
�aota �atarioa terá sua Usina li�erúrgica
CRIAÇÃO 'D'E OUTRAS UNIDADES TERMEtÉTRICAS PAIRA SOlUÇÃO DEFINI
TIVA DO PROBLEMA DA FALTA, DIE MERCADO PARA O CARVÃO LOCAL

Somente após o início das operações da '''SOTELCA'',
seguido da ampliação dessa usina ou da criação de outras

unidades termoelétricas, será obtida a solução definitiva
do problema da falta de mercado para o carvão catarínen-

se.

Paralelamente a tais providências, já se acha em es

tudos a construção da Usina Siderúrgica de Santa cata.ri-.
na - SIDESC - que funcionará junto às minas, abran
gendo tôda li região carbonífera daquele Estado.

AUMENTO DE ESTOQUES
A questão é examinada

em relatório da Companhia
Siderúrgica Nacional, re

ferente às atividades de
Volta Redonda durante o

ano passado. Acentua o do
cumento haver a indústria
do carvão nacional conti
nuado a defrontar, naquele
período, a falta de mercado
para os produtos de tipo
secundário, oriundos do be
neficiamento do carvão
bruto, visando a obter o

'"metalúrgico". Informa, em
sequência, que por ocasião
do seu relatório sôbre as

atividades desenvolvidas
em 1958, havia a CSN foca
lizado o problema. Nessa
oportunidade c o m e n t a
va que a indústria siderúr
gica do país exigiria, den
tro em breve, cêrca de ....
850.000 toneladas de carvão
metalúrgico.
Além dos elevados esto

ques, que foram acumula
dos, do carvão "lavador",
procedente de suas minas
ou adquirido de terceiros e

consequente do excesso da
produção sôbre a demanda;
houve em 1959 um aumen
to no estoque do carvão a

vapor. Passou êste de 53.650
toneladas, no início do ano,
para 122.500 toneladas em

31 de dezembro último,
obrigando a emprêsa, em

decorrência. a não só pre
parar um depósito especial,
em Capivari, como a plei
tear da diretoria do Plano
de Carvão Naclonal uma

redução nas cotas de ali
mentação do "lavador".
Apesar dos esforços desen
volvidos, e aos quais a

Companhia se associou, não
pôde a diretoria do Plano
do Carvão Nacional resol
ver, .

até o momento, o já
mencionado problema da
falta de mercado para o

carvão de vapor.

EQUIPAM:tJ;NTO DOS EUA
A C0mpanhia Siderúrgi

ca Nacional, dentro .de seu
/
programa de preparar-se
para atender no futuro, ao
aumento da' demanda de
carvão metalúrgico, con
cluiu as negociações para a

compra, nos Estados Uni
dos, de uma grande máqui
na de descobertura, "stri
píng", para mineração a

céu aberto. Essa máquina,
que é uma draga ambulan
te, "salking draglíne", de
35 jardas cúbicas, deverá
substituir as que ora estão
sendo utilizadas em Sideró
polis. Por outro lado, per
mitirá à CSN ampliar sen
sívelmente sua capacidade
de extrair a céu aberto, e

econômicamente, em cam

pos carboníferos de cober
tura superior a 30 metros.
Seu custo foi de 2 milhões
de dólares, e a entrega .es;

tá prevista para o corrente
ano.

Para a compra em aprê
ço a Companhia obteve
aprovação da Comissão
Executiva do Plano do Car
vão Nacional, daí decorren
do o tratamento cambial
que específicamente se re

serva para os equipamentos
destinados a expansão da
indústria daquele combus
tível.
BENEFICIAMENTO DO

CARVÃO
Quanto ao beneficiamen

to do carvão, a Companhia
Siderúrgica Nacional pros
seguiu nos estudos que de
há muito vem procedendo,
nesse campo e que a habili
tarão a indicar as soluções
que melhor atendam aos

problemas e os resolvam,
quando a demanda assim o

exigir.

Nenhuma alteração foi
introduzida no "lavador",
durante o ano passado; pois
vem atendendo às necessi
dades presentes .e apresenta
capacidade para beneficiar
o carvão de que necessitam
a emprêsa 'e os atuai& con

sumidores. Entretanto, foi
feito um projeto de am

pliação e. decidida a com

pra, já realizada, de uma

instalacão de ciclones lava
dores, segundo patente da

Dutch State Mines." Essa

instalação deverá, entrar
em funcionamento no cor

rente ano, permitindo me

lhorar o rendimento em

carvão metaÍúrgico. Espe
ra, ainda�. a Com:Qanh.ia t�
rar dessa mstalaçao pionei
ra ensinamentos valiosos
sôbre o problema do bene
ficiamento do carvão.
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Acôrdo Enlre . GOVERNO SEGNI: NOVA CRISE
Brasil e Argentina:

Madeira
BUENOS AIRES, 12 (U.

P.) - Foi firmado ontem
na Câmara Argentina de
Comércio um acôrdo entre
importadores e exportado
res argentinos e brasilei
ros, destinado a comple
mentar o ajuste assinado
em novembro último no

Rio de Janeiro. O novo
acôrdo tem por objetivo im
pedir qualquer irregulari
dade que possa afetar o

alto nível moral das rela
ções comerciais entre os

dois países. O documento
estabelece em suas diver
sas cláusulas medidas des
tínadas a: facilitar o, comér- \,
cio de madeiras ei1tre o�
Brasil e a Argentina.
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P.S.D-P.T.B. unidos para a' vitória. (Texto na aa. página)

'Brasileiro!
AJUDA A ADMINISTRAR ,TEU PA'íS

Sim. Participa da vida político-admi
nistrativa da Nação, alistando-te eleitor.

O voto não é privilégio de alguns. E',
sim, um direito que assiste a todo brasilei
ro. Sonho de muitos séculos, após tentati
vas várias em diversas nações, viu-se final
mente concretizado de forma definitiva
com a "Declaracão dos Direitos do Ho
mem", na Revolução Francêsa.

CIDADÃO! Usa dêsse direito para

I escolheres os administradores e legisladores Ido teu município, de nosso Estado e do
nosso Brasil. '

Nós facilitaremos ao maxuno o gôzo
dêsse teu direito. Se já completaste dezoito
anos, procura sem demora o Cartório Elei
toraI de tua Zona e faze o teu alistamento.

E não te esqueças: com o teu voto es
tarás ajudando a constituir um Brasil
maior ,e mais progressista. (TRE).

ROMA 12 (U. P.) - Qua
renta e 'oito horas depois
de ter sido aparentemente
resolvida a crise de gover
no que se abrira a 24 de
fevereiro, levando á demis
são o governo Segni, nova

crise, de proporções muito
mais graves, irrompeu ho
je com a demissão coletiva
do gabinete presidido por
Fernando Tambroni.
A nova crise, que tinha

sido prevista e que constí
tuí, na realidade, o desen
volvímento naturaql da
primeira, fqi determinada
por duas causas principais:
a recusa da ala esquerda
da Democracia-Cristã, in
tegrada por cerca de qua
renta deputados, a apoiar
um governo cuja estabíll
dade dependeria do apoio
dos;n.eof&scÍst�§. '6 .a reé.Jl
sa -.�cioS' nd"eres

.

c'?'ntris'eS,s
demo-cristãos entre os

quais o proprío Segni e ou
tros min.istros, entre os

quais Zeccagnini e Colom
bo, a apoiar um governo
precario e descolorido, de
sejado pelos mesmos ele
mentos que forçaram a

queda do governo anterior,
mas não lograram obter 'O

apoio de uma coligação dos
partidos �emocraticos.
PRECIPITA-SE A CRISE
A crise foi precipitada

pela decisão da direção da
Democracia-Cristã, reunida
esta manhã e na qual os
lideres centristas, entre os

quais Segni e Moro, uni
ram-se ás correntes de es

quarda e centro-esquerda
que exigiam a demissão do
governo Tambroni. No de
correr da reunião, o secre

tario-geral do Partido De
mocrata-Cristão, Aldo Mo
ro, rendeu homenagem' aos
esforços desenvolvidos por
T.ambroni para formar o

governo, lembrando, entre
tanto, que nenhum outro
partido democratíco mani
festou desejo de apoiar o

gabinete constituido na se
mana passada. Consideran
do tal fato. a direção do
partido decidiu recomen
dar a demissão do gover
no Tambroni.

Acatando a decisão do
orgão diretor do partido,
Tambroni convocou o ga
binete para uma reunião
extraordinária, qUe se' os
tendeu por duas horas e
vinte minutos. Deixaram
de comparecer á reumao
cerca de um terco dos mi
nistros e subsecretaríos, qUe
já tinham apresentado suas
demissões logo após a con

firmação do governo, em
virtude do apoio que lhe
foi dado pelos neo-rascís
tas. Depois de agradecer
aos moinistros presentes
sua colaboração e manifes
tar a esperança de que to
dos continuem fieis aos

príncípios do partido Tam
broni ressaltou as'conse
quencías imediatas da no
va crise entre as quais a
do impedimento do minis
tro das Relações . Exterio
res, Antonio Segni, de se

g.uir .�ara Washington, a
fIm de participar da imi
nente reunião dos chance
leres ocidentais. Tambroni
acrescentou que a ausen-:
cia do ministro da Italia
na reunião que se realizará
na capital\. norte-americana

terá eonsequencias' negati
vas sobre o futuro político
da Italia e manifestou o

temor de que a nova crise
suscite reações por parte
da opinião publica.

BONN, 12 (UP) - O Chanceler da Alemanha Ociden

tal, Konrad Adenauer, decidiu - disseram ontem ínror-

insistir na realização de um

Realeza Britânica Boicota
casamento de Meg: não irá

tas casas reais européias já estava preparada há
que sp.as arvores genealogí- muito tempo. A rainha Ju
cas sao bastante díscutíveís, líana também não poderá
achando "curioso" que ha- vir a Londres, porque esta
ja descontentamento por rá muito ocupada com as

parte da dinastia norue- comemorações -do decímo
guesa, cuja "orígem remon- quinto aniversario da liber
ta somente há vinte e cinco tação da Holanda, embora
anos do nascimento de Ar- seja possível que seu marí
mstrong-Jones", e da di- do, o principe Bernard, a
nastia sueca, que foi "fun- represente.
dada por Jean Baptiste Em Portugal, um porta
Bernadotte, um sargento voz de d. Juan de Bourbon,
do Exercito Revolucionaria presidente ao trono espa
francês". nhol e parente de Margaret,
Em Londres soube-se ho- anunciou que ele não pade

je de. como chamam al- ría ausentar-se de Portu
guns jornais, outros desa- gal, onde teria de conte
foros. Em Haia, um porta- rencíar com muitos espa
voz da casa real disse que a nhoís que trâo assistir ás
princesa herdeira Beatriz cerimonias do 13 de maio
não poderá comparecer ao no Santuario de Fatima e

casamento porque fará uma que aproveitarão para en
visita ao Luxemburgo, que trevistar-se com d. Juan.

LONliFms, 12 (U. P.)
Poucos representantes de
casas reais européias assis
tirão ao casamento da prin
cesa Margaret, mas o povo
britanico já começa a pre
parar-se para compensar
esse fato dando ao aconte
cimento do proximo dia 6
um brilho. extraordinario.
Um porta-voz da família

real declarou que' esta não
se achava em absoluto de
.primida pela impossibilida
de de numerosas e destaca
das figuras da realeza eu

ropéia aceitarem os convi
tes para o casamento, mas.
os jornais de Londres não
escondem o seu descon
tentamento.

O "Daily Herald" decla
ra francamente hoje que as
casas reais da Europa es
tavam procurando descul
pas para não prestigiar o
casamento de Margaret
com um "plebeu". O '''Daily
Express", de lorde Beaver
brook, leva sua revolta ao
extremo de recordar a cer-

ADENAUER N,ÃO INSISTIRÁ NUM
PLEBISCITO EM 'BIERLlM

mantes autorizados - não

plebiscito em Berlim Oci
dental enquanto o Senado
na Cidade não aprovar a

idéia. Os mesmos íntor
mantes acrescentaram ser

improvável que o Senado
decida realizar agora êsse
plebiscito. Segundo êsses

informantes, Berlim.Oci
dental manterá esta idéia
como um trunfo para o ca

so de fracassarem as nego
ciações entre ocidentais e

comunistas. Adenauer acre-

dita - disseram os infor
mantes - que a iniciativa
do plebiscito deve partir da
própria cidade de Berlim e

não das potências de ocu-
•

pação nem do Govêrno de
Bionn.

Inauguração de Brasília:
programa de festa

PAPA ABENCOARÁ A NOVA CAPITAL AOS 30 MINUTOS 'DE 21 - o PRESIDENTE
t•.

ASSINARÁ SEU PRIME,IRO ATO OFICIAL COM UMA CANETA DE OURO
RIO, 12 (VA) - Embora ainda sujeito a modífícacões

é o seguinte o progl;ama de inauguração da futura capital;
Dia 20 - ÀS 19 horas, chegada do cardeal Manuel

.r.;R)n�"a.I�.s .G&ejeh·9:t"�gadct?cpti,.fj.do: qQ� .�J,:á- �e.ebid(L.
no aeroporto de Brasília pelo presidente da República,
com honras de chefe de Estado. No cortejo que se forma
rá, o Cardeal Patriarca de Lisboa seguirá no primeiro car

ro, com o presidente Juscelino Kubitschek e com o gene- .

ral Nelson de Melo. Não está ainda definitivamente as

sentado se sua eminência ficará hospedado no Palácio da
Alvorada ou na residência do sr. ISrael Pinheiro. Às 20 e

30, entronízação solene da imagem de N. Sa. da Esperan
ça, que figurava na nau capitania de Cabral, na viagem
da descoberta do Brasil; às 23 e 45, missa campal de ação
de graças, oficiada pelo Cardeal Legado. A' elevação, a ci
dade até então ás escuras, será iluminada por holofotes.
Dia 21 - Aos 30 minutos, figurando na mesa-diretora

saudação do Papa João o cardeal Cerejeira, os três
XXIII ao povo brasileiro, cardeais brasileiros ,e o

dir�tamente de Roma, pela presidente da Republica,
Emlssora do Vaticano, se- presença que constitui fato
guindo-se a bencão de Bra- inedito em solenidades do
sília pelo cardeal ,Cerejei- Congresso. Seguir-se-á a

ra; às 8 horas, alvorada, recepção do Congresso ás
pela banda do Batalhão personalidades presentes.
Naval, e hasteamento da Às 13 horas inauguração
bandeira pelo presidente da do monumento comemora
Republica, na Praça dos tívo da instalação da Ca-

Três Poderes. Às 9 e 30, pítal, n� Praça dos Três P?
instalação simultanea dos de.r�s. AS 16 e 30, c;lesflle
três poderes, isto é. sessões mílítar e de operarios da

da Camara, do Senado, do NOVACAP. Às 18 horas,supremo Tribunal Fede:r;al chegada ao Eixo Rodovia
e do Ministerio, nos respec- rio das colunas militares
tivos recintos. A reunião que marchavam de Salva-
do Ministerio será assistida dor e do Rio de Janeiro quepelos embaixadores que fo- conduzem o fogo slmbolí-
rem a Brasília. Às 10 e 15, co. Às 19 horas, evoluçãoinstalação da Arquidiocese, da Banda dos Fuzileiros
pelo Nuncio Apostolico, Navais, seguida de queimamonsenhor Armando Lom- de fogos de artificio no
bardi, é posse do arcebispo Eixo Monumental e de fes
p. José Newton, na futura ta popular. Às 22 e 30, recatedral. Às 11 horas, ses- cepção oferecida pelo presão conjunta do Congresso, sidente da Republlea, no

COM L O T T O P. S. B.

