
o encontro, que :l:Oi ca
racterizado pela ausência
de formalidades protocola
res, foi presenciado pelos
deputados Hermes Pereira
de Souza, presidente do
Diretório Regional do PSD,
João Caruso, presidente QO
Diretório Regional do PTB,
Rui Ramos, Temperani Pe
reira Croacy de Oliveira,
além de Secretários de Es
tado, parlamentares com

assento na Assembléia Le

'gislativa do Estado, e ínu
meras outra spessoas.

Acompanhando os can
didatos presidenciais,

.

veio
o governador do Estado do
Rio, sr. Roberto'Silveira,
que também esteve no Pi-

�a��1�I:e����a L��tP!'i�����:.
presidente João Goulart,:
estiveram, igualmente, na
sede do Executivo Estadual,
os generais Osvino Ferrei
ra Alves, comandante do
III Exército e Jorge Braga
Pinheiro, presidente do Cír
culo Milit'ar de Pôrto Ale
gre. Por ocasião da perma
nencia dos visitantes no

Paço Estadual, .foram os

portões franquedos ao pu
blico, ocasião em que os re

feridos candidados tiveram
contato com um considerá
vel numero de populares.
Abordado pela reporta

gem após sêu desembarque
para pronunciar-se sôbre a

recepcão que acabava de
ser prestada aos candida
tos Lott e .Jango, o gover
nador do Estado do Rio, sr.

Roberto Silveira disse ini
cialmente que a 'vitória de
ambos. lá, era assunto in
discutível e que a mesma se

daria por margem de lucro.
E acrescentou, logo de

pois:
- Tenho há vinte anos

experíêncía política e uma

grande sensibilidade para
as manifestações popula
res. Pelo que senti neste
primeiro contato com o po
vo de Pôrto Alegre; em vá
rias ruas,' posso predizer
que .a vitória da chapa
Lott-Jango, aqui, será tran
quila. Aq:'edito que, se a

capit(l.). .
eátá , assim, bem

melhor deve se encontrar o

interior do Estado. A cor

dialidade observada entre o

.governador Leonel Brizola
e o líder do PSD, deputado
Hermes Pereira de Souza -

político atualizado e inte
ligente - mostra o que é
possível quando os interês
ses nacionais reclamam
uma -reaproxímação entre
os dois maiores partidos do
país, o que estamos fazen
do com grande sucesso no
Estado do Rio. O Brasil
precisa, para eleger Lott 'e
Jango, que o PTB e PSD
suavizem as suas divergên
cias no Rio Grande do Sul
e que sej a criado 'um clima
propiciador de uma nova
era de concórdia. capaz de
colocar o Rio Grande do
Sul e que seja criado um
clima propiciador de uma
nova era de concórdia, ca
paz de colocar o Rio Gran
de na posição que êle bem
merece e necessita no pla
no político-administrativo
nacional. As paixões po
dem 'ser legitimas, mas são
contrárlas aos sagrados in
teresses do povo río-gran-

Porto Alegre: Vitória da chapa Lo
dade dirigiram-se ao Pa
lácio' Piratini, onde eram

aguardados também por
elevado número de figuras
representativas dos J:?1�ios
administrativos e polítícos

go séra tranquila
sidente do Diretoria Regio
nal do PTB.
Alcançando o centro da

cidade, os srs. Teixeira Lott
e João Goulart dirigiram-se
ao Palácio PiratinI para
uma' visita de cortezia ao

governador Leo:r1\ll Brizola.

Pôrto Alegre, 28 (V.A.) - Minu.tos antes das 18

horas, como fôra previamente anunciado, chegou ao

aeroporto Salgado Filho, na tarde de anteontem, o

aparelho dJllJ Varig que conduzia a seu bordo os, srs.

marechal Teixeira Lott, e João Goulart, 'candidatos da

coíígação PS'D-PTB à presídêncía e vice-presidência
da República, o governador do Estado do Rio, sr. Ro
berto Silveira, e a· comitiva de parlamentares, lideres
partidários e jornalistas que os acompanharam nesta
excursão ao nosso Estado.

À recepção, no aeroporto local, compareceram o

governador Leonel Brizola. deputados João Caruso,
Rui Ramos, Hermea Pereira de Souza, além de muitos
outros representantes partidários nos legislativos fe
deral e estadual, secretários de Estado, participantes
do Congresso Plenário do PTB e grande massa popu
lar.

Após a entusíastíca re

cepção, os candidatos,
acompanhados de extenso
cortejo de automóveis que
percorreu as principais ruas

I de acesso ao centro da cí-

rio-grandenses, com as

quais se mantiveram em

contato durante curto ,es

paço de tempo, todo êle
caracterizado' por manifes
tações de entusiasmo.
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Conferência da UNESCO em

Delegado· BrasileiroPresente
LONDRES, 28 tUPI) - A

Comissão E;xecutiva da
. UNESCO reunir-se-á pela
primeira vêz nesta capital
na semana próxima, desde
que foi fundada a Organi
zação, nesta �idade,. err;
1945. A Comissao realtzarà
uma seção conjunta �o:n .a
Comissão Nacional Bntam
ca da UNESCO (recente
mente reconstituída) nu

ma conferência a realizar
se em Churche House, West
mínster, no dia 3 de maio

próximo. Os cinco membros
latino-americanos

. d,a:. Co
missão Executiva que pa!
ticiparão do conclave sao

os seguintes: Professor

Paulo de Berredo Carneiro,
delegado permanente do
Brasil e ex-Presidente da
Comissão; Sr. Pedro de Al
ba, • delegado permanente
do México; Sr. Rodolfo Ba
ron Castro, Presidente da
Junta Administrativa da
Comissão e Embaixador de
EI Salvador na Espanha; o

Dr. Mariano Picon Salas,
delegado permanente da
Venezuela, e o Dr. José
Martinez Cbbo, do E(luador.
ex-Embaixador na côrte de '

st. James.

. Associações educacionais
e sociedades doutas serão
representadas na Conferên-

MALARIA E OMS
A propósito da erradicação da malária

- lema dêste ano, da Organização Mundial
de Saúde, sabe-se que, no México, essa, do
ença causa prejuízos econômicos anuais a

valiados em 175 milhões de dólares. Entre

tanto, o plano quinquenal para a extinção
total da malária está estimado em 20 mi-
lhões de dólares. '�
A· PAN'ElA DA., [O"FUSÃO, �
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Jâniospicture, leandrofilos macielis, abracadabra ...

puftl - UDN não tem mais Vice ...

cia, cujo tema será "Huma
nismo e T,ecnologia".
Durante sua estada nes

ta capital, os membros da
Comissão se entrevistarão
com destacadas personali-

dades do ensino e visitarão
diversos centros culturais,
científicos e educacionais.
Tomarão parte em banque
tes oferecidos em sua ho
menagem por membros da

Londres
Família Real e visitarão
Harlow e Cambridge. Har
low é uma das novas cida
des satélites construída de
pois da guerra: Está situa
da no Condado de Essex e

sua construção, dos pontos
de-vista arquítetôníco e so

cial, foi calorosamente elo
giada por vísítantes estran
geiros.

Encerrada a cerimônia
de recepção no Palácio Pi
ratíní, dirigiram-se o ma
rechal Teixeira Lott e o sr.

João Goulart, acompanha
dos de sua comitiva e de
próceres políticos gaúchos,
para a sede da Pontificia
"Uníversídadé Católica, em

cujo salão nobre teve lugar
uma sabatina do marechal
Teixeira Lott com os uni
versitários.

Finda a sabatina na sede
da PUC, o marechal Tei
xeira Lott compareceu a

residencia do sr. Adroaldo
Mesquita da Costa, onde
era aguardado pelos depu
tados pessedistas Naio Lo
pes de Almeida, Raímundo
Chaves, entre outros, par
ticipando ali de um jan
tar que lhe foi oferecido.

O roteiro da visita dos
srs. marechal Lott e João
Goulart, ontem, culminou
com o comparecimento ao

Congresso Plenário' do Par
tido Trabalhista Brasilei
ro em curso desde a tarde
dé anteontem 'no recinto do
cine Marabá, onde foram

recebidos sob aclamações
dos congressistas ao se en

caminharem para a mesa

diretora dos trabalhos, sen
do a seguir saudados pelo
deputada João Caruso, pre-

o dr.WaldemarRupp abandonou a umN
Rompendo

.'

( o m, o Partido, Apoiará a Candidatura Celso Ra.�os. .

A U.D.N. nacional, nesta acaba de comunicar à di- tar, o dr. Waldem�r Rupp ..
de prestígíar a candídatu-

seman-a está lutando para . reção partidária. a sua ir- não só se .deslígou da ra �o sr. celso Ramos ao

não se 'desintegrar. O sr. revogável decísão de deslí-, U.D.N.; mas com ela rotp.- governo do 1!!stado.
Leandro Maciel, enojado, gar-se do partido. peu no setor estad.ual, :n::o Como ?e. ve, a U.D.N. vai
largou a carga pelo frete! Ao que podemos adian- escondendo sua dísposíçâo daquele [eíto,
'E o rompe-rasga entre os

srs. Magalhães Pinto e Car
los Lacerda continua cada
vez mais violento.' .' Viagem inaugural

do Aragon: Zarpa ,hoieLONDRES 28 (ENS) - o rie o "Arlanza" foi lança- lanza" estara concluído em

"Aragon" de 20 mil ,362 to- do'ao mar no di� 12 do mês outubro próximo. A com-

neladas, �egundo. de uma corrente, sendo sua madr}-, panhia anunciou h.á um

série de navios .místos de nha Lady Macmillan, espo- ano as datas d.e partida dos
carza e passageiros da Ma- sa do .Prímeíró-Mínistro três novos navios, e VIU com
la Real Iriglêsa zarpará britânico. satisfação que o "Amazon"
desta capital no'dia 29 do Nessa nova série a Mala

e o "Aragon" zarparam nas

corrente, em sua viagem Real Inglêsa. não procurou datas previstas. O Si'. Ma-
maug,ura}. .

