raso A DIRETORIA

Recebemos a importân-
cia de dois mil cruzeiros da

ELFFA, para a campanha
dos flagelados catarinenses
e nordestinos. Êste dinhei
ro será entregue pafa ,a

';enhorita Sônia M. de /Car
valho, secretária do Depar
tamento Feminino doi Lira
T. C. Na proporção er que
vamos recebenáo ,uxílioentregaremos para a, Srta.
Sônia. Agradecemos [a Di

reção da ELFFA, pela và
Uósa to}aboraçâo.
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Praia do Forte & Futebol
Nunca tinha ido à Praia do Forte, talvêz por essa

tendência muito natural que têm as pessôas de des
conhecerem o que lhes está ao alcance imediato. Há
casos ,em que é um chinês quem ensinará a um cho
fer de táxi do Rio a exata localização do Bêco Tapa
jós, digamos, ou um russo é que levará ao Pão de Acu
cal' um carioca recalcitrante - tudo porque são pou
cos os individuas que conhecem a própria terra.

Voltando à Praia do Forte, visitei-a domingo pe
la primeira vêz, ,Ê bonítacomo tôdas as praias que
costeiam êsse Atlântico Sul - limpa,' a gua clara, a

areia branca e aquela vaga nostalgia que é o resultado
de tudo que a compõe: a suave curvatura, o dôce
rnurmurío das ondas e a frescura da brisa que agita a

vegetação em tôrno, tudo como num poema.
Eu disse que era bonita como tôdas as prias que

costeiam o Atlântico. Pois bem; qual então a sua van

tagem sôbre as outras? Direi em uma palavra: plane
jamento. Não está pronta ainda, mas quando estiver o

veranista poderá permanecer, se quiser a vida tôda
por lá, que não lhe faltará nada. Haverã restaurante,
balneário, ruas arborizadas, água, luz, espôto, comu
nicação fácil com a cidade ---:- enfim, civilização. Não
se dará com ela o que está acontecendo presentemen
te com Camboriú: sem água, sem esgôto, com a luz

precaríssíma e as ruas intransitáveis,
'

está se afun
dando e desaparecendo aos poucos. Várias 'pessôas
disseram que lá não colocam mais os pés - e cente
nas pensam de maneira idêntica. Ano a ano o seu mo

vimento decresce, e tudo por falta dessa coisa simples
que a Jurerê aplica no seu balneário como norma fun

damental - o planeamento antecipado.
No mais, essa visita proporcionou-me um gostoso

churrasco ,e uma belissima entorse no pé, obtida numa

valente pelada à beira mar. Até que o lance não ofe

recia maior perigo para a meta' adversária, com a bo

la caindo mansamente nos pés do zagueiro - mas eis

que surge, decidida e ousadamente, interpondo a sua

perna entre o couro é o pé do beque, numa despren
dida atitude de amôr à camisa, o mais destemido de

todos os players em campo - eu - e a trágica jogada
consumou-se. Um urro, um pé inchado e um cronista

manco foram o resultado da viril intervenção, que

pode não ter provado ser a minha modesta pessôa um

bom futebolista, mas que em todo caso salvaguardou
minha coragem e desmentiu qualquer comentário de

sairoso sôbre a Ianguídêz com que atuava.

I

,Associação ·dos· ·CJonistas Esportivos
de Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCA'ÇÃO
De ordem do ISr.' Presidente, convoco todos os asso

ciados desta entidade para a assembléia geral extraordi
nária a ser realizada no "!1rõximo dia 3, domingo, em

sua sede social. altos da Confeitaria Chiquinho, às la

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

serão necessários 2/3 dos seus assoçíados 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 'elos trabalhos "ADMINISTRAÇÃO

DAS CABINES DO ESTÁDIO DA F.C.F.

Florianópolis, 25 de março de 1960
LUIZ OSNILDO MARTINELLI

SECRETÁRIO GERAL

NEGÓCIOS :EM GERAL
, .

CASAS' ,TER'RENOS E APARTAMENTOS
'Rua Gerônimo Coelho 1-B - Sala 11

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

Ierrenc ou Apartamento
20 lOTES DE TERRENO

VENDE-SE COR PRETA, BOM ESTADO, P.NEUS

�.oVOS C/8.078 K. - 4 PORTAS.
SUBMETE-SE A QUALQUER PROVA

COMINHONETE INTERNACIONAL EM PERFEITO

H:STADO.

NO AEROPORTO E BA�REIROS
MAGNIFICOS LOTES A, VENDA

.fA R R-O S
COMPRA-SE E VENDE-SE CARROS USADOS

HIPOT!ECA
EM�RESTAM-SE GRANDES PARCELAS SOB HIPO

rECA SUBMETENDO-SE A PROPOSTA, A APROVAÇÃO I
. \

DOS DIRETORES.

LOJA DE TECIDOS e
ATELIER DE COSTURAS NO CENTRO

VENDE-SE OU SE TROCA POR CARRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