Palacío do Planalto. Traje:
casaca e condecorações.
Dia 22 - No dia 22, as 9

horas, Festa da Criança;
ás 13 bcras, almoço o.fexe ...
.cído pelo presidente da Re

publica ao cardeal Legado,
no Palacio da Alvorada,
seguida de visita aos pon
tos mais interessantes da
nova Capital. Às 15 e 45,
embarque do cardeal Gere
jeira para São Paulo. Às 17

horas. inauguração do pri
meiro cinema de Brasília;
Às 21 horas, concerto sín
fanico dirigido pelo maes

tro Eleazar de Carvalho.

Dia 23, sabado - Às 8
horas, Grandes Premias
"Juscelino Kubitschek" e

"Brasilia", competições au
tomobilisticas a serem 'dis
putadas na Avenida das
Nações, no Eixo Rodoviario
e na Praça dos Três Pode
res, organizadas pelo diplo
mata ministro Manuel de
�effé, veterano corredor.

. AS 14 e 30, competição de
barcos "sharpie" no Iate
Clube de Brasileira. Às 17
horas, inauguração da Ex
posição de Metas Governa
mentais. Finalmente, ás 21
horas, Festival de Brasllia,
espetaculo de encerramen
to, de autoria do Academi-

co Josué Montelo.
CANETA SIMBOLICA
O presidente Juscelino

Kubitschek assinará o .seu

pri:!:n.e�ro '. ,.a.to "of.icial.... em
\

J1rasllIa com uma caneta
de ouro que apresenta uma
íncrustração de esmeralda
símbolo das Bandeiras e
ainda de sua condícão de
médico. A preciosa peça é
um presente que lhe foi
feito hoje. pela Associação
Comercial de Goiás e pela
Confederacão Nacional das
Industrías; através de seus

presidentes, respectivamen
te, srs. J�sé Aquino Porto e
Lidio Lunardi.

Cemitério Neolifico
Na Itália

TRENTO, Itália, 12 (U.
P.) - Um grupo de traba
lhadores, que estava pre
parando os alicerces de um
novo edífícío, descobriu
ontem um cemitério neolí
tico, que, segundo se acre

dit�. remonta a 5.000 anos
atraso As descobertas ar
queológicas nesta regiao
alpina do Norte da Itália
s9 haviam chegado até en
tao a dois mil anos de an
tiguidade.

7.e EXPOSIIÇAO CANINA: DIA 17
O KenneÍ Clube de Santa Catarina, dando prossegui

ment� às s�as atividades, fará realizar, na próxima segun
d�-felra, dia 17, a 7.a Exposição Canina, na Séde do "Grê
mio Esportivo Olímpico" de Blumenau.

Para tanto foi elaborado o seguinte programa:
PROGRAMA

da 7.a ,ExpOSição Canina promevida pelo K'ENNEL CLUBE
DE SANTA CATARI��A na séde do "Grêmio Esportivo
Olímpico" em Blumenau

Dia 16 - Recepção das delegações visitantes, proce
dentes de diversos Estados.

Dia 17 - Exposição
às 8,00 horas: Início do julgamento;

12,00 " Intervalo para o almôço;
14,00 "

: Reinício do julgamento;
16,30 " Demonstração de Adestra

mento;
17,30 "

Entrega de Prêmios;
18,00 " Desfile geral dos Cães.

JUIZES: Sr. Paulo Santos Cruz, de Santos (SP)
Sr. R. Haller, de Buenos Aires (Argentina).

SUPERINTENDÊNCIA: A superintendência da Exposi
ção estará a cargo dos senhores Raul Deeke e Alex Feigl.

NOTA: Entre os visitantes contaremos com a vinda
do sr. Governador do Estado, secretários da Fazenda e da

Agricultura, Presidente tio Brasil Kennel Club e, também,
com a presença do sr. Prefeito Municipal.

INSCR]ÇÃO DE CÃES: Estão inscritos, .para a expo
sição do dià 17, dezenas de cães das mais diversas raças.

"O ESTADO" penhorado agradece o honroso co·nvite.

RIO, ("Estado") O
Partido Socialista Brasilei
ro, em sessão que Se reali
zou ontem, decidiu por 130
votos contra. 80 dados ao
sr. Janio Quadros, apoiar a
candidatura do marechal
Teixeira Lott á Presiden-

cia da Republica.
A decisão foi tomada de

pois de íntermínaveís dis
cussões que transcorreram
em clima de tranquilidade.
Na vespera a convenção já
rejeitara a preliminar da
questão aberta.

PAPA: SOLlDARIE'DADE ÀS VITIMAS
DA OPRESSÃO ,MORAL

CIDADE DO VATICANO, 12 (UP) - Em discurso de
Domingo de Ramos, o Papa João XXIII expressou ontem
sua especial preocupação pelas vítimas da opressão moral
e física que pertencem à "Igreja do Silêncio" nos países
do bloco soviético. 0 Sumo Pontífice recordou as palavras
dos evangelistas de que os inimigos de Cristo são os auto-'
res de todos os males do mundo. '"Isto o recordamos de
forma especial, - acrescentou - pelo que está ocorrendo
em muitas partes do mundo onde a população se preIlara
va para gozar os benefícios da paz e do pr�gresso e onde,
ao contrário, é vítima da opr,essão moral e física".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



QUANDO CAíRES
Quando caíres, emudece o gesto de tua
Não de lágrimas como o débil
Que se posta a chorar seus fracassos
Senão de pé, como a árvore
Que desfolha suas sombras e espera
A volta da primavera.

X X X
. Analisando minha súplica renasaa,
Dois favores lhe peço eu à sorte,
Um punhado de amor para a vida
E um punhado de fé para a morte.

derrota

William Arcila Gonzales

ANIVERSARIOS
FAZE:M: ANOS HOJE.:

ni
- sr. Walter Tesha

- srta. Rute Valente - sr. Licínio Vieira de Souza
- sr. João Cardoso - sr. Rudi Brust
- srta. Lígia Coelho Andria- - sr.. Narbal Sales Andriani

TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO
HOJE, ÀS 20,30 HORAS

GRANDES ESPETÁCUOS CÔMICOS
COM A EXPOENTE MÁXIMA DA
COMICIDADE DO TEATRO NACIONAL

DERCY GONCALVES
"

Apresenta hoje pela, última vez:

"LA MAM·MA"
Amanhã e Sexta-Fiera "MISS TARADA

----------)(----------
Sábado e Domingo: "A SEMPRE VIVA"

----------)(----------
N. B.: - Domingo, VesperaI às 16 Horas a

Preços 'Reduzidos: Balcão cr$ 50,00.
Poltronas cr$ 80,00. Camarote cr$ 300,00

---)(.---

Domingo Ultimo dia.. Despedida
Companhia

da

MAJESTOSA RESIDÊNCIA
Vende-se. Tipo palacete, �m estilo mouro-português,

primorosam.ente trabalhada, externa e internamente, úni
ca no gênero nesta capital. Grandes salas com sancas es

plêndidos lustres de alabastro e de cristal. Porta nóbre e

largas janelas em ferro batido artisticamente trabalhados.
Magnífica escada em mármore e ferro batido, em helícoí
de, galeria. Grandes quartos, com lustres e arandelas, sen
do dois duplos. Quarto nóbre com rica mobília em jaca
randá negro da Bahia, primorosamente entalhado. Dois
cofres de segrêdo, embutidos. Espaçosas varandas com vís
ta permanente para o mar. Excelentes 9banheiros de pro
cedência "Souza Noschese". Sala de almôço cem armário
ocupando tôda uma parede. Copa com azulejos e grande'
pia "Souza Noschese". Cozinha com azulejos até o teto,
armários e pia de aço inoxidável. Anexos para emprega
dos com dois quartos e instalações sanitárias completas.
Distribuição de água quente por tôda a residência. Gara

gem para dois' automóveis. Pagamento facilitado com par
te a longo prazo, a combinar. Tratar com o Engo. Thiers
Fleming. Para visitas, favôr marcar hora pelo telefone
2450.
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I
Advocacia' em geral no Estado de I

Santa Catarina :
Mauricio dos Reis - advogado .iNorberto Brand - advogado

•

I Correspondentes: Rio de Janeiro :
I

�P�

I,Buenos Aires r

• Londres.
• •
e Man spricht Deutsch I
I English spoken ':
e On parle français •

I Ed. Sul. América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 !
e4Nl1�f ft ee••••••� •

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

CELESTE GHIIGNI' S/A -·INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

con1ecimentos Sociais

��U{��I
__....!- "_J_\ �------

I

" PROGRAMAÇÃO PARA o

DIA 13 DE ABRIL DE 1960

(QUARTA-:FEIRA)

Às 6,35 P
Rancho Alegre
Às 7,05 -

Revista Matinal

Às 7,55 -

A VEMAG Informa

Àr. 8,35 -

Um Amigo a, Seu ,Lado
Às 8,55-
Repórter Alfred

Às 905 -

•.....�.......Q...... ...e·....•••••••••e.e.. -

I. A Capela de Sto. Antônio, será deco- r�, o Clube Junior escolheu dois secretá- :
• rada nas côres azul e branco, para rece- nos, que ficarão responsáveis pelo movi- •
• ber a encantadora Milene Lebarbenchon, mento do credenciado Clube. I
I que realiza seu casamento no dia 19, com -- ••• o Dr. Amir Mussi. O, Clubt: da "t<�ciy" marcou o desfile •
I B.angu na cidade de Tubarão no próximo •
e Quem será a Namorada da Faculda- día 30. QUInze bonitas srtas. estarão na I': de de Direito? Nos salões do Clube Doze passar�la do clube 7 de [ulho, para dispu- •
'1: de Agôsto dia 30, o Centro Acadêmico XI t�r o título "Miss Elegante Bangú Tuba- I• de Fevereiro estará patrocinando uma rao". e
I elegante soirée abrilhantada pelo con- I.
: junto melódico "Si?-�?pado". No próximo do�i�go o casal Fernan- I'

.1
oontínuam, mov'I::m'entadas as noíta-

do. (Bernadete) Viegas, receberá o casal .1LUIZ Fernando Seco e outros convidados
das da boite Plaza. para um elegante j��tar.

'

I
---

...
-- --

...--.
Domingo de Páscoa '"Encontro dos A senhora Tida, como conhecemos.

Brotinhos" nos salões do Clube Doze, com dentro da sociedade, está com a respon- I
sorteios entre os presentes na elegante sabilidade do vestido da Debutante Mar- • I
reuni:ão got Pain da Luz, que no próximo dia 18 I I'I

.

estará representando Santa Catarina na -

Fomos informaci�� que o mais luxuoso bonita festa das Pioneiras Sociais, nos I
iate da cidade pertence ao Sr. Espiridião jardins do Palácio Guanabara. Não será e

• Amin.
. . .

surprêsa a bonita confecção da sra. Tida, e
• --

...
-- pois; seu bom gôsto e perfeito serviço já :

I
Realizar-se-á no dia 23 o casamento é bastante discutido com as melhores r,e- •

da srta. Daura Silva, com o sr. Mauro ferências, dentro do "socíety". elMello. O acontecimento será na Catedral
Metropolitana. Desejamos aos noivos e As bôlsas e sapatos de verniz será a I

I
dignas família sos melhores votos de re-

coquelUC.
he para a

próximo
a estação. e

licitações.
' I

__ ::: __ :
-- ::: -- Também será escolhida no próximo •

Num movimentado jantar nos salões mês de maio a representante de Santa I
do Querência Palace na noite de z.a-reí- Catarina para o concurso "'Mliss Brasil". e

',.e.e•••ee e..__e••eeeeeee..ee ee..ee..e ee•••••

RÁDIO GUARUJÁ

IRMANDADE DO SENHOR JESUS DOS
PASSOS E HOSPITAL DE CARmADE
COMEMORAÇÃO DA SEMANA SANTA

Edilal de Convocação
De ordem do M� D. Irmão Provedor em exercício con

voco todos os Srs. Irmãos e Irmãs do Senhor Jesus dos
Passos para, atendendo o edital .da Cúria Metropolitana,

. publicada nos jornais desta capital, para tomarem parte,'
Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA revestidos de balandraus e fitas, na comunhão pascal de

EWALDO J. R. SCHAEFER Quinta-F.eira, na Catedral, dia 14 do corrente, na missa
Exames.ao Estômago - Vel'icula Bíliar -- Rins vespertina das 17,30 horas.

Turax - Ossos - Intestino, etc. Outrossim os convoco, ainda em obediência ao edital

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica supra, a tomarem parte na adoração do Santíssimo no

(Gravidêz) - Radiologiar Pediátrtca, Santo Sepulcro, na mesma Igreja (Catedral) no dia 15,
DISPõE DE APARELHAGEM MODli:RNA MARCA das 3 às 4 horas da madrugada, horário êsse consignado

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO para a Irmandade.

