
CIENTISTAS FRANCESES fAZEM
I'MPORTANTES 'DESCOBERTAS,

riem, uma estação neolíti
ca à margem do lago Iguí
di. Foram encontradas
unia fonte, centenas de
illoedores, mós, charruas .

e

outros apetrechos. Ao que
se presume é :'! primeira
es cação neolítica descober
ta no Saara. (Servíco de
Informação e Imprensa da'
Embaixada da França) .

ANO XLVI - O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA' OltTARINA

ia de Páscoa
,

'

PARIS - Uma caravana

automobilística, batizada
"Missão Tarântula" diri
gida pelo capitão Ricatte
e pelo sr. Chounovitch, do
Centro de Pesquízas Cien
tíficas de Bení-Abbes, aca

ba de realizar importantes
pesquísas na região do Oes;
te saaríano, particular-

.mente deserto, Descobriu
U, Missão, na sua passa-

U �emiDáriU" �oclol EconÕÕJico . '�e �aD,ta �atariDa
REPE1RCUT.E "N Q' S BAS' I D O R E S DOM U N Don PROGRAMA. RADIOFONI'CO

IRRA'DIA'DO ,POR 116, EMISSORAS

osenes ao Senhorl Hoje,
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o comentarista AI Neto" que esteve observando uma das Reuniões informais
do Seminário Sócio EconomiQQI ,d'e' Santa Catarina, promovido pelo ilustre Presi

dente da Federação das. Industrias de Santa Catarina, Sr. Celso Ramos, sob o pa

trocínio da Confederação Nacional da Indústria, assim 'referiu-se àquele já fa

moso conclave; no seu programa "Nos bastidores do mundo":

sôbre os problem-ãs--iücãii campos naturais, raramen-
Encerra temas como Edu- te bons para a agrlcultira
cação, Transportes, Agrí- em grande escala são ex-

cultura, Energia, Saúde Pú- celentes para a cria de ga-
blica e Problemas Sociais. do. Todos os incentivos que
Em Lages ,

o tema que dermos à expansão de nos-

obteve maior destaque foi, so rebanho contribuirão pa-
como seria de esperar em ra - dotar o Brasil de um

zona ganadeira, o da Pe- produto de exportação, a

cuária. A Assocíacão Rural carne, capaz de trazer- nos
de Lages apresentou uma as divisas que o café está e

tese na qual se lê, textual- continuará' perdendo."
mente: A Associacão Rural de
,"'Se considerarmos que o Lages menciona as longas

café se acha em crise, que iDas' que, ria entre-safra, se
dele temos super-produ- formam nas principais cí-
ção que não podemos colo- dàdes brasileiras. E mostra
cal' no exterior, vemos logo que a-falta de carne de-
a necessidade de dispôr de torre da diminuição do 1'€-

outros produtos de expor- banho. Mesmo no Munici-
tação. Nenhum melhor do pio de Lages se nota uma

que a carne, que é alimento dinunulçào acentuada, no
.
básico e essencial. Lages é número de cabeças de ga-«
zona altamente adequada do dispcniveís, Isto se de-

-para a cria de gado. Nossos' ve, _ segundo a Associação

SEMINARIO

O ponto alto do 1:\eminá
río Sócio-economico de San
ta Catarina foi a reunião
realizada' em Lages. Tal

Seminário, que obedece à
dírecão do Sr. Celso Ramos,
'presidente da F,ederação
das Industrías do Estado, é

promoção do referido orga
nismo com 0 beneplacito
da conrederacão Nacional
das Industrias. A fase ago
ra concluída é a, primeira.
Uma vez estudados os ele
mentos obtidos, terá inicio
a segunda fase. Nesta se

gunda fase serão eíabora-.
dos os planos para atender
às necessidades comprova
das. O Semínárlo ' tem por
objetivo colher as opi
niões das diversas classes

HOJE, DESFilE DE CliRROS ALE"GÓRI'COS-

�enfeSô.o' Diabo; Carro da Rainha, foi alvo de entusiásticos aplausos

Rural, à divisão das pro
priedades. "A sub-dívísào
dar; propriedades rurais -,
diz textualmente O relató
rio da Assocíaçâo Rural ...
das fazendas de gado,' já
seja por transmissão inter
vivos ou 'por partilha cau

sa mortis entre herdeiros,
tem prejudicado grande
mente a pecuária de corte,
já que a cria de gado exige

grandes extensões de terra.
As propriedades com menos
de 1.000 hectares ae adp
tam com maior lucro ao
sistema de invernadas não
para a cria ' mas sim ape
nas para engorda." No meu

próximo comentário direi
do que recomenda a As
sociação, Rural, de Lages
para resolver este proble
ma.

COM A DISS,IDÊNCIA
À dissidência que dia a dia se. alarga

no Estado, de 'elementos - tradicionais da
UD�t agora movimentados
partido, acaba de ser integrada
Aug}lst.o Wendt, vereador, presidente da
.Câmara Municipal de Itaiópelís e um dos
.-

fundadores .da agremiação naquele muni

cipio. Acompanhando a atitude do sr. Au
gusto Wendt, \outro fundador da UDN em

Iíaíépolís. o sr. Jcaquím Davet, indus-
,
iria}' de largo prestígio, . também" hipote-
cou apoio á Causa dissidente, chefiada no

�staoo
'

'�e'l� rt}' 1" ��ªuiad:es re·r�andes.
Dent,�o. -em a4ttillS' ditls otilros !el�menfo

�

;,

da UDN div,�lgarão pronunCiâmentos i;�en:..'
ticos.

Comemora-se, hoje, em todo o mun

do cristão, o Dia "de Páscoa, festa anual
com que se rememora a ressurreição de
Cristo.

, Nesta Capital as festividades to

mam, (Um cunho todo especial. com a

participação direta de milhares de fieis
nos ofícios religiosos levados a efeito
nas Igrejas.

Na 'Catedral, às 10 horas, haverá
missa Pontífícíal. com sermão 'ao Evan
velho proferido pelo Sr. Arcebispo Me-'
íropolítano D. Joaquim Domínques de
Oliveira.

Às 19 horas, haverá missa vesper
tina, com sermão ao Evangelho profe
rido por eminente autoridade eclesiás
tica

\
desta Diocese: e Coroamento, da

I Imagem 'de Nossa Senhora.
O ESTADO leva aos seus leitores,

assínantes, anuncíantes. aos seus fun
cionários e amigos, os melhores vaias

de uma Feliz Páscoa.
contra esse

pelo- sr.

CONJUGAÇÃO DA P,QUTlCA,
fiFEEI'RA LUSO�BRASILEIRA

Durante ':::. sua reeente
estada em Por'tugal, o sr.
Andrés Uribe, da Junta
Executiva do Acôrdo Inter
nacional do Café, mante
ve conversações com o Sr.

, George Robbins, grande
límportador norte-amefíca
no naquele País, díscorren
do sôbre a posição dos ca

fés portugueses em face
daquele convênio.
O sr. Robbins acentuou,

perante as autoridades lu
sas, a sua firme disposição
«ie só comerciar, na Afri
ca, com regiões submeti
tidas à disciplina do acôr
do, decisão essa que já fi
zera sentir, também, a in
gl-eses e franceses, cujas

-c--"'--·o-·":'m�;�':>':'-e-n-t-á-rl-·o-s-V-i-c-{o-'s-o-s-'
SilveirtÍ- Lenei

Não foi com surpresa que lemos a- divagação
governista sôbre a Nota Oficiai do PTB, quando da
aceitação dos pedidos de desligamentos dos deputa
dos Braz Joaquim Alves e Paulíno Burígo, e a con

sequente expulsão.
As interpretações variam,' mas como recomen

dam os bons mestres, feio é, quando fica patente e

evidenciado, as oontorsões de má fé, inteligentemen
te deturpadas.

O caso é muito simples. Para quem leu com

atenção e boa vontade (isto pouca gente o fez) as

missivas dos deputados expulsos, (A Gazeta de 12 ,

do corrente), verificou que os mesmos, solicitam à
Comissão Executiva, "O desligamento de membro
do Partido" (Braz Alves) e "o 'desligamento das fi
leiras do Partido Trabalhista Brasileiro neste Esta-

,

do" (Paulíno Burigo) . A Comissão Executiva pode
ou não, ar eítar o desligamento. A que se reuniu no

domingo último aceitou os têrmos das cartas cios
deputados, e foi 'mais além, dentro das prerrogativas
que lhe cabiam: 'desligou os deputados Braz Joa

quim Alves e rouuno Burigo, como também, cansi
derou-08 EXPULSOS, da:quela agremiação. Para se

expulsar, pode-se atender um pedido, como não. Se
assim não fôsse, todos os elementos 'faltosos, fariam
das suas, para depois se considerarem desligados de

qualquer organização ou agremiação. Cabem aos

orgãos competentes, a análise dos fatos que estão
determinando o pedidO de desligam,ento, para a

posterior atitude, positiva ou negativa.

Indaga o articulista de "A Gazeta" no seu "O

consôlo", como é que se rícou sabendo' da votação
secreta, realizada para a eleição da mesa na As

sembléia.

Ora, caríssimo, os que presenciaram o pleito de
,

-domíngo passado, os que têm olhos para a verdade,
viram e ouviram, quando o presidente eleito, B.J.A.,
retirou nervosamente do bolso, o seu discurso, dan
do a contagem dos votos, e agradecendo "AS BAN

CADAS DA U,DN, PSP, PDC e PRP, bem como ao

nobre, valoroso e dígno deputado paulino Burigo, os

sufrágios dado{)',?-o nosso nome". Será preciso mais?

x x

x

Para o completo esclarecimento, para o bem da

verdade, é necessário que se diga: Os deputados
Braz Joaquim Alves e'Paulino Burigo, que logo após
os atos deÍiberados pe,Za Executiva Regional do PTB,
se atiraram parã:à Rio de Janeiro, em busca do per
dão do Presidente João Goulart, NEM FORAM RE

CEBIDOS PELO VÚ::E-PRESIDENTE DA REPÚBLI-;
CA. Notícias oficiais, oriundas da veüuica», afir
mam, que o Sr. João Goulart não manteve contato
com os citados deputados, c�mó também, não soli
darizou-se com as suas atitudes.

,

Tanto é, que no regresso dos deputados �xclui
dos, uma das emissoras locais, tentou informar o

púbiico catarinense, e não obteve receptividade. Dis
seram, "as declarações serão prestadas na segunda
feira. EsperemoS.

colonías africanas são pro
dutoras de café.

Informa-se que Portugal
estaría disposto Ia corrju
gar a sua p'olítica-"Ca:fepirfl,'
com a do Brasil, inclusive
disciplinando o escoamen

to das colheitas em cotas
nguaís, para evitar a pres-,
são baixista dos, "Robusta"
no começo da safra. por;-'
tugal estaria aindla. desin
teressado de aumentar a

prcducão, preferindo, polí
tica de melhoria do produ-
to.

'

As conversações visaram
díssípar o mal estar cau

sado pelo fato de a,qUéle
País, membro do convênio,
ter

_ superado a sua cota
no primeiro trimestre de
execução do mencíonado
acôrdo.

