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\ OPORTUNAMENTE, DECLARA O PRE SIDENTE DO PTB:

"O Partido Emergirá d
A

ais Forte e mais Unido"
os ACONTECIMENTOS POlíTICOS DOS ÚLTIMOS DIAS - SITUAÇÃO. DA BANCADA NOlíCIAS SEM FUNDAMENTO

<'O PTB está firme como nunca, coeso nas suas finalidades", disse
nos inicialmente, o deputado federal Doutel de Andrade, Presidente da Exe
cutiva Regional do Partido Trabalhista.

Os acontecimentos politícos dêstes últimos dias, levaram-nos à presen
ça do líder trabalhista, que prazerosamente, se prontificou a oferecer os escla
recimentos sueitados pela nossa reportagem, quando sentimos uma espécie de
efervecência no panorama político catarinense.

OS ACONTECIMENTOS

Sôbre
/
os últimos acon

tecimentos ocorridos nas
hostes petebístas, ou seja,
os desligamentos tios depu
tados Braz Joaquim Alves
e Paulino Búrigo pedimos
à opinião do' deputado
Doutel de Andrade.
- A nota oficial da Co

missão Executiva Regional,
já amplamente divulgada,
explíca em todos os deta
lhes, os fatos recentemen
te ocorridos na bancada do
PTB. O partido não pode
ria transigir diante de os
tensiva manifestação de
indisciplina, sob pena de
inaugurar em suas fileiras,
um regime de completa
anarquia. Custou-nos, é
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Trabalhista BrasileiroPartido
SECCÃO DE SANTA CATARINA

�

NOTA OFICIAL
A "COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL" DO PARTIDO TRABALHISTA

BRASILEIRO, Secção de Santa Catarina, reunida nesta data, sob a presidência
do deputado Federal Doutel de Andrade, tendo em vista as cartas: datadas de 9
próximo passado, mediante as quais os srs. deputados BRAZ JOAQUIM ALVES
e PAULINO BÚRIGO 'solicitam desligamento do Partido, aprovou a seguinte
R E S O L U ç Ã O:

- EXCLARECIMENTOS -

1 - No decurso da atual legislatura vêm' os senhores deputados BRAZ
JOAQUIM ALVES e PAULINO BÚRIGO-�preocupando a direção partidária e as
classes trabalhadoras, como fatores de desintegração de su� bancada na.Assem-
blé!a Legislativa de Santa Catarina. -. f I , ."r T

, -2 - A inobservância d-e tIeternll:n'<l:çoM - emanadas do órgão- 'diretor do.
Partido culminou com a participação efetiva, decisiva e inequívoca, dos senho
res deputados BRAZ ALVES e PAULINO BÚRIGO na manutencão dos votos
apêstos pelo Poder Executivo aos Projetos de Leis que visavam --;'0 atendimento
justo e merecido, de antigas e sentidas reivindicações da laboriosa classe dos
professores de nosso Estado.

3 - Vale salientar que a posição unânime e oficial do PTB catarinense
era no sentido de propiciar ganho de causa ao magistério e aos professores.
sendo ainda oportuno recordar (!ue, a respeito, fôra anteriormente divulgada
Nota assinada pelo Presidente do Partido- e pelos membros de sua, "bancada, na
Assembléia Legislativa, inclusive Os senhores: BRAZ ALVES e PAULINO BÚRIGO
os quais, dessa forma, negaram a. palavra publicamente empenhada.

'

<[ - Assim. preferiram aqueles parlamentares negociar com o Poder
Executivo, evidenciando, de sobejo, intuitos que caractertsavam afastamento
metódico, premeditado e consciente, das determinações do Partido.

5 - Apesar do ocorrido, persistindo os' senhores deputados BRAZ AL
VES e PAULINO BÚRIGO em fugir à observância de uma conduta que aten
desse aos superiores ditames. do trabalhismo, tentou, ainda, êste Partido, através trabalho exaustivo de seu Presidente, induzir os referidos parlamentares ao
acatamento da orientação partidária.

6 - Entretanto, já estava selado o destino dos "CALABARES" do PTB.
.

7 - A�sim. é q�e:. antes mesmo de haver o partido tomado posição otí-cíal com respeito. a eleição da Mesa da Assembléia Legislativa e consequenteescolha. do. seu candida�o à Presidência -I que poderia inclusive ser o sr. depu�ado BR� ALVES - eis que a direção partidária. é colhida'lde surpresa com asmtempesttvas cartas do referido parlamentar e do deputado PAULINO BÚRIGO, solícírando desligamento das fileiras trabalhistas.
8 - A "COMISSÃO EXECUTIVA REGIONAL", pelo seu Presidente,querendo ainda não acreditar pudessem existir nas fileiras trabalhistas ele�entos capaze� de trocar o seu passado e o seu próprio futuro, além da confiança do Pa.rtIdo, por vantagens de quaisquer espécies, fez ainda novas e baldadas tent�tlVas - depois de haver recebido aquelas missivas _ objetivando amanter unida a sua r.epresentação na Assembléia Legislativa Estadual.9 -.O pr.ocedlmento dos senhores deputados BRAZ ALVES e PAULINOBÚRIGO, evidencia o propósito úe mascarar um pro dí t .

fI t t
. - '.. ce rmen o que caracterizaa�ran e raiçao partIdaria, tanto maís torpe quando- ditada por apetites pessoais de lucros e vantagens qu

L
.

-I t· '. -

' e começaram com a Presidência da Assembléiaegrs n rva e termínarãn certame t d
.

'n e, on e encontraram o seu melancólico fimoutros traidores do passado, ou seja: na execração pública.
- DIANTE DO EXPôSTO _

CONSIDERANDO que a traição dos aludidos parlamentares se configurou. de fato, !l se exten�e também à opinião pública de Santa Catarina, às suasclasses trabalhadoras, a orientação firme e sadia do Presidente João Goulart
e, sobretudo, à memória de Vargas;

,

.
CONSIDERANDO, finalmente, que os mesmos deputados assim proee-BURIGO, mantem negociações políticas com outras agremiações'partidária _

arti�o 66, letra <'B" do Estatuto -< sem autorização dos órgãos competente: doPartIdo; ,

.

,

CONSIDERANDO, finalmente, que os mosmog deputados, assim proce
dendo, desobedeceram frontalmente deliberações de Convenções Nacionais, Re
gionais e Municipais - art. 66, letra I ''I'' do Estatuto - del'iberações que exigem
o pleno acatamento às decisões partidárias;

-RESOLVE:-
Atender aos têrmos das cartas dos senhores Depu
tados BRAZ JOAQUIM ALVES e PAULINO
BúRIGO, considerando-os EXPULSOS dos qua
dros do Partido Trabalhista Brasileiro, na for
ma do Estatuto.

Florianópolis, 10 de abril de 1.960
DOUTEL DE. ANDRADE EVILASIO NERY CAON

Presidente da Comis. Exec. Regional Secretário Geral

verdade, tomar a atitude
que tomamos. Mas a isso
fomos forçados por circuns
tâncias que não criamos ,e

que procuramos evitar,
dentro de nossas possibili
dades, - adiantou-nos o

entrevistado.

A BANCADA
Indagamos, em seguida,

se existe possibilidade de
abalo nos quadros partidá
rios, com as recentes ati
tudes dos deputados que se

desligavam do PTB, no que
afirmou o Presidente Dou
tel:
- Não nem de leve se

quer existe ameaça de aba
lo nos quadros partidários.
Muito ao contrário, até, o
partido emergirá da crise,
mais forte e mais unido.
Anotando esta sua infor

mação, perguntanaos-Ihe, se
a posição da bancada do
partid,o na Assembléia Le
gislativa, havia sido ferida.
Atalhou o deputado Dou-
tel, afirmando: .

- A posição de nossa
bancada, continuará sen
do a de fidelidade aos su
periores interêsse -do povo
e do. Estado de Santa Ca
tarina. Sem necessidad,e ou
frustações de quaisquer eS
pécíes, os deputados tra
balhistas apoiarão sempre
as iniciativas altas e úteis
repetindo com vigor e de�
sassombro, aquelas outras
ditadas por interesse de
pessoas ou de grupos. Te
mos naturais co.mpl1amis
ses com o povo, notada
mente as suas classes que
vivem de salários e ordena
dos - e dêles nun.ca nos
arastaremos.

NOTí€IA SEM FUNDA
MENTO I

Demando um pauee de
lado o "affaire" deputados
Braz Joaquim Alves e Pau
Iíno Búrigo, e notaade es

. compromíssos e ocupações
que prendiam o Presidente
da Executiva Regional do
PTB catarínense lança
mos-lhe uma última per
gunta.
- O que nos 'Poderia di

zer à respeito das notícias
divulgadas pela imprensa
carioca, sôbre a desistência
do S�. João Gpulart, à sua,
candidatura ;A vice-presi
dêncía da �epública, na
chapa do Mareclaal Lott?
- Não tem fund,amento

a no�cii deI d,e,�il:êl)cta� -do
Sr. Joan GQ.Ulârt arsUa can
didatura à vice Presidên
cia da R;,epública - acen
tuou o deputado DouteI. E
nos adiantou, "O chefe
trabalhista comparecerá ao

Bôlsas de Estudos
Oferecidas I Pela

Áustria

pleito, curvando-se à deci
são da Convencão Nacio
nal. Para tanto, formula
reivindicações ligadas à
aprovação de importantes
projetos, como por exem

plo, a reosganízação da
. Previd;ência Social, a Re
classificação do Funciona-

lismo Público, a Lei de Gré
ve, a Limitação de remes
sa de lucres parra o estran
geiro e outros. Essas rei
vindicações, pelo seu rele
vante alcanee, constituem
seJ.q,tiáas e urgentes aspi
rações do povo brasileiro" .

Satisfeitos, soltamos o

deputado Dousel de An
drade que em largas pas
sadas' dirfg.}1!1-se novamente
à reuníão da Executiva do
seu Partido, para cumprir
mais alguns compromissos,
na sua agitada vida de um

dos mais jovens líderes po
líticos do país,

lha de Radbel Trajano Ar
ruda Isidoro Pahu e Hélio
Melo venderam aos margi
nais quatro certificados de
propriedade em branco,
por 10 mil cruzeiros cada
um.

Os "funcícnários da Dele
gacia de Trânsito de Curi
tiba, estão presos naquela
Capital. E o Major Amíntas
de Melo, conforme ato elo
Secretário da Segurança
Pública do Estado de San
ta Catarina, foi suspenso
por tempo índetermínac o

de suas funções, devendo
agora ser preso e processa
do, dado as provas mate"
riais que existem contra
êle".

Como se vê, o escanda
loso caso teve repercussão
nacional. Além dessas no

tas, o 'Repórter Esso" tam
bém noticiou a lamentável
occn êncía. Pois bem, ape
sar de tudo isso, Amintas
Mele foi reformado às
pressas e além do mais
promovido num ato que
constitui um verdadeiro
insulto à honesta e labo
riosa classe policial rnílí
tar, merecedora de maior
consideração e' respeito.

O facciosismo udenísta,
não se detem nem sequer
frente a uma tradicão de
sacrifícios honestos e de
sinteressados, díspendidos
por gerações e gerações ele

VIAJOU NOSSO DIRETOR

Amintas premiado

do do Banco do Bnasfl e

diretor desta fô'lha.

abnegados policiais e m

mais de um século.
Vivo ainda está na me

mória de todos, aquele es
candaloso caso do sargen
to expulso que resultou na

digna reação dos 15. Veio
depois a reforma de mí!'
tar que deu desfalque na

alfaiataria e em vez d �

processo e cadeia teve o

prêmio de uma reforma
vantajosa. Consta ainda o

caso do armazém que ..

voz corrente entre os poli
ciais, existe' rombo gran
de, mas que o inquérito
aberto pelo Coronel Si
mões, está dormindo natu
ralmente por ordem supe
rior enquanto vários dos
suspeitos, inclusive o ma

jor Amíntas, têm tempo ele
serem promovidos e refor
mados. Agora, êsse caso
chocante. O militar, se

gundo tomos informados
uma vez processado perde
as prerrogativas mesmo as
de antíguídade, até que o

processo seja julgado. Exis
tem, afirmam, casos assim,
na corporação.
O acobertamento lia Go

vêrno que reformou e pro
moveu, compromete seria
mente a situação. Amintas
tinha que responder o pro
cesso, antes de gozar dos
prevílégios de uma refor
roa e do prêmio de uma

promoção. Os seus direitos,
legalmente e moralmente,
estão suspeitos até .que
prove inoscência ou respon-

-

da pelo crime, sem que ar

ra-to à prisão os galões
honrados dos Oficiais da
Policia Militar do Estado.

o Pacto da Trai�ão

acrésci
aos que

A Campanha Nacional
de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior
(CAPES), comunica aos ín,
teressados que o Ministé
rio da Educação da ÁUs
tria está oferecendo bôlsas
para a realização de estu
dos em escolas de nível su
perior daquele país.

Essas bôlsas são ofere
cidas para os seguintes
campos: Direito e Ciências
Sociais, Filos0fia, Veteriná-
ria, Agronomia, Ciências
Econômicas e Teologia, e a
elas poderão se candidatar
pessoas que tenham bons
conhecimentos da. língua
alemã. e hajam concluído.
rele menos, dois anos de
estudos universitários. De
vido (às

-

uificulda,des ri e
alojamento existentes na

Áustri�. não serão': aceitos
candidatos casados.

.

As bôlsas. em questão
tem a duração de 9 meses,
a partir de 1.0 de outubro
dêste ano, e o valor men
sal de 1.700 xelins (apro
xímadaanente US$65), além
da Isenção do pagamento

- de taxas escolares. As des
pesas de transporte entre
o Brasil e a Áustria corre
rão por conta dos bolsistas!
Os pedidos de inscrição,

bem como os de maiores
.

" informaç!ões, deverão ser

dirigiçlos à Embaixada da
Áustria, à Av. Atlântica,
3.804, RIo de Janeiro, até o
dia 31 de maio próximo,
quando terminará o prazo Ipara o recebimento de can; Rubens de Arruda Ramos
dídaturas.

�

CRIME INOMINA?tIEI::
Discriminação�Racial
O Sr. Edgar Carvalho de Mendonça, economista oe Em vista disso, muitos dêles estão abandonando o. ter-

fiDancista. do Banco do Brasil, de regresso ao Rio, pelo ritório sul-africano. Pôde o Sr. Mendonça observar de
navio "RI'lYs", após uma viagem de estudos através da perto a discriminação, reinante em tôda parte - nos
Ásia e da África, disse ser das mais incômodas a situa- ônibus, nas lojas, nos museus, etc. -, inominável crime
ção racial na África do Sul - pois são hostilizados tan- de uma minoria (3 milhões) "ariana" contra uma popu·
to pelos nativos quanto pelos racistas mais exaltaclos. lação de 13 milhões de negros.

VIENGAI
Sabemos que a queixa-crime está pronta!
Contra O ESTADO! Contra seu diretor!
Sómente falta a assinatura do querelante: Braz Alves,

Presidente da Assembléia!
Cadê coragem de assinar?