. '""

I

re.p.�tia.'. o h;:�o �.p,l'imeira .t��ws tem a certeza de que
Os convidados .f$)ata.. Ulll. " ,classe. 'élo And'1Ui mas -as:C'a- o 1"Ãrlanza)' que sé 'acha na

banquete reaI1zado a;borcto, binas e tôda a terceira cÍas:.. fase dos últimos retoques
no dia 21 do corrente! se se foram muito melhoradas. nos estaletros da ','Harlanq.mostram eneantaqos-oom·{) Os - ,Cal1ilffi'etes -de. primeira, Wou,f.::" de Beltl'1-st, tam-l,ambiente tranquilo e agra- são éxcepcionalmente am- bém partirá na data fixada.'
dável do navio. Como seu plos, confortáveis, com lar-

'

gêmeo o '�Amàzon" foi de- gas escotilhas. O "Aragon" sairá lotado
corad� em estilo �oderno, desta capital no dia 29 do
tendo sido profusamente

O Sr. C. G_ Mathews, um mês em curso, e fará esca-
utilizadas madeiras de côr

dos diretores da Cornpa- la no Rio, em Santos, Mon-
clara e tons brilhantes em nhia, declarou que o "Ar- tevídéu e Buenos Aires.
seu mobiliário.
O terceiro navio da sé-

Enquanto isso, a U.D.N.
de· Santa Catarina, no

mesmo espaço de tempo,
sofreu dois tremendos gol
pes, que atingem fundo
suas fileiras. O primeiro
deles desferiu-o o sr. Wal
ter Muller, prestigioso che
fe de tradicional presença
na dírecão da U.D.N. de
Timbó é um dos mais vota
dos suplentes de deputado
à Assembléia. O sr. Walter

I Muller desligou-se oficial
mente da U:D:N. e p.t·,eten

.

de' ingressar no P.D,C{
Q segundo golpe deu-o o

""'dI'. Waldemar <RuPll;' Jider
.

no Oeste e que representou
brilhantemente a U.D.N. na
Assembléia Legislativa e na
Câmara Federal, sendo,
atualmente, suplente' da

I
bancada federal. Colheu
nossa reportagem que ês-
se prestigioso e também
tradicional prócer udenista

TRAGÉDIA ABALA O MUN DO OFICIAL DE SEUL

.
Filho adotivo de Rhee mala seu$. pais
legítimos e um irmão e logo' se ·suicida

SEUL, 28 (U.P.I.) - Uma agência noticiosa corea

na anunciou ter O' ministro do Interior, Lee' Ho, ex

pressado que o filho adotivo do ex-presidente Syng
man Rhee trucidou, com- arma de fogo, seu próprio
paí, o vice-presidente eleito Lee Ki Poong assim como
sua mãe e um irmão menor, e, a seguir, se suicidou.
A declaração de Ho foi difundida pela agência "Don
ghwa". A versão da mesma foi transmiti'da por tele
fone à sucursal da Associated Press em: Seul. A "Ori
ental Press" ("Imprensa Oriental") também recebeu
tal versão e descreveu o massacre como um "suícídío
familiar". Aduziu esta última que Lee Ri Poong mor
reu em 'consequência ele uma bala disparada por seu
filho. Lee Kan Suk, às 5,40 de hOje. A "Donghwa" ,ci
tou Ho comO' tenelo !dito Que a tragédia ocorreu em
uma resictência perto da mansão de Syngman Rhe,
nas viinhanças desta capital. As primeiras versões a
diantávrum que o fato, havia se registrado no palace
te do próprio ex-presidente.

Espantosas Revelações
de um Vereador

Por urna inexplicável razão, talvez para. ficar com

a consciência limpa, "PO'SOU em nossa redaçãO' um

pássaro canoro", dêstes que mudam de lugar confor
me () clima da região.

Disse-nos o pássarO' que veiO' de Florianópolis,
O'nde vivia. na luxuosa residência do sr..Amim, Verea
dor da UDN na Capital, onde ouviu, há questão de
dias somente, O' sr. Alnim fazer sensaciO'nais declara
ções a pessoas estranhas, pensando serem seus correli
gionários, com respeito as sucessões presidencial e

governamental.
Em determinado ponto da conversa - adiauta o

pássaro - o Vereador afirmou: "em hipótese alguma
o sr. Irineu Bornhausen será, o candidato ao gorêrno,
pois, o mesmo! se encO'ntra. nos Estados Unidos, ao! ,in
vés da Europa, tirando um atestado de saúde, a fim
de que não fôsse forçado aceitar a candidatura". .

Aliás,
.

está visto que O' sr. Bornhausen anda fa
zendO' "beicinhos" quantO' aO' lançamento! do seu nome
num pleito cujo candidato da oposição tem tôdas as

qualidades de homem do povo, sendo 'por isso consi
déradO' desde já· comO' franco vencedor dO' próximo

pleito, motivo porque o sr. Irineu partiu sem deixar
oficializªda a sua candidatura.

Frizou ainda aos "correligionários": "as coisas
não andlllm boas, pois, a UDN, além de considerar o

sr. Jânio Quadros um demagogo, vê que êle também
não está "amarrado" ii. Udenilda nem se importando
com os candidatos udenistas. No entanto, nós da UDN
aqui de FlilrianópOlis 'temos uns dois carregamentos
de Alfa Romeo de,propaganda dO' Jânio e do Irineu e
não sabemos' o que fazer., Mesmo se O' Irineu fôsse o

candidato, eu ficaria na vice, quando nada para ven
der uns produtos Ford Motor".

Sabendo-se que o sr. Amim é dono de 'uma impor
tante firma de automóveis na. Capital do Estado, con
sideramos verdadeiramente espantosa a declaração
do Vereador, esclarecendo com isso certos pontos obs
curos na crise udenista que vem deixando muita gente
apreensiva, pois, cO'mo se sabe, o tal Vereador é o

que vende veículos ao Estado, aos montões 'e sem con
corrência pública.

(Da TRffiUNA DO POVO de Rio do. Sul)

(afé na Polônia: Redulido o Preto
•A Legação da Polônia no

Brasil comunicou ao sr. Re
.nato da- Costa Lima, presi
dente do Instituto Brasilei
ro do Café que a Polônia
deliberou reduzir de 24% o
preço do café, de consumo
interno, a partir de 4 do
corrente.
A decisão foi tomada pe-

Eslão Longe os

Resultados
Anuncia o sr. Claude de

Kémqularía, representante
especial do Secretário-Ge
ral da ONU junto ao Ano
Mundial do Refugiado, q1,le
75 naÍses e 13 territórios
estão participandO' dêsf'le
empreendimento humani
tário, mas que, apesar de
encorajadores, O'S resulta
dos, até ágora, ainda estão
songe d.s objetivos ante
CilJados.

A Boneca de
15 melros
Em plena Praça da Con

córdia, 110 coração de Pa
ris, estêve erguida, no co

mêço do ano, .a maior bone
cfL do mundo. A iniciativa
foi da Rádio-Televisão
'Francesa. Quem inventou a
boneca foi Francis Ber
nard e o desenho era de
autoria do famoso carica
turista Peynet.
A boneca ·era feita de

matéria plástica e tôdas as
vêzes que se cQletava um

quilo de moedas de 1, 2 ou
5 francos, para o Ano Mun
dial do .Refugiado, dava-se
uma bombada de ar de vo
lume conveniente.
Um dia ficou inteiramen

te cheia de ar a boneca da
Praça da Concórdia., Tinha
uma altura comespondente
a um edifício de quatro
andares.
As .enormes caixas cole

tadoras ,estavam colocadas
diante da boneca e o pro
gresso. constante ia sendo
televisionado e irradiado o

tempo tqdo.
I

lo Comitê Econômico do
Conselho dos Ministros da
Polônia, e atingirá todo o
comércio varejista, inclusi
ve careterías, restaurantes
e bares. A medida surgiu de
recentes entendimentos ha
vidos, no Brasil, entre o
chefe da Missão Comercial
Polonesa, vice-ministro F.
Modrzewskí, e o embaixa
dor Edmundo Barbosa da
Silva, chefe do Departa
mento Econômico do Ita
marati. Os importadores
polonêses acreditam qUe a
baixa virá aumentar o con
sumo de café naquele país
e portanto melhorar as
possibilidades de exporta->
ção do Brasil. dense".

DECRESCERA'M,

�'iii
NA NOVACAP - ENTIDADE ENCARREGADA DA

CONSTRUÇÃO DE BRASÍLIA - A UDN TEVE E TEM,
COMO REPRESENTANTE SEV, ESCOLHIDO POR
SEU DIRETÓRIO MUNICIPAL, UM DIRETOR..

SE POR LA HOUVE LADROEIRAS, POUCA VER
GONHA, RAPINANTES, RAPINEIROS E RAPACES,
POR QUE O FISCAL DA UDN NÃO OS DENUNCIOU?

ESSE DIRETOR UDENISTA ESTÁ NA NOVACAP
PARA FISCALIZAR O GOVÊRNO. FOI O GOVÊRNO
QUE ASSIM QUIS. SE HÁ TANTA BANDALHEIRA
POR LÁ, POR QUE O FISCAL· ESTÁ DE BOCA FE
CHADA.

POR QUE NÃO FAZ COMO NÓS, DA OPOSIÇAO,
FAZEMOS AQUI, QUANDO O GOVÊRNO DO ESTADO
FINGE IGNORAR O ESTATUTO DA POLICIA MILI
TAR E O GOVERNADOR PASSA PARA A RE
SERVA UM RAPINHADOR SOB PROCESSO? QUEM
PROTEGE RAPINANÇOS, QU]i::M DESCUMPRE O l:lE

VER PARA FICAR SOLIDÁRIO COM RAPIOCAS,
QUEM NÃO PUNE A RAPINÁNCIA CONHECIDA,
QUEM PROMOVE OS DA RAPINA Ê' PORQUE LHE

FALTA, EFETIVAMENTE, ALGUMA COISA... CO

MO LEMBRA A IMPRENSA PALACIANA.