-;
---------------------------------------------
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ê FRANCISCO
=, : Com a presente edição,

=_::-1 GALLOTTI � estamos ' publicando um

" tendo-se mudado pa- ª }cadel"�o_ sôbre a segun9a
ra Brasília oferece seus] Exposíçâo Nacíonal de S91-

ª préstimos aos amigos e � nos, e, suplemento em 00-

i correlíglonáríos. ª res, alusivo á visita de Ei-
_ n111111111(CUllllllllllllllllllllllllllillilI111f)'fIIIUIIIIIltl'" senhower Jao Brasil.
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SANTA CATARINA VIVEU CONTINUAMENTE
U

PROJ!i:TADA NO CIj)NÁRIO NACIONAL EM FUN

JSAÓ' D��íDESTAiw�s DE' MlUI'J,'OS '0-9$' �EUS
r6MÊNS pUBLTCOt:f: CqNSELHE�;RO MAFRA,.,'}:'.A:Ui'ífA"I, NO ·rMP.ÉRIO, ESTEVES. JúNIOR NÀ ECLO

SAO REPUBLICANA, LAURcf MUI:;J:JER' os TIi:mS
MINISTROS NO GOVÉRNO WASHINGTC)Ní LUIZ _

VITOR KO�DER, PINTO- 'DA ÜJZ'E ZESEFREDO
PASSOS - ADOLFO KONDER, LUZ PINTO," :EVO
DE AQUINO, DOM JAIME CÂMARA, o IMENSO
NERÊU.

xxx

NA ATUALIDADE" DE QUANDO EM QUANDO
SANTA CATARINA TAMBÉM i: NOTiCÚ NACIQ-

'. NAL.
"

,_,AINDA AGORA ESTÁ ESTARRECENDO A NA

ç,ÂO O ATO DO GOVÊRNO CA,TARINENSE QUE,
DEPOIS DE DEMITIR O DELEGADO DE LAGES
POR COMPROVADA PARTIC,IP.A!Ç.ÂO 'EM ROUBÓ
DE AUTOMÓVEIS, EM ALIANÇA COM, UMA QUA-
'DRILHA QUE AGIA EM VARIaS ESTADOS - PRE-
MIOU ÊlSSE' DELEGADO, QUE 'l!:.MiLITAR E ALÉM
'DE :PROCESSADO EST-!\VA COM PRISAO PRE
, VENTIVA DECRETADA, paSSANDO-O Pi\'RA A RE
,

SERVA E PROMOV:Ii:NDO-O!"! '

,

DA VERGONHA A QENTE OUVIR o QUE DI

ZE� _
,DE NÓS OS RÁDIOS E A IMPRENSA DE

PORTO-ÁLEGRE, CURITIBÂ SãO PA:ULb E RIO.
, .".' .

xxx

MAS. .. OUTUBRO VEM; Aí E O POVO JÁ DE
CIDIU'QUÊ ESSA VERGON:HEIRA TEM QUE ACA-
BAR!

'
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REPROVAC,ÃO
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PROf. CACARECO
---

(PlhOMt.1DO P C4"'l\RI4'Df VERE"DoIIE� oE s.PiJuLriJ
.

ENSINA 4 CiANI1AR E/,EICOES
Mf;;;rODO úI\R/-1NfIVQ

o

Q

,
- Não àdialltél, seu Irineu! As no1J?,s, do seu boletim são esmagativas: cinco

problemas de ektr�ficação em branco, com cinco zer,os; pavimentação - zero;

transporte$ - 0,5; economia - zero -; caso de Turvo' - zero!!! Não insista,

desista!

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

- sr. José Gonçalves
- sr, Alzira S. Dúágostíní
- srta. Ester Maria

- sr. Rui Garcia
_ sr. Wilmar Dias
_ sra. Mimi Bosco Gallíaní
_ sra. Licaste Machado
- sr. Ari Osvaldo Machado
_ menino Douglas Clemente

Kawalski

.- sr. Gercino
, Botelho

dos

- srta. Romilda Brisigheli
_ sr. Aristóteles Freitas
_;_ srta. Louri Perfumada

Oliveira
- sr. João E. Machado
- srta, Mânia Caldeira

Andrade
FARãO ANOS ,MANHã

- sr. Wal<:lemar Lemos, saro
gento aposentado de :10S
sa Polícia Militar
srta. Rute Pereira
Campos Lobo
sra. Ondina Glímaco Ma-

"O EST_ADO" O' MAIS A,NTIGO DIAR�O DE S. CATARIN�

NlA(ÃO D
, ,� OCANTORH· O, J f' S\ O� I R :É E 'D E p' AS· C O A

I

À S 2 2 H O ,R A S C O' M A A P R E S E
J A' I R O A, G U I'A R D A T V .IR I O. M E S A C R S 2 O O, 00. ;

contec/menlos Sociais

NASCIMENTO _ sra, Braulino Ribeirão
Encontra-se em festas, - sra. Maria Izabel da cos-

desde o dia 12, <J lar do sr. ta Souza
Ewaldo J. R. Schaefer e de - srta. Zilá Nicolich da Sil-
sua exma. espôsa com o va

nascímento ,de um robusto T'"' srta, Zita Flôres
menino que na Pia Batis' - sr. Bráulio Silveira
mal recebeu o nome de - srta, lIma Pichinatti

EwaJ,do Schaefer Neto ocor- - srta. Solange Guimarães Encontra-se em nossa cí-
rido na Maternidade dr. Osta dade o Dr. Antônio Augusto
Oarlos Correa. '- sr. José Elias Fontes, catarinense radica-
Os cumprimentos de O - srta. Ivone Marinho Fer- do no Rio. O sr. em questão

ESTADO. reira vem de uma temporada no

CAMPANHA PRO' FLAGE- - sr. Edgard Schneider Uruguai, e em visita a seus
LADOS CATARINENSES E familiares, também está com

NORDESTINOS' �.,.... '.� M negociações com as rendas
O Departamento Feminino 'E�N'S'INO t�picas catarinenses, para

do Lira Tenis Clube, com o uma exposíção no Uruguai.
.apoío dos Lions, das Sorop· Desejamos ao Dr. Augusto
tímístas do Rotary e das """., Fontes uma feliz estada ém
Pi�neii'as socíala, promove- A VENDA NAS nossa cidade.
rá um grande BINGO PO· _ ..

-

PULAR, no dia 20, às 20 ho- BANCAS DE IORNAIS I
A entrevista do dia e o

ras, no salão do Lira T. ç. povo programa criado e
Esta campanha eS!tá sendo E REVISTAS

I apr�sentado pelo locutor
feita em conjunto pois, no _

HelIo K. da, Silva na Rádio
dia 23, teremos uma SÓIRÉE

.

Anita Garibaldi -:- O entre-
com um grande "SHOW" SO'ORRO vistad? da semana foi o Dr.
com a participação destas JoaqUIm Madeira Neves.
�ociedades, que numa feliz PERDIDO I '

iniciativa, 'estão organizando , Continua�:�ovimento pa-
esta apresentação em bene- O CeI. Rui Stockler de ra as reuniões do "Clube
fício dos flageladas conter- Lsouza, 'solicita para quem Junior" - Composto de 11
râneos e nordestíaos. PtÍbli- achou ou teve notícia de 'um elementos que são: rimar
camos abáixo' as casas co- "socôrro (roda com pneu), Carvalho, srta. Yara Pedro-'
enerciais que colaboraram pequeno, pintada de azul e sa, Paulo Costa Ramos, Wa:l
'Com .êste bingo: Jane Modas, alumínio, para avisar para demar Anacleto, José Hamil
um colar de pérolas com (êste jornal ou para Edifício ton Martinelli, Salim Mi
quatro voltas; Farmácia Ca- Ipase 4.0 andar,' telefone guel Armando Oarreírão
tarinense, um valioso vidro 2332. A roda bem como o Zury Machado, forá'm eleítos
de loção Heráldíca; A Mode. pneu (que é de trator), não por unanimidade para se
lar, um liquidificador Wali- servem para nenhum outro cretarios o Sr. Arcy Cabral
ta; Otica Modelo uma íma- carro. Teive e Carlos Alberto Lenzi.
gem e Nsa. Senhora; Móveis
Cimo, uma mesinha de cen

tro; Hoepeck, um aparelho
de café; Diamante Azul, um
prato de prata; Elffa, dois
mil cruzeiros, convertido em

unt cobertor 'de lã de carnê
lo; Oliv-eira e Filhos um

abajú moderno; Pereira e

Olívélra, um [ogo . de latas
para casinha; Eletrotécnka
um pequeno aparelho de ca

fé. Casa de Móveis Nsa. Se
nhora Aparecida, um traves
seiro marca "LUIZ XV".
Querênc�a Palace Hotel, um

janta,r para dois; Livraria e

Tipografia Xavier mil car

tões para o bingo.
O Governador do Estado

deu um aparelho de j,alfita�
e o Prefeito Municipal um

rerro elétrico antomátícc GE.
Outras casas comerciais da
rão no dia de \ amanhã ou

tros prêmios para o GRAN
DE BINGO do dia 20; pu
blicaremos o total dos brin
des conseguidos para esta
campanha detalhadamente

ANIVERSÁRIOS
FAZEM ANOS HOJE

Amanhã Margot desfilará
no Palacio Guanabara entre

túlípas importadas.

. I a.
_

' OSVALDO MELO ..
TRANSITO - O ETERNO PROBLEMA· _ 10 20 ontem, .na rua

.

Conselheiro Mafra. A ràínha do trân�it� co=mercíal da CIdade e a mais estreita de tôdá
D .

&

.

a esquina da �ra�a 15,.subindo a-rua, 5 caminhões,
! Je�ps, o�tro camtnhão descarregando pesados caixotes
caixas sobre a calcada. I

Um guarda fazendo o que podía, andando a passo e
mesuras de ballet, sem que fôsse devidamente atendido
como sempre acontece.

Dizer que .todo aqU�le trêcho estava interrompido, en
garraf�do, p.engoso, sena duvidar da inteligência do leitor.

POI� aSSIm a coisa levou algum tempo.
Fellzmente que as businas estavam silenciosas mes

mo porque não adiantava fonfonar no meio da coi:tfusão
para torná-la ainda pior.

E' como falar em providência.
Com aquela estreitesa tôda, também é chover no mo

lhado.
AINDA AQUELA OBRA INTERDITADA - Na mesma

�ua" aquela construção que há mais de doís anos (pareceincrível) , encontra-se paralisada, dependendo de uma
decisão judiciária.

,

:'- cêrca �e madeira já apodrecendo, começa
'

alguns
centímetros fora do meio fio. (Só em Florianópolis).

E ali está, ameaçando os transeuntes a serem esma

�a�os a qualquer momento, ficando imprensados entre um
ombus ou outro qualquer veículo.

Lá está a placa do construtor, e tôdas as exigências
da Engenharia ...

Que adianta?

Absolutamente, nada.
Quando morrer alguém no local, ou houver qualquer

santos um acidente sério, então ... talvêz, quem sabe'? A coisa to-
'

mará outro rumo.
'

CACHORRóPOLIS - Alguém escreveu uma carta di
rígída a esta colúna. Fê-lo com um pseudônimo muito. pa

de recido com um nome. Quiz ver se assim passava para jo-
gar tôda a responsabilidade sôbre o. colunista, pois, men- '\

ciona o nome e residência de um cidadão' que possue vá-
de rios cachorros no quintal.