XXX
Do que escrevemos sob o pseudônimo de "VELHO

.MESTRE", nada temós a retirar.
Modificações exigidas, porventura, seriam

mos: a vergonhosa servidão dos que não se realizam
não realizam.

Que "vienga" o prometido processo.
Vem?

Nunquinha!

O Correio do Povo, de
Pôrto Alegre, na edição de
19 de Março, transcreveu
do "O Globo" de São Pau
lo, a seguinte nota
liUTORIDADE POLICIAL

FAZIA PARTE DE
UMA QUADRILHA

Pubnca "o 010'00" ce S.
Paulo, em sua ernçao ue

ontem
- "0 Delegado Rubens

Liberatoni, chere do t:leLOr
de Furtos ,oe Automoeeis
da Delegacia ele ROUbOS

apresentou na tarde de on

tem a imprensa rarta do
cumentaçao que prova ser

o Delegado Regional ele La
jes, em Santa Catarina,
Major Amíntas de Melo,
bem como Isidoro Pahu e

Hélio Melo, funcionários da
Delegacia de Trânsito de
Curitiba, coniventes dos
aerovarios Felicio Gaspa
retti e Kasuo Shímada, e

de Kenite Yamamoto, Jor
ge Gonçalves de Melo, Jo·
sé Cacomo e Antônio 'I:og
ní, participantes de uma

quadrilha de ladrões de
automóveis desbaratada a

23 de fevereiro passado. O
major comprou dos qua
drilheiros um Chevrolet
1951, furtado em São Pau
lo por 80 mil cruzeiros,
fórneceu uma certidão au

torizando a remarcação do
motor ,1il0 veículo e depois
vendeu-o a Washington Ni

colau, membro da quadrí-

Para Rio do Sul e Lajes,
viajou ontem o dr. Rubens
de Arruda Ramos. advoga-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Com indizível alegria noticiamos, na efeméride de ho

je" a passagem de mais um aniversário natalício da gentil
e prendada senhorita Vera L. Daura, -díleta: filha do nos- Glycia de Castro é um dos Bro-

so particular amigo e distinto- conterrâneo sr. dr. Lauro I tos mais 'bonitos do Sul do Estado.

D d •• Nascida na cidade de Imbítubaaura e e sua exma. esposa

\'
_ estudou em Belo Horizonte atualmen-

d. �.eusa Daura, e1ementos:' te está terminando seu curso no inter
destacados na sociedade 10-; nato <lo Colégio Coração de Jesus

cal.
' ,

I Glycía, acompanhada do jovem sr.

Ubiratan Br!}ndão (leu show de bele-
A natalícíante, qUe se faz: za. Aguardamos pois o broto em ques-

notar na. sociedade por sua I t��les�;, l�eâ�t:���todeste colunista no

beleza e, elegância, mercê de I __ x X x __

sl:!a bondade' e lhaneza de I Vermelho Cigana e Verde Ervilha
trato conseguiu formar em I

sã,' as tonalidades que 'Os írrfquietos
tôrno de sí vasto círculo de fig'urinistas lançaram �na moda.

I -- xXx--

I
Osr. Rudi Bauer circulou dentro

I

da noite de domingo acompanhado da
elegante srta Ruth Carneiro

.

__

'

xXx -- -- xXx

• O desfile de saias que. terá 'O pa-:' O Barão Ud'O V'On Wangenheím
e regozijo. I .1 trocínío de Jane Modas e será uma em companhía da um casal Argentin'O,
Na residência de seus felí- raallzaçâo do Clube Soroptimísta, terá está fazendo a viagem num luxuoso

': (""mo manequins as graciosas srtas: iate, Ftortanôpolís-Río.
Marília, Rostmerle, Maria Margarfda, -- x X x --

: Irene e Grácia. A simpatia e bom gôsto de Sarah

1
-- x X x -- - Doncr circulou na noite de sábado no

_
O Departamento Feminino do Li- Querência Palacc em companhia do

Ira Tênis Clube está organizando para Prof. Alcides Abreu.

:•
o dia 20 pnóxímo, um Bingo, cuia ren-

'

__

o

xXx --
da reverterá em pról dos Flagelados. O casal. Sr. e Sra. Luiz Fernando

-- x X x -- Seco, da "society" carioca encontra-se.
I Os diretores do Palneiras- vão re-

.

J'\a' lfl"<Ud' de Imbituba. '

....................................................._ .

Pelo presente, ficam convocados os srs. Acionistas,'
para a assentbléia geral ordinária desta So.cieul1de, a se

DECRETO
realizar em sua sede social, em Salseira nesta Cidade, às

O Prefeito Municipal de
9 horas do próximo dia 22 do corrent� mês e que terá

Florianópolis, no uso de por fim:

suas atribuicões re�ol-I
a) '-- deliberar sôbre o rela�ório da Diretoria, balanço,

ve:

.,

demonstração de contai dé lucros e perdas e par�c-:-'r do

NOMEAR:
Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo a 31 de de-

d
.

d d'
zembro de 1959'

e acor o com o ISpOS� . .: , .

to no art. 1320, item I, �) _ elelçao do Conselho FIscal e fixação dos seus

..l L' o 246 d
' vencImentos; e

_______�_-____________
lia el n. e .

FEDERAC
-

O' 'N' S 15-11-1955.
c) _ eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/19ôO a

,

. "A ·DAS I OU IRIAS DO EDEVALDO LISBôA, para
311'5/1961, bem com\) a fixação dos seus honorários.

I
Itajaí, 1° de abril de 1961.

ESTADO DE SANTA CATARINA
exercer o cargo de .Fiscal

PELA DIRETORI}\:
." Geral, padrâo N, ,ie prqvi- Idro Antônio Prado _ Diretor Técnico

/ menta efe�ivo. do Quadro

EDITAL DE ELEI(ÃO único do Município, com

• exerdcio no Departamento
Convocação do Conselho de Representantes para ((. eleição da Fazenda. \

da diretoria conselho fiscal e delegados á Confede1'a§Jão
Na�ional da Indústria, biênio 196.0/19'62.

Pelo presente edital ficam convocados os senhores

membros do Conselho de Repre,sentantes desta Federação,
para se reunirem na séde da entidáde, á rua Araujo Fi

gueiredo, nO 5; em Florianópqlis, no dia 30 de abril de

1960, ás nove (9) horas, para eleição da diretoría e con

selho fiscal desta Federação e de seus delegados represen

tantes junto á Confederação Nacional da Indústria e r,es

pectivos suplentes; l?ara o biênio 1960/1962, tudo se con

formidade da lei e atendendo as instruções baixadas com

a portaria ministerial nO 44, de IOde abril de 1960.

Para as citadall eleições, o registraI de chapas' estará
aberto na séde acima referida, desde ás nove (9) horas do

dia 29 a 30 de abril de 1960, ás nove (9), conforme o dis-
I

posto no artigo 49, da Portaria N° 146, de 18 de outubro

de 1957.

SRTA. VERA l. DAURA

amizades, que', na oportuni
dade d(e ,tão auspiciosa data
lhe tributarão as mais sig
nificativas provas de aprêço

zes pais na rua Lacerda Cou

tinho, 13, Vera recepcionará suas amíguínhas ,e admirado
res para uma festinha.

Os de, O ESTADO, associando-se às homenagens que
lhe serão prestadas, formulam-Ihe e aos seus venturosos

genitores ós melhores votos de felicidades.
.

ANIVERSÁRIOS
SR. . AGRIPA DE CASTRO

FAZEM ANOS HOJE:

- sr. Zenon :Victor Bonnassis
- sr. José Vitor Garcia
_ sr. Herculano ,C. Faria
- sr. Newton Ferrari Mafra

FARIA

Com satisfação registamos
no dia de hoje, o aniversário
do sr. dr. Agripa de Castro

Faria, elemento destacado
em os nossos meios sociais e

culturais.
'As muitas homenagens de

qus fôr alvo juntamos as de

O ESTADO com votos de
.

crescentes felicidades.

SRTA. NAIRA DA GLóRIA
CAMPOS

Assinala a data de hojel o
aniversário da gentil e pren
dada senhorita Naira da
Glória Campos, filha do sr.

Orlando Campos & de s:ua es

pôsa d, Jandira Campos.
As felicitacões de O ESTA.-

I
•

DO.

------ --_.�-

--� \ --......._.�

s rge com sua

maior o.vidade!
O novo ângulo-Ideal 130

,;..,.de ponta rígida
é mais claro que as penas

curvas convencionais �
A caneta Pilot

assegura escrita

suave e bonita sempre!

PIIO..T"77"
o
'"

�
"
..
c

;;

exija também tinta Pilot

PllOT PEN DO 8RASlllTDA.
R. Conde do Pinhal, 92 - ].0 ando
Caixa Postal, 3986 -' São Paulo

Florianópolis, 8 de abrH de 1960,
Celso Ramos

Presidente

,
.

cJ\� U{�.L-oL--.

contecimenfos SOCIais

eeber o. "socíety" para um "c'Oq" •
'--, xXx --

'

I
O Bar do Lux Hotel terminou a

noite de domingo com a bõa música
(:e Dolores Duran

-- xXx --'
Ligia M'Oelma,nn recebeu a visita

de seu noivo Deputado Doutel de An
drade - Estamos informados que 'Os

noivos marcaram encontro no altar da
Capela Santa Antônio no próxima
dia 4

-- xXx--
Grande espectativa reina na cida

de de Itaiaí para a realização do des
file Bangú no próximo dia 23 _ Quem
receberá a bonita faixa 'Miss Elegan
te Bangú Itajaí"?

u
,..'

PROGR'AMA DO· MES
__

�

DIA, 17 _ Soirée Infanto _ Juvenil I !
Infantil -l!'Inícib às 16 horas _ haverá

I

v

DIA 21 - ;Encontro, dos Brotinhos

'pIA �q ;- Encontro dos Brotinhos '

DIÁ 28 _ rslngo das Jóias - - SOCo Amparo à ?,:elhice.

(ia. Calarinense de Cimento Portland
ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN,ÁRIANoticias da

Prefeitura

Prefeitura Municipal de

Flor;anópolis, .1. de abril de
1960,

OSVALDO MACHADO

MINER1ÇÃOl SUlBRASILEIRA S. A.
.ASSEMBlE'IA GERAl.ORnINÁRIA

Prefeitura Municipal

Pelo presete, 'ficam cO:1Vocados os srs. Acionistas, para
a assembléia geral ord�nária desta Companhia, a se rea

lizar ,em sua sede social, em Salseira, nesta Cidade, às 15

horas do próximo dia 22 do corrente mês e que terá por
fim:VEND:E-SE

,Um t,erreno, 310 mil me- a) _ deliberar sôbre o relatório da Diretoria, balanço,
tl'OS quadrados, com grande, demonstração de canta de lucros e perdas .e parecer do

Tratar com o sr. GUHher'l Conselho Fiscal, ,relativos ao exercício findo a 31 de de

me ,steinmetz em Palhoça. ,zembro de 1959 e bem, assim sôbre a distribuição dos lu-

pastagem e muita lenha. cros; ,
"

,

.

b) _ elerç�o do Conselho Fiscal e fixação dos seu�

v{\ncimentos; e

c),., eleição da Diretoria para a gestão de 1/6/1960 a

Um terreno de 144m. QUadra-131/5/1961, bem como a fixaç�o dos seus honorários.
dos, com frente para a rua Duarte Itajaí, 10 de abril de 196G'.

SChutt.el, preço de oca,tão. I PELA IiHRETORIA:
Tr�tn.r a rua Ill:ldre Roma, 62. Idro A1l'tônio Prado - diretor comercial

VENDE-SE

Stc..J
�SSS%SSS�SSSSS�SS�SS,
Sei! Estás desanimado

Mas não seja derrotista

Vote em CELSO e verás
Um govérno progressista!

DEFINIÇÃO POSITIVA

Perguntado pelo reporter da Rádio Anita Gari

maldi, como encarava a eleição. do Deputado Braz Al

ves para a Assembléia, o Deputado Evilásío Caon, lí
der do PTB' naquela Casa, secamente assim decla

rou: .

_ Considero uma traição ao meu Partido!

NESTA, SOBREI!
,O deputado. Ruy Hulse eleit� Vice-Présidente da

Assembléia, ao ser solicitado para • declarações· pelo
reporter da Rádio. Anita. disse que considerava 'Os

votos recebíüos por aquele cargo, como.,uma "iridis-

creção.'" dos seus colegas.
.

Até hoje se está procurando saber o. sentido. exa
to. da declaração. do ilustre parlamentar.

SUPREMA LISONJA
A melhor. no entanto, dessas tiradas ligeiras. foi

a do brilhante radialista Chico' Mascarenhas que no

microfone da Rádio Anita se referiu ao Chefe do
Executivo catarinense da seguinte forma:

- E,�se "excelso" Governador Heriberto Hulse . ..

. Assis, sim ... mas assim, também não seu Masca
renhas ...

CONVERSA DE ESQUINA
C'Omentá.rio. de um udenista que cnnversava na

esq-uina do Chiquinho, Iogo depois da eleição na As
sembléia Legislativa:

Meu partído acaba de enfraquecer com a aquisi
ção. eorn a "aquísíçâo" de mais dois traídores ...

Se tu queres no govêrno
Trabalho e austeridade

,

Deves votar com consciência,
Com honra e dignidade

S:S!'%S>rlSS�f,;"'�"!%�"t-c::a:"=:';;"4:::%:n:%'k

n �.

Ue J.ae..
'%S%%S%%%$$SSSSSSS%SS%S%

. DR. BIASE FARi\CO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios meris
truaís, varizes, exame pre-nupcíal, tratamento' pra-natal.
Alergia. Afecções da pele.
Raios �nfra.,.ver�nelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
Diáriamente. exceto aos sábados. das 14 às 18 horas.

,-

ATEr�(ÃO
.

( Aulas. part,i�ula:çe.s para alunosjda
. 'g_]Itasial -,- Rua qj"isp�m Mira, 43.

.r,.�•••.•.•.••.....•.õ•••••õ•••••••
-

STUDIO JURíDICO I
•

••
•

• Advocacia em geral no Estado de !: -
• Santa Catarina "

I Mauricio dos Reis _ advogado :
: Norberto Brand _ advogado I
: O

-
.

• Correspondentes: Rio de Jãneiro �
- São Paulo :
1._ Buenos Aires .t.Londres
:' :
• Man sprícht Deutsch •

: Englis� spoken :
: On parle français •

! Ed. Sul América 5.0 andar _ Tels. 2198-2681 :
'.

. -
••• II..Qf.fj.ft••••••••Cl•••"'@'•••••o(.t....�•••••Q •

._-_._ .

SERVICO DE RAIOS X
,

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMElA OUTRA
Drs. J. A. N_óbrega de Oliveira

Ewaldo J. R. Schaefer
Exames do. Estômago. - Vef'icula Biliar � Rins

:r'Orax"_ Oss'Os _ Intestino., etc.

Hister,osalping�g-rafia Radiografia Obstétrica'
(Gràvidêz) --< Radio.l'Ogia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODBRNA MARCA
SIEMNS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

RADIOLOGIST.AS :

AIPED ITIVOS
'�USIC"A DOS
DIARIAMENTE 0ilI.8/9AsP3I1S,

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Milida Catarinense:
Função Policial

'E S T R U T U R A M I L I T A' R

modêlos
, .