Em valor, as exportações
mundiais, em 1958, decres
cem de 4% em relacão às
de 1957 - é Q que illforma
o 'Anuário de 'Estatístie:as

do Comércio Internacional,
pubbicação das Nações U
nidas, em seu número mais
recent� acabado de sair.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SR. CID GONZAGA
Com imensa alegria' noticiamos' na efeméride de hoje,

mais um aniversário natalício do nosso eminente conter
râneo sr. Cid Gonzaga, elemento destacado em a sociedade
local e figura de projeção nos meios jornalísticos.

'As muitas homenagens de que fôr alvo por parte de
seus inúmeros amigos e colaboradores juntamos as de O
ESTADO, com votos de pere!fes felicid'ades.

FAZEM ANOS' HOJE
- srta. Nide Marina Ferrari
- srta. Sônia Inês Dutra

srta. Doris Terezinha de
Almeida
sr. Célio Vieira Campos

- sr. Rubens Cabral Farias

- sr. Hugo Antonio Fabine
,- sr. Kalil Boabaid
- sra. Madalena Tôrres Vie

gas

- sr, José Joaquim Lisbôa
- sr. Dário Fernandes Para-

sr. Demerval Rosa. nhos Pederneiras
VERA CARDOSO

Fino ornamento de nossa melhor sociedade, dileta fi
lha do casal Oscar Cardoso Filho, alto comerciante nesta -

praça, e de sua exma. espôsa sra. Wilma de Lourdes Car

doso, vê defluir sua décima terceira primavera, em data de
hoje, a símpátíca Vera Cardoso.'

A inteligente aniversariante, cursa com raro brilhan
tismo a terceira série do curso ginasial do COlégio Coração
de Jesús, nesta feliz efeméride, será alvó de manifestações
de aprêço e carinho por parte de suas dedicadas mestras e

inúmeras amiguinhas, onde terá oportunidade de recep
cloná-Ias na residência de seus pais, sita à rua Durval Mel

quíades, 25.
"O ESTADO", envia a elegante Verínha, sinceros votos

de felicidades, extensivos a seus pais, augurando futuro
brilhante em seus estudos.

58 ANOS DE CASADOS
Completou no dia 26, 58 'anos de feliz consórcio, o dis

tinto casal sr. Roberto Weingartner e Guilhermina Wein
gartner, residentes em Quiçaba, Santo Amaro da Impe
ratriz.

O casal tem 10 filhos, 28 netos e 21 bisnetos.
Na oportunidade o casal foi alvo das mais significati

vas provas de aprêço e estima.
Os de O ESTADO associam-se às manifestações, for

mulando-lhes votos de perenes felicidades.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE S. CATARIN�Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Abril de 1960

o Clube Sorcptimísta de Elortanépolís
realizará desfile de modas na'dia 14 pró
ximo. nos Salões do. Lira Tênis Clube.
Jane MQdas será a "bouttque" patrocina
dora da elegante parada.

,

---: 000: ---
O ex-Prefeito da cidade de Itajaí Sr.

Paulo Bauer, continua sendo a persona
gem para a entrega de coroa e faixa as

eleitas rainhas no Vale de Itajaí.
--:000:--

PIMPI, fantasia infantil em 3 atos
de Mauro. J. Amorjm, será mais uma vez

apresentada no. Teatro. Álvaro de Carva
lho na tarde de sábado. e domlngo,

--- : 000 : --

Da cidade de Curitiba Margareth, me
participa o nascimento de seu irmãozi
nho Dorval Angelo,

--- : 000 : ---

Movimenta-se � cidade de Tubarão
para o desfile Bangú que se realizará no.

próximo. dia 7. O Clube da "Lady" naque- --- : 000 : ---

la cidade está CQm a responsabilidade do O discutido Fernando Sabino da Re-
grande aeontecímento, que também eSCQ- vista Manchete, visitará Florianópolis, a

lherá Miss Elegante Tubarão. convíte do jornalista Paulo Costa Ramos.
--- : 000 : --'- \ --- : 000 : ---

Amanhã os Estudantes da Faculdade Irene Lacerda fQi convidada para a

de Direito estarão recebendo o "Society" festa Debutantes do. Oopacabana Palace,
nos Salões do Clube Doze com a elegante representando. naquela elegante noite, o.

Dá o voto 'com 'dignidade.
soirée abrilhantada pelo conjunto "Sin- Estado. de Santa C:oaotaori:n_a:

I
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le :J�' �ecopado" - T�mbém será escolhida a "Na-
morada da FaJculdade".
------------------------- ' .".: .

OSVALDO MELO
ATIVIElADES CONSTRUTIVAS DO PREFEITO OS

VALDO MACHADO - Dispusemo-nos ontem a uma ronda
pela cidade e continent"e próximo a fim de verírícarmos o
que anda fazendo êsse Prefeito Osvaldo Machado, o homem
que pouco fala e muito realiza sem estardalhacos nem re

clames de encomendas, eleito pelo povo que o conhece atra
vés de seus atos públicos de homem que se fêz por si mes
mo ·e sem andar agarrado pelas mãos dos outros até che
gar ao govêrno da Capital de seu e nosso Estado.

Ouvíramos falar em obras que estariam sendo feitas
lá pelas imediações do fôrno crematório da Cidade onde
funciona a Oficina Mecânica da Prefeitura.

Pusemos lógo a notícia de quarentena, isto porque co

nhecemos aquela Oficina. que só o era 'no nome.

Mias fomos. Fomos e vimos e até não reconhecemos
mais aquele local.. tão transformado que se encontra. Ni
velamento com terreno amurado e quase pronto, galpões
largos, espaçosos, bem cobertos para abrigar os veículos
da Prefeitura bem como os caminhões da lhnpesa pública,
tanques para lavagem e lubrificação dos carros, que vi
viam ao relento por ali, á chuva e a� tempo sem uma co

bertura que fôsse.
Uma nova Oficina Me<j.nica já quase pronta e muito

bem aparelhada, instalações sanitárias para uso dos fun

cionários que ali trabalham, rigorosamente higienisadas,
outras pequenas construções para almoxarifado, etc ..

Não, aquilo não era mais aquela Oficina que conhece-
ramos até muito pouco tempo. IDe lá aproveitamos o ônibus' e fomos ao Estreito. Lá

estava também a marca da administração de owaldo Ma

chado. Dois mercadinhos novos, já prontos, para substitui

rem aqueles outros velhos e gastos quê vão ser derrubados,
funcionando ainda' em despedida junto ao monstrengo Ma

tadouro, hoje já em outro local.
De lá rumamos para a Prefeitura para cumprimentar

o Prefeito. Grande era a azáfama por todos os corredores

enquanto os funcionários nas suas salas estavam todos en

tregues a seus trabalhos. Recebidos, felicitamos o P)'efeito
::.tribulado e coçando a cabeça como a dizer que não o

arnolassemos ...
_ Que é que estão fazendo no segundo pavimento? -

perguntamos com êsse caradurismo e coragem de repórter
que não tem mêdo de cara feia ...

� E o Prefeito: Vamos subir.

Carpinteiros, marceneiros, operários,
Obras na Câmara Municipal, obras em outros salões onde

alguns Departamentos isolados terão agora condignas ins

talações, entre êles, os Departamentos de Engenharia e o

de Educação e' Ensino Municipal.
,

Bastava. Descemos. Ao nos despedirmos, arriscamos

uma perguntinha que levou o' Prefeito a olhar par�
com ares de mágico quando fi gente pergunta como e

se faz aquilo ...
E êle: _ Bem. Apesar da situação financeira que é

mesmo ruínsínha, a gente com bôa vontade e honestidade

vai fazendo as coisas!
Milagreiro êsse Osvaldo ...

��,�,��������w�����;,������.�,���������=

contecimenfos
�

Sociais

--- : 000: ---
Margo.t Paim Luz, voltou encantada

com a festa do. Palácio. Guanabara e com

as maravilhas do. Estado. da Guanabara,
--- : 000 : ---

A data 'de amanhã registra o aniver
sário do exmo. Governador do Estado Sr.
Heriberto Hulse - Amigos e correlígíoná
rios, receberão IS. Exa. para um almoço
em homenagem a data, nos Salões do Lira
Tênis Clube.

A coluna Social associando-se ao

acontecimento deseja ao ilustre homem
públíco os melhores votos de felicidades.

--- : 000 : ---

Ruy Dinis 'Netto. e Telmo. Soares, ere
deneíados pela Editôra "O Glebo" de Põrto
Alegre, visitam nossa Cidade. Os Srs. em

questão, -na norte de quarta feira com

movímentado coquetel, receberam no. Bar
Lux Hotel um grupo.' de [omalísta da
cidade.

Teatro Infantil
Mais uma vêz aqui estamos,

para publicar opiniões de
pessôas de nossa sociedade, a

respeíco do TEATRO INFAN
TIL DE FLORIANÓPOLIS.
Desta vêz, será a,palavra do
Padre Edgard.
"Quando trQov�i conheci

mento dos ideais de teatro
de dona Geny Borges, logo
me entusiasmei.
Tão benemérita emprêsa

de educação de público para
a arte, tem exigido dela ver

dadeiros heroismos.
Querendo dar teatro edu

cativo às crianças e levar' às

crianças a educação de pla
téía, dona Geny nos trouxe

espetáculos infantis que bem

provaram o gráu elevado de

participação que toma o es

pectadora jovem, diante de
nóbres sentimentos. Começou
dona Geny representando
com adultos para crianças;
mas seu ideal é levar a crian-Iça ao palco para que esta se

educando, eduque.
A inovação vista por mim

pela primeir vêz nas repre
sentações de dona Geny que
coloca a platéia infantil a

dialogar .e se integrar com o

ator é eleemnto poderoso de

/.

influência na psicologia mol
dável da criança.
Levar a criança ao bom

teatro; e o bom teatro a

so crítico de aprovação do
bem e repudio, do mal.