'

Pede provídêncías sôbre o fato de andarem os cães
sôltos pelas ruas" coisa de que já tratamos várias vêzes,
propondo afinal, o émprêgo de bolas envenenadas como
medida única.

E acaba a carta lembrando mudança do nome de Flo
de tianópolis para "Cachorrópolis" ..

Boasinha, porém, a carta não veio assinada com o ver
dadeiro nome do autor. Como golpe está, bem, maa.tnão

,

colou.

_ .. -

I
sr. e sra. Otávio Lebarben-

A elegante sra. Odete chon a Av. Rio Branco. A

May,er, festejou seu aníver- noite o casal sr. e 'sra, Dr.
sário no dia 12 _ A coluna Amir Mussi serão recepcíona
social cumprimenta a sra. dos na residência do sr. e sra,

Meyer com votos de felici- I Joel Moura com um elegan-
tacões, te jantar.

O casal Paulo Bauer e sua No Bairro da Trindade dia
filha Ana Helena estão pas- 21 o Diretório Acadêmico
sando as festas de Páscoa, XXII de Janeiro 'da Facul
em companhia de seus filhos' dade de Farmácia e Odonto
Dr. Paulo (Myriam) Bauer logia de Santa Catarina rea

Filho _ Desejamos aos vísí- lizará uma movimentada
tantes uma feliz estada. churrascada dos calouros.

Casamento: Amanhã as O governador do Estado e

5,30 horas a elegante Milene

I
exma. sra, Heriberto Hülse,

Lebarbenchon, realiza seu encontram-se no Rio, para
casamento no ato civil, com o "seguirem viagem a Brasília,
Dr. Amir Mussi. A cerimonia! onde assistirão os festejos
terá lugar na residência da' (Cont. na 11.a pág.)

APEDITIVOS
�US/CVAOOS
D1AQIAM'ENTE DAS/9AS2!JNS.

DR. B1ASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

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

8tê:":"J
'�SS%S'SSSS%SS%SSSSSS$%S%$SPIOrou luz, estrada e escola
Com Irineu, Quem diria?

'

Agora? Mudar com CELSO
Como da noite p'ra o dia.

/

REMEMBER
Ninguém ouviu mais falar no caso do incêndio da·

Assembléia, caso que na época deu o que itüar, princi
palmente porque a perícia constatou que criminoso.
O edifíçio destinado ao Legislativo Estadual, que ape
sar de antigo constituiu indubitavelmente uma obra
primorosa da velha arquitetura, foi criminosamente
transformado num montão de ruinas exposto a todos
que por alí passam como um ascinte desavergonhado e

provocante; retrato de uma época que não deixa ne�

nhuma sauâe ...
A UDN PROTEGE OS LADRõES QUE SÃO SEUS
A estada, nesta Capital, do nosso correligionário

e amigo Dr. Ilse Camargo da 'Costa que aqui veio para
o julgamento de um habeas corpus que impetrou de
um motorista que foi arrolado como cumplice do Ma
jor Amintas Melo, trouxe a tona a escandalosa pro
teção daquele que tendo prevaricado no exercício da

autoridade, foi depois promovido, reformando e es

condido, pois não foi encontrado nesta Capital. Isso
recorda que o rato da Elffa também está no Rio en

quanto os pobres consumidores estão sendo mês;' mês
mais onerados para cobrirem a diferença. Na Polícia
Militar fomos informados do caso da alfaiataria e

também de um soldado premiados com reforma ...

Quanto mais se passa o tempo,
A raiva cresce e esquenta:
Pois o povo só aguenta,
Até Outubro de 60.

DU:S:$"SS�SSSS�"$SS$�$$$S'O � /J
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TEATRO ALVARO DE CA'RVALHO'
---x---

GRANDES ESPETÁCUOS; CÔMICOS

MÁXIMA DAEXI.?OENTE

COMICIDADE DO TEATRO NACIONAL

COM A

D E R C Y G o N (A L V E-S
•

-------x-------

Vesperal às 16 H01'as

/

HOJE,

"A SEMPRE VIVA"

Preços Reduzidos: Balcão cr$ 50,00.

Poltronas cr$ 80;00. Camarote cr$ 300,00
-------x-------

Domingo Ultimo dia, Despedida da

Companhia

���������:��������'1
I Seu talão vale I

EM JUNHO E DEZEMBRO OE CADA ANO V SIA

SERA UM PROVAVEl I="ELrZARDO DA CAMPANHA

"Sf.1T TALÃO VAlF IJM MJLRÃO" BASTANDO

PLESMENTE ';:X!JIR A 'SUA '>lOTA

SOMPRAS EC'ETUADAS

..... - ...•• •
ee Cada ee

e e

...Cr�3.o0oJOO\
e em e
e NOTAS DE COMPRAS OU e
• e
• CUPONS •

e. da direito a um _.-
.,�

CERTIFICADO NUMERADO

•
CAMPANHA DO ESTADO em

colaboração com o ccmêrcto e o

. publico de aprimoramento da arre

cadaç-ão flSlãl

•
, .. .,4'., ..
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Em Brunswíck (Canadá)
se realizam. eleições munici

pais. Há 5 vagas; o número
de eleitores é de 42 e o núme
ro de candidatos também é-
de 42. Eleição difícil!

Como, o Clube de Gôlfe de

Lougborough se negara a

aceitar a sua espôsa como só
cia ativa, o marido comprou
todo o campo de .gôlfe, ín-" \

clusive a casa da Scicf�dade
para o seu uso particular.
Vingança!

Por se achar "completa
mente esgotado" Wilfred
Perreault de Montjoy, Ontá
rio, deixou todos os seus "em
prêgos". Ele era: Chefe de

Polícia, . Inspetor de -.bebidas
alcoólicas, CobradQr de. Im
postos, Administrador do Ce
mitério, Ajudante de protes
saI, Capitão do Corpo de
Bombeiros, Administrador de
pontes e edítícíos públicos.
(Como se vê também por lá
há "cabides e mamatas")

--
..
--

No [ornal francês "Les
Nouvelles" lê-se o seguinte
anúncio: "Industrial deseja
casar as suas quatro lindas
filhas, que formam um ver

dadeiro bouquet de flôres.

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

EMBAL�.GEM

modêlos
ti' •

untcas e

exclusivos

···i

o-'
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I
I

�'S\SSS'SSSSSS>b>?»?>b» ��»b

CLUBE RECREATIVQ
6 DE ,) A N E>L,RO

EST�EITO
, "

--,......' ;. � : o:'

se, após um trabalho difícil, laboração que acabaram de

I
que não cinco mil, mas cinco prestar os doutores: Artur

I n:il.
e sete b�c�inhos haviam -Soares Filho e Mário Mar

SIdo tornecídos pelo vende- ques Garcia, Diretores da

I dor. Este, por. sua vêz, man- Loteria do Estado de Santa
dou processar o pescador por Catarina à Festa Infantil de
crime de difamação! Páscoa. MELHO'RES' LINHAS . E MELHORES

HORÁRIOS

AGORA!!!
PROGRAMA M:tS DE ABRIL

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

DIA 23 - SOIRÉE DANÇANTE

DIA 30 - "Festa do Coelho" S
"

.

t
.

Olree pa ro-
cmada pelos Contadorandos de
1960, da Escola do Comércio
Sena Pereira.

.

Também merecem aplau-
sos os srs. André Corrêa, pro
prietário da Casa Nair, Ivo
Bianchini, proprietário da
Farmácia Vitória e a Trans

portadora Imperial Ltda.
Firmas tradicionais que es

tão sempre ao lado das bôas
iniciativa e, mas uma vez

demonstraram os seus pro
prietários o desejo de cola
borarem com o radialista Na
zareno Coelho, na sua Festa
Infantil de Páscoa.
As crianças saberão, atra

vés de' aplausos, externar sua
gratidão aos seus verdadei
ros amigos.
A Rádio Guarujá irradiará

a grandiosa festa, no dia da
Páscoa, à partir das 10 ho
ras, diretamente do T.eatro
Alvaro de Carvalho.

Mr. Hotschkis de Madison,
nos Estados Unidos, mandou
obturar. diversos dentes do
seu cachorro Bobby, com co

rôas de ouro e outras obtu

rações de prata!

DE FLORIANÓPOLIS:
(onvair

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

às 18,00 - Para Pôrto Alegre
Douglas

PARTIDAS

Robert Gowens apresen
tou-se no cartório de Den
ver com a sua noiva. Iam
casar-se. Até aí nada demais.
Mas, êle tem 97 anos, ela 31
e esta é a décima vêz que
Gowens se casa. Aos seus

amigos declarou: Creio que
será o meu último casamen

to, mas preciso de uma mu

lher que cuide de minha ca

sa e das minhas galinhas,
também depois da minha

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

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

às 7,30 - Para Itajaí, Joinville,

CUri-jtiba, Paranaguá, Santos e

Rio.
.

,

I.l======_._ ..
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17 ,DE ABRIL DE 1960 "O ESTADO" O MAIS A�TIGO DIARIO DE S. CATARIN�
. ,

PAULA RAMOS X ATLETIGO OPERARIa.
Será o c.artaz de hoje no Estádio �a F.C.F.·

.

C,ll E�Tjll X tiU� U�H'IE�

I

O protesto ·do América (ontra o

Cirêmio Esportivo Comercial
Eis na íntegra o PROTES- Esportiva Oeste oatarínense.. zer na sessão de julgamen- mos prova de que o GRE- procedíímento anti-esportivo

TO, 'apresentado pela direto; O presente protesto e

01'
to a apresentação e juntada MIO ESPORTIVO COMERCl- de seu. co-irmão' G. E. Ca

ria do América F.' C. contra pedido da contagem dos de provas, entretanto, ante- AL não dspõª" do INDISPEN_ mercial, entretanto. êste mes

o Grêmio Esportivo comer- respectivos pontós o Amé- c i p a n d o-nos informamos SÁVEL Alvará de Funciona:- mo dever de lisura e estrito
cial.

.