ümcos e

exclusivos

f

• ..,#'_._-�

A interpretação do nome lavras "polícia" e "miiltar",
POLÍCIA ,MILITAR tem .sus-

. cujos significados, aparente
citado muitas vêzes a curio- mente, exprimem funções
sidade de algumas pessôas diversas. O têrmo "polícia"I

.

'

já acostumadas com os ra-. abrange uma grande varre-

tos e cousas relacionados
I
dade de atribuições intima

com a nossa tradicional Mí-I mente relacionadas com a

lícia estadual. E isto é mais: vi�a social das populações e

curioso quando sabemos que
I
cuja importância e comple

desde sua criação, em 1835, I xidade residem na difícil ta
quando recebeu a rt;enomina- refa da manutenção da or

ção de Fôrça Policial Mílí- dem e segurança pública.
tar, teve sucessivamente ou- Enquanto que a palavra "mi
tras nomes, conforme ia litar" nos lembra logo fôr
sendo reorganizada e am- ças armadas com a funçãoque opinar pela reserva, poderá faze-la,
pliada nos seus serviços: de defender a honra e a inna Relojoaria Muller mediante o paga-
Corpo de Segurança (1894), tegridade do país, o que nãomenta de Cr$ 100,00, para cada festa.

DIA 30 _ SABADO Regimento de Segurança' deixa de ser também atri-

Soirée em homenagem ao Exmo. Sr. Governa- (1912). Fôrça Pública (1917)

I
buíções das Polícias Milita

e finalmente Polícia Militar, res do Brasil.dor do Estado, pela passagem do seu aniversá-
rio natalício. a partir de 1934. \ De acôrdo com a Consti-
Provável atração artística do Rio de Janeiro Agora que se verifica no

I'
tuição Federal, as Polícias

Solicitamos, mais uma vez aos srs. associados, a fi- seio dessa secular Corpora- Militares são consideradas
neza de ao ingressarem no Clube, exíbírem sua iden-

, ção um movimento em prol fôrças 'auxiliares, reservas do
tificação social. de vencimentos condígnos, I Exército, com uma função

---------. --- - . - . - - - --------
com uma campanha que vi- primordial, qual seja a de

VENDE SIE sa esclarecer e demonstrar o I manter a ordem e a segu--

que ela necessíta . para se rança pública, nos Estados,Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante tornar mais útli, eficiente e ,I Territórios e no Distrito Fe-
Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in- à altura de sua nobre fun- deral, Em face de sua posi-vemo, 3 quartos. copa e demais dependêncías, ção, é interessante abordar-I ção ao lado do nosso Exérci-Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sa-

II
mos o significado de seu' to, sua estrutura é necessà ..

la 501. Fones: 2198 e 2681. atual nome. Iriamente militar, enquanto
Várias tem sido as inter- que sua função na socieda------_,....'--------------

pretações mo t i v a das da i de é essencialmente policial.INSTH'UTO NACIONAL DO PINHO composição destas duas pa-I Em Santa Catarina, a nos-

Deleg�cia Regional de Sanla ('alarina
EDITAL

ABRIL

DIA 17 - DOMINGO DE PJ\.SCHOA
Dàs 15 às 19 horas. Soirée infantil, com a tra
dicional entrega de presentes à garotada.

--x--,
Às 22 horas. Soirée para adultos, com

tação de novidades na orquestra.
NOTA: Não haverá venda de mesas.

apresen-

O SÓClO

OBS.

GRANDE OPORTUNIDADE
FUN(ÃO DE CHEFIA

•

Faço saber aos Senhores Madeireiros que por ordem Precisa-se de elemento capacitado, especialízarro em
da Presidência dêste Instituto, excepcionalmente,' para

I'
Mecânica Industrial ou Química ou ainda Eletricidade.

êste exercícío, foi prorrogado até 30 de abril do corrente Os candídatos poderão apresentarem-se munidos de
ano, o prazo para a renovação de registro de serrarias de I seus documentos na LIQUIGAS DO PARANA STA. CATA-
pinho e mista exportação. RINA S/A (Estação de engarrafamento) à Réta das Cam.

Joinville, 3. de abril de 1960 pinas - S. José - Horário das 14,00 hrs. às 18,00 hs. So-
Heitor d'e Alencar Guimarães' Filho Licita-se a hão comparecerem aqueles que não estiverem

Delegada Regional devidamente capacítados.

SINDICATO DOS CONTABILISTAS
D'E FLORIANÓPOLIS

sa Polícia Militar exerce as IMPO�STO SINDICALI mais variadas missões no

I policiamento' civil, quer pre- COMUNICAÇÃO
ventíva e repressivamente A Presidência, do Sindicato dos Contabilistas de Flo-
cuja' natureza dos serviços. ríanópolís leva ao conhecimento dos interessados que foi
muitas vêzes, no interior do aprovada pelo Senhor Delegado Regional do Trabalho em

Estado, são exercidos em ca-
I
Santa Catarina a proposta para a elevação do Impôsto

ráter quase que exclusivo! Sindical de Cr$ 50,00 para Cr$ 150,00, conforme ofício
pelo seu pessoal, daí porque nO 865, de 31/3/60, daquela Delegacia.
se costuma dizer que o solda- E para os efeitos legais faz a presente comunícacão.
do de polícia é "pau pr'a tô- Florianópolis, 4 de abril de 1960.
da obra". Wi(son Eder Gra!
Nossa Polícia Militar, por- Presidente

tanto é um órgão essencial-
_

t r
.

I d ât SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDuSTRIAi'men e
_ �o ICIat, e

. cI�rta er

I
DA CONSTRUCÃO CIVIL DE F.LORIANóPOLIS SÃC>necessarIamen e m I I a r,

.
-

-

B GUACU
. ,

exigindo, para o bom desem-
'

I

JOSE E I
-

penho de �uas missões, um,'
. E D I T A Lpessoal devidamente prepa-Irado moral, intelectual e fí- Pelo presente EDITAL, ficam convocados os associa-

sicamente. ,'dOS dêste Sindicato, em pleno gôz�. de seus dire�t�s�sindi-
. -

. . , cais para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, emA mIssao políclal quando
.

.. .

10 dI· .

'

.' sua séde social na Rua VItor Meírelles, 18, no dia ,e
e a e exehcída com verdadeí- '

_. .

- •. _ • l. abril de 1960 às 8 horas da manha, em pnrne.ra convoca-1'0 espírito público e honestí- '.
h

.

'" cão e às 9 horas em segunda, para tomarem con ecimen-dade profíssíonal, e bastante - ,

. .

.

d E to e deliberarem sobre a seguinte:onerosa e arrisca a. por
ORDEM DO DIAse tratar de uma atividade

árdua e constante, necessita
sempre de homens abnega
dos e destemidos que, à tôda
hora e em qualquer cír .

tâncía, ponham à prova sua

capacidade profissional e

noção de dever em ocorrên-.
cías qas mais diversas, com o

risco até da própria vida.

(COLABORAÇÃO DA CAM
PANHA PRO'-VENCIMEN
TOS CONDÍGNOS).

10) Escolha de delegados para representar o Sindicato
na Convenção Municipal, e no III· Congresso Sindical dor:

Trabalhadores de Santa Catarina, a se realizar no dia 23

de abril;
20) Assuntos Gerais.

Florianqpolis, 7 de abril de 1960.

Ednil Gomes Ferrão . Presidente
-- - - ,----------'-------

AULAS PARTICULARES

Rua Feliciano Nunes Pires - 12

! V A Nr O T E R R I V fI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAMINHÃO CHEVROLET 6,'500

CAMIONETA, CHEVROLET 3.100

" ,

-custo /mínimo por tonelada/quilômetro!
1

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

de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má.
ximo de eficiência já alcançado em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re

duzindo o custo de operação e o desgaste
das peças vitais, ê�te poderoso motor Chevrolet
é econômico em todos os sentidos

,

.�

�

.� ':.1
'g! "1

, iJ
I

'>(\:�

vendas com facilidades e pronta entrega
I

�:

CARLOS HOEPCKE S.A. - Comércio e Indústria

RÁDIO GUARUJÁ

VENDE-SE
C E N T R 0:

T3réve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
Lívíng, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro

social, cozinha, qu�rto empregada, banheiro
empregada, área de serviço e/tanque, play ground
e garagem
Avenida Rio Branco.

-----------X----------

Apartameto Térreo
Avenida Hercílio Luz

----------X-----------

"- G R O N O M I C A:-

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

X

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construída
Rua Graciliano Ramos

��-------X----------

Terreno c/ 360 m2.

Rua Almirante Carneiro
----------.X

E S T R E I T 0:-
Terrenos (Próximos futuro Hospital

Protestante)
Rua Ara·cy Vaz CalIado

----------X-----------

Casa Residencial (Próximo à Praia)
.

Rua José Elias

-----------X-----------

c O QUE I R O S:-,
Terreno c/ 330 m2.
Próximo ao futuro Hotel

----------X-----------
. C A NAS V I E I R A S:�

Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 mz.
Cachoeira

-----------X----------�

ALU&A-SE
,� E N T R 0:-

Dispomos de 3 clientes para
casas resídênciaís, ou apartamentos.
s�ndo uma com garagem.Rua Cons. Mafra, 30 - FlorianÓpolis - Sta� Catarina '*

----------------------------------�----------------------

E�itall��a rrefeitura' MUDici�al, �e floriaDÓ'�olís
De ordem do Sr,. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento do� 5r5. contribuintes Inscritos em Dívida

Ativa, âb.aixo relacionados, que não �endo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-·
dos para Cobranei Executiva. � ?:.;:�+!���,,�/ D�. Alamir B. C. Faria'
DEPARTAMENTO

·

JURíDICO, 29 de Março de 1960
.

-�� ,,�- -

t

Procurador Fistal
NOME RUA

Celio Veiga
IMPOSTO
Predial
Predial
Predial
Conto Assístencía Social
Conto Assistencia Social
Conto Assístencía Social
Conto Assistencia Social
Conto Assistencia Social
Predial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Pred-ial
Preddal
Predial
PrelHal
Predial.
Predial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Predial
Pred,ial
Predial
Conto Assistencia Social
Predial e Territ0l1al
COnto Assistencia Social

da letra I, dos, contribuintes do
IMPOSTO
Predial e Territorial
Predial e Territorial
Territorial
Predial e Territorial
Pred:i.al

.

Predial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial r

Territorial
Territorial
'1'erritorial
Pred-ial
'1'erritorial
Predial
Territorial
Pred·ial
Pred·ial
Predial
Tej:r�torial
}1

Idemoro ozono
Idiomar Vírgllío Vieira
Ieda Steiner Simão
Igreja Adventista de Florianópolis
Igreja Batista
Igreja, N.S. da Boa Viagem
Igreja de N. Senhora
Igreja N. S. do Monte Serrat
Ilma Carminati
Ilma Napoleão Carminati
Ilson Calazans
Iluza crak,leir
Ina B. da Silva
Inacia Mauricio Moreira
Inacio Catarinense Costa
Inacio João Vieira
India Rosa Alves
Iolanda Martins
Iolanda Santos da Silva
Iolara Ventura Marcolino
Iolina Machado
Iracema Cardoso
Iracema Coelho
Iracy Silva
Iria Hermelínda Cardoso
Irtneu Ferreira
Irineu Joaquim Bernardes
1rineu Lessa
Irineu Ramos Pinheiro
Irmandade Ortodoxa Grega S. Nicolau
Irmandade N. do Rosario
Irmandade Damas de Caridade

Julio Moura
Visconde de Ouro Preto
Pantanal .

João Mota Espezim
José Maria da Luz
Morro do Antão
João 'Mota Espezim
Vila Operaria
Padre Schrader
Benjamim Constant
Germano Vendhausen
Maria Julia Franco
Caiera
Antonío Carlos Ferreira
Laura Meira
Nova Descoberta
São Vicente de Paula
Monsenhor Topp
Caeira
Padre Roma
João Carvalho
Morro do Cocoto
Lauro Linhares
Servo Franzoní
Cruz
João Mota Espezim
Servo Borja
Tenente Silveira
Bulcão Viana
Çrispim Mira !
'. Continuacão

RUANOME
Irmãos Almeida
Isabel Bernardino Figueredo
Isabel Cabral Pereira
Isabel da França Moreira
Isabel Umbelino Silva

Isac Kolenda Lemos
Isaura Vitorino da Silva
Isolete Sprada
Israel Gomes Caldeira
Ivaldo Benjamim Franco

Ivaldo Bemjami Porto
Ivam Bastos de Andrade
Ivo Bez

Ivo Gandolfi
Ivo Geraldino de Andrade'
Ivo Gomercino cfê- Souza
Ivo Olíveíra
Ivo Ormino de Andrade
Ivo Seermann

.

Ivone Lisboa
Ivonete Braga Adriano
Jac! MOl'fim
Jaci Sandrini "

Coqueiros
Capoeiras
P"co Carnmuru
14 ,de Julho, 886
Tereza Cristina, 560
Navegantes
Boa Vista
Butiá
José Cândido r'a Silva
Antonieta de Barros
Antonieta de Barros
Srev, Tibau

Iracema
3 de Maio
1502-1

Graça
J101_':'_10
Serw. Sanford
Garcia
Caixa da Agua
l003-3
M-achacfo
404.-a

ANO
1956 a 1959

1958
'1959

1958 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1957 a 1959
1958 a 1959
1958 a 1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959

1959
1957 a 1959
1956 a 1959

1959
1959
1959

1956 a 1959
1959

1957 a 1959
1957 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959

Estreito
ANO

1959
1956 a 1959
1956 a J959

1959
1958 a 1959
1956 a 1959

1959
1958 a 1959

1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959
1958 a 1959

1959
1956 a 1959

1959
1959

J956 a 1959
1956 a 1959
1959
1956 a 1959

TOTAL CR$
406,80

,

274,50
1. 73060
1.565,40
1.809,60
6.952,00
1.107,60
4.112.60
378,60
557,80
550,80
749,40

1.106,80
61880
759,40
419,80

2.728,60
743,80
315.20
877,60
759,40

1.723,60
270,80
119,00

27.85500
324,80
591,60
384,60
856,20 ..

8.812.60
7.003,60
3.310,20

TOTAL CR$
402,40

1.341,00
17.80880
3.405,20
456,40

7.199,80
112,50
297,20
718,00

6.317,60
5.989.60
1.968,00
984,40

7.302,40
64560
178,40

3.773,60
25,20
799,90
76Q.40
646,40
241.60

6.716,80

PROGRAMAÇÃO PARA O

DIA 12 DE ABRIL DE 1960

(TERÇA-FEIRA)
Às 6,35 - RANCHO ALE

GRE

Às 7,05 - REVISTA 1\1A

TIN1\L

Às 7,55 - A VEMAG lI'f

FORMA

Às 835 - UM AMIGO A

SEU LADO

Às 9,05 - TELEFONE PE

DINDO MÚSICA
Às 1030 - ANTARCTICA

NOS ESPORTES

}\.s 11,05 - MUSICAL CO
PACABANA

Às 11,3:1 -- PARA MUSI

CAL CHúNTECLER

À� . 11,55 REPóRTER
ALFRED

FORMA

ÀS 12,25 _.:._ A VEMAG IN

'I.s 12,30 - CARNET SO

CIAL

Às 12,35 - ENQUANTO
VOCE ALMOÇA
ÀS 12,40 ENQUANTO
VOCE ALMOÇA
Às 13,35 - CÓNVITE À

I MúSICAÀS 14,35 - TRtO CRUZ DE

MALTA

Às 15,05 - SHOW MUSI
CAL R. G. E.