ENDER1l:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus à por-l Florianópolis, 11 de abril de 1960.

ta (Almte. Lamêgo) . José Tolentino de Souza - Secretário

MATfRNIDADE CARMfLA' OUTRA

Pediu

Telefone. Pedindo Música

Às 10,30 -

�nta1."ctica, I:'ios Esportes \ � J' �
AS 11,05 - 1 . AMusical Copacabana I

' PEI:> ITIVOS
Às 11,35 - �USICADOS
�arada Musical Chanteeler i DIARIAMENTE DAS j9AS2!JHS,
As 11,55 - .

ff'.t:lldr;;===;;::;�=�;!���;::=a�Repórter Alfré'd
.

I' .

'.
Às 1210 - I

'..

Sucesos Musicais VARIG
I
.----...,--

Às 12,25 -
' SERVICO DE RAIOS X

A VEMAG Informa '1 '

Às 12,30 :_
ATENDENDO DIARIAMEN'J'E NA

Carnet Social I
Às 12,35 -

Enquanto Você
Às 12.40 -

Almoça

Programa do PTB

Às 13,35 -

.Convite à Música

Às 14,35 -

Trio Cruz de Malta
Às 15.05 -

Espetáculo Musídíse em hi-fi .

Às 16,00 -

A VEMAG Informa

Às 1655 -

Repórter Alfred

Às 17,05 -

A Música Que Você
Às 17,45 :-
Musical Loteria

i\s 18,10 -

Resenha J-7
Às 18,55 -

Repórter Alfred
Às 19,00 -

Momento Esportivo Brahma

Às 20.35 -

Nas Asas do Sucesso

Às 21,00 -

Repórter Alfred
Às 2105 -

Rádio Teatro

Às 21,30 -

A VEMAG Informa

Às 22,05 -

do Estado

(ONfECClONA·SE QUAlOUE� npo
DE CHAVE

Rua: frlnclKo· Tolenllno. n,' 20

DR. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcíal, tratamento 'pre-natal.
Alergia. Aiecçõee da pele.
Raios - infra-vermelhos e ultra-violetas

Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
DiáriaJTÍente, exceto aos sábados, das -).4 às 1,8 horas.

!ii w ,'tt�

I 'Stc:·:·:I.,,,ccm"....cm..mnCom o abono atrasado,
Pena o mestre sofredor,
No Inco dorme amarrado,

Os "cobres" do professor.

CELSO É A ESPERANÇA DO PROFESSOR
Foram momentos de angústias. As colunas que

sustentavam. as esperanças ela abenegada e nume

rosa classe dos professores, foram ruindo uma a

uma. O veto do senho-r H. H.; a promessa falhada
dos deputados situacionistas; a traição. Uma única
permaneceu em pé - o programa do candidato da
oposição -. Reforçou-a ainda mais o candidato, na
memorável carta dirigida aos professores. CELSO,
filho de Vidal Ramos, o primeiro reformador do en

sino catarmcnsê, mantém a honrosa tradição e

transformou-se na única esperança dos professores

RECORDAÇÕES BORNHAUSEANAS ...
Transformação de um serviço de fôrça e luz

eficiente e relativamente ao alcance da poIsa do

povo! numa ELFFA. com perdão do palavrão, ine
ficiente e exploradora ...

GALEIRA DOS DOS DESPRESADOS
Foi enriquecida, recentemente, a galeria dos

traidores. Apesar dos dolorosos exemplos do passa
do. patenteando aos olhes de todos Que os vendidos
são verdadeiros políticos, o poder marrnelausíano
ainda consegue infiltrar-se nas conséíêneías mais
frágeis .

E a professora chorando
A Deus rogava e pedia
Para com CELSO mudar
Como da noite p'ra o dia.

::::X::=:::j;>!C:a:cs%�"i-�'I.°c.'l.::::::\'l.=:::i-'I.�\

� • �
,

�e :l.ai...
--------------------------------------------

I P.ODE�S� �RArAR A EPILEPSI�?
I Acerc�

da epilepsia, The Educational Division, De:ç>. envia
gratu�tam�nte um interessante livrinho. Nenhum enfêrmo
de epílepsía deve demorar em solicitar um exemplar

I '

.

'l'HE EDUCA'l'IONAL. DI�ION, Dep.
880 Bergen Ave .• Jersey City. N. J. U. S. A.

• Queiram envíarc.me grátis, um' exemplar do livrinho indicado

NOME
.

ENDEREÇO ..... ·t········ ' .

(favor escrever em l?trlL de 'fôr�a)
CIDADE '1"", , .. , '-' .. PAÍS

DIA 17 - Soirée Infanto - Juvenil

Infantil - Início às 16 horas - haverá

.>

'distribuição de bombons.

DIA 21 - Encontro dos Brotinhos

Juvenil - Início às 20 horas.

DIA �'" - Encontro dos Brotinhos

DIA ::18 - Bingo das Jóias - - Soco Amparo à Velhice.

Assembléiar Geral Ordinária �:a;2�;5 Informativo Guarujá

Pelo presente, ficam. convidados os senhores acionis- Os Sucessos do Dia I
tas para a Asserrrbléíar Geral Ordinária a realizar-se no 1 .---- _

dia 29 de abril de 1960, às 10 horas, em sua séde social, pa- P I A N O I H G L E S
ra deliberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia: I Vedo excelente piano inglês de 1/2 cauda em perfeito

a) - apresentação, discussão e apfovação do Balan- estado, por prêço de ocasião. Tratar pelo telefone 2450.

ço geral, encerrado em 31/12/59, do relatório da Direto-. Vendo, também, um quarto de casal, fabricação ROS-
ria e Parecer do Conselho Fiscal; ,SMARK.

I

b) - eleição do Conselho Fiscal, membros efetivos e

suplentes para o exercício de 1960, e' fixação de sua remu-

neração; � I ,t •
ifJi. *"

c) - outros assuntos de interêsse social.

AVISO: Acham-se à dispoSiçã8 dos senhores acionis

tas, no Escritório da sociedade, os documentos a que se

refere o Art. 99 do Decreto Lei 2.627, de 26/12/40.

Urubici, 25 de março de 1960.
Celes.te FmncisGo Gh>izoni - Diretor Presidente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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modêlos
, .

unlcos e

exclusivos

Vencimentos ,condignos
Santa .oaterína é uma Ins

tituição mais que secular,
cujo respeito lhe têm devo
tado mais de uma dezena A criança deve merecer rado decídídamente na sua
de Governantes constituin- dos adultos a melhor aten- festa infantil. Dr. João De
do-se num patrímônío que
éla tem retribuido com sa

crificios, canseiras, suor,
sangue ,e abnegações... E
confessamos senhores, sem

temor nem cerimônias:
nesta hora decisiva, ou es

tais ao lado dela ou es

tais contra ela ...
Quem de nós poderá de

sã consciência dizer que
não necessita de uma aju
da de policial? Mas, precí- tas pessôas que aprecia as

samos ao nosso lado, ao criancinhas e por elas sem
lado da sociedade a qual pre faz alguma coisa.
devotamos o respeito e o

cuidado da qual é merece- Anualmente o simpático
dora de um policial bem locutor da Rádio Guarujá
alimentado, forte, fisica, vem promovendo a sua FES
moral, intelectual, espiri- TA INFANTIL :DE PÁSCOA
tual e materíalmente su- I'

' ,

perior e que possa resistir no Teatro Alvaro de Carva-
aos perigos e tentações se- lho.

[am êles do quilate que to- Mas se o Nazareno não
rem. .. Pelo que sabemos, contasse com o apôio dassalvo a parte material, o .

restante está única ex- autoridades ,e do comercio

clusivamente ateto a; Co- : local, sua iniciativa não se- TELHAS. TIJOLOS �mando Geral daquela Cor- ria coroada de êxito. Em '�

CAL E AREIAI poração ,e seus auxiliares
conversa com a reportagem

I

I RM AO C'J BITENCOURT'" imediatos. A parte que cha- ,
,

_

ma a atenção de todos nós Nazareno Coelho relatou o

I CAI� BAOARÓ • fONE H02
no momento é a que mais nome das pessôas e firmas ANTIGO o E pós IT o o Ao M I Ao N I

preocupa a classe; é a ma- comerciais que tem cOlabo-1 '-:;:----------terial, a que diz respeito a

uma remuneração condig
na e é para esta que cha
mamos a atenção dos Po
deres Legislativos e Execu
tivo, com quem deixamos a

palavra, esperando resig
nados e confiantes uma sa

tisfação ...

. ' Us lmigos �a Infância Icom relação a tão Justa
causa, nada vi nem ouvi de
concreto que pelo menos

tranquilizasse em parte ês
tes abnegados servidores
da sociedade barriga verde,
que lias horas dificeis são
tão lembrados por pobres e

ricos, por fortes e fracos e
até pelos poderosos ... Va
mos fazer daqui um v,e
emente apelo aos senhores
deputados. representantes
legítimos de todos nós, sem
distinção de côres partidá
rias, aos quais não lhes ne

gamos na época oportuna
nossos votos. Lembrai-vos
.daqueles que quando perí
clita a ordem Pública, o

socêgo e o respeito a tudo e

a todos, antecipam suas vi
das para que tudo se nor

malize e volte a paz a rei
nar 'entre nós. Lembrai-vos
senhores .Deputados, Se
nhor Governador e senho
res secretarias de Estado
que a Policia Militar de

A nossa Policia Militar do
Estado, vem díscreta e res

peitosamente esboçando um
movimento pró-melhoria de
vencimentos; causa huma-

, na ,e justissima. De huma
na e justa, agora com o au
mento do funcionalismo
público Federal passou a
ser indispensável e-oe ca
racter obrigatório, neces
sitando do Poder oonstí
tuído, um estudo urgente e

solução tanto quanto pos
sivel imediata.' Se atual
mente a carestia da vida
vinha se apresentando aos
milicianos de Santa Cata
rina como obstáculo in
transponível, diante dos
parcos vencimentos quepercebiam, o que não Ira
suceder a esta nobre classe
com as consequencias nor
mais após o aumento dos
Funcionarios publicas fe
derais? Apesar do qUe já
foi dito na Imprensa fala
da e escrita de nossa terra

ção e o melhor tratamento
possível.
!Iá em todos os ,setôres de

atividades, homens que de
dicam uma parte do seu

tempo ao divertimento da
petizada.
Na Capital, o radialista

Nazareno Coelho é uma des-

maria Cavalazzi, Dr. Rinal
do Celso Feldman, Dr. Fran
cisco Evangelista e Santino
Andrade, do Expresso Flo

rianópolis, Sr. Alcides Stuart,
da Gráfica 43 S/A, Sr. Nel
son Andrade e Agessé Sou
sa da Casa da Borracha e a

tradícíonal e conceítuadissí
ma firma Eugênia Raulino
Koerich & Cia. Ltda. Gra-

ças às pessôas acima, a fes
ta infantil de páscoa tem al

cançado plêno êxito. Temos
certeza que outros amigos
das crianças Irão colaborar
com a grandiosa iniciativa
de Nazareno Coelho para a

Rádio Guarujá.

-

GRANDE OPORTUNIDADE
FUNÇÃO DE CHEFIA

Precisa-se de elemento 'capacitado, especializado em

Mecânica Industrial ou Química ou ainda Eletricid.ade.
Os candidatos poderão apresentarem-se munidos de

seus documentos na LIQUIGAS DO PARANÁ STA. CATA
RINA S/A (Estação de engarrafamento) à Réta das Oam
pinas - S. José - !Iorário das 14,00 hrs. às 18,00, hs. Soo
licita-se a não comparecerem aqueles que não estiverem
devidamente capacitados.

... '-�'
ABRIL

DIA 17 - DOMINGO DE PASC!IOA
Dàs 15 às 19 horas.' Soirée infantil, com a tra
dicional entrega de presentes à garotada.

--x--

MANTENHAaSE
BEM INFOR_MADO
Guarujá-Notícias

DE SEGUNDA A SÁBADO
As 22 horas. Soirée para adultos, com apresen- _ Em 1420 kcls., e 5.97:5 kcls.
tação de novidades na orquestra. 7,55 _ A Vemag Informa
NOTA: Não haverá venda de mesas. O sócio 8,55 _ Repórter Alfred

que opinar pela reserva, poderá faze-la, 11,55 _ Repórter Alfred
na Relojoaria Muller mediante o paga- 12,25 - A Vemag Informa
menta de Cr$ 100,00, para cada festa. 16,00 _ A Vemag Informa

DIA 30 - SÁBADO
I 16,55 - Repórter Alfred

Soirée em homenagem ao Exmo. Sr. Governa-. 18,10 - Reesnha J-7
dor do Estado, pela passagem do seu aníversá- 18,55 - A Vemag Informa
rio natalício. 21,00 � Repórter Alfred

, Prováv�l atração artística' do ,Rio de Janeiro. 21,30 - A Vemag Informa
OBS. Bollcitamos, mais uma vea.aos srs. assoçíados, a fi- 22,05.- Grande tnrormatívo.

neza de ao jngressar�m "no :Clube, exíbírem su� iden- Guaruiá
tificaçàe socíal. 0i:,ll 1'10 mundo-em sua C�SI\\>I.

.

,

'\'I: I �\. "

, _\ " :1<:;;

SERViÇO' DE RAIOS X
ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA (
RADIOLOGISTAS: Drs. J. A. Nóbrega de Oliveira'

Ewaldo J. R. Schaefer
Exames do Estômago - Vesícula Biliar -- Rins

TOJ.'ax - Ossos - Intestino, etc.

Risterosalpingografia Radiografia Obstêtríca

(Gravi�êz) - Radiologla Ped'iátrica.
DISPõE" DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMNS nECENTEMENTE ADQUIRIDO

VENDE-SE
c E N T R 0:

Bréve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
�iving, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro
social, cozinha. quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço c/tanque, play ground
e garagem
Avenida Rio Branco.

------------X.------------

Apartameto Térreo
Avenida Rercílio Luz

------------X.------------
A G R O N O M I C A:-

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

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

Çasa Residencial: 1 pavimento
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

------------X-----------
Terreno c/360 m2.
Rua Almirante Carneiro

------------X.-----------
li: I:i T R E I T 0:-

Terrenos (Próximos futuro Hospital
Protestante)

Rua Arac'y Vaz Callado
------------X,------------

Casa Resídencíal (Próximo à Praia)
Rua José Elias

------------x,----------�-

)C O QUE I R O S:-
Terreno e/ 330 m2.
Próximo ao futuro Hotel

--------�-X
.