� rica F. C. o faz .estribado! que a Súmula deste jogo foi menta que nem siquer re- acatamento 'as ordens supe-

Joinville, 12 Id'e Abirl de no fato de que o G. E. Co-' assnada pelo atleta ANGE- quereu achando-se o prazo 'riores nos impõe a busca de
1960 mercia] na última partida LO BORDIN (n. 8) em situa- exprado em 31 de março nossos diretores alí asse-

!lmo Sr. acima citada, incluiu em sua ção legal pelo. G. E. Comer- ríndo. gurados.
Dr. Arnoldo Suarez Cúneo equpe o atléta amador AU- cíal, entretanto. jogou o a- Senhor Presidente, 00 Amé-j Certos de que nada mais

O ciclista colombíano wu
DD. Presvíente do Tribu- GUSTO LUIZ MOI�ANDI tléta AUGUSTO LUIZ. M?-' rica F. C

.. que sempre �ri-I solicitamos que JUSTIÇA, Iíam Arcila Gonzalez que se
nal de lu �tiça Desporbíva pertencente ao Batetaís F. RANDI (n. 8) em sítuaçâo � mau pela rigorosa observan- formamo-nos, encontra em nossa' capital,
FLORIANóTOLIS C. da Liga Batataense de Fu legal. cia de tôdas as leis esporti- Atenciosamente

que faz a volta ao mundo,
Senhor Prrsfdente tebol, filiada à Federação I Senhor Presidente, agra- 'vas e instruções emanadas América F. C. Pólo Norte ao Pólo Sul, de-
O . Amér'ca Futebol Clube, Paulista de Futf:bol .cuio vando ainda esta situação. das Entidad'es superiores, Ernaní de Abreu Santa

Rital
verá prosseguir viagem .napor seu Presidente Ernani de pedido de transfernêcia só conforme certidão anexa, fa_ mas que ninguem. lamenta o . PRESIDENTE manhã do próximo domm-

Abreu santa Rita, abaixo em data de 11 (onze) ,.de
go, com destino à Lajes. O

'firmado, mui respeitosa- abril de 1960 foi pela FCF
destacado desportista e pe-

mente solicita a essa Presí- encaminhado à Confedera- O Remo na Juventude dalista deverá deixar a ca-
dêncía tomar conhecimento ção Brasileira de Desportos 'pital por volta das 11,00,
e expor aos seus pares que, I portanto em situação ILE�

partindo da rua Trajano.
pele presente, PROTESTA 1), GAL conforme atesta a pró
partida do. campeonato rea-' pria Federação catarínense
lizada no último domingo �'de Futebol, pela' certdão a

dia 10 de abril - c0.ll,l o co- nexa.

irmão GREMIO ESPORTIVO Solicitamos à essa Presí
COMERCIAL. filiado à Liga dência que nos permita fa-

o
.

(ampeonato d� Cidade
Oom.a vitória do Avaí sôbre o Tamandaré na tarde

de domingo, por 3 a 2, o campeonato da cidade apresenta
o seguinte movimento em números:

Colocação nos profissi.onais:
1.0 lugar: Paula Ramos, Avaí e Figú'eirense com o p.p,
2.0 lugar: Bocaiuva com 2
3.0 lugar: Atlético e Tamandaré com 3.
4.0 lugar: Guarani com 6 p.p.

xxxXxxx
Nos aspirantes é a seguinte a colocação:
1.0 lugar: Paula Ramos, Avaí e Figueirense com O p.p.
2.0 lugar: Tamandaré com 2
3.0 lugar: Atlético, Bocaiuva e Guaraní com 4 p.p.

xxxXxxx
Já foram realizados pelos profissionais 7 jogos, tendo

sido assinalados 33 tentos.
xxxXxxx

I O ataque do Paula Ramos desponta como o mais po
sitivo com 9 tentos, seguido do Avaí com 8 e o 'Figueirense
com 6.

xxxXxxx

Enqllanto isso a defêsa do Guaraní
agora aparece como a menos positiva.

xxxXxxx

com um gol até

En). Brusque, s.erá t�avado I O Figueirens.e v_em de acer-,
o cotejo de maior impor- tar as negociaçces com o

tância da rodada. Netrsa o-I Olímpico de Blumenau. O

portunidade Q Caxias .x�tará 1
clube IVumenflue�e. cederá

d;lJs dando combate a .rePles�n-' o concurso do ponteiro Ro

'tacão o Carlos Renaux," lo� naldo e a agremiação cede

cal, num duélo que promete rá o passe do médio Fausto

apresentar um transcurso Nilton. Em caso de Ronaldo
dos mais movimentados. Se que tem contrato assinado

Hoje, o Fluminense' estará
o clube caxiense vence, fi- com o Avai, não puder in

se despedindo do Torneio. cará em ótima situação para gressar' no Figueirense, o
Roberto Gomes Pedrosa, ao

I conquistar o título. Olímpico pagará ao quadro
O ponteiro esquerdo Age- enfrentar no estádío do Ma- I alvi-negro, a importância de

nor, que militava no Carlos ,�ac�nã a 'eq�ipe do palm�i- � Enquanto isso em Joinvil- crs 10.000,00.
Renaux de Brusque e que raso Logo apos a delegação o América estará recenbo a _

�oga atualmente pelo São do tricolor guanabaríno via- visita do Independente de
Paulo F. C.' é um dos con- [ará para a Europa onde Ouritibanos, num cotejo que
vocados para atuar na sele- cumprirá uma série de -com-

se afigura fácil para os dia
ção paulista frente aos ca- promissos. bos rubros, que vêm de um

revéz ímprevísto frente ao

lanterna do certame �ó CO'

mercíal, por 2xl.

Po rúltímo, jogarão em

Trubarão as esquadras do

Hercílio Luz e do oCmercial,
na partida mais fraca da
rodada. O Hercílio Luz en

ce porém que o Paula Ramos contba':'se com 14 p.p. em

e Caxias. terão, na ,tarde de sexto luga.r enquanto que o

Id:o�ingo próximo, de salda- Comercial é o lanterna iso
rem difícies compromj};sos. lado com 20 pontos perdidos
O conjunto :do tricolor da O conjunto tubaronense é
estrela' solitária, embora jo- o favorito, indiscutívelmen

gando' com o calor de sua
f
te.

torcida, correrá o risco de

perder. mais um ou dois I Está- ,começando a desper
pontos, que poderá afastá- tar o interesse do público
lo de unta vez por tôdas do floQrianópolitana, a peleja
título. Tôda precaução ,de,; que tl1avarão Avaí e Figuei
verá ser tomada pois o A- rense no próximo dia 21, em
tlético Operário tem éhances mais um FIá x Flú da cida-.
de encerrar 0 certame entre de.

os prirmeiros colocados e es- Até lá, muita coisa irá a

te é jusbamente o seu dese- contecer, todavia espera-se

jo. O Caxias, por sua vez, que Avaí e Figueirense bI"in_

enfrentará o Carlos Renaux dero a assistência com um

no reduto adversário. Para- bom futebol.
da difícil- pois ü Vovô em

bora encontrando-se em 5.0

lugar com 11 pontso perdi
dos, pretende melhorar e

encerrar a su" campanha
com chave de ouro Terá o

clube brusq:uense o calor e o

incentivo ,:;:e sua numerosa
torcidá, em mais esta jorna
da futebolística, onde Os 'dois
preciosos pontos 'terão gran
de significado para ambas

O futeboÍ vai levar o seu Com I";). derl'ota do Caxias" as equipes.
apôio moral e financeiro às. domingo último em Criciu- ����=====:.__..vítimas do ·nordeste. I ma, frente ao Atlético Ope-
Assim é' qu� carIocas e pau,.

I

rário, o Paula Ramos, vol-'
listas co�:· suas seleções de' tou á se aproxiamr da lide
novos ,estarão se defrontan- I

ranç3.i, agora separado por
do em mais duas oportuni-! um ponto o Caxias: Aconte-

A partir do proximo número, estare
mos apresentando através das páginas
de "O ESTADO', diversos artigos sôbre a

prática do remo publicados na revista
EL G:RÁFICO, de Buenos Aires, de auto
ria do dr. Eduardo J. Scattini e que fo
ram especialmente traduzidos pelo nosso

colega Rui Lobo.
O remo argentino é inegávelmente o

melhor da América do Sul e uma prova
desta arírmativa, são os vários campeo
natos sulamerícanos conquistados pelos,
nossos irmãos portenhos. Será portanto,
bem proveítosa, I:;:' análise que iremos a
presentar sôbre o remo praticado no

maior celeiro remístíco da América do
Sul ; o Rio Tigre.

sôbl'e a figura do dr. Eduardo J. Scat
tini, assim se pronuncia EI Gráfico.

"Eduardo J: Scat.tini, médico autor dias
notas que apresentamos, especializado em
medicina esportiva, fêz sua prirmeira x-

periência em remo sendo extremamente
jovem; dentro do rmo, cumpríc uma tra
jetória que o. levou a conquistas em "lar
go y corto". i\Q seu amôr pelo remo, ,dre;.
vemos o trabalho que em parte apresen
tamos. Compreende vários aspectos deste
sporte: a tonmacão de um remador, sua
atencão médica, preparação física e' to
da essa escola de detalhes em cujo final
terminará como resultado positivo um
homem bem disposto em" corpo e alma.

Notícias do País.
nos. pr6�irn0f:l"

. ,
'Vários [ogadores do Flu- dades. N'Ü próximo dia 24.;' ríocas

minense vem de renovar o cf cotejo' entre cariocas e 24 e 28.

seu contrato com' o clube paulistas- será travado no

tricolor. Assim é que Edmil- estádio do Pacaembú en

son ficará no clube por mais quanto que díà 28 será no

duas temporadas recebendo Maracanã.

�5 mil cruzeiros mensais.
Almir assinou até dezembro,
percebendo a quantia de

cr$ 18 mil mensaís ·e Ô ar
�eiro Márcio, por mais 10

meses, está preso ao clube,

ganhando a importância de
20 mil mensais.

jogador catarinense Men

gálvío que surgiu no futebol

lagunense e que se encon

trava atuando no futebol

gaúcho' pelo Aimoré, tendo
detendído a selecão brasilei

'ra, no recente P�n-A�ica_
no de Costa Rica .acaba de
assinar 'contrato com o SanA defêsa do Paula Ramos é a menos vazada, com ape-

. tos.
nas um gol até aquL

praiano pago ao Aimoré, pe
.Jo seu atestado liberatório 1

Maior saldo de tentos: Paula Ramos com 8 no ativo. milhão e duzentos mil.
Maior déficit: Guarani com 12 no passivo.

, .xxxXxxx
Artilheiros: Oscar do Paula Ramos é o artilheiro do

certame com 5 tentos, seguido de Itamar do Avai com 4

tentos, "vindo a seguir Vadinho também do Avaí com 3 e

Pitóla do Atlético, Wilson, Sérgio e Fernando do Figuei
rense com 2:

xxxXxxx·
Já as defêsas do Gu!traní e do Atlético são as mais va-

zadas com 13 e 7 tentos, respectivamente.
xxxXxxx

xxxXxxx
JUIZES QUE APITARAM:
Salvador Lemos dos Santos 3 vêzes,

José Cotd�iro e G�rson Demaria e Osmar
vêz cada.

Gilberto Nahas,
de Oliveira uma

xxxXxxx

EXPULSÕES:
Em seis jógos realizados, já foram registradas 8 expul

sões de campo, o que equivale a dizer que o clima disci
, pIlnar do atual certame está sendo muito à quem da. es
pectativa.

Eis os jogadores indisciplinados:
Alair e Ciro do Atlético, Rato, Miguel, Dauri, (Nilton,

Tuca .e Valmir, todos do Tamandaré.
xxxXxxx

ARQUEIROS MENOS VAZADOS:
Leibnitz do Paula Ramos, com um gol.
Dilson do Tamandaré uma vêz..