Às 16,00 - A VEMAG IN

("ORMA

Às 16,55 -- REPóRTER
Il,.LFRED

Às 11,45 - MUSICAL LO
TEI.1A DO F,8T1\DO
Às 18,10 - RESENHA J-7

Às 18,55 - A VEMAG IN
FORMA

Às 19 00 - MOMENTO Eo-
7 PORTIVO' BRAHMA

ÀS 20,05 - FALA O CON
VIDADO

ÀS 20,35 - TELEFONE PA
Rà OUVIR
" Às 21,00 HEPÓRTER
ALFRED
ÀS 21,05 - NO MUNDO DO
CRIME
Às 21,30 - A VEMAG IN

FORMA
Às 22,05 - GRANDE IN

,cORMATIVO GUARUJA'
As 22,35 - OS SUCESSOS

DO DIA

'", TELHAS. TIJOLOS :'{
CAL'E AREIA

IRMAOS BITENCOURT
CAI� BAOARÓ • fONE 100!
ANTIGO DEPÓSITO OAMfANf

UMA CASA DE MOR.ADIA,
. LOCALIZADA A RUA TE
NENTE SILVEIRA. 76, ES

QUINA ALVARO DE CAR-'
VALHO.

INFORMAÇÕES A' RUA
JERONIMO 'COELHO, 273.

._-----_._----.-

ALUGA ..SE OU
VENDE ..SE

Confortável residência sita

à Av. Hercílio Luz, com dez

comedes. TRATAR !'ELO

TELENONE 2236.

RÁDIO ,GUARUJÁ
PROGRAMNÇÃO PARA O

DIA 10 DE ABRIL DE 1960

(DOMINGO)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE p. CATARIN.A

,

Quero sentir-me útil aos outros, levar uma vida normal e dou graças pelo
muito que recebi. Com o auxílio que me prestaram, hoje estou a caminho
da reabilitação e· confiante no futuro. Existem porém ainda milhares de
crianças sofrendo o mesmo dra-ma que sofri. Crescem sem amparo, sem ale
gria, sem horizontes. Vêem as outras crianças correr e brincar, enquanto elas,

-vilão podem andar, sentem-se isoladas e esquecidas.
-

! Está em suas mãos modificar o destino destas crianças e torná-las também
úteis e felizes. Colabore generosamente na Campanha _ cada cruzeiro arre

cadado será uma oportunidade a mais para minhas amiguinhas!

• •

Não peço piedade, quero
apenas uma oportunidade 00 o

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Ajude-nos a concluir o novo Centro-Escola de Reabilitação In
fantil. que a A. A. C. D. está construindo na Av. Prof. Ascendino
Reis, São Paulo. Será o mais moderno da América Latina e

servirá de padrão para outros Centros em todo o Brasil. A
estrutura de cimento já está terminada e, com seu apoio, o novo

Centro-Escola será inaugurado no Início de 1961.

Envie o seu donativo para Av. liberdade,
8�4, 6.0 andar, ex. Postal, 1773 - ou para
qualquer Banco de São Paulo" em nome da�

CAMPANHA PRÓ- CRIANÇA DE EITUOSA
PROMOVIDA PELA

ASSOCiação DE aSSISTÊNCUI à CRllINça DEfEITUOSA
COM A COOPERAÇÃO DAS SEGUINTES ENTIDADES:

Pavilhão Fernandinho Simonsen - São Paulo e Associação
Sanatórlo Inlanlll Cruz Verde - São Paulo e Soe. Campinelra
-de Recuperação da Criança Paralitica - Campinas � Casa!

da Esperança • Santos • Esc: N. Sra. de Lourdes • Santos

• Assoriação Paranaense Ih, Reabilitação • Curltiba (Pr.)

Presidente de Hocra: Theodoro Quartim Barbosa

Presidente da Campanha: Senhora Roberto Alves de LIma

Diretor Executivo' Jayme Torres

Tesoureiro: Luiz de Oliveira Barros

Presidente da A. A. C. O.: Dr. Renato da Costa BomfiJT'

II
�
I \

SERVICO MILITAR
�

"JOVEM, VOCÊ JA' SE ALISTOU PARA O
SERVIÇO MILITAR?" BEM INFORMADO

E você sabia?

MANTENHA-SE

a) _ que em cada Município do Estado de Santa Cata
rina existe uma JUNTA DE ALISTAMENTO MILI
TAR ( J A M ) cujo Presidente é o Prefeito Mu

nicipal?
b) _ oue as �AM são ligadas à 16.a C. R. e com obriga

ções e atribuições definidas pela Lei do Serviço
Militar?

(') _ que nos Municípíos em cujas sedes existem Corpoa
de Tropa do Exército, funciona a

REPARTIÇ�1ALISTADORA ou ORGÃO ALISTADOR (OA) ui'
as mesmas finalidades? '

-

.

(lc:

A T EN' Ã O ,ti��aAulas particulares para alunos da da r
.

1 R
). o

asia - ua Crispim Mira, 43.
'16

Guarujá-Noficias
DÊ SEGUNDA A SÁBADO
- Em 1420 kcls., e 5.97:> kcls.
7,55 _ A Vemag Informa

8,55 _ Repórter Alfred

11,55 - Repórter Alfred
12.25 _ A Vemag Informa
16,00 ,_ A Vemag Informa

16,55 - RepÓrter Alfred

18,10 - Reesnha J-7

18,55 _ A Vemag Informa

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

22,05 _ Grande Informativo
Guarujá

"o mundo em sua casa".

Florianópolis, Terça-feira, 12 de Abril de 1960 I'
_.... a ....._.....,..,.,..._.....__..............._.. �_.,.__ ..__--. .. " ...... ;o>,..,..,... _,_,..--••_ .. "t

Em 1960, o grande Recenseamento
Duzentos Países e Ierrifórios Empenhados no Mais

Completo Recenseame-nto da História.

pecialistas paquistanês e

alemão que lá se encontram

enumeram, como alguns
dêsses problemas, a disper
são das 3.000 ilhas que inte
gram a república! a grande
variedades de linguas e dia
Ietos, as grandes distâncias
entre os povoados.

Uma cabana mal plantada no meio da mata, um barco de pesca no anco

radouro de algum rio remoto, a barraca de um nômade, no meio do deserto, ou

um apartamento de luxo, na cidade grande _ todos viverão êste ano um àconte
cimento comum: vai visitá-los um recenseador. Em mais de 200 países e territó

rios, conforme indicam relatórios das Nações Unidas, a contagem vai ser feita pa
ra o Programa do Recenseamento Mundial, 1960.

Até agora já foram ultimados 68 censos, desde que começou a 'série pro

gramada, e já estão em elaboração mais 134 contagens demográficas. Na década

anterior, foram recenseados 150 países e territórios, o que já constituiu uma ver

dadeira façanha, em comparação com os esforços do passado.

.São problemas e situações
que será preciso enfrentar
_ e resolver. Para auxiliar
na medida do possível, a so�
lução, os técnicos das Na

tos Sociais, Departamento riosos que surgem, nos luga- ções Unldas já publicaram
Demográfico. res masi distanciados do manuais que, em linguagem
No caso do Escritório de mundo. Por exemplo, em clara e direta, indicam as

Estatísticas, as preparações Hong Kong a dificuldade é metodologia.e a prática mais

para o recenseamento do fazer a contagem de famí- aconselháveis para os esfor

ano corrente começaram em lias de pescadores que vivem ços censitários. Promovem

1954, por solicitação da Co- normalmente em seus bar- também recensamentos ex

missão de Estatística das coso A solução encontrada perimentais, para: estudos e

Nações, Unidas, órgão inte- foi recensá-Ias com antecipa- divulgam as mais recentes e

grado por representantes de ção, no dia de Ano Novo bem comprovadas inovações
15 países membros. Desde (chinês), quando todos vêm mecânicas e outras capazes

então, e funcionando como a cidade, para comemora- de, facilitar o 'trabalho.
uma espécie de centro de in- ções, Em Bornéu, o especia- Acham aliás, que o recensea

formações do recensaemento -Iísta das Nações Unidas via- menta de 1960 será predomi
mundial de 1960, o Escritório íou pelo interior, para sen- nante realizado com o auxí
estimula govêrnos na realí- til' melhor as condições em lia de cartões perfurados, em
zação dos censos, tem publi- que se processará o próximo pleno domínio da eletrônica,
cada manuais sôbre coleta e censo. Há lugares acessíveis embora alguns países ou ter

processamento de dados e, num jIpe, há os que se po- ritórios ainda estejam dis-
'

em cooperação com a Assis- dem alcançar de barco, ao postos a usar o velho ábaco,
êsse será o primeiro recen- têncía Técnica das Nações longo dos rios, mas há, pior para as suas enumerações.
seamento. _Unidas, vem ajudando a pa- do que tudo, o hábito de cer-

. E assim vai se responder,
"

trocinar a criação de cen- tos aglomerados humanos de em escala mundial, à inter-
Cada enumeração .._ um

"
tros regionais, para o treina- mudas de um pouso para, OU,- rogação urgente: quantos so-

projeto nacional, mas as
menta e aperfeicoamento de tro na clareira de uma flo- mos? Todos sabem _ e o

Nacões Unidas estão ajudan- I
f

. .. �.
-. A

I
uncionarios nacionais, espe- resta, sem qualquer razão Escritório de Estatísticas da

d;o muitos govern?s ---.: quan- cializando-os em questões aparente. A Indonésia, cujo' ONU sabe melhor ainda _

do solic�tada - as vezes na
I censitárias modernas. Nêsses primeiro recenseamento co- que um 'recenseamento é

realizaçao do censo, outras . , .

A

l'
-

d till I casos,
muito do aUXIlIo pres- mo país independente será o

loperação
complicada e dis-

vezes na ava iacao e u 11-
t d íses d A' '" d t t dí

.. ,

_

-

..
a o a paises a SIa e !c.X- o ano corren e, apresen a pen tosa, mas ímprescíndí-

za?ao .dos dados COlIgId�s: N� tremo Oriente foi tornado dificuldades típicas, Os es- velo
prrmerro caso, o aUXIlIo e

fornecido pelo Escritório de
possível por uma doação de,
300.000 dólares, em parcelas 1Estatísticas das Nações Uni-

,. anuais, até 1961, feita pela
das, ao passo que o auxílio

F d
-

F d d E t d
I

, un açao 01' (IS S a os (
correspondente a segunda U 'd

'

!f I
.

1 I mos.
ase _ ograr o mais amp o

valor da enorme massa de

I
Os especialistas mandados

dados coligidos - é da alça- pela ONU descrevem, em seus

da da Repartição de Assun- relatóríos, os problemas cu-

Na série de 1950, conside
ram os especialistas censítá
rios da ONU, o incentivo, ·em
muitas regiões, era descobrir

a situação real do país, ou

território, depois da segunda
Grande Guerra. Entretanto,
para o Censo de 1960, o in

centivo é a necessidade pre-

I mente de informações, para
servir de base aos planos de

, desenvolvimento economico
I
e social, qual o potencial dis-
ponível de mãe-de-obra, de

quanto se precisa, em maté
ria de viveres alimentares,
quantas escolas precisam ser

c.onstruídas. E para muitos

dos países que vão participar
do grande esfôrço de 1960,

TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO'
ESTREIA ESTREIA

DIA 12 ÀS 20,30 HORAS

DERCY GONCALVES
�

COMPANHIA DE TEATRO COMICO
,DE�CÍ MAIS DERCÍ DO QUE NUNCA
EXPLOSIVA DE COMICIDADE EM:

I "LA MAMMArr
2 atos e 5 quadros de Andre Roussin

Tradução de H. Pongetti.
-------J(-------

I

EM DUAS HORAS VOCE VAI RIR POR
UMA SEMANA INTEIRA

-------J(-------

,N E G Ó ( lOS E M G E R A L

[
;ASAS TERRENOS E APARTAMENTOS,
Rua Gerônimo Coelho '-B. -' Sala � 1

Edifício João Alfredo
V. S. De$eja Inmprar ou Vender Casa,

Terreno ou Apartamento
20, LOTES DE TERRENO

TEMOS PARA VENDA, LOCALISADOS NA COMARCA
DO PEIXE - SATELITE DA N0V:A CAPITAL.

TOTAL o-s 200.000,09.

Uma Única Semana Com As Seguintes Peças:
DIA 12 e 13 "LA' MAMMA".

•

.

DIA 14 e 15 "MISS CARATA".
DIA 16 e 17 "A SEMPRE-VIVAH•

-------J(-------

Ingressos a venda a partir de segunda-feira
durante todo o dia na Bilheteria do teatro!

---J(---
Pela Primeira Vez Em Florianópolis a

Fabulosa Dercí Gonçalves. Estreia dia 12

MERCURY 47
VENDE-SE COR PRETA, BOM ESTADO, PNEUS

NOVOS C/8.078 K. - 4 PORTAS.
SUBMETE-SE A QUALQUER PROVA
COMINHONETE INTERNACIONAL EM PERF'EITO

ESTADO.

NO AEROPORTO E ,BARREIROS
Maquinário Para Fabricacão

Caramelos
deMAGNIFICOS LOTES A VENDA

fARROS VENDE-SE
COMPRA-SE E VENDE-SE CARROS USADOS

HIPOT!ECA
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 pi ansa para caramelos recheados
1 máquina para pastilhas
1 mêsa de ferro (a quente e frio)
Demais pertences, como tachos. fôrmas de rapaduras,

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

EMPRESTAM-SE GRANDES PARCELAS SOB HIPC,
fF.CA SUBMETENDO-SE A PROPOSTA A APROVAÇAO
DOS DIRETORES.

LOJA DE TECIDOS e
ATELIER DE COSTURAS NO CENTRO
VENDE-SE OU SE TROCA POR CARRO

são PIULO 'E RIO , Conte sempre com a Real para a

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

Viagens diárias pelos
Super-Convair da Real

Vá e volte
pela "Frota
da boa viagem"

I

"

Rua fclipe Schmidt, 34 • tel, 23�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• Florianópolis, Terça-feira, 12 de Abril de 1960

IOITOU "O ESTADO" L1'DA.

O S&;adeJ.
Rua Conselheíre ])..lfra, 160

Telefone 3022 - Cxa, Postal l:�!,

Enderêço Telegráfico ESTADO

DIHETOH
I{I,bens de Arruda Ramos

r. E R E-N T E

(illrlllni(U:-' Fernandes ele AQUIDO

R EDA'rOR ES

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

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr, Mitton Leite da Costa -

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

LangE; - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral T'eive -

Doralécio Soares -'- Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLJCIDAD.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgília Dias
- Ivo Frutuoso.