C A NAS V I E I R A S:-�..(
Casá de Verânei1> _
Terreno cf 1.80,>' mz.
Cachoeira

x--------

AL�GA-SE
ç E N T R 0:- r'

Dtspomos Lle 3 clientes para

/.
casas rr rr:iais. I'VU apartamentos.
sondrl '0111 �ra2'eIl'l.,·Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IA 10lTE DE HOJE, TEREMOS 10 ESTÁDIO DA F.C.F., EM PROSSEGUIMEITO AO CERTAME REGIONAL DE FUTEBOL, O COTEJO �UE REUNI
RÁ AS ESOUÀDRAS DO PAULA R AMOS E DO GUARANI. O CONJUNTO DA ESTRÊLA 50 LITÁRIA, APARECE'COM FORTE DOSE �E FAVORITIS
MO, DEVIDO A MAIOR EIVERGADURA TÉCNICA DE SEUS JOGADORES, CONTUDO, O BUGRE PROMETE MUI TALUTA.

O Torneio Início da Liga BlumenauenSe d e Futebol
N� tarde de. domingo foi' sentado ótimas exibições s�- ,cotejo terminou empatado I técnico de futebol, conseguiu I/intermédio de Paraná

\ pedito
de Olive�ra, devido' a

I O.rion,
pela ordem e o Olím�realizado na cidade de Blu- perando mesmo a expectatí-: de OxO. vencer seu antagonista de 5.0 jogo: Olímpico x Flo- classe de eus integrantes. pICO formou com: Bernardo,

menau o Torneio Início que va dos torcedores locais. ,Eis í 2.° jogo: Olímpico x Vas- Gaspar por lxO. I resta. Em cotejo de 60 mínu- Todavia, a equipe do Flores- Biachine Nilson e Hélio;
foi patrocinado pela Liga corno desenrolou o Torneio

I
to Verde. Cotejo que apre- 4.0 jogo: Palmeiras x 0- tos, tivemos o doélo final ta embora tivesse ficado com Romeu e Fausto Nilton; Ne

Blumenauense de Futebol. em apreço. I sentou bons lances e que ter- límpico. O Palmeiras ven- entre Olímpico x Floresta, o tItulo de vice-campeão do nê (LHa), Tião, Oron. Pa
O transcurso do Torneio foi 1.0 jogo: Palmeiras x U- minou empatado sem aber- eendo ao União e ao Olím- em disputa do título máxí- Torneio, lutou bastante pa- raná e Nanico. Nos aspiran
dos màís movimentados ten- nião. Venceu o Palmeiras tura d e contagem. Na 1'0- pico e ao Vasto Verde, colo- mo. do Torneio. Num préliq ra conquistar o título, res- tes o Tupy sagrou campeão
po as equipes do FIÓresta e por 3x2, na cobrança de pe- brança de penalti o Olímpico cararn-se frente a frente, as em que os florestínos se a- saltando-se' que o Olímpico ao abater na final a repre
do Tupy 'de Gaspar. apre- .nalídades máximas Já que o triunfou por 3x2. duas mais tradicionais equi-

.

presentaram muito bem, e- somente conseguiu seu ten- sentação do Olímpico por
......--------'00--------'"-.-- '3.0 jogo: Tupy x Floresta. pes da cidade interiorana. xígtndo o máximo do Olím- to da vitória nos últimos mi- 3x1. num préllo em que foi

EM FRANCOS PREPARATIVOS, A A equipe florestina fazendo Venceu o Olímpico por txo. pico, triunfou a equipe diri- nutos. Marcaram para o quasi que totalmente supe-

CARAVANA PRESIDENTE J. K. alarde de um melhor padrão com tentoa consignado por gida técnicamente por Ex- Olímpico: Paraná. LHa e rlor ao seu antagonista.

Conforme já vimos anun- quanto que estes bravos ca

ciando, dia 1. de maio. dedí- tarinenses, apenas levarão
eado aos trabalhadores, par- suas mochilas e sua nào
tirá desta Capital, às 8 ho- (desmentida bôa vontade.
ras da manhã, uma plêiade Que os catarinenses, e

de 4 jovens e abnegados des; mui principalmente os flo
portistas do Estreito, que, a rianópolitanos, bem como

pé, farão todo o percurso de nossas' autoridades, não dei-,
Florianópolis até Brasília. a xem de prestar seu auxllio
nossa futura Capital· Fede- financeiro e moral, a estes
ral. abnegados jovens. pois os

Grande é a expectativa em mesmos, desta Ilha dos Ca
tôrno desta monumental tní- sos e Ocasos Raros, levarão
ciativa, já que, da Capital uma mensagem de fé, gra
F�deral partiram 120 ho- tídão e aprêço, ao supremo
mens da nossa Marinha, mandatário da' Nação.
com acompanhamento de A eles, pois, os nossos vo

três [eeps. nos quais se en- tos de uma feliz viagem; e

centram médicos, enfermei- que seus anseios sejam co

ros, cozinheiros .etc.. en- roados de completo êxito.

ALUGA-SE OU
VENDE-SE

Confortável residência sita

à Av. Hercílio Luz, com dez

comodos. TRATAR !'ELO

TELENONE 2236.

-----------------------------------�--------------------____,----------------�-----------------------------------------

NOME
J. R. Souza e Filho
Jaci Cardoso
Jaci da Luz Portela
Jacinto Tomas de Aquino
Jacó Felix
Jacob J. Silva
Jac6--s<>uza
Jacób Silva
Jaime M;endes
Jairo Lisbôa

Japurá Matos

Joana D. Alcino de Castro
Joana Lucy e lVIario Cruz
João de Abreu

João Alves
João Amancio
João de'AraUjo
João Arcenio
João Areias Horn

João Augusto Paiva
João Aureliano de Paiva
João D. de Souza
João Baixa Filho
João Batista Alves

João Batista Alascio
João Batista Guimarães
João Batista das Neves

João Batista Rodrigues
João Colotino
João oamínhe
João Claudio Marinho
João Cansio
João Cardoso da Silva

"
, ...,..-

"I:tw.._ ......ci.�_ _ .. _"""__.

.� � ......��

�f�:._
Jaci Marfim
Jaci Sandrini
Jacob aoabaid
Jaco João da Silva
Jaco Monne Filho
Ja'yme Reis de Oliveira

Jair José do Vale

Jair Kalfeltz
Januário Jesus Simas

Januário Serpa
.Jean Ruke
Jediel Borges
Jenso Lpoe
Jestonio Nunes

Joana Virgilina Luiz

João Alberto Souza

João Albino da Silva
Tni:í.n Alves

./

Bocaiuva

Angelo La Porta

José Maria da Luz

Padre Schrader
Serrinha
Laura Meira
Morro do Mocotó
Morro do Mocotó
Altamiro Guimarães
Servo Schweidson
Angelo La Porta
Padre Schrader
Cruz e Sousa

Antonio Carlos 'Ferreira

Jeronimo José Dias

Pantanal
Martinho Calado
Carlos Correa

Ruy Barbosa
São Vicente de Paula

Dez. Pedro Silva
Maria Julia Franco

Almirante Lamêgo
Nova Descoberta

Trajano
Mor�Q do Mocotó

'Fortkamp
Gal. Bittencourt '

Mons. Topp
Ser. Franzoni
Tiradentes
Morro do Antão
Servo Furtado

Oerrota�o o 1 ti é t i C O em Im�itu�a

Predial
Predial
Predial
Predial
Predial e Territorial
Predial
Predial
Predial

Pr,edill.l e Territorial
Territorial
"Predial'
Predial e Territorial
Territorial
Predial
Territorial
Predial
P.redial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Predial

Territorial'Predial e

Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial

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

1958' a 1959

1957 a 1959
1959
1959
1959

'';' \ �

ESTREITO
1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1958 a. 1959
'1959
1959
1959

lQ59
1959
1959
1959

1959
1959
1956 a 1959
1957 a 1959
1957 a 1959
1956 a 1959
1959
1957 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1.959
1956 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1959
1959
1956 a 1959
1958 a 1959
1959
1956 a 1959
1956 'a 1959

50,20

RELAÇÃO DA LETRA "J" DOS CONTRIBUINTES DO

Machado de Assis Predial

404-1
.
_ ... ,,.,a Territorial

PredialItaguaçú
São Cristóvão
Araci Vaz Calado
Bêco Oaramurú, 496

180-12

Abraão
Servo Buchele
Abelardo Gomes

Paschoal Simone

0401-3 '.: . _,;"'\
Joaquim Carneiro

401-2
'

14 de J'ulho
Papan�uva, 68

Serv. Eugenio Portela

Abrão
!:Ião Cristóvão

'araguassú
.ntoníeta de Barros

;oqueiros
JoqU'e�ros
\brão
Santa Luzia

Butiá
1002-2
Servo Buchele

Praia do Rizo

Servo Biguá
808-9
Max Schramm
Antonieta' de Barros

,\t

Predial
Territorial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Territorial
Territorial

•

Territorial

Territorial
Territorial
Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial
Contrib. Assist. Soco

Territorial
Predíal e Territorial
Territorial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial
Territorial
Tertitórial

;'

241,60
6.'716.80

." 657,20
434,40

5.334,00
167,60
450,80
590,80
108,60
379,30

1.251,20
225,50
124,90

2.523,20
542,50
450,00
999,20
197,20
591,60
986,20

1.367,80
1.074,00
2.656,00

16.750,00
3.089,60
3.801,40
5.045,60
410,00

1.741,40
149,70
108,50

1.403,20
3.753,60

como já foi descrito. Nas

Escreveu Duaite enviado 1 Esteve em Imbituba

0j
Clube. Após uma viagem

1
partida sob forte vento sul

espec.ial da Associ�ção dos Clube Atlético oatarínense : sem incidentes. chegamos notando-se até o final o
Cmnístas �sportIvos de I onde disputou renhido pré- por volt� das 10,�0. h?�as. As equilíbrio de forcas. Venceu
Santa Catarma. llio com o Imbituba Atlético 15,30 minutos fOI ínícíada a

o Imbítjiba AtlÚico Clube
------------------'- por um tento a zero tento

jE�ital �a Prefeitura MUDici�al �e floria'nó�olis I ª:�l��ff�f:��{ªil
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento do� srs. conlribuinles Inscritos .em D,ívida :�le:!�a��c�n�����:�!n�o:��

'A,livar abaixo relacionados, que não �endo .liquidados seus débitos, d��tro de dez dias, serão os mesmos ajuiza- ���rd�, red�:c�:t��d�ant�e:��
dos para Cobrança Execuliva. Dr. Alamir B. C. Faria :��:��aE:qUd����t�s,d��Si;���
DEPARTAMENTO JURíDICO, 29 de Março de 1960 Procurador Fiscal �::o�.e�:r�:a�:e�ea;e:a:c��=

RELA:Ç.ÃO DA LETRA '"J" DOS �ONTRIBUINTES DA
CAPI�AL

da menos de 13, o que bem

RUA IMPôSTO ANO TOTAL CR$ evidencia a operosidade do

1958 a 1959 14.262,00 ataque atlétícano, o qual se

1956 a 1959 3.902,40 não assinalou tento foi por

559,90 falta de finalizadores e pelo1959
471,40 uso demasiado do índívídua-

1959
1956 a 1959 1.357,20 lísmo. Muitas o'Portuni�d.e$

759,20 teve o Atlético para mar-
1956 a 1959
1959 778,60 cal', mas seus atacantes da-

460,00 vam impressão de querer1956 a 1959
9.315,00 entrar no arco com a bola e

1958 a 1959
98,40 tudo. Controlavam bem pelo-1959

135,20 ta até área adversária e lá,1959
940,60 começavam a trocar pases e

462,40 a driblar, até que aparecia
1.923,20 um adversário e colocava· a

118,40 bola pela linha· de fundo.

309,60 Em certo momento Pitola

18.930,00 I.escapou pela direita e cen-
4.512,00 trou alto para Góia que ca-

646,70 I beceou forte mas com infe-

1.391,60 licidade, pois a pelota cho-
1.443,40 cou-se contra o poste su-

7.056,80 perior do arco confiado a

653,00 Capa Verde e saiu pela linha

670,00 .:" fundo.

30.034,00 '. ítórla justa ,e merecida

578,20 da Equipe local por um ten-

1.130,40 to a zero, consignado aos 35

7.416,00. minutos' da primeira fase

1.032,80 por intermédio de Lando.

2.010,00
1.010,00
119,00

I '

duas equipes todos jogaram
um futebol vistoso, porém,
o melhor elemento da can

cha foi EUDES. jovem valor
a tléticano, vindo do Coriti�
ba Futebol Clube da capital .

araucariana I.Elemento de
grande espírito de recupe
ração EU1das, fez por rece-

I ber o título de "melhor figu-

Ira" da cancha.
As equipes atuaram assim:

I Atlético - com Dino, Alci

: des (Osmar), Ciro e Ha-

milton; Ramirez e Eudes;

I
Pitóla, Alípio (Vadínho) ,

Góia, Alair e Marinho (Ro
berto). O Imbituba - Capa
Verde, Luiz Carlos. Otávio e

Zeca; Jatir e Tião; Lindo-
mar (depois Mandico e Mo
reno) Lando, Pedro (Ca
manga) Xadeco e Eleutério.
Dirigiu o encontro o co

nhecido Guido Martins, ex

defensor do Avaí da Capital.
Queremos ainda agrade

cer a maneira cavalheiresca
com que fomos tratados pe
los radialistas, diretores e

populares de Imhítuha, pois
que todas as atenções nos

foram dispensadas. Agrade
cemos também aos atletí
canos, príncípalmente aos

seus diretores, Os quais tudo
fizeram. para facilitar nosso

trabalho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Especializadas de agricul
tura, salubridade, rádio
comunicações, assuntos in
dígenístas, proteção à in
lância, defesa e outras.
Integram a OEA os Orga
nismos Especializados, que
executam diferentes pro
gramas, dentro dos respec
tivos campos de competên-
cia.