Tatú do Ãvaí, duas vêzes.
xxxXxxx

OS MAIS VAZADOS:
Aldo do Guaraní, nove vêzes.
Dino do Atlético, sete vêzes.
Ronaldo do Guarani, cinco vêzes.

o Caxias protestou contra
o Atlético Operário. O A

mérica protestou contra o

Comercial e 1). Paula Ramos

jogou sôbre protesto no co

tejo em que enfrentou o

Hercílio Luz, quando perdeu
por 3xO. Acontece q.ue o Tri
bunal da Federação, Catari-

Mengálvio receberá 35 mil
mensais e luvlas 'de cr$ ....

600.000,00, tendo o clube

Vários clubes, de São Pau-' nense de Futebol, sómente
lo estão VIvamente empe- voltará a se reunir no p·ró
nhados em contratar o con- ,�imo dia 28, justamente
curso do conhecido médico quando, p'rovavelmente, es

Hilton Gosling. O Corintians tará Sulgando alguns destes
dar1a 50 mil cruzeiros men- processos. Portanto, como o

sais uma casa e um auto- campeonato catarinense ter
móvel. O Santos pagaria 100 minará dia 24, a missão dos

ntil cruzeiros mensais e o com.ponentes do TJD será
Palmeiras tambéllll terIa fei- muito mais importante, pois
to idêntic:; proposta a do invariavelmente de acôrdo
Corinthians. Contudo nada com as deliberações que se

.ficou resolvido. rão tomadas nas próximas
reuniões, o certame sómente

A equipe do Cruzeiro de terá' um campeão de fato e

de direito, depois de julgadOS
os casos Caxias x Atlético
Operário-América x Comer
cial e Paula Ramos x Her
cílio, a não ser que surja
im.previsto nestas duas. úl-

Be!o Horizonte, campeão de
1959, fará uma ,curta tempo
rada por gramados parana
enses. havendo possibilida
des de estend1er sua excursão
até Florianópolis e mesmo

ao Rio Grande doO Sul. timas rodadas.

LEIA EM NOSSA NOVA
'EMBALA&EM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

Hoje na parle da ,manhã jogam
no gram�ado da Penitenciaria do Es
tador as-equipes do G. E. ,"0 ESTADO"
X 65 E. Lauro Unhares.

A turma aqui de. casa que vem de
jornadas ruins espera reabilitar-se
fr;ente a equipe do Bairro da Trindade.

agora apresenta um conjun
to dos mais respeitáveis.

--x--

Eis a colocação dos clubes,
no

'

atual certame catari
nense que hoje, terá reali
zado a sua penúltima' roda
da.

1.0 lugar: Caxias com 7

p.p
2.0 lugar: Paula Ralrt.os

com 8 p.p.
3:0 lugar: América com

9 p.p.
4.0 lugar: Operário com'

10 p.p.

Na tarde de hol e prosse

guirá. 0(\ certame estadual de

futebol com a efetuação de

mais- quatro encontros. Nes_

ta capital o Paula Ramos

recepcionará o Atlético O

perário. que vem de uma

bôa campanha, aparecendo
mesmo como' obstáculo di:
fícíl para às pretensões dos

trícolores praianos.

5.0 lugar: Carlos
com 11 p.p,

6.0 lugar: Hercílio
com 14 p.p, '

RenaUx

Luz

7.'° lugar:
com 17 p.p.

8.0 lugar:
20,

!ndependente

Comercial com

A equipe do DER. jogando
na tarde de sábado último,
no .grarndo do Ipíranga do
Saco dos Limões, contra a

representação do Banco Na
cional do Comércio, colheu
expressivo triunfo ao abater
seu antagonista pela conta

gem de 6x2.
Na primeira etapa, já

vencia o conjunto tricolor
dO' DER por 2xO. Eis 'como
lOI1mou a equipe vencedora:
Guimarães; . Cesar, Osni' e

. Paulo; Valdo e' Zéquinha;
Bertoncino, Maury (Grasi
'l1i), Miroski, Di·dica e Lili.
Marcaram os tentos: Lili 2,
Miroski 2. Didica 1 e Zéqui
nha 1. O quadro do DER

r.oltará a jogar na ta'rde do
próximo sábado.

Itamar, ponteiro' direito da
equipe do Avaí vem de se

destacar na tábua de arti
lheiros ,da certame regiona�
ao se contituir como o .gole
a·dor do cot'ejo Avaí x Ta
mandaré, travado domingo
último. Itamar, destaca-se
cOlm quatro tentos ,seguido
de Vadinho, também do A
vaí com três tel�tos.

1J:is como formou a equipe
vencedora: Jétte; Vidal e

Vadinho; Carlos Mfra, Nil
son e Aberto; Hamilton, Ro
gério, Caros Moraes, Mauri
li e,,,Adil.son . (C14utlio>.">,,

Na proxima quinta-feira
ser� travado na cidade de
Blumenau um préÜO' interes
tadual de futebol. Naquela
oportunidade estarão em lu
ta as equipes do Olímpico.
locl e Ferroviário de Curiti-'

Domingo, excursionou a

cidade de São Pedro de Al
cântara a esquadra do Gene
ral. Osório F. C. oportunida
de em que preliou' contra o

forte. onze do Aimoré F. C.
2xO favorável ao General
Osório foi a contagem final
com tentos de Nison e Ro-

ba. O cote'Jo travado, como

parte do pagamento do pas
se do médio Brandão que
,estará jogando contra
ex clube.

seu gério.

O áUéta Donaldo Abreu
mais ,conhecido nçis meios

basquetebolísticos
.

como Pa
to, vem de se

o Cluj?€ Doze

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;FLORIANÓPOLIS, DOMIN GO, 17 DE ABRIL DE 19 °
,

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

Art. 1.0 - Manter, até ulterior deliberação, o limite
de Cr$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros) para os finan
ciamentos destinados à aquisição ou construção de casa

PROGRAMA própria exélusiva e única, cujos processos já tenham sido
da 7.a Exposição Canina promovida pelo K'ENNEL CLUBE autorizados.
DE SANTA CATARINA na séde do "Grêmio Esportivo I ,Art. 2.° - Suspender a autuação de propostas de em-'
Olímpíeo" em Blumenau préstimos baseadas na Podaria n,? 71, de 18/2/1960, do

Dia 16 - Recepção das delegações visitantes, proce-
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, até que sejam atendidos,

·dentes de diversos Estado� dentro do índice técnico de aplicação da Carteira de Hi-
Dia 17 - Exposição' potécas, os processos em andamento nesta Caixa Econô-

às 8,00 horas: Início do Julgamento: .míca,

12,00 " : Intervalo para o álmÔço; Art. 3.° - Estabelecer, na forma do ítem "C" da pré-
14,00 II· Reínício do julgamento; citada Portaria, que o pretendente a empréstimo hipote-
16,30 " Demonstração de Adestra- .cárío mantenha depósitos nesta CEF, de acôrdo com as

menta; normas estipuladas na Resolução de n.? 46, adotada pelo
17,30 " Entrega de Prêmios; C.A. em sessão de 2 de março de 1960.

18,00 "
: 'Desfile geral dos Cães. Art. 4.° -'- Conceder novos empréstimos hipotecários,

JUIZES: Sr. Paulo Santos Cruz, de Santos (SP) .nas localidades onde a CEF possua fiilal e, ainda, nas 10-

Sr. R. Haller, de Buenos Aires (Argentina). calídades onde o montante de depósitos das Agências Pos-

SUPERINTENDÊNCIA: A superintendênéia da Exposi- tais Econômicas, sejam superiores ao valôr do empréstimo Precisa-se de elemento capacitado, especíalízaco em

eão estará a cargo dos senhores Raul Deeke e Alex FeigI. .pleiteado. Mecânica Industrial ou Química ou ainda Eletricidade.
NOTA: Entre os visitantes contaremos com a vinda Art. 5.° - Os casos omissos serão resolvidos pela Díre- Os candidatos poderão apresentarem-se munidos de

do sr. Governador do Estado, secretários da' Fazenda e da ção da Carteira de Hipotécas. 'seus documentos na LIQUIGÁS DO PARANA STA. CATA-

Agricultura, Presidente do Brasil Kennel Club e, também, Art. 6.0 - Esta Resolução entrará em vígôr na data RINA S/A (Estação de engarrafamento) à Réta das Cam.

com a presença do sr. Prefeito Municipal. em que fôr baixada. pínas _ S. José _ Horário das 14,00 hrs. às 18,00 hs. Soo

INSCRIÇÃO DE CÃES: Estão inscritos, para a expo- Presidência do Conselho Administrativo da CEF de Iícíta-se a não comparecerem aqueles que não estiverem
síção do dia 17, dezenas de cães das mais diversas raças. Santa Catarina, em Florianópolis, 24 de Março de 1960. devidamente capacitados.

"O ESTADO" penhorado agradece o honroso convite. Osny da Gama Lobo d'Eça - Presidente.
--------�-----------------

E�üal � Prele�fnra Munici�al �e floriaDó�olis
De ordem do Sr. Prtfeilo Municipal, levo ao conhecimento dOi sr5. contribuintes Inscritos em Dívida

,Aliva, abaixo relacionados, que não iendo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-,
dos para Cobrança Executiva. �. ��'���3;����.�i� .�f�-

'

DL Alamir B. C: Fari,a
DEPARTA'MENTO . JURfDICO, 29 de Marco de 1960 ' Procurador Fiscal

.

Caixa Econômica Federal· de S. (;SERVICO
•

MILITAR

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CEF DE
SANTA CATARINA, reunido em sessão de 23

de março de 1960, no uso de suas atribuições;
tendo em vista Proposta oral do titular da

Presidência e Diretor da Carteira de Hipoté
cas; tendo em vista as normas baixadas pelo
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda, através a

Portaria n.o 71 de 18 de fevereiro de 1960, que
diz respeito às 'operações hipotecárias nas Cai
'xas Econômicas Federais,

CARTEIRA HIPOTECÁRIA"CAMPANHA DO ALISTAMENTO MILITAR EM 1960"
- '"JOVEM, VOc'Ê JA' ALISTOU PARA O SERVIÇO

MILITAR?"
Se você responder afirmativamente a uma das per

guntas abaixo poderá dizer: - "ESTOU EM DIA COM O

SERVIÇO MILITAR".
1) - Já tenho mais de 17 anos de idade e menos de

20, possuo o Certificado de Alistamento Militar?

2) - Já tenho o Certificado de Reservista?

3) - Já possuo o certificado de Isenção do Serviço
Militar?

,Resol'ução n.O 61/60

1. a EXPOSI!ÇÃO CANtNA: DIA 17
O Kennel Clube de Santa Catarina, dando prossegui

mento às suas atividades, fará realizar; na próxima segun
da-feira, dia 17, a 7.a Exposição Canina, na Séde do "Grê
mio ESPDrtivo Olímpico" de Blumenau.