Vejo no Teatro específica
mente infantil o meio de dar

criança, é, não só deesnvolver a criança ,o sentido do outro,
no ator-mirim as qualidades romper o egoísmo humano,
artísticas �manas, como ao

I
ensinar l0 amor ao próximo

'espectador jovem dar oca- na 'caridade de ''Deus''.
sião de educar-se 'de muitos '

Padre Edgard
modo� de ser solidário ao :Na próxima edição, será
bem estar comum. Forma ou- apresentada a opinião da

trassim, desde cêdo, um sen- , srta. Aidy Silveira.

AGENOR MANOEL ALVES
E

LUCI GAYGNETT ALVES

PAULO R. DE AQUINO
E

NADIR R. DE AQUINO
Participam aos parentes e pessôas de

suas relações, o contrato de casamento
de seus filhos:

MÁRIO NELSON e

NOIVOS
ELIETE

Florianópolis, 24 de Abril de 1960

POEMA INDIFERENTE
Péricles Luiz Medeiro.s Prade

Sou

corno árvore outonal
indiferente às fôlhas

Meus poros
respiram mil beij os
na peneira dos corpos

iC" MADEIRAS PARA "

CONSTRUCÃO
I R M Á O S BITENCOl,JRT
(AIS 8AD'.l."'Ó 'QNf ln!)?

ANTIGO OfPÓ';ITO DIloMIANI

E meus olhos

mergulham olhares
.receosos de queda

FlorianópOlis, 29-3-60

-------<-. -------------"".------

DR. BIASE FARACOALUGA-SE
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupclal, tratamento pre-natal.
�lergia. Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

Amplo e confortável apar
tamento. situado em andar

térreo, com três quartos,
além de dependências de

empregada, área de serviço,
etc. etc. situado a Praça Ge
tulio varaas

.

- Rua Visconde
c:e Ouro Preto. Preço 7.500,00.
Tratar pelo 'telefone 2832

CURSO PARA NOIVAS
Acha-se aberta a matrícula ao CURSO PARA NOI

VAS patrocinado pela Federação das Congregações Ma

rianas de Florianópolis e que obedecerá às seguintes ca

racterísticas:
l.a _ O Curso será gratuito e no mesmo poderão ins-

crever-se as noivas e senhoritas maiores de 18 anos;

2.a _ O programa a ser desenvolvido será o da Fa

culdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo;
3.a -o- As aulas serão diárias, menos aos sábados, no

período compreendido entre 10 e �1 horas, na séde da Fe-

deracão, no Largo Fagundes, n.o 8; ,
.

.l.a _ As aulas terão início no próximo dia 11 de maio

e se prolongarão por todo o correr do referido mês;
5.a _ As matrículas deverão ser feitas pelo telefone

2301, no período compreendido entre 9 e 12 horas, pela ma

nhã e de 14 às 17 horas, na parte da tarde.

Florianópolis,· 16 de abril de 1960.

P. Alvino Braun, .Diretor da Federação.
Dr. Biase Faraco, Presidente da .Federação.

Ste... �
.
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Se queres votar bem certo.
Voto justo. e acertado,
Então, dê o. voto à CELSO,
Para govêrno do. Estado,

AUMENTO DE VENCIMENTOS
Se a voz do povo é a voz de Deus, provavelmente

em Novembro dêste ano, o funcio;nalismo estadual te
rá o maior aumento de vencimentos em toda a vida
do Estado de Santa Catarina: Corre por .ai que os do
nos dêsse tristonho govêrno udenísta. estão elaboran
do, a portas fechadas, duas tabelas. Uma, a mirim,
será um méro engodo em vésperas de eleição para �
adoçar e abrandar a raiva do .espoliado servidor es- ftadual: a outra, a grande, essa sim, perdída a eleiç�,
reconhecerá o honrado govêrno, que em verdade, o

servidor do Estado está sendo miseravelmente explo
rado e tem direito ,::; um aumento que o coloque em

base decente, razão porque irá conceder polpudo au

mento, dobrando mesmo alguns, porque na míngua
em que está o runcíonalísmo, esquecido pelo udenísrno
dominante, só mesmo dobrando.

Assim' sendo. .. basta a espectativa dos dois au

mentos, o mirim antes e o grande dcpoís, para que os

servidores do Estado, em massa, VOTEM EM CELSO,

RECORDAÇÕES BORNHAUSEANAS.:.
'I'ransformaçâo de esUlttfas transitáveis, com

qualquen tempo, olhadas e invejadas por nossos

Irmãos da Pederaçâo, em eaminhos Intransponíveis, só
transitáveis PQr lambretas é olhe lá ....

Transformação do. ensino. catarinense, então. mo
delo para o. País, em aglomerado de cabos eleítoraís
forçados pelas circunstâncias econômícas, ao. exercí
cio. da' polifíquiee na politicalha rein'ante dêsses de
morados no.ve ano.s ...

I

Se queres ter bom govêrno.
Com justiça e honestidade,
NÃO TE VENDAS ELEITOR!

'S%SSSSSSSSSSS%S%%%SSSSS
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ISTO IÉ UM, FATO

Esta é uma das perguntas que mais se fazem -soore os

Estados Unidos.
PERGUNTA: Qual a raça que predomina na popula

ção do Havai, 50.0 estado dos Estados Unidos?
RESPOSTA: E' a [aponêsa, que compreende 38% da

população. Os caucásicos constituem quase um têrço e o

restante da população é formado de filipinos e chínêses.
Alguns havaianos chegam a ter 14 nacionalidades diferen
tes em sua linha ancestral.

Tôdas as raças têm direitos iguais nos 50 estados que
formam os Estados Unidos. O continente norte-americano
é também constituido de tôdas as raças mundiais, com

predominância de européia.
Nas primeiras elélções realizadas no Havaí, candidatos

dê origem japonêsa, chínêsa e. americana foram eleitos

para. o Congresso norte-americano, onde sempre serviram
tôdas as raças e quase tôdas as nacionalidades até hoje,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TRIBUNAL DE ::JUSTIÇAI
NA SESSÃO DA CAMARA 9.183, da comarca de Joaça-l --0-- 5) Apelação de desquite
CRIMINAL, REALIZADA NO ba, em que é apelante Má- 7) Apelação criminal nt .. nO 1.635, da 'comarca de Ara-

DIA 19 DE ABRIL DO COR- rio Laboratti e apelado An- 9.273, da comarca de Oanoí- ranguá, em que é apelante o

RENTE, FORAM JULGADOS tônío Brunetta. Relator o nhas em que é apelante Dr. Juiz de Direito e apela
OS ,SEGUINTES FEITOS: 31'. Des. HERCÍLIO MEDEI- Leodoro Massaneiro e apela- dos Euclides Esteves de

1) Apelação criminal nO ..
.:tOS, decidindo a Câmara, da. a Justiça, por seu Promo- Aguiar e sua mulher. Rela-

9.251, da comarca de Con- por conformidade de votos' e toro Relator o Sr. Des. HER- tor o Sr. Des. OSMUNDO
córdia, em que é apelante .onsoante o parecer da la. CÍLIO MELEIROS, decídín- NóBREGA, decidindo a Câ
Blídio Trtzotto e apelada a Sub-Procuradoria Geral do do a Câmara, por conrormí- mara, unânimemente, co

Justiça, por seu Promotor. Estado, conhecer do recurso dade de votos e consoante o nhecer da apelação e negar�
Relator o Sr. Des. MAURI- e negar-lhe provimento, a parecer da la. Sub-Procura... lhe provimento, para con

LIO COIMBRA, decidindo a fim de confirmar, como con- doria Geral do Estado, pre- firmar a decisão apelada,
Câmara, por unanimidade de firmam, a sentença apelada, liminarmente, converter o declarando inoperante a

votos, conhecer da apelação por seus fundamentos, que julgamento em diligência, a cláusula que isenta o desquí
e negar-lhe provimento, a são jurídicos e se harmoní- fim de, baixando os autos à tando de prestar aÍimentos
fim de confirmar, como con- zam com a prova dos autos. comarca de origem, proce- aos filhos se necessário. Cus-
firmam, a decisão recorrida. Justas pelo apelante. der condenatória. Custas a tas pelos apelados.
Custas pelo apelante. --0-- final. --{l--

--0-- 5) Apelação criminal nO --0--
6) Apelação de desquite

2) Apelação criminal nO ).244, da comarca de Rio do 8) Apelação crímínal nO •. nO 1.644, da comarca de La-
9.267, da comarca de Urus- sul, em que é apelante a 9.293, da comarca de Florla- jes, em que é apelante o Dr.
sanga, em que é apelante Justiça, por seu Promotor e nópolis, em que é apelante Juiz de Direito da la. Vara e

• Sebasttâo Fernandes e ape- apelados Germano Pedroso, Adi Catarinense da Silva e apelados José do Carmo Vi
lada a Justiça, por seu Pro- Francisco Miguel, Antônio apelada a Justiça, por seu eira e sua mulher. Relator o
motor. Relator o Sr: Des., Cândido e Luz A. Martins. Promotor. Relator o Sr. Des. Sr. Des. OSMUNDO NóBRE
MAURILIO COIMBRA, deci- Relator o Sr. Des. HERCÍLIO HERCÍLIO MEDEIROS, decí- GA, decidindo a Câmara, por