HSPR.S.NTANTI

l�pre.entaç6ea A. S. t.w.. Lida.
lHO :'-- Rua Sena'or Da.,.... - i......,

Tel 216.14
... t'aul", Hua Vltórl. 167 -- .... 1 n -

Tel. S4-894'

-,ervtço Telel'ráf�co da UNITIUJ 1)1{J;8S t ll.- P �
A(;ENTES E CORaESPOI�DJ:NTJ:1-'

...... T"do.i.Mt Bluniciplo. " 'oIAt�TA CATARIN.4.
ANUNC . .J8

'

1II.......ot. contrato. de .corde ce•• taHla e• .,1lor

ASSINATURA ANUAL CR$ 6HO.OO

A direção nào se respcusabihza pelos
('f li j( e Jt( ,:, emitidos nos artieos assinado-

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

VIAJE MELROI

PARA ITAJAÍ JOINVILLE - CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TlPO'\

. ........ -

S U p, E R - P U L L M A N
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

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

POLTRONAS RECLlNAVÉIS - JANELAS P,'\NORAMICAS
VIAGENS o r R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

J'LOlUANOl?OLlS
CtJRlTIBA

SUL· BRASILEIRdR1Pm, LTDA.
VIAGENS l,'()M ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 EORAS

AGENCIA FLORIANOPOLlS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 21'72
Agora com a nova agência na Rodoviária, na
Av. Hercilio Luz.
Com a partida de seus carros de lá.

Operaçõa - Doença. de SeDllo_
ras _ Clín1ca de Adulto.

16.3'0 noras em diante no consur,

tório. à Rua Nunes Machado. 17,
esquina da T1radentel - Telef.
2766. Re�1dênc1a - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120,
.'

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

_ DOENÇAS DO PULAiAO -

- TUBEJtCULOSliI -

Consultório - Rua Fellpl
Sch.mll1t. 3ti - Tel. 1801.

Horár10: dai 14 àI 16 hor...

Re�ldêncla -- Fellp, SchmIcn,
n.o 127.

DR ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório; João Pinto 14 _

Consulta: daI Iof, àa 17 ho;a•• d1á_
rlamente. Menol aos sábado•. Re�
sldêncla: Bocaluva, 136. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdade Nacio_
nat de Medicina da Unlv"'J'lldade

do Bra.U

Ex-mterno por concurso da lIIat,r_
nldade_Escola. (Serviço do prof.
Octávio Rodrtgues Lima). Ex
Interno do se]vlço de CirurgIa do

!l0sPltal I.A.P.E,T.C, co Rio de

Janeiro. Médico do H08pltal de

Caridade e da Maternldal1, Dr.
Carloa Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS _ OPERAÇÕES
PARTO SEM DOR pelo método

psIco-protllatloo

Consultório: Rua João pinto n. lO,
das 16.00 àl 18.00 horal Atenl1e
com horas marcadal,

•

1'elelon8
3036 - Residência: Ru. General
Blttencourt n. 101.

----+---

"O ESTA:)O" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S, CATARINA
-----..- ----- .. - .._-

reBes n.o 28 -- Telefone 3307

IRMÃOS BITENCOURT
("'S 8"0,,'0 JONf lSQ?
ANTIGO o e r o s r r o OAMi.o.NI

FORRO

RAUl' PEReiRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"
Escrttório: Rua João .Pinto n- li lObO

.

t :,lefone o, 2.487 - CaiXa Postal o. 11

fiOR.ARIO: Das 16 la 17 horaa,

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA

.

Curso de Espec1allzação no C(\IIpl-
tal dOI Servidores do Estado

Osvaldo Mello ._ Flávio Alberto de Amorim - André jServlço do prof. Mariano de An:
Nilo T'adasco -- Pedro Paulo MlIchao.o - Zury Maeha- (lrade), Consultas: pela manhã no

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi HosplLal de Caridade. 'A tarde daI

�rõillcàiiõr-Prõiisslõ-õàil
.

r
. --,. ......... _ ..�� ....�_�__ •• .

TDR. HENRIQUE PRISCO ' DR. HOLDEMAR MENÉZES Angustia - Complexos - Ataques - Manias - !I .:' Problemático Afetiva e sexual
••PARAISO ef{. N)!;WTON D'AVILA j·;SPECIALIDADE; DOENÇAS DF. Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -

SENHORAS - PARTOS -- : Insulinaterapia _ Cardiozolorapia - Sonoterapia e .=ME'DICO CI}{URG.lA GER.\L CIRURGIA •

: Psicoterapia. :Formado pela Escola de Medici_.. Direção dos Psíquíátras _ ••!)oenç". de St'�,bora. _ procto_ na do Rio de Janeiro Ex-Interno
• DR. PERCY JOÃO DE BORBA •

logra _ Elet"lcldade Méd1ca -na Materntdade Clara Basbaum, � DR. JOSE- TAVARES IRACEMA .-ConsultóriO: Rua Victor Mel_ •
do Maternidade Prô-Mutre, do • DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
Hospital da Gamb{,a e do Hospital I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
do lAP�TC. Atenue prOV1�ÕI'la_ ') Endereço: Avenida Mauro Ramos, �86 :mente no Hospital de Caridade - : (Praça Etelv.ina Luz) •

-
, ..

: •••D••••••••Ge••••••_•••�e.G0••••••••e••••

Consultas: Das )f,'boras em diante,
Residência: FOD�, 8.423. Ru .. Blu
menau. n 71

parte da manhã.

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana;

tômícas. Horário; Das 8 às 12 Ls

Atende com hora marcada
Avisa sua distinta cHentela que

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca. I

MÉTODO PRóPRIO
FIXAÇÃO GARANTIDA

.

-�III"i.
...U"i.·' ... "i. ...�NÀUCASA BRUSQ'UE·

..... ··n."i.'lO .. ,

,DR. MOORRIJ l{HWEIDSON Rua Trajano, 11-A, ljque, semanalmente, recebe as
CIRURGIAo DENTISTA últimas novidades.

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA'
,

-]Õà'O·"'hMorfii'·%'s·:
..

�G:

Assistência dos Advogados:
Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANo'EL CAMPOS

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

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

DR. GU4RACY A.
SANTOS'

?

DRA. EBE B. BAR�OS
CLtNICA DE CRIANÇAS

COO.IUtáMO • K....'.... Con.uIt...
�, 8 e.cUJo Lo. liGA "!lOto , Selouda , 6 ....relro

da. 15 ,. 17 hor..

Tel. - !!lU

1553 -

DR. LAURO DAUR� ICLINICA GBltAL
------------------...,-----

xxx
I

Especlallsta em mo1éltl.. d' SI-
nhoras e vias urinárias. Cura ra_

d1cal das ln1ecçõel aguda. e crô
nicas. do aparêlho genIto_urm'rlo
em ambo. (lI sexos. boença. dO

aparêlho Digestivo e do 81stema

nervoso. Horário: 10Y.. àl 12 e

2 '12 às li horas'- Conlultórlo:
Rua Tlradentel. 12 - 10 andar
_ Fone 3246. Re81dên�la: Rua
Lacerda Coutinho. 13 (Chácara do

F:spanha - Fonl 1148.

5,45
12,45

DR. RURI GOMES

It1ER�OIfÇA

Rua Gal. Bittencout n, 121.
TelefonE!: 2651.
.Consultório:

IRua Felipe $chmtdt a. S7.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

.

fias 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados

������������
----- Para

,DEPARTAMENTO DE �AÚDE PÚBLICA , Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MeDICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - DoençaS de . Se
nhoras - Clínica G"Jral
Rc'Sidência:

9 - Sábado (tarde)
10 - Domingo
15 - Sexta-feira (dia santo)
16 - Sábado (tarde)
17 - Domingo
21 - Quinta feira (feriado)
23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo

M2S .DE. ABRIL
FaNná.tlia Noturna
Fannátlia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

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

O plantão diúrno compreenc'li do entre 12 e 12,:10 horas será efetuado pela ,farm. Vitória.

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

10 - Domingo �armácia InElianr:.
15 - Sexta-feira (dia santo) Farmá.!ia Catarinense
17 - Domingo Farmácia do Canto
21 - Quinta feira (feriado) Farmácia Indiana
24 - Domingo fi'armácia CatarinensJ;l
�-----------------

.---------�------�.

O serviço noturno será efetu�do pelas famácias d.o CantQ, Indian� e cataripense.
A presente tabela não podere\. ser alterada sempré-via, auto ri�aQãjo deste Departamento.

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

P'LORlANOPOLI8

ORA. EVA
-

B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

Espeeialista em moléstias de anus e re.'to
Tratamento de hemorroidas, fístulaa. ek

Cill'uraia a.naJ
CONSULTÓRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito

DENTA.DURAS INFERIORES

:RAIOS X - PONTES - PIVÔS

TRATAMENTOS DE CANAL

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

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

Lavagem e limpeza de louças e.

apetrechos'de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira °

de Joinville""Sabão

EM PÓ
LAVA MELHOR

É MAIS ECONÔMICO
LIMPÀ ICOM' MAIS FACILIDADE.

",��,i��
..

�

/

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

•

Ilinica 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, comerciais, crnru
nais e fiscais - Admínístraçâo de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises .e perícias

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
Médico Pediatra
FlORIANIÓPOllS

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 - Te!. 2998.

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

Rua Felipe Schmidt, 19 - 10 andar - Sala 4

ARTIGOS DE SANTA CATARINA'
TECIDOS RENAUX

-----�-----------------------------------

���-L,sCO�/t",-' nos ;;:;SIU �:

tt--_..;;.__---,---------------_..::.

MA SOBERANA" PRAÇA 15 DE NOVEMBRO El'lQUIJIoA

KCA FELIPE SCHMIDT

FILIAL "A 8ABERANA" DISTRITO DO ':3TIl:IUTO - CANTO

Persianas
POSSlJlMOS TÉCNICO ESPECIALIZA
DO EM (O"SÊRTO DE PERSIANAS

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

• A,RQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGfl..NDA
CP PERSPECTIVAS
• TIMBRES, E'I'C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-feira, 12 de Abril de 1960
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" 011 MUNDlll· DI SIUUE Juízo de Direito da ta Vara de
(Cont. da última página) ! mais grave: adquiriram re- Basta Iembrár :

que só no
.

mas regiões do nordeste bra- Edital pelo prazo

deF
� .. ti'

I"tropicais ou sub-tropícaís. sistência ao DDT, não su- Brasil milhões de vidas fo- t síleíro e marcha para o sul, vinte' dias para citação '1"Of'ld', nOpO'\ iSCria-se nos pantanos, lagôas, I eumbíndo mesmo pousado ram salvas, pois de 6 münões devendo ser brevemente con-
de DEBRANTINA, PE-

'

rios, açúdes, poças d'água" sôbre êle! Até as novas gera- de' doentes de malária, pas- ,cretizada em caráter oficial
e em certas regiões, como em ções, deles descendentes, pas- samos para 250 mil, por ano. I no Estado de Santa Catari- RES BARBOSA, que se

Santa Catarina, 'tem seus saram a nascer com resís- E que diremos nós catari- na, num programa a ser encontra em lugar in-I da, não, foi encontrada, cer-

criadouros nas bromeliáceas. tência. nenses que até 1949' tivemos cumprido rigorosamente e certo e não sabido.
'

tificando o Sr. Of. dc Justi·
Essas belas plafitas orna- Este, fato novo tornou-se mais de 40 mil casos de ma- Integralmente. ,

mentais da nossa natureza, .aparente embaraço técnico lária, por ano, para sÓ citar Ela se apoia em 3 impor- O Doutor Euclydes de, ça a que o prédio se encon-

muito utilizadas em jardins ao sanitarista. Daí os cíen- os doentes rigorosamente tantes pontos de referência: Cerqueira Cintra, Juiz de tra completamente deso

e parques e conhecidas pelo tistas planificarem uma no- identificados ou que procu- 1.0 -'- Ser o homem o úní- Direito da 2.a Vara' de 11'10' cupado e que foi informado
nome popular de gràvatás, va campanha visando supe- ravam os Postos do antigo co reservatório de parasitos rianópolis, S. C., no exercicio pelo próprio cunhado da
têm a propriedade de acu- rá-lo, recebendo ela o nome Serviço Nacional de Malária da malária humana entre
mular águas pluvíaís, tor- de CAMPANHA DE ERRA- hoje Departamento Nacionai os vertebrados. 2.0 _ Poder- do cargo de Juiz de Direito reqda Sr. Acari Silva, que a

nando-se excelentes críadou- DICA!ÇÃO DA MALÁRIA. E de Endemias Rurais? se interromper total e com- da l,a Vara da mesma co- mesma passo-u a residir no

ros do mosquito. Fato curio- o seu caminho é um só: elí- Não estaremos realmente pletamente a infecção do or- marca, na forma da lei, Rio de Janeiro, conforme se

'so é que no litoral catarínen- minar a malária do globo sujeitos a voltarmos àquele ganismo dos mos qui tos FAZ SABER aos que o vê da certidão retro do res-
se só é transmissor da ma- terrestre antes que tôdas as número ou ultrapassá-lo al- transmissores pela destrui
láría o anofelino que se cria I espécies de mosquitos anote- cançando a casa dos 100 mil ção do parasito no homem. presente edital de citação pectivo mandado; Quando
nas bromeliáceas, largamen- linos adquiram resistência o� 200 mil casos, depois de' 3.0.- O plasmódío ou o p�- cem o prazo de vinte (20) I o prédio for abandonado ano

te espalhadas e fixadas aos
I

contra os ínsetíeídas. te-los reduzidos, após um ra�Ito tem vIda. natural 11- dias, virem ou dêle conheci- tes de proferida a sentença
l, mil�ões em árvores, pedras Grande e gigantesca mís-

trabalho gigantesco, a menos mítada no organismo huma- menta tiverem, que por êste o juiz, se o requerer o autor,
e arbustos. são cabe, pois, à CAMPANHA de 7 mil casos? no esgotando-se ,e dêle desa-

parecendo expontaneament meio ficam citados os ínte- expedir-Ihe-á mandado de
Outros anorelínos DE ERRADICAÇÃO DA MA- Sabe'

'

, e
. que se

L 'RI dí
IS que quando assumi- ao fim de alguns anos. ressados incertos, bem como imissão de posse (art. 351 do

criam nos rócos chamados A .A: erra icar ou seja ex- mos a direção do antigo Ser- Assim, a tarefa de erradí-
terrestres co�o bréjos valas, ter�lI�ar, em curto prazo, a viço Nacional de Malária fi- cação é, principalmente, des-

DEBRANTINA PERES BAR- Código de Processo Civil);
lagos, etc., nao são transmís- maláría de todos os países zemos minucioso levanta- truír o mosquito ímpedíndo

30SA por todo o conteúdo Ora, não há dúvida que (J
sares da malária em nosso em que ela ainda exista. l menta da doença em todo o 'I tazí I