Para tanto foi elaborado o seguinte programa:

I
RESOLVE:

i-
I
I

,

NOME
João Cardoso stuart
João Carioni
João Celestino Pàcheco
João da Conceição
João Conceição
João Corrêa Filho
João Corfú
João Costa
João Crisossomo da Silveira
João da Cruz Meira
João Custodio Vieira (herd. de)
João Demaría Cavallazzi
João de Deus Cardoso
João Diogo
João Dionísio da Silva
João Domingos do Nascímento
.João Elmogenes da Rosa

J.oão Fontes
João Fortkamp
João Francisco Andrade
João Francisco D'Avila
João Francisco Barbosa
João Gasparino da Silvá
João Geraldino de Oliveira
João Hercílio Dutra
João Honrório da Silva
João e Iolanda Lionetti
João J. M. e Walter Mussi

/

CONTINUAÇÃO DA LETRA "'J" DOS CONTRIBUINTES
RUA IMPôSTO

Bêco Santana
Demétrio Ribeiro
Lauro Linhares
Morro do Mocotó
Serrinha

Predial
Territorial
Territorial
Predial e Territorial

Territorial
Predial
Preàial e Territorial
Predial
Predial
Predial
Territorial
Predial e Territorial

Predial
Predial

predial e Territorial
Predial

Serrinha
Servo Formiga

São João Batista
João Mota Espezim
Av. Mauro Ramos

João Mota Espezim ,,'

Clemente Rovere

Almt. Carlos da S. Carneiro

Papanduva
Territorial

� , Territorial� :'
-, � �.

Predial ',

Territorial
..

Predial f��
Predial

.

'/ Serrinha t
Morro do Antão

Crispim Mira
Silva Jardim
Servo Franzoni

Crispim Mira ,. Predial e Territorial

11

Carvoeira '1F
Caminho da Costeira

-

Predial
Predial
Predial e Territorial

Territorial
Predial

Crispim Mira
Padre Roma

Felipe Schmidt

I

I

João Cascaes
João Coutinho de Azevedo
João Chripsakis
João D. F. de Sousa e Outras
João Demaria Cavalazzl
João F. de Alexandre (I.A.P.T.E.C.)
João F. Cardoso Herd
João Feliciano Pereira
João Ferreira
João Ferreira do Carmo
João Florentino de Oliveira'
João Florentino da Silva
João Francisco Albino
João Francisco Miranda
João Francisco Nunes
João Francisco da Silva
João Francisco Valverde
João Gasparino da Silva
João Gonçalves
João Gregorio Xavier
João Hermogenes da Rosa
João Idalino da Silveira·
João José da Cruz

João José Ferreira
João José da Silva
João José Silveira
oão José de Souza Costa
João Kalafataz

João Leonetti

CONTINUA:Ç.ÃO DA LETRA "J" DOS CONTRIBUINTES
Max Schramm
José C. da Silva

Guarujá
Gal. Liberato Bittencourt
Des. Pedro Silva
14 de Julho, 662
Bêeo Caramurú
808-2
404-3
Humaitá

Territorial
Predial

Territorial
Territorial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Territorial
Predial e Territorial

Predial e Territorial

Predial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Predial
Territorial
Territorial
Predial
Predial e Territorial

Territorial
Predial
Predial e Territorial
Predial l
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial

I Papanduva
Des. Pedro Silva
Max Schramm, 130
Butiá
But.iá
1.101-2
São Cristóvão
Max Schramm
Pascoal Simone
Vila Mariano
Araci Vaz Callado

Papanduva
Papanduva, 422
14 de Julho
Butiá
1701-1
Max Schramm
901-2
24 de .Maio

Espanta
as môscas e

Refresca
o ambiente

Indispensável em

confeitarias,
aço ligues, bares::.__......._restcurcntes,
Indústrias etc.
Novo modêlo,
moderntsstmo,
'inteiramente· metálico.
grande potência
e baixo consumo

De dupla-hélice,
11'-'DÚSTRI,A BRASlbEIRAsistema exclusivo,

Pato Dep. N.o 100137 Vendas a p.estasões

Solicite-nos prospe"fós
C A. "LULA" ® DE MÁQUINAS

INDÚSTRIA E COMhclO
Fundcda em 1918

Rua PI,ratininga, 10 ,7 Caix> Postal ·230 - S. Paulo

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

GRANDE OPORTUNIDADE

FUNCÃO DE CHEFIA
t ,

DA CAPITAL .'.�

ANO TOTAL CR$
1956 a 1959 1.702,40
1959 1.291,20
1956 a 1959 6.641,20
1956 a 1959 828,70
1959 143,00
1957 a 1959 4.649,60
1959 7.738,90
1957 1.684,80
1959 76,80
1959 590,40
1956 a 1959 572,00
1959 2.727,40
1956 632,80
1956 a 1959 1.064,80
1959 5.244,40
1957 279,40
1956 3.035,40
1956 a 1959 16.048,90
1956 a 1959 420,00
1958 562,00
1957 a 1959 9.418,90
1959 197,20
1959 1.102,00
1959 70,90
1959 307,00
1958 a 1959 5.736,00
1956 492,40
1958 9.017,60

DO ESTREITO
1956 a 1959 1:484,00
1959 453,20
1956 a 1959 2.624,80
1959 3.084,20
1959 820,40
1�58 a 1959 681,60
1956 a 1959 5.063,80
1958 a 1959 951,90·
1956 a 1959 4.261,60
1959 898,70
1957 a 1959 2.487,50
1956 a 1959 311,20
1959 206,00
1959 103,80
1958 a 1959 664,00
1959 1.066,60
1959 197,20
1959 1.364,00
1956 a 1959 3.a�3,20
1956 a 1959 743,00
1956 a 1959 7.314,30
1959 92,10
1956 a 1959 4.233,60
1956 a 1959 1.305,00
1959 197,20
1956 a 1959 572,00
1959 369,40
1956 a 1959 10.967,60
1956 a 1959 33.260,00

Oportunidades'
Comerciais

São as seguintes as últi

mas notícias recebidas pela
Federacão do Comércio de

Santa Catarina, através do

Serviço de Divulgação da

Confederação Nacional do

Comércio e que interessam

ao comércío; dêste Estado:
AJUSTE COMERCIAL
.BRASIL-URUGUAI

Foi prorrogada por um

ano, a partir de 2 de outu

bro de 59, o ajuste comer

cial entre Brasil-Uruguai.
•
BRASIL-POLôNIA:

PAGAMENTOS
Também por seis mêses,

a contar de janeiro de 1960,
o Acôrdo de Comércio e

Ajuste de Pagamentos fir

mados entre êsses dois paí
ses.

EXPORTAÇÃO DE MERCA

DORIAS COM ISENÇãO DE

IMPOSTO DE CONSUMO
A Circular nr. 3, do Minis

tério da Fazenda, isenta de

imposto de consumo merca

dorias de produção nacional

exportadas para o estran

geiro: as diretamente. pelos
rabrícantes e pelas comer

.ciantes grossistas, quando
as houverem adquirido dos

fabrícantes espeeâalmente
para .êsse fim, A circular,
que esclarece .o assunto, es

tá na Federação do Comér
cio de Santa Catarina, edi
fício Osny Ortíga. 1.0 anelar,
à disposição d� quem inte
ressar.

POf.ITICA ADUANEIRA

O Conselho Técnico de
Política Aduaneira, através
ele sua Secretaria, acaba de

organizar e publicar, inte
ressante mapa registros. de

I
alíquotas,
FATURAS COMERCIAIS DE
MERCADORIA IMPORTADA
O Presidente da Republi

<. ca baixou o decreto 47712,
de 29 de janeiro de 1960,
discriminando Os dados que
devem ser mencionados nas

faturas comerciais de forne
cedores estrangeiros, para
que possam receber o "vis
to" da autoridade consular
brasileira, que confere au

tentícídade a êsse documen
to, sem o qual a importação
não é considerada irregu
lar. Esse decreto está publi-.
caelo no D. O. da União, de
2-2-60, pgs. 1705/1708.

L�VANTADAS
NUTURNAS
Para combater ràpidamente dores

<.las costas, dores' reumáticas, Ievan
tadas noturnas, nervosismo, pés in
chados, tonteiras. dores de cabeça,
res:tr1adOll e perda de energia causa
dos por ClIsturbios dos rins e da be
xiga, adquira CYSTEX na sua far
mácia, ainda boje. CYSTEX tem au
x111ado m!lbões de pessoas há mais
de 38 anoa. Nossa garantia é a IU�
..sor DI'Otec1o.

V!ENDE-SE
'UMA CASA DE MORADIA,
LOCALIZADA A RUA TE-

I NENTE SILVEIRA. 76, ES

I QUINA
ALVARO DE CAR-

I
VALHO.
INFORMAçõES A' RUA

JERONIMO COELHO, 273.

I f

MANTENHA-SE
BEM INFORMADO
Guarujá-Noiícias

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

7,55 - A Vemag Informa

8,55 - Repórter Alfred

11,55 � Repórter Alfred

12.25 - A Vemag Informa

16,0(:) - A Vemag Informa

16,55 - Repórter Alfred

18,10 - Reesnha J-7

18,55 - A Vemag Informa

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

22,05 ._- Grande Informativo
"o mundo em sua casa".

Guarujá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No clichê, vemos a elegante srta. '"""G""s""R..'A""""C.,.MI""Ã""'........A'!-'r.:;=
...·s"!'·i·s,-uil,ua das

que vai tomar parte no DESFILE BAN�, 'XV, no

dia 2 de julho, no Lira T. C.
I
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1

T R I B UNA L DE JUS T I c A'
NA SESSAO DA CÂMARA mou parte no julgamento o cluir da condenação a pe- DEIROS, decidindo o Tribu- impetrada. Custas pelo im
CRIMINAL, REALIZADA NO Des. Vitor Lima, à vista do na de multa de Cr$ 2.000,00, nal, por votação unânime, petrante.
,DIA 5 DE ABRIL DO COR- impedimento declarado pejo mantidas as demais pronun- negar a ordem impetrada. -(0)-
RENTE, FORAM JULGADOS Des. Ferreira Bastos. ciações da sentença. Custas Custas pelo impetrante. 6) Recurso de habeas-
OS SEGUINTES FEITOS: -(0)- na forma da lei, -(0)- corpus na 843, da comarca

1) Recurso crímínal nv.. 2) Apelação criminal na Líliam Gonzaga Prazeres, 3) Habeas-corpus na 3.097, de Blumenau, em que é re-

5.830 da comarca de Xan- 9.259, da comarca de Cam- Enc. da Jurisprudência. da comarca de .Tubarão, em corrente Armim Piazzeira e

xerê,' em que é recorrente o pos Novos, em que é ape- Visto: qUe é impetrante o Dr. Pedro recorrido o Dr. Juiz de Di-

Dr. Juiz de Direito "eXico- lante Jorge Thibério Capis- Paulo Gonzaga Martins da Paulo Schiefler e paciente reito da 2a. Vra. Relator o

ficio" e recorrido Agenípel trano e apelada a Justiça, Silva, Secretário. Epitácio Pessoa da Silva. Re- Sr. Des. BELISÁRIO COSTA,
Silva. Relator o Sr. Des. por seu Promotor. Relator o -(0)- lator o Sr. Des. OSMUNDO decidindo o Tribunal por
MAURILIO COIMBRA, decí- Sr. Des. MAURILIO COIM- NA SESSAO DO TRmUNAL NOBREGA, decidindo o Tri-, votação unânime, dar provi
díndo a Câmara, dar provi- BRA, decidindo a Câmara, PLENO, REALIZADA NO bunal, por votação unânime, mento ao recurso e conceder

mento ao recurso a fim de, unanimemente, dar provi- DIA 6 DE,ABRIL DO COR- julgar prejudicado o pedi- a ordem, a fim de que o re-

anulando a decisão recor- -mento, em parte, à apelação, RENTE, FORAM JULGADOS do. Sem custas. corrente seja ádmitido' a

rida, mandar que nova seja a fim de, retificando a sen- OS SEGUINTES FEITOS: .