•
dindo a Câmara, por unaní- MEDEIROS, decidindo a Câ- dirndo a Câmara, por confor- unanimidade de votos, con
midade de votos e prelímí- mara, por conformidade de rruidade de votos, não co- verter o julgamento em de
narmente, não conhecer do votos e consoante o parecer nhecer da apelação ínterpos Iígêncía, a fim de que os au
recurso porque interposto do Exmo. Sr. Dr. 1° Sub- ta; da sentença condenatória, tos baixem à Comarca de
intempestivamente. Custas Procurador Geral do Esta- por Adi Catarinense da Sil- origem, onde deverá ser

pelo recorrente. do, dar provimento ao recur- va. Sem custas. cumprida a exígêncía da
--0-- so, a fim de, anulando o [ul- --0--

I
Procuradoria Geral do Esta-

3) Recurso criminal nO .. gamento a que foram os ape- 9) Apelação criminal nO .. do. Custas a final.
5.835, da comarca de Itaió- lados sujeitos, mandar que 9.217, da comarca de Turvo, --O--
polis, em que são recorren- a novo, sejam submetidos. em que é apelante o Assis- 7) Apelação de desquite
tes Jacob Li.ebl e João Ma- Custas a final. tente do Ministério Público e nO 1.652, da comarca de Ca-
tíoskí e recorridos a Justiça, --0-- apelado Albino Marcon. Re- çador, em que é apelante o

por seu Promotor, Ayres, Jo- 6) Apelação criminal nO lator o Sr. Des. MAURILIO Dr. Juiz de Direito e apela-
sé, Antonio Shadeck. Relator 9.269, da comarca de Migua- COIMBRA, decidindo a Câ- dos Armando Luiz Busato e

o Sr. Des. HERCÍLIO ME- çú, em que é apelante a Jus- mara, por unanimidade de sua mulher. Relator o Sr.
'DEIROS, decidindo a Câma- tíça, por seu Promotor e ape- votos e consoante o parecer Des. OSMUNDO NóBREGA,
.ra, por conformidade de vo- lado Matias Gorges Neto e do Dr. João Carlos Ramos, decidindo a Câmara, por vo
tos e consoante o parecer da Judith Hack Gorges. Relator Promotor Público convocado, tação unânime, conhecer da
la. Sub-Procuradoria IGeral o Sr. Des. HERCÍLIO ME- conhecendo do recurso, ne- ap.elação e negar-lhe provi
do Estado, preliminarmente, DEIROS, decidindo a Câma- gar-Ihe provimento, para menta, para confirmar a de
,converter o julgamento em ra, por conformidade de vo- confirmar, como confirmam, cisão apelada. Custas pelos
deligência, a fim de, baíxan- tos e consoante o parecer da a decisão do Jú�i, porque não apelados. '

do os autos à Comarca de la. Sub-Procuradoria Geral manifestamente contrária 'à --O--
origem, cumprir o escrivão o do Estado; preliminarmente, prova do sautos. Sem custas. il) Apelação cível na 4.580,
disposto no art. 588, "in fine" converter o julgamento em Liliam Gonzaga Prazeres, da comarca de Florianópo-
do Código de Processo Penal, deligência, a fim de, bai- Enc. da Jurisprudência. Iís, em que é apelante o Clu-
abrindo vista dos mesmos ao xando 'os autos à comarca de VISTO: be dos Oficiais da Polícia
órgão do ,Ministério Público, origem, fazer-se ali juntada Paulo Gonzaga Martins da Militar do Estado de Santa
.que, na espécie" e recorrido. aos mesmos do traslado da Silva, Secretário. Catarina e apelados Rui sto-
Custas a final. ata dos trabalhos da sessão --0-- ckler de Souza e outros. Re-

--0-- do julgamento. Custas a fi- NA SESSÃO DA PRIMEIRA lator o Sr. Des. OSMUNDO
4) Apelação criminal liIP,.., nal. CAMARA CIVIL, REALIZA- NÓBREGA, decidindo a Câ-

.. !;, r. O' (I O" ·s ,E M G E'R 'AO L
DA ·NO DIA, 22 ,DE ABRIL mara, un'ânim8mente,' co-

�, L U DO CORRENTE, ÀS DEZ nhecer da apelação e do

HORAS, FORAM JULGADOS agravo .no auto do processo,

�ASAS TERRENOS E APARTAMENTOS os SEGUINTES FEITOS: e negar-lhes provimento, pa-
1) Agravo de petição nv " ra confirmar a decisão ape-

Rua GeroAR,lmo (oelho 1 B S I 41 352, da comarca de São Mi- lada. ,Custas pelo apelante.
- - a a W guel do Oeste, em que é agra-;:- Liliam Gonzaga Prazeres,

Edllfl'C,IO Joa-o Alfredo vante Abílio Daronch e agra- Enc. da Jurisprudência.
vado Segundo Paulo Triches. VISTO:

'

, Relàtor o Sr. Des. ARNO Paulo Gonzaga Martins da

V ..S. Deseja Comprar ou Vender Casa, HOESCHL, decídíndó a Câ- Silva, Secretário.
filara, por votação unânime,

Terreno ou Apartamento conhecer do recurso e negar-
lhe provimentq, para con-

rr A T E N r Ã O rr firmar o despacho agrava-
'" do. Custas pelo agravante.

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PA- -0-

· GUE MAl S ALUGUEL! POSSUA V. S.
TERRENO OU NÃO, LHE COMPRARE

/ MOS O TERRENO E CONSTRUIREMOS
SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUENA

Estradas de Rodagem e agra
vados Almiro João Emerim e

ENTRADA E S U A V E S PRESTAÇÕES olitros., Relator o Sr. Des.

MENSAIS. OSMUNDO NóBREGA, decí-

INFORMAÇÕES RUA JERONIM O
díndo a Câmara, por unani
midade de votos, não conhe-

COELHO, IB, SALA 11 EDIFICIO JOÃO cer do recurso por íncornpe

ALFREDO; tente e determinar a remes

sa dos autos ao Tribunal Fe-

U)Vf TEltRENO ÁREA DE 4.721, Cj deral de Recursos. Sem cus-

· plantação de Café e banana com casa de.mo- tas.

radia, porém antiga sendo o terreno com

21 30 d f
. 3) Apelação de desquite

. m.. e rente por 405 de fundos ser- nO 1.632, da comarca de t,a-

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

-0-

2) Agravo de petição nO ..

384, da comarca de Araran

guá, em que é agravante o

Departamento Nacional de

DR. HAMILTON SANFORD DE
VAS('ONCELLOS

�Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeirà. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternidade

Fernando de Magalhães.
<' ,JI)i

Ex-Interno e Médico Esta-

---..........._.._ ........--_ ..
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......... DO SUPER CONV81R Da

REal ...

MARCARA

R ISUA
PRÓXIMA
VIAGEM AG o

• o ar réfrige7ado perfeito mantem, na cabin&,
a temperatura ideal. I

� A pressurização da cabina evita a dôr nos
ouvidos e a fadiga causada pela altitude.

• As po.ltronas macias e de desenho anatô
mico proporcionam grande confôrto... e há
bastante espaço entre poltronas e para clr
culação.

• O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convair possibilita viagens serenas,
�cima das zonas de turbulência.

DIÀRIAMENTE'" ÀS 13:45 "
o
o

Com escala em São Paulo x
lO
U
U
;)
II)• Excet� aos Domingos

,
Em Florianópolis: -: Rua Felipe Schmidt, 34

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

LAGOSTAS E CAMARÕES
DO BRASIL - A firma nor

te-americana "Fulham Bro
ters Inc.", tradicional no

comércio de importação de

pescado da Dinamarca e da

Noruega, entrou em contato
com a nossa Embaixada em

Washington, anunciando o

seu desejo de importar la

gostas e.,�ç:amarõ.es do Brasil,
estan-do disposta, ainda, não
só a investir recursos finan-

.
-

ceiros, como, também, a

prestar àssistência técnica à

organizações de pescadores
brasileiros que se disponham
'a suprir suas necessidades.
Os interessados devem diri

gir-se à Embaixada do Brasil
em Washington - 3007
Whitehaven Street N.W. (8)
WASHINGTON DC - USA.

..

to estadual n> 3735, de 17. de
dezembro de 1956.
Art. 2° - Dentre os p'ro:'

fessores componentes de seu

corpo docente, será designa
do um para, sem prejuízo de
suas funções, responder pela
direção do estabelecimento,
desde que a matrícula e o

serviço assim o exigirem, a

critério do Departamento
Municipal de Educação.

§ único - O professor de

signado receberá a gratifi
cação mensal de seiscentos

«ruzeiros (Cr:S 600,00) e terá
as atribuições e os deveres

expressos nos regulamentos
que se referem à direção de

estabelecimento de .ensíno

primário.
Art. 3° - Revogam-se as

t z-
TELHAS. TIJOLOS �
CAL E'AREIA

IRMAOS BITENCOURT
c A I s B AO A RÓ. F O N f a o t

ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI

D E C R E T O NO 86

O Prefeito Municipaf
de Florainópolis, nó
uso de suas atribuições
,e de conformidade com

o decreto estadual

n? 3735, de 17-12-46,
D E C R E TA:

Art. 1° - As escolas agru

padas municipais reger-se-ão
pelas normas regulamenta
res estabelecidas no decre-

giário do Instituto Nacional
do CLncer.

DO,J<.NÇAS DE SENHORAS -

1'iUiTOS - UROLOGIA
CIRURGIA

Atende, pela manhã, �a disposições em contrário.