No Brasil funcionam, co

mo partes do programa da
OEA, c Centro de Con
bate à Febre Aftosa, fun
dado em 1951, sob o patro
cínio da Repartição Sani
tária Pan-Americana, e o

cent�o de Treinamen��-
(ia. Cafarinense de Cimento Porlland I

ASSEMBLÉIA GERAL ORDIN,ÁRIA
I

Festa de confraternizacão e amizade Pan -Ameri(ana
1

illa qualidade de Secreta
ria-Geral da O.E.A., tem a
seu cargo a guarda de do
cumentos o preparo de in
formações e a organízaçào
de conferências ínterame
ricanas. Serve, também, de
depositária dos instrumen
tos de ratificação dos con-
vênios ínteramerícanos.
Corno órgão central e per
manente, a União Pán
Americana, com os elemen
tos técnicos de que dispõe,
executa .os projetos da Or
nízação e estimula o desen
volvimento econômico, so-]
cial e cultural dos

Esta-Idos-membros. A OEA pro
move, ainda. Conferêncías

cas americanas gozam de
igualdade juridica ante a

O.E.A.. 3. Nenhum Estado
tem o' direito de intervir
nos assuntos do outro. 4.
As controversías que sur
jam entre êles devem -ser
resolvidas sem p r e por
meios pacíficos e P.. agres
são a um dêles será inter
pretada e combatida como
uma agressão a todos. A
Conferência Interamerica
na, órgão supremo da
O.E.A., reune-se cada cin
co anos para determinar á
estrutura e decidir sôbrç a

ação e a política gerais da
Organização no quínquê
mo seguinte. Promove-se a

Reunião de Consulta de
Ministros de Relações Ex
teriores a pedido de qual
quer Estado-Membro, para
apreciar problemas de ca

ráter urgente. O Conselho
da O.E.A. é o órgão execu-
tivo e permanente da Or- Pelo presente, ficam convocados os srs. Acionistas,
ganização e reune-se pe-
riódicamente na União para a assembléia geral ordinária desta Socieuade, a se

Pan-Americana. O Conse- realizar. em sua sede social, em Salseira, nesta Cidade, às
lho dirige e coordena o

I 9 horas do próximo dia 22 do corrente mês e que terá
trabalho do� diversos or-

por fim'gamsmos ínteramerícanos '. A , • •

e da União Pan-America- a) - deliberar sobre o relatórío da Díretoría, balanço, UMA CASA DE MORADIA,

n!t, assim corno as rela- demonstração de conta de lucros e perdas e parecer do LOCALIZADA A RUA TE

çoes da .O.E.A. com �s N�- Conselho Fiscal relativos ao exercício. findo a 31 de de- NENTE SILVEIRA. 76, ES-
coes Unídas. POSSUl tres' j

Ó r g ã o s auxiliares, nos zembro de 1959;
.

QUINA ALVARO DE CAR-

quais �odos os países-_!llem-I b) - eleição do Conselho fiscal e fixação dos seus VALHO.
brcs tem representaçao: o

I vencimentos' e INFORMAÇõES A' RUAConselho Interamerãcanc I '. - .' . -

Econômico e Social' o Con- c) - eleíção da Díretoría para a gestão de 1/6/1960 a JERONIMO COELHO, 273.
selho Interamericano de 31/5/1961, bem corno a fixação dos seus honorários.

. Jurisconsultos. e o conse- Itajaí, 10 de' abril de 1961.

��f. Interamencano Cultu- PELA DIRETORIA:

A União Pan-Americana, ldro Antônio Praâo - Diretor Técnico

(cont. da última pág.)
lhoria de todos, na inde-I
pendência, na igualdade e
no direito". Declaram, ain
da, seu propósito de "con
seguir ema ordem de paz e
de justiça, para promover
sua solidariedade, intensi
ficar sua colaboração e de
fener sua soberania, sua'
íntegrkladde territorial e
sua independência".
Anteriormente, ou seja,

ep 1947, 'já o Tratado In
teramericano de Assistên
cia Recíproca, assinado no
Rio de Janeiro, dispusera
sôbre a defesa coletiva, por
parte 40s EstadoS Ameri
canos, em caso de ataque
armado ou de ameaca de
agressão contra qualquer
dêles. . /

O QUE E' A O.E.A.
A O.E.A. tem como fi-

nalidade manter a paz e a

segurança do Continente, Iprevenir as possíveis cau

sas de conflito entre as

Repúblicas americanas. as-

'Isegurar a solução pacífica
das controvérsias que sur

j am, organizar a ação so-

(ndárta das Repúblicas em

caso de agressão contra
qualquer delas e promover,
por meio da ação coópera
tiva, seu desenvolvimento
econômico, social e cultu
ral.
Os príncípíos básicos da

O.E.A. podem sintetizar-se
nos têrmos seguintes: 1. O
Direito Internacional e a

boa-fé devem reger a con

duta das Repúblicas ame

ricanas, em suas relações
recíprocas. 2. As Repúbli-
----------------------------------------------:-----------------------------------------------------

NESTA PASCOA...

'.

apenas cr$ de entrada

LIQUIDIFICADOR WALlTA
1 milhão em uso no

Brasil I Único com

acessórios

exclusivos I faz

sopas, vitaminas,
refrescos e

$orv'}tes. Bote
cremes e

coquetéis.
�ala cóco
e queijo.

BATEDEIRA DE BOLOS WALlTA
É sucesso no cozinho .. ,

faz delicias paro tõdo a

família I Dez velocidades
reguláveis - uma po
ro cada fim I Espreme
frutas, mói carne e

é batedeira portátil.

ENCERAD!IRA WALlTA
(3 escõvas) - É chão brilhando
o ano inteiro I Não trepida I
Não dispara! Dá brilho
por igual em todo o assoalho I
fio de q metros.
2 anos de garantia,

" i ('I.

ASPIRADOR DE PÓ WALlTA
ti mais limpeza com menos

trabalho I Prático, cômodo,
simples I fácil de usar

fácil de limpar I 6 acessórios

especiais I É o mais leve
e não ocupo espaço I

"','o;:, ",'I

Presentes Walita em casa

fazem a festa o ano inteiro /
.

COM APENAS CR$ 100,00 DE
,

ENTRADA AGORA EM

Comércio e Indústria

ra Pesquisa dos Recursos
Naturais, instalado em

1954, como iniciativa do
In�titcto Pla\n-AmericaIl!o
de Geografia e História.
O Escritório Regional da
União Pan-Amerícana tem
sede na rua Paissandú, 351,

....I4tJ-_"""'�.

no Rio de Janeiro.
AS COMEMORAÇõES NO

BRASIL
A exemplo dos demais

países do Continente, tam
bém no frasil estão sendo
realizadas, para. assinalar

Ia festa máxima do Pan
Americanismo expressivas
cerímônías.. de ínícíatíva I

dos orgãos do poder públi
co, instituições culturais e

outras entidades. Nos esta
belecimentos de ensino,
príncípalmente., várias co

memorações vêm sendo
promovidas com o fim de
propagar, no espírito das
novas gerações ,os ideais
panamerícanos.

M,INERAÇÃO SUlBRASILEIRA S. A.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presete, ficam convocados os srs. Acionistas, para

a assembléia geral ordinária desta Companhia, a se rea

lizar em sua sede social, em Salseiro, nesta Cidade, às 15
horas do próximo dia 22 do corrente mês e que terá por
fim:

a) - deliberar sõbre o relatórío da Diretoria, balanço,
demonstração de conta de lucros e perdas e parecer do
Conselho Fiscal, relativos ao exercício findo a 31 de de
zembro de 1959 e bem assim sôbre a distribuição dos lu

cros;
b) - eJefção do Conselho Fiscal e -tíxação dos seus

vencimentos; e

c) - eleição da Diretoria para a g.estão de 1/6/1960 a

31/5/1961, bem como' a fixação dos seus honorários.

Itajaí, 1° de abril de ,1960.
PELA DIRETORIA:
Iâro Antônio Prado - diretor comercial

.

JUIZO de Direito da ta Vara de

...

rr=1�_:::=,_:_-=-=_:::=-�-=_=_=-=_�,
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Tenha presente no lar o seu conforto
Presentes de mais utilidade ...

presentes que fazem a alegria
de tõda a família, com

�
�)J

.��\�

Edital, pelo prazo de I

I
.. "

I-
expedir-lhe-á mandado de

vinte dias para citação' F Orianopn I S· in�is.são de posse (art. 3�1. do
de DEBRANTINA PE-

. U II COdIgO de Processo Cívíl) ;

RES BARBOSA, que se Ora, não há dúvida que o

encontra em lugar in- r com os documentos inclusos prédio despejado foi aban

certo e não sabido. de se lhe deferido na forma donado tanto que, está com-

O Doutor Euclydes de do pedido. P.R.I. Florianópo- p I e t a m e n te' desocupa
Cerqueira Cintra, Juiz de lis, 15 ·de fevereiro de 1960. do; Nestas condições, requer
Direito da 2.a Vara de Flo- (Ass.) João Momm - Advo- a V. Excia. se digne, de

rianópolis, S. C., no exercicio gado. mandar expedir mandado de

elo cargo de Juiz de Direito imissão de posse em favor do
da 1.a Vara da mesma co- PETIÇAO DE FLS. 9: Ex- requerente, nos têrrnos da

marca, na forma da lei, mo Sr. Dr. Juiz de Direito

I
lei. J. esta aos autos P. de-

FAZ SABER aos qu-e o da 1.a Vara desta Capital. Ierírnento. Florianópolis, 5

presente edital de citação JACQUES SCHWEIDSON, de março dê 1960. (Ass.)
com o prazo de vinte' (20) por seu advogado que esta Jú8,O Momm - Advogado.
dias. virem ou dêle conheci- subscreve, nos autos da ação DESPACHO DE FLS. 10:

menta tiverem, que por êste de despejo n. 106-60 que Expeça-se mandado de ímís
meio ficam citados os ínte- move contra DEBRANTINA são de posse nos termos do

ressados incertos, bem como PERES BARBOSA. expõe e artigo 351 do C.P.C. sem pre
DEBRANTINA PERES BAR- requer a V. Excia. o seguín- 'juizo do prosseguimento da

BOSA. por todo o conteúdo te: O reqte. a alugou a reqda ação. Expeça-sé em seguida
do que adiante se segue: I

o prédio sito à Rua Tenen- edital de. citação na forma

Exmo Sr. Dr. Juiz de Di- te Silveira, 16, nesta cidade; da lei. Fpolis., 30.3.50 (Ass.)
.)corre que a reqda. deixou

I
Eucl'ydes de Cerqueira oín

reíto da 1.a Vara desta Ga- Je pagar os alugueres refe- tra- Juiz de Direito.
pital. JACQUES SCHWEI- rentes aos meses de dz e IDSON, brasileiro. casado, co- jan. últimos, como se vê pe- E, para que. Chegue ao co

mercíante, residente nesta los recibos inclusos a íní-
I
nhecimento de todos, man

Capital. por sen advogado cial; De conseguinte, procu-I dou expedir o presente edí-
que esta subscreve (doc. rada a reqda, para ser cita- tal que será afixado no lu
n. 1), vem, nos têrmos do ela, nao foi encontrada, cer-I gar de costume e publicado
art. 15, I, da Lei n.? 13,00, de tificando o Sr. Of. de JUsti-' na forma da lei. Dado e

28.12.1950, perante V. Excia, ça a que o prédio se

encon-j p.ass��o .nesta ci�ade de Flo
promover a presente ação tra completamente deso- rianópolís, aos cmco dias do
de despejo contra DEBRAN- cupado e que foi informado

I
mês de abril do ano de mil

TINA PERES BARBOSA, pelo próprio cunhado da novecentos e sessenta. Eu.
brasileira. casada, comerei- reqda Sr. Acari Silya, que a I (ass.) Maria Jurací da Silva,
ante, residente à Rua Te- mesma passou a residir no Escrevente Juramentado, o

nente ,Silveira, 16, nesta cí- Rio de Janeiro, conforme se subscrevo. (Ass.) Eucl'Ydes
dade, pelos motivos que se vê da certidão retro do res- de Cerqueira Cintra -Juiz
seguem: 1.° O Supte. é pro- pectivo mandado; Quando de Direito.
prietário do prédio n. 16, si- o prédio for abandonado an-] Confere com o origineí,
to à Rua Tenente Silveira, tes de proferida 'a sentença I Maria Juraci Silva
nesta Capital, ocupado pela o juiz, se o reqnerer o autor, j Escrevente
Supda. na qualidade de in-

quilina, mediante o. paga
mento do aluguel mensal de
cr$ 20.000,00 (vinte mil cru

zeiros); 2.° - Ocorre que a

locatária deixou de efetuar
o pagamento dos alugueres
relativos aos meses de de
zembro a janeiro últimos,
no totaí de cr$ 40.000,00
(quarenta mil cruzeiros),
conforme recibos anexos

(does, n.vs 2/3), o que con

figura infração legal; 3.° -

Nesta conformidade. respei
tosamente, requer se digne
V. Excia. mandar citar a

supda., Debrantina Peres
Barbosa, no endereço acima,
para, no prazo legal, valer
se da faculdade de seu di
reito, pagando os alugueres
reclamados � mais os vin
cendos. custas, honorários
de advogado na base de 20%
sôbre o respectivo valor, ta
xa jurídica e demais cOlffii
nações de lei ficando citada
para todos os atos e têrInos
da presente ação, sob pena
de revelia, até sentença e

execução final. 4.° - D6.-se
.
a presente o valor de cr$ ..

240.000,00 (duzentos e qua-
,

.

renta mil cruzeiros) para os
. efeitos' fiscais. 5.° - Com os

Rua Conselheir9 Mafra, 47 ��:l:=�t�a p�:, so�ep���:n!� I
.. , .' I.:.

O<mi,ro; pede que A. estai

DE ·JANEIRO
ESTREITO

PROGRAMA Mf:S DE ABRIL

DIA 17 - DOMINGO
Grande Bingo Dançante
da Pascoa (20 às 24 horas)

DIA 23 - SOIRÉE DANÇANTE

DIA 30 - "Festa do Coelho" Soirée patro
cinada pelos Contadorandos de
1960, da Escola do Comércio
Sena Pereira.