-(0)- prestar fiançá. Sem custas.

proferida pelo Dr. Juiz de tença apelada, reduzir, a pe- 1) Habeas-corpus na 3.095, 4) Habeas-corpus na 3.099, - (O) -

Direito, com observância das na imposta para, seis anos da comarca de São Francis- da comarca de Caçador em 7) Mandado de seguran-
formalidades legais, maní- de reclusão, mantidas as de- 'co do Sul, em que é impe- que é impetrante o Dr. osny ça na 223, da comarca de

restando-se sôbre o crime de mais pronunciações da sen- trante o Dr. Otávio da Cos- Graneman de Souza e pa- Lajes, em que é requerente
violência. arbitrária, .e ím- tença. Custas ex-lega. ta Pereira e paciente João cientes Jaime de Souza Mat- Odilon Godinho dos Santos

plicitamente contida na de- -(0)- dos Passos. Relator o Sr. Des. tos e Osvaldo da Silva Mat- e requerido o Dr. José Pe-

núncia. Custas' a final. To- 3) Apelação criminal na FERREIRA BASTOS decí- tos. Relator o Sr. Des. MAU- dro Mendes de Almeida, Juiz
9.258, da comarca de Brus- dindo o Tribunal, por vota- RILIO COIMBRA, decidindo da la. Vara,' em exercicio.

JAIRO AGUIAR que, em que é apelante João ção unânime, denegar a 01'- o Tribunal, por votação unã- Relator o Sr. Des. ADAO
,Francisco Garcia e apelada dem e determinar ao Dr. nime, denegar a ordem ím- BERNARDES, decidindo o

NO LIRA , (a Justiça, por seu Promotor. Juiz a quo que ultime o pro- petrada. Custas pelo ímpe- Tribunal, por maioria de vo-

•• Relator o Sr. Des. FERREI- cesso no menor prazo pos- trante. tos, não aceitar a ínterven-
O Lira TC. contratou RA BASTOS, decidindo a sível. Custas pelo ímpetrán- -(0)- rçãO

do Juiz de Paz Pompeu
ontem à tarde; o famoso

I Câmara, por unanimidade te. 5) Habeas-corpus na 3.092, Sabatini, no feito, vencido o
c'antor JAIRO AGUIAR, da l-de votos e de acôrdo com o -(0)- da comarca de Curitibanos, Sr. Des. Relator, no mérito,TV-RI9', para duas

_
apre- parecer do Dr. João Carlos 2) Habeas-corpus na 3.096 em que é impetrante a pa- por votação unânime, negarsentaçoes na SOIREE, de , .'

.

'

Pàscoa, que será realiza- Ramos, Promotor ::'UblICO, I da comarca de Chapeco, em ciente Orélio Gomes camar- a segurança. Custas pelo írn-

d� no ,próximo domingo, convocado" dar pr�vlmen�o, I que é impetrante o Dr. An- go. ReJa-tor o Sr. Des. TROM- petrante.
dia 17, as 22 hs.

.
em parte, a apelação a fím ] dré Aquim e paciente Gari- POWSKY TAULOIS, decidin- -(0)-A rese!va de mesa. es�a de, enquadrada a espécie no

I
baldi Sander Vanzini Rela- do o Tribunal, por votaçãosendo teíta na RelOJoarIa . . I

.

Muller. art. 218 do Codígo Penal, ex- tor o Sr. Des. HERCILIO ME-, unânime, denegar a ordem
------------�--------------------------------------------

NESTA PASCOA.•'.-
8-) Recurso de mandado de

segurança nO 144, da comar

ca de Timbó, em que é re

corrente Fritz Lorenz S.A.
Indústria Comércio e Agri
cultura e recorrido o Coletor

, Estadual. Relator o Sr. Des.
ARNO HOESCHL, decidindo
o Tríbunaí, preliminarmente,Tenha presente no lar o seu confôrto

Presentes de mais utilidade ...

presentes que fazem a alegria
de tôda a família, com

por votação unânime, con

verter o julgamento em de
ligência, a fim de que, na
Comarca de origem, seja in
timada a autoridade coato
ra. Custas a final.

-(0)-
9) Recurso de mandado de

segurança nO 118, da comar

ca de Xanxerê em que são
recorrentes o Dr. Juiz de Dís
reíto e a Fazenda Estadual e

recorridos Indústria e Co
mércio de Farinha Ltda. €

Irmãos Ogliari Ltda.. Rela
tor o Sr. Des. BELISARIO
CÇ)S":rA, det>!dil;l<lO o 'TribU
nal, por votação unânime, ne
gar provimento a ambos os

recursos. Sem custas.
-(0)-

10) Recurso de mandado
de segurança na 140, da co

marca de Ituporanga, em

que é recorrente Vendolíno
Rode e· recorrida a Câmara
Municipal de Vereadores.
Relator o Sr, Des. ADAO
BERNARDES, decidindo o

Tribunal, por votação unâ
nime, conhecer do recurso e

converter o julgamento em

deligência, a fim de que, na
Comarca de origem seja ou

vido o Dr. Promotor Público,
sôbre o recurso. Custas a fi
nal.

apenas cr$ de entrada

I
LIQUIDIFICADOR WALlTA 8ATEDEIRA DE BOLOS WALlTA

É sucesso na cozinha •.•
foz delicias para tóda a

fomilia I Dez velocidades
reguláveis - uma pa·
ra cada fim I Espreme
frutos, mói carne e

é batedeira portátil.

-(0)-
11) Ação rescísóría na 48,

da comàrca de Itajaí em que
são autores Emílio Villain e

s/rn. e réus Carlos Bento

Gonçalves e s/m, Relator o

Sr. Des. OSMUN"DO NóBRE

GA, decidindo o Tribunal,
por votação unânime, jul
gar improcedente a ação.
Custas pelos autores.

-(0)-
12) Processo crime na 73

da comarca de Tubarãó, e�
que são autores Antônio Ma
chado e outros e réu o Dr'jWalter Barros da Silva, Pro
motor Público da Comarca.
Relator o Sr. Des. OSMUNDO'
NÓBREGA, decidindo o Tri
bunal, por votacão unânime
deferir o pedidb de arquiva�

cremes e

coquetéis.
Rala côco
e queijo,

ENCERADEIRA WALITA
(3 escôvos) - É chão brilhando
o ano inteiro I Não trepida I
Não dispara! Dá brilho
por igual em todo o assoalho I
fio de 6 metros.
2 anos de garantia.

AsprRADOR DE PÓ WALITÁ
r; mais limpeza com menos

trabalho I Prático, cômodo,
simples! fácil de usar

fácil de limpar I 6 acessórios

especlols I É o mais leve
e não OCUP13 espaço I

� ,....
. .':'1\( ':.:, .. '

} '!, I
.' ,', '. .:,' � :

mento,

r"I, .

Presentes Walita em casa

fazem a festa o ano inteiro l
Liliam. Gonzaga Prazeres,

Enc, da Jurisprudência.
Visto:

COM APENAS CR$ 100,00 DE Paulo Gonzaga Martins da
Silva, Secretário.

ENTRADA AGORA EM

Comércio e Indústria

GE'RMANO STEIN S. A.

Rua Conselheiro Mafra, 47

Califórnia, Sandy Cherniss,
estudante de 21 anos, da
Universidade de San Fran

cisco, vem de ser orícíal
mente considerada uma

"ameaça pública". A razão:
Seus atributos físicos. Pos
suindo 1,04 de busto, San
dy, foi convidada pela rei
toria a usar um vestido
mais amplo, porque de
sweter e saia, impedia os

colegas do outro sexo de

concentrarem os estudos ...

ra T. C., em virtude do
afastamento .do Dr. Wal
ter Wanderley, que se

guiu por via terrestre pa
ra a Capital Federal, a fim
de tratar de assuntos liga
dos a sua repartição e do'
Clube.

WALTER LINHARES Pu

blicidades, colabora com a

campanha pró flagelados.
Nos cinemas da ' Capital
veremos, propagandas do
GRANDE BINGO POPU

O RESTAURANTE do Lí- LAR a ser realizado no Li-

ta 'T,C., será inaugurado
no proximo sábado, com

modernas instalações, que
está sob a orientação da
Srta. OLGA LIMA, uma

grande profissional, em ar-.
te culinária. Ela aceitará

pedidos para qualquer ti
po de festas, possuindo, tó
da aparelhagem moderna.

ra T. C., no dia 20, às 20

'horas. Eu sabia, que o meu

prezado amigo WALTER,
ia colaborar nesta campa
nha, Obrigado companhei
ro ...

OS TAPETES lisos ou or

nados com barras, são

.sernpre mais modernos ,e

elegantes, tendo ainda
conveníêncía de se harmo

nizarem com qualquer mo
biliário.

CIRCULA em nossa Ca

pital o nosso prezado ami

go, Sr. Melquiades Fernan

des, alto comerciante e po
lítico de Mafra. ESTA' fazendo sucesso

na Inglaterra uma nova

bebida à base de leite com

uísque.
QUE VISTA! ,__ Uma jo

vem inglêsa, conhecida em

Londres como a "mulher
"telescopío", tem vista tão

aguda que consegue dis

tinguir, sem aparêlho al

gum, os anéis de Saturno.

VITRINES DA PASÇOA
Observei várias fitrinef'.

com decorações da PAS

COA. Casa' Londres, Farmà-

cia Catarinense, Casa Rener,
MADAME NÉLIDA Ro- Hoepeck, creio muitas =v=

sêlo, representante da CO- estarão prontas para esta

TY, produtos de beleza, semana.

está fazendo demonstra-
nações de maquilagem

Farmácia Catarinense. HOJE, à noite, teremos
um magestoso desfile de

carros alegóricos e de mu

tações, dos TENENTES DO

DIABO e GRANADEIROS
DA ILHp,.., As Estolas de

VERA, recepcionou as

suas amiguinhas e admi
radores no Querência Pa

Lace 'Hot€l.
Samba também sairão,

O DR. PERCY Borba as- completando os festejos do

sumiu a presidência do Li- dia de hoje.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
s ouJersey, tlndrace e I

I
.

�
<q_

.

Estas São as Organizações SADIA
Secção Ivícola

lQ.OOO aves permanentes da famosil raça New&iHampshire, variedade Nichóls.
Técnica C�oss - GaS. para corle. 'I

Pintos de 1 dia - Aves para corte - Ovos de incubaçãoM

Secção Suinocullura·
Suínos importad'os dos Estados Unidos, Suécia e Inglaterra ,formando as três r�M'

Wessex-Saddleback. o

Setor frigorífico
. '

Moderna indústria de produtos suínos, obtendo o primeiro lugar em abate "de�suínos(.no �país no ano de 1959,
com a totalidade de 146.185 animais I

.