Maí.erriidade Carlos Correia. Prefeitura Municipal
Residência : Rua Demétrio I Florianópolis, 12 de abril de

Ribeiro, n.? 26 - Fone: 2305 1960. I

de

OSVALDO MACHADO
Prefeito Municipal

[es, em que é apelante o Dr.
Juiz de Direito da la, Vara e

apelados Joã� Maria Marçal
dos Santos e sua mulher.
Relator o Sr. Des. OSMUN
DO NÓBREGA, decidindo a

Câmara, unânimemente, pre
liminarmente, converter o

julgamento em deligência, a

fim dos autos baixarem -à
Comarca de origem, onde de
verão ser cump.ridas as exi

gências da Procuradoria' Ge
ral do Estado. Custas a fi-

MAGNIFICOS LOTES A VENDA

('ARROS
()OMPRA-S� E VENDE-SE CARROS USADOS

nal.,

HIPOT'ECA -0-

4) Apelaçã:õ de desquite
nv 1.633, da comarca de La
jes, em que é apelante o Dr.
Juiz de Direito da la. Vara e

apelados 110 Furtado de
Arauújo ê sua mulher. Rela
tor o Sr. Des. OSMUNDO
NÓBREGA, decidindo a Câ
mara, por votação unânime,
conhecer da apelação e ne

gar-lhe provimento, para
Carro Rover 1951 • ' ,_ ·-�·...""I'f1u.....J•••9i-�1 confirmar a decisão apelada.
Côr verde escuro em perfeito estado de conservação Custas pelos apelados. IPreço Cr$ 350.000,00. -0-

EMPRESTAM-SE GRANDES PARCELAS
r:w.CA SUBMETENDO·SE A PROPOSTA f>.

SOB HIPG

APROVAÇÃO

, E R, R E NOS
Temos um terreno
12 metros de frênte por 40 metros de fundos
Preço a combinar
Rua Rafael Bandeira

( A R R O

lO

�'\�S��t�I���I����lB' eu a ão va e � �

EM JUNHO. E OEZEMBRO DE CADA A.NO V SIA

SERA UM PROVAVEl I="El.IZAROO DA CAMPANHA

COMPRAS EFETUADAS

'SE1' TALÃO ,VAlF 11M MILHÃO" BASTANDO

Pt.ESMENTE -::XIJIR A SUA '\laTA

I'

•••••••••
, •• d ••
'... Ca a ••

"'Cr�3.o OO,OO·t
• em •

• NOTAS DE COMPRAS OU •
• •

• CUPONS •

•• da direito a um •••
..�

CERTIFICADO

CAMPANHA DO ESTADO em

cclaboracâc com o comércio e o

publico 0(> aprimoramento da urre

cadaçáo {LsCóL

""--
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
_______ .............._. •

••_.�__ ....... ....;".1 � ,�__ .. ' ...

Congratula-se com oiPaula"RalÍlos a Assembléia LegiSlativa
o DR. (IROI �ARQUES NUN!ES, PRE1I'DENTE DO PAULA RA'MOS ES'PORTE CLUBE, RECEBEU O RADIOGRAMA QUE ABAIXO TRANSCREVEMOS:'
"APRAZ-M'E .cOMUNICA'R ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, APROVANDO, PRoPosrç,AO DEPUTADO EVILÁSIO CAON; CONGRATULA-SE ESSA EN
TIDADE ESPORTIVA ENSEJO CONQUISTA TnULO MAXIMO FUTEBOL CATAIRINENSE, SOLICITANDO V. S. ESTENDA VOTOS ATLETAS, DIRIGEN
TES E ASSOCIADOS. SAUDA'ÇOES CORDIAIS, MÁRIO OllNGEIR, PRIMBRO SECRETÁRIO".

PORTO ALEGRE, 28 (V.A.) Belmiro e, finalmente, a 5
- Está ajustado e conheCi-I de julho com a Portugdesa
do o roteiro do Grêmio para de Desportos no Estádio do
a excursã� que realizará I

Canindé.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

� ca'm�eona'to catarl1nense �e vel'a CODstl1tUI1u UID' sucesso �E:::::,��af:�::,':0::!�:;lon:� �o��:�.'�����e'!"::.
ca Mineiro. Além desta, fará, Arnaldo Figueiredo, chegado

,

,

'

, :a�:t:e:s e:���::e::o�d��ca;� ! �:d:��O l'G��I�i�?�Pt:���:u d�
A Federação de Vela e 'R E S lU L T A D O DAS D I S P' U TAS sharpie e líghtníng, sagra- (domingo), ainda em Belo! assunto em forma oficial

Motor de Santa Catarina I I ram-se campeões catarínen- Horizonte. com o Atlético
J
com os srs. Fcrnando Kroeff

encerrou sábado à tarde e 2) José Carlos Chiriguini Odinaldo Oliveira - 5204 Na primcira prova da' ses de 1960 - Walmor Soa- Mineiro; 24, à noite, outra
I
e Pedro da Silva Pereira.

domingo pele manhã o seu, e Odilon Conti _:_ barco Ci- pontos. classe Iíghtíng, tivemos a I res e Osvaldo Fernandes, a- vez com o AtÍéti.co Mineiro; i A delegação do tetraeam-

calendário esportivo de 1960, I clone 2) Joaquim Bello e Osval- vitória do barco Astral, com tuais caIJlpeóes. brasi.leiros. a 27. no Estádio do Pacaem- peão, composta de 22 pes

fazendo realizar as últimas 3) Joaquim Bello e Odí- do Fernandes - 4527 Luiz Faria. Amoldo Suarez na classe sharpíe. e LUiz Fa-, bu, com o São Paulo; a 31,' soas, partira 'de Pôrto Ale-

provas dos campeonatos das naldo Oliveira - barco Ar- 3) José Carlos Chíeríguíní e Harlodo Barbato. seguida ria, Arnoldo Suarez Cúneo e com o Corintians, também gre dia 18 próximo, direta-

classes sharpíe e lightining. gonauta e Odilon Conti - 3604 pelo barco Taubaté com Haroldo Barbato na Classe no Pacaembu; dia 3 de [u- mente para Belo Horizonte,
A tarde na ráia da baía 4) Ney Hubner e Alimir 4) Ney Hubner e Almir cmte. Aníbal Prado, Oárlos líghtníng. lho, com o Santos. em Vila' local de suas apresentações.

sul. foi realizada a última Baixo - barco Dunga Baixo -' 3575 Alberto Carvalho e'Rldi Lo- Aos novos campeões ca- -----------------------------------------

regata da segunda divisão Com os resultados desta 5) Nivaldo Hubner e A- bo, sendo o barco Gavião II tarinenses de vela, queremos
da classe sharpie. ccíos re- última regata, a classifica- ronso Zilli - 1503 desclassifica'do. apresentar os nossos cum-

sdltados foram os seguintes: ção final do Campeonato da 6) Aldemar Sabino e Ama- Na segunda regata, dispu- primentos pela conquista
1) Osmar Nunes Pires e Segunda Divisão ficou sen- deu Honr - 925 tada logo após, nova vitória dos respectivos campeonatos

Osvaldo Fernan1des - barco

I
do a seguinte: 7) Ayrton Cardoso e Pedro do lightning Astral, seguida de vela e ainda ao Prof.

Vendaval i 1) Osmar Nunes Pires e Lopes da Silva - 602 por Gavião II, não tendo Christaldo Araujo, digno
Domingo, pela manhã, participado o barco Tauba- presidente da FVMS pela

mais �la;tro regatas foram gará. maneira brilhante e organi
realizadas, duas ,para a Após a disputa das d� zada com que foi efetuado o

classe sharpíe e duas para a últimas regatas das classes campeonato de 1960.
I

\ classe lightning. Na primei-
com êste triunfo, levantou o ra prova -da classe sharpie
título de' campeão catarí- tivemos os seguintes resul

nense de Water-polo de tados:
Regozrjando-se com o a- 1.0 Tesoureiro

1960, após tcr vencido o Olu- 1) Pedro Soares e odínal-

be Universitário por 7xO, e do Oliveira contecimento máximo destes Cunha

e últimos tempos, uma ,pleiade 2.° Tesoureiro - Heitor
domingo ao Bocáiuva por 2) Osvaldo João Nunes

2x1. O Bocaiuva sagrou-se Afonso Zilli de esportistas afeiçoados : do Souza

3) Valmor Gomes Soares e esporte, cuja hegemonia Diretor Esportivo - Se-'

1 Pertence ao nosso 'país, f!dn- bastião Machado
Osva do Fernanqes
4) Boris "Grfllo Cúneo e dou no dia 17 do corrente, Técnico - Miguel Barbosa

Dauto Oliveíra. no bairro da Penitenciaria, Massagista - Wilson Sil-

Na segunda regata, tam- distrito de Trindade. uma a':' va

bém realizada na parte da gremiação que tomou ó no-' Guluda-Esporte - Edilson

manhã, os resultados acusa- fIle de Esporte Clube Juve- Silva

ram a, seguinte classifica- nil Brasília. Sua primeira Orador

cão : diretoria, eleita por aclama- Filho

1) VaImor Soares e Osval- ção .está asssím constitui- Conselho Fiscal - Jusce-

d F d da'. lino Oliveira Filho, Braz
o ernan es

2) Osvaldo João Nunes e Presidente Joaquim Inácio Cunha, Ldí zGonzaga

Afonso Zilli ". Gonçalves Filho e Orlando Simão Cunha.

3) Pedro .soares e Odínal- Vice-Présidente - Didino Conselho Deliberativo
Presidente - Carlos Jere-

Presidente. Mendonça Fal;

cão, da Fcderação Paulista
de Futebol, formando, ainda, do

na comícíva Ronald Moreira,
tesoureiro; Mozart Macl1ado,
superintendente; H i 1 t o n

Gosling. médico; Vicente
Feola, técnico; Mário Amé
rica. massagista; e Francis
co Assis, rod'Peiro. Os joga
dores, no total de 19: Casti-
lho e Gilmar, goleiros; De

SOr'di, Altair, Belini. Nilton
A Liga Itajaiense de Fu- Santos e Djalma Santos za

tebol de, Salão vem de te- gueiros.; Dino, ztto e Vítôr,
legrafar a Federação Cata- médios; Garrincha, Julifiho,
rinense de' Fld,tebol 'de Sa- Almir. Chinêzihho, Valdo,
Ião, sabendo quando será Quárentinha. Delém, Pepe,
iniciado Q ,campeonato esta- Pelé, avantes. Representando

Comenta-se que a direto- ·dual. A Federação desconhe- a RAU, acompanha a embai
ria do Paula Ramos, realiza- cia que existisse a Liga es- xad 1, o sr, Sami Ibrahim. A
rá ·dentro de breves dIas ,pecializada de Itajaf. ,pois delegação seguiu uniformi-
uma gran'diosa festa, sm não se encontra filiada à zada, trajandó paletó azul. Vegetariano: E' todo, aquele que pretende
homenagem ao título 'con- F.C.F.S. Estranho, não a- calça � gravata cinza e sa.- carne verde pelo prêço tabelado .. .'
'quista 'fi articiparãp, da cham? patos pretos.