NOTA Será necessária apresentacão
da carteIra social e o talão
do mês.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



• "O ESTA:>O" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINAFlorianópolis, Quarta-feira, 13 de Abril de 1960
--------------------------------------------------------� --------------------------------------- ----------------���

EDITORA,"O ESTADO" LBA.

o 6,dtar1a
Rua Conselheiro a.,tfra, 160

relefone 3022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Telegráfico ESTADO

OIRETOH
Rubens de Arruda Ramos

(; E H E·N TE

Ilomlrl!<:os Fernandes cie ..\(JlJlno

RED A 'fORES

Osvaldo Mello - Plávio Alberto de Amorim _ André

Nilo T'adasco - Pedro Paulo Macbano - Zury Macha

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

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho _ Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral

-Dr. Alcides Abreu '_ Prof. Carlos da Costa Pereira -

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

Manoelito de Ornellas - Dr: MHton Leite da Costa -

Dr. Ruben Cesta � Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - ACy Cabral Teive ,
Doralécio Soares - Dr, Fontoura Rey _ limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

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

- Ivo Frutuoso.
H&PR.S.NTANT.

IHpnuntaç6ft A. S. L:wa Ltdilt

RIO:- Rua Seruuior Ou,.. 40 - i.. AlUar

!fel. 115.14
i">. Paula KUII Vitória 667· _- �"'.t u -

Tel. !4-894tl

"'en'iço TeleiTáfico da UNITEU PRESS (ll- P)

AGI!:NTES E CO&'lESPOllDENTEI",
..Iá'I T"doll ... municípios (" IOlANT.A CATARINA

ANUNC_.J8
1II","I&IIt .. contrato, de acol!"do eo.. II llllbeJa ellll v1r'il't

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pe los

conceitos emitidos nos artigos assinado».

MOVEIS
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VIAJE MELlO R

PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO li P O

SUPER
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2a - 4a E 6a
POLTRONAS RECLINAVEl8 - JA.NELAS PANORAMICAS

VIAGENS o I R E TAS
PARTIDA
CHEGADA

FLORIANO_l)OLIS
CURITIBA

SUL .. BRASILEIROB1PID6 LTDA.
VIAGENS l,,"OM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 E:ORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 2172

Agora com a nova agência na Rodoviária, na
Av. Hercilio ..(,uz.. '

r

Com a partida de seus carros de lá.

� t • •

�IDdicaÔur .Profissional:
- , - .,_ ",,", �� ... ..a ·a_,. .-
r
DR. HENRIQUE PRISCO' DR. HOLDEMAR MENEZES.. Angustia - Complexos _ Ataques _ Manias - :

Problemático Afetiva e sexual :
PARAISO DH. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇAS DE : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _

•

SENHORAS - PARTOS -- .= Insulinaterapía _ Cardiozolorapia _ sonoterapía ,e .=ME'DICO CIRURGIA GERAL CIRURGIA

•1 Psicoterapia. :Formado pela Escola de Medici_ Direção dos Psiquiátras -

ina do Rio de Janeiro E!x-Interno : DR. PERCY JOAO DE BORBA
da Maternidade Clara. ,Basbaum, : DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA :do Maternidade Pró-Matre, do

�:.
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

i.Hospital da Gamb[,a e do Hospital CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
do IAPETC. Atende provisól'ia_ Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
mente no Hospital de' Caridade - : (Praça Etelv.ina Luz) ".

parte da manhã. ! •••••••••••••.••••••••••••00."••••••••••.: '

\ DR. LAURO DAUR.A.
.

CLINICA GIilRAL

Especialista em molé.tla" de Se- \ i J.:
'

':
uheras e vias urinárias. Cura ra_ \dlcal das Infecções agudas e crô-
nicas, do aparêlho genlto_urln6rlo
em ambos OI sexos. Doenças do

�. �Jl'parêlho Dlgest1vo e do sistema

.netvoso. Horário: 10% à. 12 e
.

2,!4 - às 5 boras - Consultório:
Rua Tiradentes. 12 - 1.0 andar
- Fone 3246. Res1dêncla: Rua
Lacerda Coutinho. 18 (Chácara do

Espanha - Fone 1148.

(lperaçoLt - Doenças de Senho
ras - Clínica de Adulto.

Curso. de EspeclalizaQ,ão no �OIpl
tal dos Servidores dO. Estado.

(SerViço do prof. Mariano de An

drade). Consulta.s: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde das

15.;lO noras em diante no CODJIul-

tório, à Rua Nunes Machado, 17,

esquina da Tiradentes - Teler.
2766. Re'iidência - Rua Mare
chal Gama D'Eça. n.o l4.1. - Tel.

3120.

DR. AYRTON DE ,OLl
VEffiA

- DOENÇAS' DO PUUJA.O -

- TUBEltCULOSB -

Consult6rio - Rua Fellpl
SChmidt, 3� - Tel. 8801.

Horário: das 14 àI 16 hor...

Re�ldêncla _. Felipe SCbmidt,
n.o 127.

DR. ANTON to MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

I Consultório: I ;ioãc. pinto 14 -

Consulta: das II; às l� ho;aa. dlá
rlamente. Meno. aos sábados. Re-

sidência: Bocal\lVB, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

,

Diplomado pela Faculdade NaCIO_
nal de Medicina da Unlv"1'lldade

do BralU

Ex-Int.erno por concurse da Mater
nidmie ...Elscola. (Serviço �o prof.
Octávio ROdrigues Lima). Ex
Interno do

.. Serviço de Cirurgia do

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

janeiro. MédlC� do Hospital cÍe
Caridade e da Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo métO<1o

pslco_profUatlco

Oonsultórlo: Rua João pinto n. 10.
das 16,00 àS 18.00 horas. Atende .

com boras marcadas. Telefont
3035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

DR. HUBI GOMES

MEIDONÇA
MIDICO

5,45
12,45

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doencas de Se
nhoras - Clinica Gerü;
R;�sidência:

FOR'RO

Rua Gal. Bittenconrt n, 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe 8chmldt a, �7.
Esq. Álvaro de Carv&1.ho.
Horádo:

['Ias 16,00 às 18,00, diaria-Imente exceto aos sábados
__

-������������
Para

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C i A

I

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

MtS . DE. ABRIL
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia \'itória
Farmácia Moderna
Farmácia Mod.erna
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 nío, Noturna e Vitória.

o plantão diúrno compreendí do entre.í.ã e 12,30 horas será efetuado pela farm. Vitória.

ESTREITO
10 - Domingo F'armácia Indíana
15 - Sexta-feira (dia. santo) Farmácia Catarinense
17 - Domingo Farmácia do Canto
21 - Quin�a feira (feriado) Farmácia IndIana
24 - Domingo Farmácia Catarinense

o serviço noturno será efetu ado pelas famácias .do Canto. Indiana e Catarlnense.
A pre�ente tabela;'ná;o"poderá ser alterruda semptevia allto rização deste Denartamento.

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

Doenças de S<'':lhoral _ procto_

logra - Eletricidade Médica
ConSUltório: Rua Victor Mel_
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das] fi heras em diante.
Residência: Fone. 8.423. Rua Blu-
menau, D. 7lj

DR. GUARACY A.
SANTOS IRMÃOS BITENCOURT

i(AI� 6AOARO JONf HQ?

ANTIGO oEr-:JSITO OAMi,o.NICirurgião Dentista
Especlallsta em dentaduras ana;

tômícas, Horário: Das 8 às 12 bs

Atende com hora marcada

Avisa sua c;llstinta cUentela que

mudou seu conSlJltór,lo para a rua

IFelipe Schmldt. n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BARiOS
,

CLtNICA DE CRIANÇAS
ConsUltórto • K....i.... COIllUltu

ti·· BereWo LlU 15lA a&'o. • Se,UJlda • 6.&-relr.
da. 15 à. 17 hor..

fl'LOKIANOPOLlS TeJ. - UI.

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

Especialista em molêstíaj, de anua e recto.'
Tratamento de hemorroidas, fistulaa. etc.

Ct.rufaia anaJ
CONSULTÓRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro 1553 _

Estreito
'

DENTADURAS .INFERIORES

RAIOS X - PONTES _ PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

, HORARIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às IR horas
RUA TRAJANO, 29 _ LO. andar

x x'x

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO
HQuestões: Trabalhislas

rr

Escrltól1o: Rua João Pinto n. II sobo

� elefone n 12.467 - Caixa Postal n. U

í:10RARIO: Das 15 àa 17 hor...

xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

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

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

. Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira o

de"Sabão Joinville"
, -

EM PÓ
LAVA MELHOR

É MAIS ECONÔMICO
LIMPA COM MAIS FACILIDADE.

_.....__w..',;,.......:....;,
. " '

,:h·\

CUNICA SANTA (ATARINA,
DoeAcas Nervosas e 'Mentais -

,

Clinita Geral

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

Dr. Evilásio Nery Caon

�uestões Trabalhistas - Causas civeis, comercrais, crrmi

nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização _ Inventários - Cobran

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

DR•. ÁLVARO DE CARVALHO
Médico Pediatra
FLORIANÓPOLIS

O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes

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

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

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

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 (ATARINA
TECIDOS RENAUX

"A SOBERANA" PR.AÇ� 15 DE NOVEMBRO ESQUINA

IitUA FELIPE SCHMIDT

FILiAL "A SABERANA" DISTRITO 00 Jl:9TJ't: lOTO - CA1'l'rO

Persianas
, ,

POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSERTO DE ,PERSIANAS

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"ATEN(ÃO"
� -

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PA
GUE MAl S ALUGUEL! POSSUA V. S.
TERRENO OU NÃO, LHE COMPRARE
MOS O TERRENO E CONSTRUIREMOS
SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUENA
ENTRADA E SUA V E S

I

PRESTAÇÕES
MENSAIS. I

INFORMAÇÕES RUA JERONIMO
COELHO, 1B, SALA 11 EDIFICIO JOÃO
ALFR'EDO;

NEGÓCIOS EM GERAL
�ASAS TERRENOS E APARTAMENTOS
Rua Gerônimo Coelho 1-8 - Sala �1

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

Terreno ou Apartamento
-------J(-------

UM TERRENO ÁREA DE 4.721, CI
plantação de Café e banana com casa de mo

-radia, porém antiga sendo o terreno com

21.30 m. de frente por 405 de fundos ser

vindo por estrada Asfaltada localizado na

futura Cidade Universitária.
,

-

UMA CASA à rua Professora Julia
Maria Francisco s/n sertidão: recem cons

truida solo de material, todo conforto 16 x 8
terreno 15 por 27. " "

NO AEROPORTO E BARREIROS
MAGNIFICOS LOTES A VENDA

('ARROS \

COMPRA-SE E VENDE-SE CARROS USADOS

HIPOT!ECA
EMP�ESTAM-SE GRANDES PARCELAS SOB HIPG

rRCA SUBMETENDO-SE A PROPOSTA A APROVAÇÃO,
DOS DIRETORES.

SALA JACARANDÁ NEGRO
Para pessôa de fino gôsto e alto tratamento, vendo sa

la de jantar em jacarandá negro da Bahia, do mais alto

luxo, com tôdas as peças primorosamente entalhadas.

Grapde mêsa extensível, Ao todo, doze ricas peças. Tratar

pelo telefone 2450.

o ASSUNTO do ano em GOSTAMÔS d��
Londres é o casamento da

.

do nosso amigo' jornalista
princesa Margaret, com o OSMAR SILVA, que na edí

ex-fotógrafo Torry. _ Pro- ção de ontem de A GA

vàvelmente a
-

LUA DE ZET,A, apresentou na sua

MEL, será na Itália. Os colúna JANELINHA DA

jornais da capital inglêsa, ILHA.
incentivam êste casamen

to, enquanto que outros de
vários países europeus cri
ticam ...

'1

CARLOS HOEPCKE S. A. ;. Comércio

DOMINGO, a Rá dia

Guarujá, apresentará uma

grande Festa de Páscoa
Infantil no Teatro Alvaro
de Carvalho. Nazareno

Coelho, estará no Coman
do da PIONEIRA, que ofe

recerá à petizada. um FE
LIZ DOMINGO DE PÁS
COA.

JACQUES Tati disse: "E'

incrível como uma mulher
descobre um cabelo em

nosso paletó a três metros
de distância e não vê uma

árvore a vinte metros

quando dirige um automó
vel!".

Mó V E I S Cimo, está

apresentando uma bonita

exposição mobiliária, bem

decorada com motivos mo

dernos e dignos de ser vi

sitada, sem compromisso.
O decorador desta loja é

profundo conhecedor do

assunto. Parabéns ...

DISCO DANCE no Lira

T. C. a partir do dia 15 de

Maio, das 9 às 13 hs ..

1 Os

estudantes sócios do clube,
terão os seus domingos di

vertidos.

AMANHÃ
-

publicarei a

data do início das reuniões
sociais dançantes nos dias

da semana no Lira T. C ..

ESPORTES - A seleção
Brasileira excursionará no

exterior, estreiàndo no dia

29 do corrente em Cairo -

Egito.

A NOVA tabela de prê
ços do pescado, não está

em vígôr, porque ainda' não
foi publicada em Diário
Oficial. Provávelmente en

trará em vígôr no dia de

hoje.

A SRA. MARIA de Lour

des C. de Aquino, é uma

perita em fazer pão à mo

ga da casa. Provamos e

gostamos.

AS FLôRES e plantas
dão ao lar um aspecto ale

gre e convidativo, especial
mente no inverno, quando
'como que atenuam a tris

tesa dos dias. Todavia, o

seu arranjo também exige
habilidade, imaginação e

arte.

O HUMORISTA norte

americano Calvin Kant

field escreveu: Quando, a

espôsa americana não gas
ta até o último tostão de

: tudo o que o marido .ganha,
SÁBADO, houve a pri- é que está economizando

meira reupião do Sindicato pára comprar alguma coí

dos Gráficos, depois de es ..... � sa .maís c.ara._�,__
tar parado por longos anos.

nireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS COSTA

Ju risprudencia
Flcríanópolís, 4 de agôsto

de 1958.
Patrocínio Gallottí, Presi

dente.

AGRAVO DE PEUÇ.ÃO N.o

135 DA COMARCA DE FLO

RIANóPOLIS.
Relator nes. Adão Bernar

des.

A'y-ÃO DECLARATõRIA.