Selor Rações Balanceadas
'---- _,,---'_ ,---------

Em São Paulo, a famosa ração balanceada "lAPA" f

Em Concórdia, ração para. suínos, bovinos e aves,�'SADIA"
Em Marcelino Ramos, rações "MOM,AR n,o 4".

0/

Selor Transpor es léreos "f "ft'
1

J ...

SADIA SIA - Transporles Aéreos - companhia nacional de aviação, conduzindo pelos HÚS de São Paulo ao
Rio Grande, mais pr'ogresso para os calarinenses. /

Selor Energia Elélrica
,

Moderna distribuição de energia elétrica para a sede da éidade de.Concórdia e adj.cêgcias., Sistema , turbo�ge�
rador.

.

,

Setor Moinhos de Trigo
o Moinho Concórdia - Farinha de Irigomarca "SADIA"

Moinho da Lapa SIA - Farinha de trigo [mar'ca "LAPA"
Moinho Marcelinense SIA - Farinha �de trigo, marca ','SALETE". ,

I

Rádio Rural de Concórdia -1 KW de potência ,na frequênc.ia .IIe
..
840 quilociclos "

o
,

""..... �- .......

S/A Indústria e Comércio
f

,

d
.

._ ..,'. n�CCll .la

MATRIZ CONCÓRDIA - ESTADO' D'E 'SANTA EATARINA

<1 l,

"""." • .:.v •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



comum 110 fOI'ne'cllnent�
?e carns banha CJUe são

aproveitps em pequenas

índústrh dOnfêsticasI , as

quais m�s vêzes originam

grandes�prêsas de indús�

trias al�t(l'es.
No palama geral da suí

nocultufestaca-se, entre

tanto, a�a do Rio do Pei

xe comede maior densida-

Exame atento da atual Para isso, é impl'cscindí-

conjuntura brasileira. revela,
vel que as áreas de criação

de animais possam produzir

de maneira insofismável, o mais e melhor, de acôrdo

ritmo ascensíone! existente
com as técnicas mais avan-

çadas.

em todos os setôres de atíví- Evidentemente, a base da

rlades. melhor produtividade rural é

o próprio elemento humano,

Sem embargo o rápido de-
nem sempre assistido em

senvolvimento das indústrias suas reias necessidades, mas

sempre disposto a prosperar.

),

re o progresso de Santa Cat rina
não poupou esforÇOS no am- muna.

mos, 146 (fone 34-5361), re- fumados e linha completa

paro à suinoculturil. O atual A criação sempre crescen- presentantes em Marília- de especialidades do ramo.

Prefeito, sr. Clayton Wosgrau
te de suínos, exigia índus- Bauru - Ourinhos - Rio de

,

Area coberta das constru-

vem dando grande impulso
trías de transformação, pa-

Janeíro - Belo Horizonte. ções- 2.848 m2.

nêste ramo da economia.
ra que não houvesse desestí- Com uma capacidade de Fábrica de 3 pisos.

Homens afeitos ao traba-
mula com a sua não coloca- abate diário de 500 cabeças, Postos de compra de suí-

lho, compreenderam desde ção. somente no período de 21 de nos em todo o Município e

logo a importância de am-
Os meios ainda precáríos junho de 1959 a 31 de dezem- nos Municípios vizinhos.

parar os que quisessem de-
de transporte, dificultavam bro . do mesmo ano, foram Mantem uma oficina me-

dícar-se a êste setôr de ati-
grandemente o deslocamento abatidas 15.543 cabeças. cânica, carpintaria, almoxa-

vidades.
de porcos de Seara para óu- Do valor das compras ere- rifado. '" 1"" I :

O resultado aí está: Seara
tros centros onde houvesse tuadas (Cr$ 52.000.000,00) e Mantem serviço de rádio

de transrormacão no pais,
Uma coisa é certa: o pro-

de de rhho. n.esde o .íní-

frigoríficos. das vendas feitas (Cr$ ""

,

comercial entre a Matriz e
cio do' pamento daquela

tôda a
<

nossa economía se
gresso econômico do Brasil,

contribui de maneira sober
�.

ba para que Santa Catarina
A idéia da construção de 70.000.000,00) verifica-se o Filial. _.e

depende, grandemente, da

zona qqs colonos originá

rios do I Grande, estimu
lados pjligação rerrovtã-:

desfrute no cenário nacional
um Frigorífico no próprio alto movimento que faz a

fundamenta, quase que ex-

�
exportação de produtos agro-

pecuários.

* * *

do segundo pôsto na eríação
local da produção foi recebí- organização, movimentando

�

O consumo cada vêz maior

de suinos.
da com entusiásticos encô- enormes somas, dentro da de derivados de suínos, exige

Aqui começou o "fim" do
.

Ianima e o comêço do produto
(Salame, presunto, etc.)

ria CO,lilãO,. Paulo, �on
tr�l'am criação de suinos

a sua trtormação em car-

clusívamente, nas atividades

agrícolas.
Santa Catarina, nêste par-

Ao lado dos grandes par- ticular, vem desenvolvendo

"'1:. esfôrços no sentido de acom-

('
ques industriais, existem... 't.

panhar o rítmo desenvolvi-

a�lomerados populacibnais
mentista do país. Rio do

A suinocultura nêste Esta-
que exigem, cada vêz em

* * *
míos e, ràpida'mente, . opu-

\

comuna e fora dela, propí-
. produção cada. vêz mais

As novas técnicas introdu-
lentos homens da região in- cíando grande progresso à abundante. Os grandes cen-

um produto de
verteram grandes somas, a região. tros populacionais, Obrigam,

zidas na criação de suinos
assim, as fábricas a aprí-

no parque Searaense, permite
fim de que o projéto tomas-

* ,* ..

\
ente a zona do

O surgimento da' Indústria morarem sempre seus produ-
se vulto e se cristalizasse.

não somente uma produção I

Frigofíd Seara SIA, veio re- tos.

possui ' impor-
Com um Capital inicial de

elevada, como, também, pro-
O Frigorífico Seara SIA,

íficos destacan-
,

Cr$ 15.000.000,00, elevado, em solver não só a colocação do

dutos bons, com uma mar-
introduzindo as, mais adían-

gem de rentabilidade das
r

mais compensadoras.

1958, para Cr$ 25.000.000,0�,
suino produzido na região,

do atingiu um índice de pro-
do-se nê particular o mu

nícípío cboncórdia, onde
em 21 de junho foi inaugura- mas também resolveu o pro- tadas técnicas de produção•

maior quantidade alimentos,
,

gresso tal que ocupa, na Fe-

parte daedução é escoada

conseguiu trabalho. s�nti.d(il de atender o merca ...

para o l1)t,'jo de �iio tau-.I'
,

10, ati
"

o por via aérea,

e Seara.
I

A SUI�ULTURA EM

�ARA .

Des)ne�do do Municí

pio de coJdia, Seara mar-

deração, o segundo pôsto na

por isso que se torna neces-

produção.

sárío o incremento de nos- Através do Ministério da

o suíno em fase de limpêsa
�-" .,JfL$''!)iJJ<lf/·-�

sas atividades agro-pecuá-
Agricultura, os grandes pro

t
dutores conseguiram trazer

I'

rias, a fim de que possamos do exterior, novas raças,

preencher os dois grandes aprimorando e intensifican-

\

objetivos: produzir o sufi-
do a produção.

Estas técnicas são ali in- do o Frigorífico Seara S.A ..

!
A sua Diretoria está cons-

blema do operaríado, que vem envidando estôrços no

troduzidas através do Escri-

Vários milhões são gastes do consumidor, sem se des-
tório Técnico de Agricultura tituida da seguinte' manei-

Brasil-Estados Unidos (ETA) ra:
anualmente com assistência curar da qualidade.

que fornece guias de produ-

I

Diretor Presidente: Biázio
Em todos os centros consu-social aos empregados. con-

ção, educando o povo rural, Aurélio Palude. juntos residenciais foram midores seus proõntos são

ponto fundamental de qual- Diretor Gerente: Artêmio construídos a fim de resol- muito bem aceitos em vírtu-

quer campanha para au-
I .

Paludo. ver o cruciante problema de de de sua alta qualidade. •

mento da produtívtdade, edu- Diretor Técnico: Dr. Ar- habitação dos trabalhadores Da visita que fizemos às
'" .. '" cha céleraa senda do pro-

I

cação esta compreendida no geu Vicente Grippa.
da firma. suas Instalações colhemos asciente para atender o consu-

O sólo propício à planta- gresso, cu] povo, mescla de

seu mais amplo sentido. Diretor Comercial: Dr.mo interno e" ainda propor-
* '" '" melhores impressões e trou-.

italianos j�grantes e os dação do milho, sugere a idéia

clonar excedentes exportá

veis capazes de competir com
Em 1957, mais precísamen- Américo Paludo.

Dados sumários: xemos 3; certeza de qUe Sea-
de que a criação de suinos é terra, vemUevantando, com

I

te no dia 1.0 de agosto, no Diretor Tesoureiro: Theo-
N.o de operáríos, mais de .

ra, com o Frigorífico Seara
seu trabal] profícuo, um

parque palorll d� grande

i�POl'tânci para a econdlnia
.1

catarínensí e brasileira.

Na sua ·1estão, o sr. Bla

zio Aureli� Paludo, primeiro

bastante compensadora.

produto estrangeíro, para

contrabalançar nossa balan-

A distribuição do nosso re-

banho suino está muito re-

ça comercial,' desequilibrada lacíonada aos vales de po-

com as importações em mas- voamento colonial e atíví-:

Preparativos para ser retalhado sa dos produtos que o pais dades agrícçlas. A criação

Prefeito eleito do município, ritmo expansionista da co- ra Fria, na rua Plínio Ra-' sunto, frescaís, miúdos, de- da F,ederação.
ainda não produz. de suinos é aí uma prática

Separando os diversos tipos de carne

;�:: ..
.

Parte fin� da separação do pouco que- ainda está sobrando

progressista município uma doro Barbier1. ' �.. Lll.,
uma centena. SIA, contribui, decisivamen-

plêiade de industriais dava A organização, uma das IguaJ número de resídên- te, para a próxima emanei-

início' á construção de um mais fortes do oeste catarí-
cias para os trabalhadores. pação econômica do Brasil,

amplo Frigorífico, dando, nense, possue filiais em São Produtos: Banha, carne, elevando Santa Catarina no

com isso, continuidade ao PaUlO, instalada com oãma- Costelas, salame, copa, pre
!

,

conceito' das outras unidades

,.;1
1

i

J
' ,

'O "produto já manufaturado, sendo acondicionado para

ser transportado aos grandes . centros consumidores
Também o produto pronto é gostôso, e em Seara

come-se bem

E tudo consumido, Carlos Paludo diz do prazer da 'visita
de amigos à sua querida Seara

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PERFEITA COBERTURA 00$
ACONTECIMENToS MUNDIAIS,

E N A c I O N A' I S

1. ; �
.

-

ÓTIMA �QUIPE'

Q. L"
"',

DE :lO(UTORE,S1420 . UI OCICLOS, .. '
".

, ,.

,

.

HDA MEDIA - 5 QUILOVATES
_5 975 � QUILOCICLOS _' ONDAS CURT 10,QUilOVATES.
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