J

CAMPEONATO CATARINENSE DE
'WATER POLO

O certame catarinense de

Water Polo teve 'namanhã de

dorníngo o seu epílogo com

tl, reaüaacão 'do último prélio
do campeonato que reuniu

os conjuntos do Caravana

do Ar Esporte Clube e do

Bocaiuva Esporte' Clube. A- vice-campeão ao passo que

pós a disputa dos 20 mínu- O' Clube Universitário fiC0U

tos' regulamentares, regís- em terceiro lugar. Parabéns,
trou-se a sensacional vító- portanto, aos aquapolistas
ria do Caravana do Ar pe- 'do Caravana e ao seu treí

lo escore de 2x1, o que diz nador Sargento Caiuby AI

bem do empenho dos dois ves de Almeida por este brí-

contendores em disputa Adar Ilhante.,��,��la.�r��..,
!,vitória. O Caravana do '""",","�I

ESPORTE CLUB:E JUVENIL BRASíLIA
João

Otávio GaIvão

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

Finais do Caplpeonato
de Futebol de 59

Números
Calarine,nse Alves

Luiz Flávio Azevedo, Sônio
C u n h a e Osmar Nicéas
Cunha.

do Oliveira

4) Boris Miguel oMreira
da Silva e Hugo Barbato
5) Roberto Grillo Gúneo c

1.0 Secrctário Didino mias; 1.0 Secretário - Edi '

Alves Machado; 2.° Secretário -

2,- Secretário _ Raul Fer- Waldir Ramos; Membros .-

Embóra ainda -Ialte a realização do encontro entre

Hercílio Luz e Comercial (penúltíma rodada), damos abai

xo a classíficação, bem como o movimento de gols do

Campeonato Estadual de 1959, após a realização da ro-

dada final:
CLASSIFICAÇÃO (P.P�)

Campeão - Paula Ramos (Capital) .,...... 8

Vice-Campeão - Caxias (Joinville) 9

3.0 lugar - América (Joinville) 11

4.0 lugar _ Atlético Operária (Criciuma) . '," 12

5.0 lugar - Carlos Renaux (Brusque) 13

6.0 lugar - HercíÚo Luz (Tubarão) 16

7.0 lugar - Comercial (Joaçaba) ,..... 20 O Clube Doze de Agôsto.
8.0 lugar _ Independente (Curitibanos) 21 vem de conquistar mais um

NOTA: A classificação acima está na dependência dos re- título. no setor de futebol de

sultados 'dos julgamentos do T.J.D. (casos Caxias e Co- salão ao sagrar-se campeão,
mercial, América x Comercial e Pàula Ramos x Hercílio na tarde de sábado, pelo não

Luz). comparecimento do Tauba-

CLASSIFICAÇÃO POR ZONAS (P.P.) té.

Campeã - 4.a Zona (Caxias e América) 20

Vice - 2,a Zonal (P. Ramos e C. Renaux) .. 21

3.0 lugar - 3a Zona (A, operárío e H. Luz) .. 28

4.0 lugar - la Zona (Comercial e Independente) 41

TENTOS A FAVOR
1.0 lugar - América .. ,...................... 34

2.0 lugar - Carlos Renaux 33

3.0 lugar - Paula Ramos e HercHio Luz , ,. -29

4.0 lugar _ Caxias , .. '.. 27

5.0 lugar - Independente ,.
.. " 23

6.0 lugar _ Atlétíco Operária . . . . . . . . . . . . .. 22

7,.0 lugar - Comercial . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 20

Por Zonas: 1.0 lugar - 2.a Zona (Carlos Renaux e Paula

Ramos) com 62 tentos.
TENTOS CONT1tA

1.0 lugar - Paula Ramos , ,.. 17

2.0 .lugar - América 18

3.° lugar - Atlético Operário . . . . . . . . . . . . . .. 20

4.0 lugar - Carlos Renaux 27

5.° lugar - Caxias e Hercílio Luz 28

6.° lugar - Comercial . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . .. 37

7.° lugar - Independente ',' 42

Por Zonas: 1.0 lugar - 2.0.. Zona (Paula Ramos e Carlos

reira de SouzaDauto Oliveira

Agradecemos a gentileza e

forunulamos à recém-funda

i da agremiação, que por cer-

I' to tudo envidará para o pro-

��.L.� _:... _j.�.....��;.I._.��- gresso sempre crescente do

i pebol varzeano, os nossos
mesma, tôdos os atlétas, di- melhoras votos de feltici:
retores e a nprensa escrita Idades.
e, falada. Sabe-se ainda que 1 -'- _

constará do programa dos
� i

festejos, uma churrascada: 26 PESSOAS NA
No mês de junho; será

realizadã a eleição para
- Na tarde de sábado, no Presidente da FCF, oportu
gramado do Abrigo de Me- nidade em que deverão .ser

nores, será realizada a se- lançadas diversas candídatu-.

gunda rodada pelo campeo- raso Sabe-se também que o

nato bancário de futebol. Na sr. Osní Mello é candidato a

oportunidade a �quipe do reeleição.
Banco do Brasil, campeã do

Torneió Inicio, estreará no

certame, enfrentando a es

quadra do INCO, vencedo
ra sábado último do Banco

Nacional em um cotejo que
promete um transcurso dos
m a i s movimentados. Na número de quinze, oferecen

partLda complementar joga- do-lhes medalhas' alusivas
rão Misto, que fará sua es
tréia e Banco Nacional, que
na prLmeira rodada perdeu
para o INCO, de,pois de es

t;U' vencendo por 2x1.

DELEGACÃO,

,

BRASILEI;RA

O menor escore foi de 1xO, verificado em quatro en

contros: Caxias x Operário, Com�rcial x Carlos Renaux.
Oaxias x América e Operário x Hel'cílio Luz.

Rio, 27 (V. A.) - A dele-

gação brasileira que excur-

Extraofíclalmente, con- 'sionará à RAU e à Europa,
seguimos apurar que a Fe- seguiu composta de 26 pes
deração Catarinense de F'u- soas. a saber:
tebol, deverá, prestar sígní
'fícativa homenagem aos a

tlétas do Paula Ramos em

ao feito, recentemente con

quistado.
A par da notícia podcmos

divulgar .que acreditaJmos
que a FCF sómente se pro
nunciará a êste respeito

No próximo dia 1.0 de Maio. após o juIg.amento' dós ca

o Santos Dumont Esporte sos Caxias e América.Renaux), com 44 tentos ,contra.
AS MAIORES CONTAGENS

Hercílio Luz 6 X Carlos Renaux 2

Carlos Renaux 5 X Comercial 1

Paula Ramos 4 X Caxias O
América 5 X Comercial 1

Paula Ramos 4 X Comercial O
Carlos Renaux 5 X Independente '1

Carlos Renaux 6 X Caxias 2

América 8 X Independente 2
A MiuOR CONTAGE,M

Clube, valorosa agremiação
de nossa Várzea, estará co

memorando seu ,primeiro
I
aniversário, tendo para isso

programado uma série de

solenidades.

I

o CAM'PEÃO GAUCHO JOGARÁ :EM
MINAS E SÃO PAULO

o CAMPEONATO CATARIN'ENSE DE
FUTEBOL E SEUS VENCEDORES )

São êstes os vencedores do Campeonato Catarinense
de Futebol, desde que o certame foi Instituído, em 1927:

, 1927 - AVAl «Florianópolis)
1928 - AVAl (Florianópolis)
1929 - CAXIAS (Joinville)
1930 - AVAl (Florianópolis)
1931 - LAURO MULLER (ltaJaí)
1932 - FIGUEIRENSE (Florianópolis)
1933 - Não Houve
1934 - C. ATLÉTICO CATARINENSE (Florianópolis)
1935 - FIGUEIRENSE. (Florianópolis)
1936 - FIGUEIRENSE (Florianópolis)
1937 - FIGUEIRENSE (Florianópolis)
1938 - CIP (Itajaí)
1939 - FIGUEIRENSE (Florianópolis)
1940 - IPIRANGA (S. Francisco)
1941 - FIGUEIRENSE (Florianót!olis)
1:942 - AVAl (Florianópolis)
1943 - AV.M (Florianópolis)
1944 - AVAl (Florianópolis)
1945 - AVAl (Florianópolis)
1946 - Não Houve
1947 - AMÉRICA (Joinville)
1947 - AMÉRICA (Joinville)
1949 - OLIMPICO (Blumenau)
1950 - C. A. CARLOS RENAUX (Brusque)
1951 - AMÉRICA (JoinviUe)
1952 - AMÉRICA (Joinville)
1953 - C.A. CARLOS RENAUX (Brusque)
1954 - CAXIAS (Joinville)
1955 - CAXIAS (Joinville)
1956 - OPERÁRIO (JoinvHle)
1957 - HERCILIO ILUZ (Tubarão)
1958 - HERCILIO LUZ (Tubarão)
1959 - PAULA RAMOS (Florianópolis)

.Em resumo, o Avaí conquistou 7 títulos, seguido do Fi
gueirense com 6; América, 4; Oaxias, 3; Carlos Renaux
'�; Hercilio Luz 2; Atlético, Cíp, Olímpico. Ipiranga Lauro
.\1uller. Operário e Paula Ramos, com 1 cada.