PRESQRIÇÃO. IMPRESCRI
TIBILIDADE DAS MERA
MENTE DECLARATõRIAS.
CASOS EM QUE PRESCRE
VEM.

Adão Bernardes Relator.
Ih ido, i.é, se o Estado le d.e- Ivo Guilhon.

'

mais suplicados estão, ou Fui presente Pádua Pei-
não, obrigados a reconhecer, xoto.

'

como existente a "relação [u- Foi voto vencedor e presi
ridíca" apregoada pelos au- diu a Sessão do Julgamento,
tores, isso irá o digno dr. o Exmo. Sr. Des. Patrocínio
Juiz "declarar" em sua sen-. Gallotti.
tença, resolvendo, dessarte, o I Data supra. "

mérito. Adão Bernardes.

Pelo nosso direito, as ações
meramente declaratórias,
que visam, apenas, "decla
rar" qual o estado de fato

I conforme o direito e se des
tinam a prevenir litígios,
são imprescritíveis.
Ações declaratórias pres

I
critiveis, são as que tendem

I
a "'fazer cessar", estados de
fato contrários ao direito e

dispõem de fôrça executória.

Vistos, examinados e

\ .. EDITAL

Com o presente são convidados os abaixo relaciona
dos, p�ra dentro de 15 dias, a contar desta data, virem a

Por�an� desta Prefeitura, prestar esclarecimentos nos
quais sao partes interessadas:
2.452/59 - Odilon B. Vieira - (Mario Cesar Goedert)

discutidos ê�tes autos Transf. de Terreno
de agravo de petição i

3.260/59 - Celso Furtado - Transf. �e Terreno
n.o 135, da comarca, 3.113/59

- Arnoldo Souza - Certo Transf. de Prédio
de Floriánópolis, ,em, 2.596/59

- Julia Eug,enia de Oliveira - Consto casa de
que são agravantes Mad. 2-B
- VICENTE, NECKEL 2.657/59 - Odilon B: Vieira - (Hermes Justino Patría-
GONÇALVES e outros nova) - Transf. de Terreno
e agravado - o ESTA- 12.801/59 - Odilon B. Vieira - (Ari Mullen da Silveira) _

DO DE SANTA CATA- Transf. de Terreno
RINA: 2.815/59 - Odilon B. Vieira - (Emygdio Raymundo da

Silva) - Transf. casa de Mad,
ACORDAM, em 2.a Câma- 3.152/59 - Luiz Fernando Machado - Cons. casa de Mad.

ra Civil, por votação unãní- 3.099/59 - Jorge José Kelss - Consto casa de Mad. 1-B
me, conhecer do recurso e 3.093/59 - Arão Bonifácio de Senna - Consto casa de
dar-lhe provimento, para I Mad. 3-B
cassar a decisão recorrida e 2.953/59 - Antonio Scherer - Acréscimo

I determinar que os autos vol- 2.926/59 - Associação Evangélica B. de Assistencia Soco �

tem ao Juizo de origem, a • Consto casa de alvo 3-B
fim �e que o f�ito prossiga, U109/59 - Alcidio José Alves - Consto casa de mad. 2-B
nos termos da leí. Custas, pe- 2.776/59 - Juraci Garcia Bavasso _ Acréscimo
lo agravado. 2.773/59 - Onofre Antonio de Brito - Demolição

Certifico outrossim, que findo o prazo' índícado, semI - Pelo nosso direito, as q' t due sejam pres a os quaisquer informações por parte dos
ações meramente declarató- .

acima convocados serão os respectivos processos arquiva-
r i a s são imprescritíveis. dos, a vista do que dispõe parágrafo único do artigo 44 da
Ações declaratórias prescri- lei nO 127, fle J4 .de J!!-lbp d.!) 1952.

'

'-tiveís são" aquelas que ten-
_,

Departamento de Administração em 5 de Fevereiro
nem a "fazer cessar" esta- de 1960.

'

dos de fato contrários ao di-
.

it .
I Ernestina A. Guimarães

rela, como as previstas no'

art. 178, § 1.� (ação do ma-
I Chefe:, do Exp. e Pessoal

rido para anular 0 matrimô-
I

C
_

E D I :r A L

.

t íd
om o presente sao convídàdos os abaixo relaciona-

�:odcofln radIo) .c§om3 mulher dos, para dentro de 15 dias, a con'tar desta data virem a

I ja
' e ora a s .0 e 4 o . '.

'

.

(
_

d'
. Portana desta Prefeitura, prestar esclarecimentos:

I taç;o
o

Im�t�Id� para co�- 3.591/59 - Sebastião Pires da Silveira - Consto casa de
es ar a egi ímidade do rí-

, Mad. 1-B
lho de sua mulher, conforme .

tí t
3.615/59 - Ana AVIla - Consto casa de Mad. I-B

es rvesse presen e ou ausen- ..

I
t

'

d t d ..
3.632/59 - NIlo PIO Marcelino - Cons casa de Mad C

e a a a o conhecimento
..

.

d f to) s 6 X
-

3.647/59 - Rubens Anastacio Martins - Consto casa de
o a o , s .o, n.o II (ação M d 1-B

.
dos herdeiros do filho para

a .

prova da legitimidade da fi-
3.665/59 - Delmo da Silva - Consto casa de Mad. 3-B
3.666/59 - Angelina Francisco Fagundes - êonst. casa de

liação), etc .. Aquelas, porém, Mad. 3-B
que visam apenas, "decla-
rar" qual '0 estado de fato

3.741/59 - Hermínio Ferreira da Rosa - Consto casa de
Mad.1-B

conforme o direito, como as . . . .

previstas no § único do art.
I Ce�tIfIco outrossím, que fmdo o prazo indicado, sem

2.0 do C.P.C. (acões tenden-' qu.e sejam prestados quaisquer informações por parte dos

tes a obter de�laracão da
acima convocados serão os respectivos processos arquiva

existência, ou não, _ de rela- dos. a vista do que dispõe parágrafo único do artigo 44, da

ção jurídi-ca ou da autentici-
lei nv 127, de 14 de Julho de 1932.

dade Ou falsidade de doeu- ,Departamento de Administração, em 10 de Fevereiro

t )
-. de 1960.

men o
" essas, sao impres- I

critíveis, por sua natureza

. ,
mesma, de ações destinadas
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� _. t-
todos os dias com o SIMCA .novínho da Assembléia? Com o presente são convidados os abaixo relacionados,

� Então, deixa disto! A imprensa paga não te dá co- II - O dr. 'Juiz, em sua' para dentro de 15 dias, a contar desta data, virem a por-'

bertura! Então, não irás ocupar o Palácio Rosado, sentença, depois de afirmar taria desta Prefeitura, prestar esclarecimentos nos quais

como Governador de todos os catarínenses? CO ou- que os autores "pretendem são partes interessadas:

tro ccnsclente, esperneou. De todos não!) Então. ver declarada subsistente' 2.593/59 - Abílio Hercílio da Silva - Consto casa de

Braz! Do SIMCA, passarás para o BIG FQRD 1960, pretensa relacão' de direito i Mad. 2-B

PG-l! Não dá bola, Braz, come bola que ficarás decorrente de" uma escritura [2.789/59
- l.V.Iiaria Ferraz Koeler - Loteamento '

por cima são todos Uns despeitados, não dá pelo- de compra e venda, lavrada 3.132/59 - Hélio José Martins - Consto .casa de Mad. 1-B

ta pro Silveira Lenzi, êle é "fichinha"; metido a em.: .", conclui julgando! 3.146/59 - Adilio Francisco dos Santos - Consto casa de

bêsta, pretenso jornalista de meia tigela! prescrito • 'qualquer direito I Mad. Pop. .

Os olhos do "tripr,esidente" faiscavam, o papel oú ação, dos autores contra 3.151/59 - Heitor do Livramento Stainer - Consto casa de

adredemente preparado, nO' recôndito do lar, tre- o Estado de Santa Catarina, Mad.eira

Após a série de atos preparatórios para a eleí- mia em suas mãos, ou a mão tremia em seu papel? em face do que disPõe o art. 3.165/59:- Moacyr Ramais Pinto - Consto de Prédio

ção. e da eleição propriamente dita, os alto-ralan- Não sabemos. 178, § 10.0, VI, do Cód. Civil". 3.19,7/591 - Estelita Costa _: Consto casa Ide Mad. 2-B

tes da Assembléia Legislativa de Santa Catarina Soaram os tímpanos da Casa. Pálido, branco, Ora, as ações a que se refere 3.259/59 - Celso Furtado - Consto casa de Madeira

anunciavam, pels voz do deputado Braz Alves,; como só conseguem O'S albinos de alma negra, títu- o dispositivo legal invocado 3.466/59 - Nilo Cordeiro Dutra - Consto casa de Mad. 2-B

sua eleição. Incontinente o supra dito parlamen- beou o presidente trio no pronunciamento do resulta- pelo douto julgador, são as 3.502/59 - Vilmar Henriques Becker - Consto casa de

tar C?), retirava nervosamente do bolso do casaco do feito em Palácio. ações contenciosas, com fôr� Alvenaria

o seu Belo discurso ímprevíso, e. iniciando a Ieítu- -
. "

.. 22 votos para o deputado Braz Joaquim ça de execução, movidas eon- 3.505/59 - Acelon P. da Costa - Desmembramento

ra, dava, em cifras a quantia de votos que recebe- Alves (eu sou o deputado Braz Joaquim Alves, des- tra quaisquer das Fazendas: 3.510/59 - Martinho. Félix dos Santos - Acréscimo

ra : 22 à 19 para chapa opositora, encabeçada pelo pertou o seu consciente udenita!) e 19 votos para o Federal, Estadual ou Muni- 3.528/59 _I Acelon P. da Costa - (Waldemiro Costa)

deputado Walter Roussenq. Neste momento; é que deputado 'Walter Roussenq (O Roussenq, meu ex- cipal. O que os autores pre-l Desmembramento .

houve o monólogo íntimo, fruto das consciências do companheiro de partido E; de campanhas, o mártir, tendem, conforme se vê da 3,571/59 - José de Souza Consto casa de Mad. 1-B

presidente "trí". cotucou-Ihe ainda o seu consciente' udenista)..... inicial, é ver "declarada a 3.577/59 - Walcl,ir Costa - Consto casa de Mad. '1-B

� Que fizestes Braz? Traistes os teus compa- Mais, algumas palavras ,ditas' com gagueira de não existência de direito al- 3.580/59 - Silvio Manoel de Freitas - Consto casa de

'nheiros? O eleitorado trabalhista os teus chefes, criança Que faz arte e espera palmadas ... e mais na- gum", por parte do Estado, é
que te trouxeram para esta casa pela quarta vez? da nada mais. demais suplicados, sôbre as Certifico outrossim, que findo o prazo indicado, sem

O que fi�estes, Braz? Quem estava mesmo desolado, era um pintor, terras ... " prevalecendo, em que sejam prestadas quaisquer informações por parte dos
/

Foi quando a sua outra personalidade udenísta na espectativa de "caprichar" um retrato para um consequência, para todos os acimas convocados serão os respectivos processos arquí-

respondeu: novo presidente, a fim de, colocá-lo na galeria dos efeitos de direito, a relação vados, ã vista do que dispõe parágrafo único do artigo 44,

.

- Qual na'da, Braz! Fizestes muito bem. O que imortais da Assembléia. jurídica de domínio e posse da lei nO 127, de 14 de Julho de 1932.

mteressa é a posição social d� indivíduo, não im- - Pucha! Há dois anos que não se pega um que os suplicantes invocaq! Departamento de Administração, em 10 de Fevereiro

"" .
P?rta. se a: )�onsc�êncj,a pepa.. ou 'pão! O teu patrirnô�, "trab,alhi.nho !la Assembléia, Será q�e o Bráz não

,

decorrente da escritllra. - ." de 1960.
, n10 fmanceu;o nao e, dos melhores.? Não passeias desconfIa! 1 '11;,1 - Sé tal pedido, face à ;;;ii)
u $"'&u..s b,.. :=:us>._ �

"':.r
s * pmva, deve, ou não, ser oeo-

..

Rua Conselheiro Mafra, 30 - Flonanópolis - Santa Catarina
e Indústria

Silvei"a Lenzi

BRAZ CONVE'RSA COM BRAZ
,
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I
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Ernestina A. Guimarães
Chefe do Exp. e Pessoal
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"\" " Etnestina A. Guimarães
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Chefe do Exp. e PessoaL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'PRESENTES OS PRESI'D1ENTES DAS EXECUTIVAS REGIONAIS, SRS. C,ELSO RAMOS E DOUTEL DE ANDRADiE DOUTEL, 'EM DISCURSO:
.,uÉ PREF:ERIVEL UMA DERROTA HONROSA QUE UMA VIJ.ÓRIA SEM HONRA" - FALOU EM NOM'E DO' PSD O NOSSO DIRETOR,

DR.' RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Na noite de domingo, foi levada a efeito uma, churras

cada, que reuniu as bancadas do Partido Social Democrá
tico e do Partido Trabalhista Brasileiro, por motivo da vo

tação que as houvera unido na tarde do mesmo dia, para
a eleição da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do
Estado,

'

Além do total compareci
mento dos parlamentares
lá esteve também a alta
direção das duas agremia
ções, inclusive os seus pre
sidentes regionais. sr. Celso
Ramos e Doutel de Andra
de. A reunião decorreu
num ambiente de alegria e

cavalheirismo, que parecia
confirmar o qUe declararia
momentos após em bri
lhante oração, o presidente
Doutel de Andrade: "Pre
firo a derrota honrosa à
vitória com desonra". E, na
realidade, o ambiente era
de vitória.
. Discursando em nome do
Partido Social Democráti
co, o seu secretário Geral e
nosso diretor, dr. Rubens de
Arruda Ramos, disse do
quanto lamentava as ati
tudes assumidas horas an
tes por dois deputados ago
ra ex-petebistas, e que, em
Santa Catarina, infeliz
mente não era nova essa
maneira de agir por parte
do govêrno e do poder eC0-
nômíco- já em 1950 o seu
partido passara por idên
tico transe, numa ocasião
em que, para o seu desgôs
to, viu homens válidos po
liticamente e que ainda
muitos servíços poderiam

ter prestado ao Partido e

ao Povo, corromperem-se
vergonhosamente, obceca
dos por propostas engano
samente vantajosas. Disse
mais que, foi com imensa
pesar que assinou a expul
são. de antigos companhei-

I

ros das hostes partidárias,
mas que, àquela altura, ou
tra medida que não aque
la seria profundamente de
sastrosa para os

-

destinos
partidários.
Finalizando, elogiou a

atitude das bancadas do
PSD e do PTB, que com

tanta dignidade se compor
taram nessa hora negra
para a politica barriga
verde.