. do que adiante se segue: p' rédio despejado foi aban-
Estado. Assim, os mosquitos Lançada pela Organização nosso litoral e classificamos

que e e se con agl€ pe a pi-
.

d M dí I d S
' cada, durante alguns anos, Exmo Sr. Dr. Juiz' de Di- danado tanto que, está com- (ass.) Maria Jurací ,rla Silva,

or�un os dos fócos aéreos, ou un �a. a aude em 1955, e ríchamos doente por doen- período no qual o parasito
seja dos gravatás, são os úní- no México por ocasião da te? E que esta luta sem tré- desaparece expontãneamente

p I e t a m e n t e desocupa- Escrevente Juramentado. o

cos que s� encontram natu- VI�I Assembléia Mundial da guas qUe nossas equipes de do corpo humano, e teremos
reíto da 1.a Vara desta Ca- do; Nestas condições, requer, subscrevo. (Ass.) Euclydes

ralmente mfectados com os S:'Lude, vem sendo desenvol- trabalho desenvolveram con- então de uma vêz para sem- pital. JACQUES SCHWE'I- a V. Excia. se digne de de Cerqueira Cíntra -Juiz
parasitos da malária huma- � VIda eu: diversas regiões do tra o mosquito e o parasito pre homem e mosquito ínteí- DSON, brasileiro. casado, co- manda� expedir mandado de de Direito.
na ,e que frequentam os do- mundo ínclusíve no Brasil. aumentou de forma relevan- ramehte livres do parasito

.

t id t tmicílios picando o d' Assim definirem ER te d t· ld d mer,c.lan e, resi en e nes a

I imissão de posse e,m favor do Confere com o original,
, s mora 0- , _' os a - a pro u IVI a e e a ríque- da malária, o terrível hema-

res e transmitindo a doença. II RADICAÇAO DA MALARIA za de tôda a região da órla tozoário de Laveram.:
Capital. por seu . advogado

I requerente, nos têrmos da Maria Juraeí Silva
O anofelino livre do para- como sendo a mobilização catartnenss hoje habitada, Co

.

d d
" .

d que esta subscreve (doc. lei. J. esta aos autos P. de_! Escrevente
sito vai adquíri-Io picando o ,geral e simultânea de tOdDS por mais d� 1 milhão de al-

m a aju a a' ciencia os

I
recursos dos govêrnos 'com n. 1), vem, nos têrmos do

homem doente e após lO .a 12 os recursos possíveis e dispo- mas?
o apôío das autoridades e art 15 I da LeI' n.? 1300 de --- _

dias em média está em con- i níveis, por parte da ciência
' . "li , ,

dí
-

d t 'do
com a cooperàcão voluntá- 28 12 1950

/
t V E

.

içoes e ransmítír o para- I me ica e dos govêrnos, atra- Que os meus t�ab-alhado-' ria e compreensiva do povo
..' ,peran ,,:! • �CIa..

sito e portanto de infectar o t vés de equipes de dentistas, res, numa tarefa legendária êste objetivo será plenamen- promover a presente açào
homem são. médicos .e engenheiros saní- e heróica, arrancaram e des- te alcançado, em poucos de despejo contra ,DEBRA�:-
Na falta de melhores re,- /taristas,

. epídemtologístas, tr:_uiram com suas mãos por anos. TINA PERES BARBOSA, I
cursos a luta contra o trans- laboratonstas, entomologís- vezes sa�gr_entas para mais Então poderemos dizer. IJ 'missal' era outrora feita con-

I t!1s,. �d_ucadores e guardas de 70 milhões de bromélias, ERRADIC�Ç�O DA MA-( brasileira, casada, comerei-
tra os seus criadouros ou se-I samtarlos e pessoal aUXIlIar es�as belas �lantas ,ornamen- LÁRIA! MISSÃO CUMPRI- ante, residente, à Rua Te-:
ja contra sua forma larvária, como eleme�lto� huma�os de i taIS, mas. nmhos traiçoeiros DA! nente Silveira, 16, I)€sta ci-
através de drenagens atêr- um lado, �&;qumas, veIculas, ,de anofelm:>s? Que atenden- Assim, o DIA MUNDIAL
ros, retificações, abert�ras ,de aVlOes, ?-elIc�>l�teros. t0uela- d.o um� necessidade impera- DA.SAÚDE é um dia de 10ll-

dade, pelos motiv9,s que i?c

v�las, limpe�a de' lagõas, d!l's de msetlcldas. e d� !lle- tlva fo! desmatada.m!la área vor para a ciência médica\ e
seguem: 1.°. O Supte. é pre

carregas açudes, etc.. dlcamentos antI-malancos, de maIS de 100 mIlhoes de para os 'sanitaristas de todo prietário do prédiO n. 16, si-
A descoberta do DDT e ou-

de outro lado,_ n_um �taq_ue metros q�adra.�os? Que par- o mundo. to à Rua Tenente' Silveira"
tros inseticidas de efeito re- ,de concentraçao JamaIS VIS- te dessa, area Ja foi reflor.es- Mas, não estaria com. o
sidual ou ação prOlongada ta co�tra duas, f:entes:, o tada_? �,!e a permanência do meu dever cumpricl,o se nes-

nesta Capital, Ü'cupado pela

possibilitou a evolução da mosquIto e o parasIto. Sera a Semmano e Hospital de ta data gloriosa eu não pres-
Supda. na qualidade deI in

luta contra o mosquito ,em blitz-krig da ciência contra Azambuja, na quase cente- tasse a minha sincera home- quilina, mediante o paga·
su,a fase alada, através do os �aiores i?imi�os da h.u- nária cida�e de Brusque de- nagem de gratidão ,e .de re- menta do aluguel mensal de
seu largo emprêgo. Isto sig- n:amdad.e ..Nao ha de SUbSlS- ve-se 3: açao do então Servi- conhecimento aos homens
nifica que o mosquito anofe- tIl' um _U�llCO �ome,m doente ço NaCIonal de Malária? Que de bôa vontade que integram

,cr$ 20.000,00 (vinte mi'l cru

lino está e?CPõsto à morte de n:alana. N�o ha d.e �o- t?rn.amos possível a frequên- as minhas equipes de traba- zeiros); 2.° - Ocorre que a

quando pousar em qualquer brevlver um so mosqUlto m- Cla mtegral dos operárias, lho. locatária deixou de efetuar,
parede impregnada pelo in- fectado.

_ _. gera}n:ente acometidos de o pagamento dos alugueres
seticida, e assim impossibili- �as faço qu�stao ae mfor- m�lana, n? parque indus- Nêste DIA MUNDIAL DA
tado de transmitir o parasi- ,mar � advertIr �o h?mem tnal actarmense, localizado SAÚDE 'estendo a minha relativos aos meses ,de de

to da malária, pois. não terá ca.t�rm�nse: as a_reas m�er- nas cidades de Brusque, Blu- mão para apertar as mãos zembro a janeiro últimos,
a sobreviclia necessária à ilacII.o�als _ onhdeb�tmda eXIste menau e Joinville? Que as- calejadas dos meus traba- ne total de cr$ 40.000,00
evoluç"ão deste em seu orga- �a �na sao a, 1 ad:as _por 1 sim conseguimos libertar a lhadores, destruidores de .

nismo. b!lhao e duzent!'ls mIlhoes de encantadora Florianópolis da bromélias, espalhadores de (quarenta mil c'ruzeiros),

lVIlas como a ciência huma- s�res J.;umanos. A 8U� prote- terrív�l malária que ,grassa- DDT nos domicílios de re- conforme recibos anexos

na. descobre meios de des- çao fOI entregue a C�MPb.- va ate mesmo no centro da giões mais distantes, mais (docs. n.os 2/3), o que con

truir OS inimigos do. homem, NHA _DE ERRADICAçaO DA cidade? pobres e mais desconfortá- figura infração legal; 3.0 _

a biol.egia, esta ciência tão MA�AR!A, tutela:da ]leIa O�- ,P,.ÇliS bem_A .malária.--hoje veis cte Santa_.Catarina._

t ,cheire: de mistérios e de sur- gamzaçao MundIal da Sau- e 'uma dqença controJada �em \ Envi0 meu a:braco a todGS Nesta .. coilfor,mi'dád'e respei
I prêsas; também dá a êsses de, .que r.eune ;recuI;sos for- Santa Catarina.

-

os fúnc(oné:rios' dã Circuns- 'tosamente, requer se digne
inimigos armas dé defesa, 'ne?ld9" por uma centena de ...As armas que temos usado crição Santa Catarina do V. Excia. mandar .citar a
de despistamento e de con- pluses. tem sido os inseticidas tioo Departamento Nacional de supda., Debrantina Peres
tra-ataque. 1 Ela precisa e deve ser exe- DDT em aspersão nos domi- Endemias Rurais, abraço de
Foi o que ocorr.eu e está cutada com todo o rigõr. cílios e os medicamentos an- gratidão. e de amizade, pe- Barbosa, no endereço acima,

ocorrendo' com o mosquito Podeis imaginar o ,que �i-J?aláricos. Dentre êstes los serviçoS extraordinários para, no prazo legal, valer-
da malária. aC0nteceria f se o mosquito ul�Imos destacamos a cloro- que pre:;;taram à terra e à se da. faculdade de seu di- A VITRINE DA SEMAN�
Quando a vitória definiti.· ad;qUírisse rápida e defin:ti- quma. Usamo-la também pe- gente de Santa Catarina, li- reito, pagando Os alugueres

va sôbre a malária parecia va resistência aos inseticidas lo processo revolucionário bertando-as pràticamente,
consolidar-�e, �is _Q,ue o, ',anó- i e v<?l�asse aos ataques sis- d:�,nomi�ad.? "Método �inot- do maior flagêlo que des- reclamados � mais os vin

feles começou a se defender tematlcos dos lares na .cala- tI, CrIaçao do emmente truia, anulava e denegria ês- cendos. custas, honorários
d0 DDT ,e'de outros lnsetici- da da noite?

'
. 'cientista brasileiro e um dos te grande e progressista Es- de advogado na tase de 20%

ddas poderosos. A 'biologia Vêde a necessidade de ca- ,mais proeminentes sanita- tado. sôbre o respectivo valor, ta-
despertou-lhe os instintos 'de dá ser humano, esteja, onde ristas da atualidade, ocupan- Envio também as minhas
que sã adotados os sêres vi- estiver, emprestar ajuda vo- .te, e com

..
muita justiça e congratulações e os agrade- xa jurídica. e demais comi

vos, e o admirável instinto luntária às autor;cj.ades, sa.- oportunidade do Ministério cimentos da Circunscrição nações de lei fic.anelo citada
de conservação começou a nitaristas, técnicos, de saúde da Saúde. O Método do Pro- que tenho a ,honra de dirigir para �odos os atos e têrmos
funcionar no .anofeUtlo. '

'

I pública, na propaganda in- fe�s�r Pinotti c?llsiste na há mais de 15 anos a tÕdl'l,s
ElE;) que faZIa sossegada e, tensiva e permanente, da adlçao de e!oroquma ao sal. as autoridades do Estado,

da presente ação, ,sob pena

tranquila a digestão do san-
'

C�P:ANHA DE ERRADICA- de casinha para uso culiná- dos, municípios, ao níagnífi- de revelia,' até sentença e

gUe de. sUas vítimas, rtuma çÃO DA MALÁRIA que de- rio de rotina. A presença da, co professorado catarinense execução final. 4.° - D:í-se
verdad;eit'a sesta' de gibóia, verá ser recebida CDmo . a cloroquina não é percebida: todos exce}entes e grandes a presente o valor de cr$ ..

pousado ,sôbre as paredes e malar' contrib,qição científi- nos alimentos e assim ela cooperadores. das grandes e

móveis dás casas, abando- co-administratjva em favor mantém milhÇies de, pessoas imensas tarefas e progra- 240.000,00 (duzentos e qua

,nau êste' cumportam.ento ao da humanidade. Uvres dos ataques de malá'" mas de trabalho que execu- renta mil cruzeiros) par:a os
pressentir nêles a presença 'E; principalmente os brasi- ria. O "MétOdO Pinotti" está tamos nêste Estado contra a efeitos fiscais. 5.° - Com os
do DDT; �assou. então. a pi- Ileiros" que têm todo o seu sendo usado em di".e�sos paí- I grave ..Q!l�e�ia malá!ica.

!
PP. NN. poro toda prova útil O "TENENTES DO DIABO"

cal' a vitIma; lngurgItar-se

I
térrltorio permanentemente ses do mundo e fOI mcorpo� E por ultImo, mamfesto os ..

'

..

de sangue, e retirar-se sor- ameaçado pelos anófelinos rado como uma das armas mens .sincêros agradecimen- e:n d�relto ?.dmltlda e espe- SAIRÁ
rateiramente do interior das que poderão recrudescer sua mais expressivas e eficientes tos, à, Imprens� e ao .Rádio I

clalmente pelo depOimento A S'Ociedade Carnavalesca

c:'Ls�s, sem pousar na�,sup.e�· I agrcssivi�ade e �ausar epide- na C�MPANHA D� ERRA- de San�a Catar;.na, cUJa co- pessoal da ré, sob pena de "Tenentes do Diab'O", saIra
fIceIS �ratadas com msetlCl- I mia': mUlto maIS �raves que DICAÇAO DA :M;ALARIA em l�büraçao .e� todas as. hor�s I confeso, pede aue A. esta n'O domingo de PASCOA, às
da, e SIm nas paredes exter- os' flagelos e calamIdades que todo o mundo. tem permItIdo tornar mars

-

.

nas ou ainda em arbustos \ têm assolado ,ultimalllente '.Em nosso Estado, já o ado- conhecida e 'melhor recebida! com os documento-!, mclusos 20' h'Oras,
na periferia, dos domicíiios los 110SS0S irmãos ,da nordes- tamos em ár,ea l�mitada, com a obr.a. de;s�e Depa�tamento 'I

de se

l,he
deferido na forma

ou mes�o r.egressand·o aos te, cujo infortúnio .deplora- excelentes resultados. ?O Mlmsteno da Saude nas do pedido. R.R.!. Florianópo
seu:;; abrIgos 'natur!1is. I ml.-�, e, que tantas lágrimas, A C�MPANRA DE, ERR.�:-' areas urbana e rural cl� ,t<?- lis, 15 r�e fevereiro de 1960
Ja outros anofel311os ap�e· , desolação ,e II?:isétia tem le- DIÇ�ÇAO DA. �ALARIA Ja II dos O_S recantos do terrltono I (A ) J

-

.

sentaram mutaçao mUlto! vadl) a seus lares. esta .em 'execuçao em algu- catarmense. SS. oao Momm - Advo-
- -

gado.

(

PETIÇãO DE FLS. 9: Ex

mo Sr.' Dr. Juiz de Direito
da l,a Vara desta Capital.
JACQUES SCHWEIDSON,

do'�ue era�-:lPado, soltou demais os s�us f�:i08�'1
como dizem. mulher sõlta ·não tem

'

dono. Deu-se a IF

di�solução do já tênue vínculo conjugal, com a expul- i
$ão peremptória.