À
.

seguir tomou a pala
vra o deputado federal
Doutel de Andrade, que, em
sereno e brilhante discur
so, ressaltou a atividade
desagregadora e perrncro
sa do govêrrio, que retendo
o poder econômico em suas

mãos, o usava para com

prar consciência e cor

romper ideais. Disse o pre
sidente petebista que foi
com imenso e profundo
desgôsto viu a situação
consumada tendo dado o
maior de seus esforços pa
ra que tão deprimente epi-

Doutel de Andrade, Presidente da Executiva Regional do P.T.B., quando
pronunciava substancioso improviso

sódio não viesse à lume.
Referindo-se à expulsão,
foi firme: se foi com pesar
que a assinara, foi também
sem nenhum arrependi
mento, pois assim o exigia
a disciplina partidária. O
comportamento das ban
cadas pessedista e petebis
ta foi também elogiado na

oração de Doutel de An
drade, que fixou esplendi-

Celso Ramos, candidato do P.S.D. ao govêrno do Estado, ladeado por eminentes
prõceres politicos

Festa de confraternizacão e amizade
,
técnica e cooperação inter-

Pan �Am"erkene am�i'tfl�TA DA O.E.A.

Foi, porém." na IX Confe
rência Internacional Ame-
ricana, reunida em Bogotá
em 1948, que o panamerí
canismo atingiu o seu pon
to culminante, com a as
sinatura da Carta da Or
ganização dos Estados
Americanos e o Tratado
Americano de Soluções Pa
círíccs, conhecido como'
" PaLie. de Bogotá". Neste
Pacto, a guerra é proscrí-

Comemorações nos países das Irês Américas para assinalar
as conquislas de sua Iradicional polílica de bôa vizinhança.
-14 de abril, "Dia Pan-Americano" - Origem e evolução
do sislema de segurança e defesa do Hemisfério - O que é

O E A Embora a idéia da União
a •. . se

.

t e n h a concretizado
quando se reuniu, em Was.
híngton, em 1890, a I Con
ferência Internacional dos
Estados Americanos, d e

qUG participaram dezoito
nações, as origens do 1lI10-
vnnento remontam, histà
ricamente, à genial inicia
tiva de Simon Bolivar, ao

convocar, em 1826( o I Con
gresso de Estados Amerí
canos, realizado na cidade
do Panamá.
Através de várias altera

côes de nome e estrutura,
acompanhadas da amplia
ção dos respectivos encar

) gos. o organismo fundado
em 1890 é, hoje em dia, a

União Pan-Americana, se
cretaria da Organízaçâo o.,
Estados Americanos e Cen
tro de que esta dispõe pa
ra Q. intercâmbio de ínror
mações e execução de seus
programas de assístêncí-

No período compreendido entre 10 e 23 de abril, estão
sendo realizadas em todos os países do Continente várias
cerimônias de cunho cívico e cultural destinadas a pôr em
relêvo o espírito de compreensão e bôa vizinhança que tem
prevalecido nas relações entre os povos do Novo Mundo. A
data de 14 de abril, considerada "Dia Pan-Americano",
assinala êste ano a passagem do 70.0 aniversário da críação
da União Internacional das Repúblicas Americanas, dedi
cada à promoção da paz, da amizade e do comércio entre
os países dêste Hemisfério.

ASSEMBl'ÉIA 'LEGISLATIVA
CONVITE

A Mesa da Assembléia Legislativa convida as autori

dades, o Clero, Entidades Partidárias, Organizações Clas
sístas e Sindicais, as Excelentíssimas Famílías dos Senho
res Deputados ,e o povo em geral para a Sessão Solene, a
18 do corrente, com início às 15 horas, no Palácio da As

sembléia, em que, nos têrmos das disposições constitucio
nais e regimentais, será instalada a 2.a Sessão Legislativa
Ordinária da 4.a Legislatura, quando Sua Excelência, o

Senhor Governador do Estado, consoante dispõe o art. 52,
mcíso V, da Constituição do Estado, apresentará a Mensa-

gem Gov:ernamental.
.

PALÁCIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, em Flo

rtanópolís, 11 de abril de 1960.

Deputado Braz Joaquim Alves
- Presidente -

Deputado VO'lney Colaço de Oliveira
- 1.0 Secretário -

Deputado Mário OUnger
.

- 2.0 Secretário -

Pedro Paulo Machado
Desde sábado encontra

se acamado, na sua resi-·
dência, vítima de �r�naz
moléstia, o nosso Rec,W.tor
Esportivo Pedro Paulo _Ma
chado.
Na sua ausência, está

respondendo pela página
Esportiva o [ovem jornalis
ta' M. Borges.
Os de O ESTADO, pesa

rosos, registram o fato, au
gurando ao amigo Pedro
Paulo, votos de pronto res

tabelecimento.

damente a situação ao de
clarar que mais lhe agra
dava uma derrota com

honra, como a que acabara
de sofrer, do que uma vi
tória desonrosa ,e corrup
tôra, tal entendia ser a

conseguida pela situação.
Finalizando, o presiden

te do PTB estadual disse
da satisfação que teve em

participar dessa churras
cada -de confraternização,
que tão bem expressara a
união à tarde havida en

tre as bancadas do seu e
do Partido Social Democrá
tico.

Compareceram, à chur
rascada além dos deputa
dos dos dois partidos, os
srs. dr. Acácio Garibaldi S.
Thiago, dr. Holdemar Me
neses, suplente de senador
Rodrigo Lôbo Vânia Fara
co, de Crícíuma, Prefeito
Vidal Ramos, de Lages, dr.
Rubens de Arruda Ramos,
Manuel Bertoncíní, de' 01'
leans, Antônio C a r los
Baiense, jornalistas Silvei
ra Lenzi, Ilmar Carvalho e
Pedro Dittrich Junior, além
de algumas pessôas que a

reportagem não conseguiu
anotar.

PARTIDO D'EMOCRATA CRISTÃO
SECCAQ DE SANTA CATARINA,

N o f a
A fim de evitar explorações políticas; declaro que o sr.

José Zanin, suplente de deputado em exercício, ao votar
na eleição da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado,
o fêz em seu próprio nome e sob sua exclusiva responsabi
lidade, sem ter ouvido previamente, como lhe cumpria, os

órgãos dirigentes do Partido Democrata Cristão.
O fato será levado ao conhecimento da próxima Con

venção Regiónal.
Outrossim, declaro que, de' conformidade com delibe

ração em Convenção Regional, o PDC em Santa Catarina,
permanece dentro de uma linha de independência, equi
distante dos grandes partidos.

Graças a essa atitude de independência, o PDC está
se reorganizando em todo o Estado, com inúmeras e valio
sas adesões.

Florianópolis, 10 de abril de 1960.
MARTINHO CALLADO JUNIOR

Delegado Especial do Diretório Nacional

ta do Continente. Sob a

nova designação de Orga
nização dos Estad,os Ame
ricanos, consubstanciou a
Carta, em ronma concreta,
princípios, finalidades e

ruretrízes que vinham sen
ao elaborados desde 1890.

Em seu preâmbulo, rea
firmam os Estados ameri
canos "o desejo de convi
ver em paz e de promover
cnedíante mútua compre
ensão e respeito pela sobe
ranía de cada um, a me-

(Cont. na sa. pág.)
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MELHORES LINHAS E MELHORES
HORÁRIOS

DE FLORIAN.ÓPOLIS:
Convair

Diáriamente às 9,30 - Direto a São Paulo
e Rio.

às 18,00 - Para Pôrto Alegre

Douglas
\

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

PARTIDAS

7,30 Para Itajai, Joinville, Curi
tiba, Paranaguá, Santos e

Rio.

Florianópolis, Quarta-feira, 13 de Abril de 1960
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1) O PROFESSOR ELP.íDIO BARBOSA, EX-DEPUTADO
ESTADUAL,I EX-DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
EDUCAÇÃO PROFESSOR CATEDRATICO FUNDA
DOR DA ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO E ATUAL
ORIENTADOR PEDAGÓGICO E ASSESSOR TÉCNICO
DO 'SENAC E' O ENTREVISTADO DESTA VEZ;

Z) "SEMPRE FUI PROFESSOR. EXERCI MINHA EXIS
TÊNCIA DENTRO DÊSTE IDEAL".

3) "SENTI. QUANDO DEPUTADO, OS DESV:íi:LOS E AI.

SEGURANÇA COM QUE CELSO RAMOS ORIENTOU
OS TRABALHOS DA BANCADA BESSEDISTA. RE
VELOU-SE, SEMPRE, CONDUTOR HABIL E AUS-
TERO".

1) Pode nos contar como se iniciou na política?
"

R. - :FuL intimamente ligado ao grande dr. Nerêu
Ramos. Premiou-me o Destino quando me concedeu a
oportunidade de ser. ,por longo tempo, auxiliar na Rua
Administração, modelar sob todos 0$ pontos de vista.
Santa Catarina, com Nereu Ramos, teve, pela probidadeda sua atuação pela segurança com que norteou os seus
destinos, pela dedicação e amor cam que cercou todos os
problemas considerados imprescindíveis ao progresso e
bem estz r da gente e da terra catarinense, um dos mais
felizes períodos da sua história. Guardo, na memória e
no coração, a figura do dr. .Ner-êu, com se cultuava, no
passado, expressões de homens que se destacaram so
bremaneira pelas suas múltiplas atividades a pról do
real benefício da sua grei e que porrsso mereceram as
glórias do Panteon. Acompanhei a sua trajetória -nacío
nal e vi tornar-se brasileiro e que c:msiderabilíssima
maioria <1.0 nosso povo depositava a sua confiança. a .sua
fé, a sua certeza, de que, com êle, o Brasil prosseguiria, .

democraticamnte, a rota dI} seu grande Destino. E os
fatos da nossa história recente estão a proclamar as
excelências morais e cívicas do' grande brasileiro que foi
o dr. Nereu. A pátria ressente-se, ainda, da lacuna que
não foi preenchida nos quadros palítloos do país, quan
do o líder das suas aspirações desapareceu na dolorosa
tragédia dos céus do Paraná.
2. - Quais os cargos que ocupou na vida pública?

R. - Minha vida não tem relêvos que merecem ser
destacados. Sempre fui professor. Exerci minha exis
tência dentro d êste ideal, que procurei viver intensa
mente. Dej a êle tôda a ternura do meu coracão e tôdas

.
as fôrças do' meu espírito. E, quando o Destino - há
sempre, o Destino no destino da gente - me Impôs o

.

mandato de deputado estadual, exercí-o exclusivamente
para o professorado. Recorda, nas brumas do tempo,
com saudade e com alegria, porque pude oferecer ao

magtstérro catarinense, durante a minha passagem pela
Assembléia Legislativa. leis somente para o professo
rado.
3 - E quais foram estas leis?

R. - Lei que instituiu a Casa dos Professores de
Santa Catarina (Lar dos Professores e Inválidos e De
samparados); lei que concedeu inamovibilidade aos pro
fessores (espécie de carta de alforria do prcfessor) ; lei
sôbre concurso de remoção de inspetores escolares e di
retores de grupos escolares, além de consolidar disposi
tivo sôbre concurso de ingresso e reversão dos mesmos;
lei que emitiu apólice de um milhão de cruzeiros para a
Casa dos Professores; lei que insentou de Impostos a re
ferida Casa; lei que declarou inalienável e indivisível o

patrimônio da Escola Normal Pedro II de Blumenau;
lei que considerou 'de utilidade pública a Beneficência
dos Professores, fundada; a �O de Outubro de 1947.
4 - E na qualidade de educador, pode enumerar os car-.

• gos para os quais foi designado?
R. - Dentro do magistério, tivemos a dita de ocu

par os segulntes cargos: diretor de grupo! escolar em vá
rias cidades do interior do Estado; inspetor escolar;
sub-diretor técnico. do Departamento de Educação; su

perintendente geral do ensino; diretor geral do Depar
tamento de Educacão (durante mais de 10 anos); lente
catedrático fundador da Faculdade de Ciências Econô
micas de Santa Catarina; diretor da mesma Faculdade;
professor catedrático rundadcr da Escola Técnica de
Comércio de Santa Catarina (hoje Academia de Co
mércio); diretor da Escola de Comércio de Sta. Cata
rina; membro vitalício do Cunselho Diretor da Acade
mia de Comércio; inspetor federal do Ensino Comercial;
orientador pedagógico (com curso de especialização na

capital da República) d:i Serviço de Aprendizagem Co
mercial - SENAC; assessor técnico do SENAC; consul
tor jurídico do Estado; membro da CESPE; coordenador
no Congresso Brasileírn do Ensino Comercial (cordena
dor de debates pedagógicos); deputado estadual na le
gislatura de 1950 a 1954 (Secretário da Mesa Legislativa,
durante tôda a legislatura, reeleito sucessivamente).
5 - O oue nos diz da. candidatura Celso Ramos e quais

os pontos principais de seu programa de ação?
R. - E tive, na convenção que se fixou no eminente

catarinense como candidato de nosso Partido ao G�
vêrno. Fui, com ai emoção ela velha guarda, abra
cá-lo, na op rr'turridade em que, no Alvaro de Carvalho,
Íeu a sua plataforma de candidato. Não tenho mínima

, dúvida sequer: Celso Ramos cumprirá a sua promessa
de candidato. Destaco o setor educacional que receberá
de Celso Ramos aquele trato de Vidal e de Nerêu que
permitiu a Santa Catarina ser vanguarda no Brasil, na

expressão do eminente educador Lnurenço Filho. Senti,
quando deputado, os cuidados, os desvelos e a seguran
ca com oue Celso Ramos orientou os trabalhos da ban
cada pessedista. Revelou-se, sempre, condutor habil e

austero. preocupado exclusivamente em beneficar a co

letividade catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