É de se convir, aqui no caso, que o "marido", I'sabé(�or da Ipossível ",debandada", tentava uma re-
.

conciliação, não achando conveniente' o escândalo

I'

pú�lico. Éste, mesmo vendo a desonra rondar as suas

portas optava pela conservação das 'transviadas" I

em sua, casa", numa tentativa de regeneração. IMas qual, a paixão pela a aventura - à despei-
to as credenciais e cobertura cordial dadas às fu.. ['turas "missivistas, não chegou a lhes tocar as

I
sensibilidades.

III

I

l'"

Subreptiéiamente, antes da reumao dá "família"

para as deliberações que poderiam trazer a paz, vie
ram as cartas de desligamento, tradutoras do pêso
moraL do sÕbreavisQ inusita.do e mal' intencionado,
talvez ditado pelo "amante".

Enfin:, "há' males 'que 'vêm> para o bem", di·zia
uma nossa ances�ral. A depuração, o expurgo', trouxe
ral1l melhor ambiente ao "lar", "à família", coÍsa que
sbmente os que lutam pelos seus ideais reconhecem.

O desquite estã feito. A dissolução consumada.
"Elas" que sejam felizes em suas novas casas,

com as suas novas aventuras.
,A sociedade, os bo-ns cânones morais" já juigaram

as" suas atitudes, o resto- fi�a por contá da história.

I

III '

I I
I

l ·1 N F I D' E I. I D A D E

VENDE-SE

Comó marido' enga-narl0, sabedor da sua 'situacão
o PTB catarinense, expulsell no' domi:qgo último." as
"espos'as traiçoeiras". .

Os "adõrnos" haviam sido colocados há muito

tempo. Ainda com ':!esfaçatez, "elas"
.

continuavam

frequentando o "lar", infl(�linente. Cõmeteram os

mais' variádes atos de infitklidade conjugal purtidá
ria.

I O c�amor da vizinhança e da própria "família',

j/ I principaiménte, sugeria' a��tudes positivas, talvez

I
drá,<;ticas, c0ndizentes para a resolução da situação.

"Elas", mais avisadas em suas "coqueteries",

I
com todos os requintes anõ):=1�los do disfàrçe incú

ria, dobradas moralmente pelas suas �onsciênc:as, e

I já' residindo na'casa,do 'amaute", tornaram públicas
.

as fõias e vãs m�ntiras, pretendendo justificar ,os

�Il
seus atos tra\çoeiros. COlocaram-,se no altar da pure
za da honesti::!ade e probo' comportamento.

. ::;.;. ,,.""'_;. ;v

Vende_se um Icte de terreno,
21' x 40 ms., na Av. S�.nta Cata_

. tina,. esqUina com a rua São pe_

CIO, no Balneário
.

PI�ço 400 mil cl"lzeiros.

Tratar: Ana Blas7.lzyk _

Poi·tugal, 126 - Apto.
Curitiba - PR.

21 _ .

ferimento. Florianópolis,' 5

de março de 1960. (Ass.)
João Momm � Advogado.
DESPACHO DE FLS. 10:

Expeça-se mandado de imis

são de p.osse nos termos do

artigo 351 do C.P.C. sem pre

'Juizo do prosseguimento da

ação. Expeça-se em seguida
edital de citacão na forma

da le�. FpOlis'.: 30.3.50 (Ass.)
Euclydes de Cerqueira crn

tra- Juiz de Direito.

E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, man-,
dou expedir o presente edi
tal que será afixado no lu

gar de costume e publicada
na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade de Flo

rianópolis, aos cinco dias, do
mês de abril do ano de mil

novecentos e sessenta. Eu,

APOIO TOTAL AO GRANDE BINGO POPULAR

As Pi'Oneiras Sociais, Presidida 'pela Exma Sra.

Lucy Hulse; Clube das Soropt1mistas, Presidida pela .

Exma Sra. Ini Moelhnar;.; Linn§ Clube. Presidid� pe-

1'0 Exmo I Dr. Vict'Or Peluso Juni'Or e R'Otacy Clube,
Presidid'O pelo Exm'O Dr. Paul'O Guimarães, a:põiaram
(} Departament'O Feminin'O do Lira T. -<!. na calppanha
em pr'Ol dos

flagelad'O,
s catarinenses e

nordestin'OS'1c'Om a realizaçã'O dê' um bing'O no próxifllo dia 20 às

20 horas, :no Lira T. C., Este entendiment�, f 'Oi realiza

d'O n'O Palácio da Agr'Onômica, c'Om a presença d'O G'O

vernad'Or Heribert'O Hulse; rep,resentante da Presiden-

te d'O Dr F. Lira T. C., S�t� EI'Oisa �. ,de "Carvalho; Dl'. '

N'eren €'Orrea; Dr. 'Walter Wanderley, Presid�nte do

Lira H. C.; Stas.: Neusa C'Osta, Helsa Am.im, Sônia

Maria de'"Çar,vaIJio e .. ,Rute Pereira Oliveira, represen
tante do Dep., Feminino d'O Lira T. C.; Dr. Nereu C'Or
rêa e Antônio Pereira Oliveir!\ d'O Lions...

por seu advogado que esta nhã, perdeu Q seu grande
subscreve, nos autos da ação c'Olaborador, j'Ornalista ,OS-
de despejo n. 106-60 que mar Silva, que saiu por m'O' OS TAPETES estampados,

! move 'contra DEBRANTINA tivos particulares. ou orientais com arabescos
PERES BARBOSA, expõe e Icomplicados, adaptam - se

requer a V. Excia. o' seguin·1 SOIRÉ DIA 23. melhor as salas mobiliadas
te: O reqte. a alugou a reqda

1
O Li'Ons Clube, 'O Clube das iCOIn poltronas cujo estofa-

<2 pr�di� sito à Rua Tenen-
j

S'Or'Optimistas, 'O R'Otary ,m€.'hto séja liso.

I te SIlveIra, 16, nesta cidade; Clube, e as: Pi'Oneiras Sociais

I'
Ocorre que a reqda. deixou vã'O p�'Om'Over uma SOIRÉE FESTA DOS ESTUDANTES
de pa.gar os alugueres l1efe- n'O dia 2\3 d'O c'Orrente em SECUNDÁRIOS

, rentes aos meses de fiz e benefício. dos flagelados ca-

jan. últimos, COlIDO se vê pe- tarinenses e nordestin'Os. A União do� Estudantes
los recibos inclusos a ini- Estas' s'Ociedades te�ão o Secundários, festej ará o

cial; 'De conseguinte, pl'ucu- apôio d� Departament'O Fe� oitavo aniversário dêste 01"
rada a reqda, para ser, cita- minino do Lira Tenis Clube, gão, no próximo dia sete (le

que a partir de h'Oje, inicia- maio; provavelmente 110

rã'O oS trabalh,os. Lira Tênis Clube.

O Bazar de Modas, apre-
sentou uma elegantíssill11U
L('po�jção de fazendas da a"

tual moda. Foi A VITRI

NE DA SEM.ANA. felicita,
mos a vitrinista pelo bom

gõsto, ..

EXPOSIÇÃO COTY
A Farmácia C:üarinense,

está com uma' de, s'uas vitri·
nes, com u'ma decOl;�ção
original. mostrando ,alguns
produtos COTY. '

VERA., hoje,' recepcionará
suas, amiguinhlts e admira
dores. na \residência dos seus

pais, Dr. Laura Daurl:L e

sra. Neusa Daura (Rua La

cerda Coutinho, 13) feste

jando a sua data natalícia.

A Rádi'O Diári'O da Ma-

rUa

-'xx
VITRINES DE PASCOA

Nã'O resta a fnenor dú

vida, de que eu ap'Ontarei
as mais destacadas VI

,TRiNES DE PASCOA. 11

partir de hoje, vou ano·

tand'O
•

as m.elh'Ores.
-.-·XX�

HA CERTAS pequehi
nas coisas, aparentemen':'
te insignificantes, que
sã'O no. entanto a chave

�'O �ncant'O" da graça, da

personalidade 'de' uma
,

.

criatura; fina e elegante.
cExempl'Os: N0 -a.:ndar, n'O

ficar, ,de pé, fio 'sentar, n'O

fumar e principalmente
n'O c'Onversar.

-XX-

AQUELA bone�Iia
c'Oisa fofinha d'O 'Outro

mund'O, etérea foi fazer
teste para trabalhar na

televisã'O e :quando, preen
chend'O 'O f'Ormulário en

c'Outrou 'O quesito.

!

"Cite uma 'Obra
ca".
citou.

plásti-

"AVA GARDNER"
Ainda bem, ainda bem.

ESPORTES
O Bc:caiuva, sagrou-se campeão Estadual de Na

tação com 149 po�tosí em segundo lugar o Caravana

do Ar com 120.
O IPaula:' Ramos 'E. C., 'conseguiu empatar em Join

ville, contra o Caxias. por' 2x2. Enquanto que c' Amé

rica foi derrotaelo pelo Comercial de Joaçaba por 2xl.

Melhorou para o Paula Ramos E. C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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E' com agradável emoção
que me dirijo aos meus

compatriotas de Santa Ca
tarina, através da Impren
sa, saudando o "DIA MUN
DIAL DA SAÚDE" e escra
vendo algumas palavras a
respeito do importante te
ma "ERRADICAÇãO DA
MALáRIA, UM DESAFIO'
AO MUNDO", escolhido pe
la Organízacão Mundial da
Saúde, para a celebração
dest_a significativa data.
Nao poderia o sanitarista

d�ixar de se pronunciar em
tao expressiva data, pois
para êle é sempre um gra
to prazer e verdadeiro de
ver participar de qualquer
atividade que redunde em
benefício da saúde das co
letividades.
A Organização Mundial

da Saúde, órgão atuante
cl;a ONU, coordena, planifi
?a, supervisiona e executa
Imensas tarefas de saúdo
pública, em todo o mundo
a.tra,:és de suas equipes d�
C1�ntIstas e técnicos, como
sejam médicos sanitaristas
engenheiros, laborataristas'
etc., oriundos de todos os
continentes.
A OMS foi instalada so

lenemente no dia 7 de abril
de 1948 e esta data foi es
colhida para ser comemo
rada em todo o mundo, to
dos os anos, como o "DIA
MUNDIAL DA SAÚDE". Pa
ra cada ano é escolhido um

t�m3: de relevante impor
tâncía para a saúde da hu
manidade, que é divulgado
esclarecido e propagado e�
todo o mundo através de
ci�n.ti�tas, téc�icos, órgãos
ofícíaís de saúde escrito
res, jornalistas, �adialistas
etc..

'

O tema oficial para êste
ano, na data de hoje, 6
"ERRADICA:CãO DA MA
LÁRIA, DE-S AF 10 AO
MUNDO".
A direção geral deste im

portantíssimo organismo
internacional de saúde está
entregue ao eminente cien
tista patrício Dr. Marcolino
Candau, que cumpre seu

segundo mandato de Dire
tor Geral. Grande

.

honra
para nós, a presença do
ilustre sanitarista brasilei
ro à frente da maior orga
nização sanitária mundial,
demonstração de que nosso
Brasil está ao lado das
grandes nações civilizadas,
na formacão de cientistas e
técnicos.

-

Mas por que consagrar-se
um dia mundial à malária?
Por ser moléstia de âm

bito mundial, grave, causa
dora de alta mortalidade e

altamente nociva ao pro
gresso das nacões.
Mas rememoremos algu

ma coisa a respeito de ma

lária:
Impaludismo, maleita,

sezões. tremedeira, febre
intermitente, etc., são no=

,

mes diferentes de uma

msma e só doença, a malá-:
ria, causada por um para
sito microscópico, unicelu
lar, protozoário, que ataca
o sangue e se aloja nos te
cidos dos sêres humanos e'
é transmitido pela picada
dos seus portadores ou ve

tores, os insetos do gênero
anófeles.

Na antiguidade, atribuía
se a moléstia às emanações
ou ao odôr fétido das águas

'

pantanosas, em cujas cer
canias mais ocorria a mo
léstia. As populações aban
donavam férteis regíões,apavoradas pelos perigos
que tais emanações ofere
ciam. Não tinham percebi
do ainda que era o mosquí- ,

to que alí vivia, o transmis
sor da doença.
Em 1880, Laveran ramo-.

so médico francês,
.

desco
briu no sangue dos doentes
de malária o micróbio o
parasito infectante, que �'.e
cebeu mais tarde o nome
de hematozoário. Foi um
grande marco na história
da malária. Mas a maneira
pela qual o 'homem adqui
ria êsse mícróbío não se co

nhecia, até que em 1897 o

inglês Rosa poude seguir o

ciclo, evolutivo do parasito
da malária das aves no

corpo do mosquito Culex
fatigans, o nosso pernilon
go. Um ano depois, os ita
lianos Grassi, Bastianelli e

Bignami provavam defini
tivamente que o mosquito
anófeles transmitia a ma
lária ao homem pela sua

picada.

O sanitarista Dr. Mário O. Ferreira quando falava aos

catarinenses.

DIRIGE-SE AOS CATARINENSES O CHEFE DO DEPAR

TAMENTO NACIONAL DE ENDEMIAS RURAIS � S'.C.Apresentamos no fla
grante, um dos aspêc
tos da churrascada
com as bancadas do
Partido Social Demo
crático e Partid'o Tra-
balhista Brasileiro,
onde compareceram
também es dirigentes
das Executivas dos'
dois partidos, sr. Cel
so Ramos e dep. Dou
tel de Andrade. - Em
nossa próxima edi-
ção, daremos, com

pleta reportagem sô
bre o acontecimento,
realizado na Churras-
caria São Jorge

PARTIDO 'DEMOCRATA CRISIÃO
DElEGA:(ÃO DE PODERES

, ' -

SECÇÃO DE SANTA CATARINA
Tendo em vista a renúncia coletiva dos membros do

Diretório Municipal do Partído Democrata Cristão de

JoinviUe, resolvo, na qualidade de Delegado especial do

Diretório Nacional, nómear os senhores WALTER MEYER
- HiERCIiLIO HARDT - JOÃO VENANCIO DO NASCI

MENTO e ETIENNE ARNALDO DOUAT, para em comis

são, sob a presidência de Walter Meyer, reestruturar o

mesmo D.M. convocando para tanto a Convenção Munici

pal. Na mesma Convenção devem ser escolhidos os re

presentantes à Convenção Estadual do PDC.

Florianópolis, 24 de Março de 1960

(Ass.) MARTINHO CALLADO JUNIOR

Delegado Especial
--(0)--

AO POVO DE

�-

Florianópolis, Terça-feira, 12 de Abril de 1960

A T I V I D A 'D E S D O II BI C.
NO EXTERIOR

PRODUTORES LATINO-'
AMERICANOS VISITARÃO
CAFEEIROS DAS COLO-
NIAS BRITANICAS E

FRANCESAS
Produtores de café de ou

tras regiões do mundo de
verão visitar proximamen
te as áreas produtoras de

Quenia, Uganda e Tanga
nica, controladas pela Grã
Bretanha. Valendo-se da
oportunidade, a França de
verá convidar os visitantes
latino-americanos que es

tendam a viajem de obser

vações à Costa do Marfim
faixa cafeeira sob centro
ie francês.
CAMPANHA PARA AU
MENTO DO CONSUMO DO

CAFE'
Alemanha, Itália e Sui

ça serão os alvos dessa no

pan-Americano do Café.
no do Café deverá execu-

O Bureau Pan-Amertca
tal' nos Estados Unidos e

no Canadá a campanha de

propaganda do produto
prevista pelo Convenio In
ternacional do Cafê. O se

nhor Andrés Uribe, presi
dente da comissão de Pro

paganda da Junta Executi
va do Acôrdo, vem provi
denciando contactos com

organismos europeus 'que
se possam incumbir da ta
refa no Velho Mundo. Es-

sa campanhà, que se con

sidera de natureza urgen
te, será custeada pelo re

scltado de contribuição dos
países signatários do con

venío, na base de 25 centa
vos de dolar por saca de

60 quilos exportada entre
1 de outubro de 1959 e 30
de setembro de 1960. A
terça parte dessa contri
buição, que deveria ser re-

,colhida até 31 de dezem
bro de 1959, foi paga até
agora pelo Brasil, Colôm
bia, México, Salvador, Cuba
São Domingos, França é
Portugal. Falta ainda, a

contribuição de oito países.
Alemanha, Itália e Suica
serão os alvos dessa nova
investida do Bureau Pari
Americana do Café.

JOINVILLEMANIFESTO
Assumindo a grave responsabílídade de reestrutu

rar o Diretório do Partido Democrata Cristão neste mu

nicípio, estamos certos de que cumprimos um dever para

com a sociedade e o povo joinvillense, particularmente
para com as classes populares que hão-de encontrar no

PDC - nesta terra como em todo o Brasil - um van

guardeiro das suas reivindicações mais sentidas.

Plenamente convencidos disso é que nos devota

remos a tão honrrosa missão com o maior entusiasmo,
completa desambíçâo : pessoal e são idealismo!

Conclamamos os homens e as mulheres independen
tes de todo o território [oínvlllense para que, filiando-se
ao PDC, conosco desfraldem a bandeira da democracia
cristã. E livres, conscientes, isentos de interêsse indivi
duais ou de grupos, com inteira independência das de
mais agremiações partidárias, que respeitamos, traba
lhemos - com a ajuda de Deus - pela dignificação da

vida pública brasileira e pela paz social.

Joinville, 2 de Abril de 1960.

(Ass.) WALTER MEYER

A ciência médica pos-se
em campo para investigar
tôda a evolução ou o ciclo
biológico tanto do mosqui
to como do parasito. E Q
conseguiu, ficando todos
os segrêdos revelados.
O anofelíno transmissor

da malária vive em regiões
quentes ou frias, nos climas
(Continua na 7.a página)

Novos Pontos
de Ônibus

A intensidad�o tráfego
de ônibus de transporte co

letivo, ultimamente, nesta
Capital, vinha criando uma
série de problemas cuja so

lução se impunha com a
máxima brevidade.
O Prefeito Osvaldo Ma

chado agora, vem de dar
solução, em decreto que
tomou o número 84 san
cionado em data d� 7 do
corrente, determinando no
vos pontos de chegada e
estacionamento.

SãO ELES OS SEGUINTES:
1) - Largo da Alfânde

ga - Linhas Estreito, Ca
poeiras, Bom Abrigo, Bar-

reiros, Escola. Campinas e
Morro do Geraldo;
2) - Largo do Mercado

- Linhas aanto Amaro
São José, Palhoça:

,

3) - Cais da Liberdade
(fundos Bar São Pedro) -

Linha Biguagú;
4) - Rua Bulcão Viana,

esquina Avenida Hercílio
Luz (Largo 13 de Maio) -

Linhas Ribeironense, Aero
porto, Costeira, Oanasvíeí
raso

5) - Rua Santos Du
mont (imediações do Tri
bunal de Justiça) - Li
nhas Saco Grande, Samba
qui, Itacorubí;
6) - Rua Tenente Sil

veira' (fundos da Faculdade
de Díreíto) - Linha Soro
caba.

Dnus da lulas
do que se possa julgar, na área eatarí
nense, não foi surdo aos meus esclareci
mentos. Êle votou em Baltazar Busehle e '

Osvaldo Machado. E sabe que votou cer

to. Analisou os candidatos. Identificou os

respectivos méritos pessoais ás instan
tes solicitações do bem público. Os meus

modestos comentários poderiam ter ser

vido de estímulo às ponderações do eleí
tor sem partido, conduzindo-o a refletir
na segurança do voto secreto e nas res

ponsabilidades individuais, em face do
Estado. Porque não acreditar que homens
livres, sem peias políticas, de mãos de
samarradas diante das urnas, não=pos
sam repetir' essa analise, entre a forma

ção social-democratica, - não confundi
la com o PSD -, do Sr. Celso Ramos e a

estreita formação individualista-liberal
do Sr. Irineu Bornhausen? Entre a am

plitude do Banco de Desenvolvimento
Econõmico, contido na platafórma �o
candidato oposicionista, e a perpetuação
mercantil do INCO? Entr.e a moderna re

forma de processos organizacionais de'

Administracão e o contiuuismo arrasador

dessa rotina em que Santa, Catarina se

exaure, nas suas fontes de riqueza?

Ataques pessoais não me atingem e

não afetam a causa que defendo. Alem

do mais, a verrina, o nome feio, o díver

sionismo, não logram nulificar �s .acus�
cões. Luta sem esses onus terríveis, nao

e luta. Poderá ser, quando muito, pf!-ssea
ta. Luta, nunca. Um homem axperrmen
tado ,e vivido como o Sr. Celso Ramos s.a
be, perf.eitamente, que terá de conquis
tal' o govêrno palmo a palmo. De ma�eI
ra diferente não concebem seus seg.Uldo
res a gravidade da situaçao. O candldato.:
embora as tenha limpas, não conta com

mãos cheias de dinheiro para certos ama
ciamentos. E não tem, igualmente - e

não os terá jámais, pelos imperativ0s de
proverbial dignidade - polpudos cargos
para barganhas e arranjos. Seguí-lo ím
porta em aspirar, desinteressadamente,
critério no manejo de verbas públicas,
reconquista da respeítabífídade, que se

constituiu, até 1951, o apanágio . dos go
vernantes catarinenses. Estar a seu làdo
implica em se expôr aos impactos em

campo aberto. Eis a razão pela qual não
me desviarei da réta. Eu estou em uma
causa. Enganam-se, todavia, os que pen
sam, tentando, baldadamente, quebran
tarme ,energias e destemor, poderem ar,
refecer minha ação, completamente des

coberta, sem amparo partidáriO', mas �a
sada em grande desassombro. Pergunto
ao eleitor inqependente, que trabalha e

vive, como eu, sem os favores dO' govêrno
estadual: - Santa Catarina, porventura,
não merecerá de nós sacrifício assim?
Com esse espírito, iremos para 3 de outu
bro. Não é necessáriO' brigar; nem discu

til'. O voto é secreto e O' importante é vo
tar bem, aferindo, com superio�3:de e

altivêz, as condições dos candidatos. E n�
cessário compreendermos, como em m�lo
de 58 (Joinville) e agôsto de 59 (Flona
nópolis) as idéias que defend;emos e os

-altos 1)rocessos de que nos val,emos. Com

portamento de fórma tão escorre:�a .

e

límpida nos descarregará a conSCIenCIa,

porque nos trará o conforto de que sen

timos, em verdade, as franquias democra

ticas, justificando, assim, os onus da luta.

RENATO BARBOSA

TEREZÓPOLIS, 2 DE ABRIL DE 1960
- Em uma luta, como a que vem se pro
cessando. na sucessão estadual de San
ta Catarma, contra o situacionismo apos
sado do govêr�o,. há nove anos, escorado
n? poder economico, ,existe flagrante des
nível, entre possíveis compensações e os
onus que

_

a campanha impõe. É combate
campal. lE entrevera de planície. É total
convocação de energias. Aquele que, co
mo eu, enveredar por esse caminho com
11 experíêncía que tenho da vida,' sabe,
de ant_emao_ ,que nada lhe será poupado.
SOfre�a_ calúnías e retaliações. Será alvo
de. �ISel'laS �e tod;o tipo. Sofrerá perse
guiçoes de to�a ordem. O combate pro
voca e�se revIde; E, pelo simples fato de
prov.o<:a-lo, os tímidos, como natural e
explicável, se arreceiam.

Não é de meu teítío, nem de minha
n�rma _

de ação, o ataque pessoal gros
serro. AS _vezes, e não raro, o homem se
torna a�!ldente, pela íntima ligação em
que se SItUOU �m determinada causa. Dei
xar de nomeá-lo seria desmerecer da
combatívídade, que, na conjuntura, pre
cisa, e deve, ser aprimorada, quando se

procura, real e smceramente, esclarecer
a opinião pública. O Sr. Celso Ramos pos
sue substanciar cobertura partidária na
sua conquista do govêrno. Êle nad� de
mi� solicitou, - exatamente de mim, o
mais modesto e desvalíoso de seus con
cidadãos. Para mim, como para todo eleí
tal' independente, não se trata, em ab
soluto, de determinado candidato. En
contra-se em jogo uma causa. Eu não
desejo que o voto deseompremíssado
a.lheio .ás trist�s maquínações partidá�
nas, seja exercido sem uma analise pro
funda, serena e sensata. Não provoco e
não participarei de polemicas. Estas :r{ão
me desviarão do itinerário a que me tra
cei. Fui rudemente atacado quando de
janeiro a .maío de 1958, sem que o �an
dídato Baltazar Buschle me pedisse coi
sa alguma, eu me coloquei a seu lado
pela imprensa escrita ,e falada, por oca�
sião das eleições municipais em Joinville.
SOfri, um ano após, a exasperação desses
ataques, ao evento das memoráveis elei
ções municipais de Florianópolis com a
vitória do Prefeito Osvaldo Machado que
de mim em eventualidade alguma r�eor
reu. Exerço, livremente, o direito de Ci
dadania, que reputo sagrado, no convívio
democratico. E os referidos Prefeitos não
possuem sequer um simples cartão meu
de apresentação de qualquer candidato a

emprêgo.
,

Jámais nutri ilusões de que a campa
nha do Sr. CelsO' Ramos seria duríssima.
Teriamos de enfrentar a intocabilid;ade
de tabús provincianos. Iriamos esvur

mar a chaga do poder econômico (INCO),
a serviço da dominação política do si
tuacionismo udenista. Não tenho, até
aqui, razão alguma para me àfastar dlÔ),
liça. A experiência de campanhas ante
riores me provou, nas urnas, que o elei
torado independente, muito maior, hoje,

.'

ETIENNE ARNALDO DOUAT

HERCILIO HARDT

Jo.ÃO VENANCIO DO NASCIMENTO

CARTAUMA
está regulamentado em lei.
A Secretaria da Educacão

não é responsável pela in�
discipllna que possa ocor
rer nos Estabelecimentos
uma vêz que tôdas as clas
ses estão providas de seus

respectivos professôres.
b) Há, nos Grupos Esco

lares, diàriamente, farta
distribuição de leite. E mui
tos alunos chegam a levá
lo para casa em garrarí
nhas,
Se há crianças que des

maiam de fraqueza, é efei
to de uma subnutrição
problema econômico de
uma família; de muitas
famílias, pelo Brasil a fo
ra. Nada poderá fazer, nes
te sentido, um Secretário
de EducaçãQ.
c) Não há falta de mate

rial didático.
Provado está, pelas mais

recentes inovações da pe
dagogia moderna, que o

material didático de maior
ereíto psícológíco na apren
dizagem, e. por isso mesmo,
de maior ereíto emocional,
é o confeccionado pela
criança .e pela sua profes
sôra.
Até as cartas geográfi

cas são transportadas para
o quadro-negro, em cuida
doso traçado, (a giz colo

rido), feito pela profes
sôra e pelos seus auxiliflxes
- os alunos.
A criança estuda à fren

te daquilo que ela mesma

constrói ou que vê cons

truir para sua classe.
Não pode haver, portan

to, dentro dos Grupos Es

colares, semelhante PAN
DEMôNIO.
Quem informou o arti

culista, informou mal. E
travessuras de criança .::.ão
perfeitamente ,contorna

das, quando a professôra
sabe motivar todos os tra
balhos do dia.
Pela Associação Cultural

dos Professores
Grupo Escola:- "LAURO

MU�LERn.

Além disso, as aulas mi
nistradas pelas alunas-mes
tras são assistidas pela pro
fessôra regente.
Não é possível, pois, que

em 30 ou 40 minutos de

aula, com a devida assis
tência técnica, e preparo
didático da novel" profes
sôra, portem-se, os alunos,
com tanta indisciplina, a

ponto de desorientá-la.
E se alguma professõra

confessar que seus alunos
são realmente do tipo fo
calizado no artigo em ques
tão ela que confesse, an

tes 'de tudo, a sua própria
incapacidade. para o exer

cício do magistério; pois,
DISCIPLINA é um proble
ma interno da competên
cia de cada Educandário e

Ilmo. Sr. Diretor de "O
Estado".
Lendo, na edição do dia

7 do corrente, dêsse concei
tuado jornal, um artigo in
titulado "BILHETE A UM
SECRETÁRIO DE EUCA
IÇÃO" rogo a V. S. acolhi
mentô às seguintes consi
derações:
a) Os trabalhos de está

gio de alunas-mestres nos
Estabelecimentos de Ensi
no Primário, neste ano
ainda não foram iniciados:
E tão logo o sejam, serão
orientados pelas protes
sôras de Metodología e

Prática, de Ensino citas Es
colas Normais, conforme
vem sendo feito nestes úl
timos anos.
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UI CI EI SI:
,NOTA OFICIAL

CONSÓRCIO TAC ._ C�UIEIRO
DO SUL
AGORA!"

MELHOIRES LINHAS E MELHORES
HORÁRIOS

Recebeu a União Catari
nense de Estudantes Se
cundários, UCES. pedidos
de estabelecimentos de' en
sino secundário desta Capi
tal, solicitando mudança
de data para a eleição da
nova diretoria da União
Florianopolitana de Estu
dantes UFE.
Estes pedidos se funda

mentam ,no seguinte: dia
deí.oito (18) a maioria dos
estuci.antes que residem em

ou"ras cidades do Estado e

que forem passar as férias
ela Páscoa em casa lj,inda
n50 estarão nêste dia aqui
Assim a Diretoria da

UCES, resolveu levar em

consideração êstes pedidOS
e ,como pretende fazer uma
eleição bem democrática,
onde todos possam fazer
uso do voto achou por üi
reito

MUDAR :AS ELEI
CÕES DA UFE PARA
Ó DIA DEZENOVE
(19) de ABRIL, terça
feira.
Rogério Queiroz,

Presidente

DE FLORIANÓPOLIS:

Convair
Diáriamente às 9,30 - Direto a São Paulo

e Rio.
às 18,00 - Para Pôr'to Alegre

Douglas

PARTIDAS

Diáriamente às 7,30 - Para Curitiba,
S. Paulo e Rio.

às 7,30 - Para ltajaí, Joinville, Curi
tiba, Paranaguá, Santos e

Rio.

. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