'

DROPS HUMORíSTICOS
Com a palavra o prof. Hélio' Gomes:

".O� �acharéis que terminam o curso de Direito podem
ser dívídídos em quatro grupos distintos: 1.'0 dos formados'
2 ° d "

., os deformados; 3.°, dos mal informados; 4,0, dos con-
formados". _.

Piadinha que me contaram:
Um sujeito perambula pelo mercado. Esfomeado como

o dono, um cachorro o acompanha. 'Quando passavam por
um balaio de siri, um dêles agarra-se ao rabo do cão que
sai em disparada.

- Senhor - diz o peixeiro - assobie para o seu ca
chorro voltar.

O dono do cão:
- Eu? O senhor se quiser que assobie prá seu sirí!

E tem o caso

marido:
- Não pescaste nada?
- Não.

daquela mulher ciumenta que indagou

- Nem uma' corvina?
- Não.
- Nem um sirí?
- Não.
- Desta vêz acredito, que tenhas ido pescar.

A. GUYlj.rd fêz uma observação curiosa, dizendo que o

homem e a mulher são dois astros inteligentes e sensíveis
com mais de un;J.a analogia com o sol F a lua. Declarou que
a mulher recebe do homem a sua fôrça e reflete-a. Ora
em oposição, ora em conjunção, os dois sl!xos reinam alter
nadamente. .. um nas, coisas sérias ,e outro nos prazeres.

Passou dois anos pedindo dinheiro do povo para com

prar uma perna de borracha e não foi possível: imagine se

quisesse uma fábrica ...

compra�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIR,EITO D,A C'OMARCA
DE TIJUCAS

EDITAL DE CITAÇãO,
COM O PRAZO DE (30)
TRINTA DIAS, DE IN

TEREssADos AUSEN

TES, INCERTOS E DES

CONHECIDOS.

drígues de Araujo Horn,
Juiz Substituto da 11.a

Circunscrição Judiciária,

no exercício do cargo de

Juiz de Direito da Co-

marca de 'I'ijucas, Esta

do de Santa Catarina, na
forma da lei, etc ....

aos que o presente edital de

citacão, com o prazo de

trinta dias, de interessados
ausentes, incertos e desco

nhecidos, virem ou dele co

nhecimento tiverem, que por

parte de João Antônio Mar

tins, lhe foi dírígída a peti
ção do teor seguinte: - "Ex_

mo. Sr. Dr. Juiz de Direito

da Comarca. - João Antônio

Martins, brasileiro, casado,
lavrador, residente 'em Do

mingas Correia, município
de São João Batista, desta

Comarca, quer mover a pre
sente ação de usucapião, na

qual provará o seguinte: -

>' 1.0 - O suplicante é possei
ro, há mais de vinte e cinco

na qual deverão ser ouvidas
as testemunhas Turíbio Mar�
tinho de Canqpos e João
Costa, o primeiro comercian
te e o segundo lavrador e

ambos residentes e ,domici
liados em Fernandes, próxi-

,

mo ao local do imóvel usuca'
piendo. Requer mais que, de
pois da justifi.cação, seja'
feita a citação dos interessa-'

, d,os incertos e desconhecidos,
por editais de trinta dias
bem como do Sr. Diretor do
Patrimônio da União, po�
precatória em FlorianópOlis
e do Sr. Representante do
Ministério Público, nesta Ci
dade; todos p.ara falarem aos

"Resplendor Brasileiro em Moda"
ma o aparecimento do Bra- RIO DE JANEIRO I se em toiletes esportivas, fêz
sil como uma nova capital no 7. Logo' após o nascer do com que muitas senhoras ca-

mundo da moda. Um número sol no fim da prala de Copa- ríoeas abrissem suas próprias
crescente de figurinistas cabana, os poucos pescador.es boutiques, onde desenham e

americanos, entre êles Do- ainda restantes, arrastam vendem originalíssimos casa

nald Brooks, autor dêste ves-
suas canôas até o mar. Per- quínhos, jaquetas, saias, e

tido, estão encontrando ins- to deles passeia Sandra Ib- calças compridas. Essa moda

piração nas belezas naturais btson, com slacks brancos e fêz com que nesta estação o

do Brasil e nas suas obras de uma blusa de algodão estam- bikini se tornasse aceitável

arte. A moda, indí�ena no pado Bangú (sablé) em cô- no Brasil. Lord & Taylor de

Brasil ,reflete-se nos tecidos res vivas. Modêlo de Tina New York, pioneiro em com

locais, dos quais os mais fa- Lesser. pras internacionais, está

mosos são os tecidos Bangú, 8. O desenho ondulado da atualmente importando vá

agora já encontrados nos Es- famosa calçada de mosaíees rios modêlos dessas boutíques
tados Unidos. O Brasil pro-

todo ao longo da praia de para serem copiados e v-endij
duz jóias fora do comum' Copacabana, inspirou 'o dra- dos nos Estados Unidos.

tais como os desenhos de mátíco' padrão dêsse curto 9. No lago de um jardim
formas livres de pedras nati- vestido de praia em gorgurão carioca, Pamela Lage usa um

vas, feitos por Roberto Bur- Bangú apresentado por Ma- breve bikini coberto por um

Ie Marx, um dos principais riela, Tarnowska, uma con-
.

blusão do mesmo tecido, num

artfstas brasileiros.' E as se-
dêssa polonêsa que veio pa- estampado sugerindo cordas,

nhqras brastleíras, tem uma
ra o Brasil depois da queda em Façoné de algodão Ban

maneira especial de se ves-
da Polenta, Atrás dela, o gú. As fôlhas gigantescas da

til' que combina a verve 10- monte do Leme, eleva-se sô- ,"árvore dos viajantes" assim

cal com a alta moda interna': bre o mar. O vestido é de Ti- chamada porque conserva a

cional. na Lesser. água da chuva, protegem-na
Nessas páginas mostramos LAGO TROPICAL, RODA DE do sol. O modêlo é de Tina

mcdêlos das coleções amerí- SAMBA Lesser.

canas de primavera e verão O Rio de Janeiro é uma cí- 10. No meio da animação

inspirados pelo Brasil e foto� dad� de contrastes, onde de urna escola de samba cujos
grafados nas três capitais praias famosas, edifícios m,o- bailarinos ensaiam seus pas

brasileiras: Brasília, onde a demos e luxuriantes jardins sos para a grande ._festa do

moda' exibida acompanha as tropicais são cercados por

CO-j
Crnaval, Pamela veste um

linhas fortes e os desenhos linas onde ainda se vê case- justo vestido branco com ja

contemporâneos dos moder- bres. A moda formal para a queta azul, que será copiada
nos edifícios da cidade nova I

noite vem diretamen.te de nos Estados Unidos por Da

e ousada; Salvador a velha Paris mas um novo interês- vid Goodstein.

cidade histórica, primeira I
capital do Brasil, e Rio de
Janeiro.

1. O vestido em frente ao

Palácio Presidencial de Bra
sília reune as côres da ban
deira brasileira .

2. Na varanda do Palácio
do Presidente em Brasília,
Maria Petar, uma iugoslava
residente no Brasil, está
usando um vestido de mous

selíne de algodão fabricado
pela Bangú, importante fá-
brica de tecidos e também

exportadora. O modêlo dese- r; E N T R 0:-
nhado por Tina "Leser, tem Bréve:
uma graciosa saia balão.

3. Usando um ousado ves-
tido riscado que evoca a mo-

derna arte brasileira, Marisa
W-O'Od:wa.rd, nascida no Bra-'

sil, posa na Galeria do Palá-
cio Presidencial de Brasília,
em frente a uma tapeçaria
desenhada por Emiilano Di

Cavalcanti, um dos
. princi

pais pintores brasileiros.
ESTAMPADOS QUE EVO
CAM UM PASSADO RO

MãNTICO
Salvador da Baía capital

colonial do Brasil d� 1949 a

1763, quando. a séde do go
vêrno foi transferida para o
Rio de Janeiro, tem se tor
nado uma das maiores atra

.
ções turísticas do país. Sal

. 'vador tem uma florescente
Soirée em homena�em ao EJ{mQ. Sr. Governa- �olonia artística, e é amada
dor do Estado, pela passagem do seu aniversá- por sua arquitetura colonial
rio natalício.' ,

pela sua quantidade de igre-
Provável atração artística do Rio de Janeirp. jas barrocas, e pelo pitores�o

Solicitamos, mais uma vez aos srs. associados, a fi- de suas baianas, que usam
neza de ao ingressarem n,O Clube, exibirem sua iden- enfeites de ca6eça, no vistoso
tificação social. estilo de Carmem Miranda.

Mostramos aqui m0dêlos
com tecidos brasileiros que
refletem essa herallça. Suas
côres suaves evocam os dô
ces tons pastel dos prédios
gastos pelo tempo. .Os pa
drões dos tecidos são nítida
mente deesnhados, e as saias
rodadas parecem tão român
ticas quanto a ciflade na qual
foram fotografadas.

4. Cercada pelas mercado":
rias variadas de úma barra
quinha no velho mercado
quatrocentão de Salvador,
vemos Pamela Lage num es

tampado florido de sablé de
coton Bangú, enf.eitado por
um colar de gigantescas con

tas locais. O modêlo é de Do
nald Brooks.

5. No claustro de azulejos
da Igreja de São Francisco,
construída em 1704, Sandra
Ibbotson, uma inglesinha re-

�idente no Rio, apresenta um

vestido de babados franzidos
!;)m sur.rah de coton Bangú.
O pequeno guardasol é feito
do mesmo tecido do vestido.
(David Goodstein).
6. Nos paralelepipedos da

Rua Santo Antonio, cujas ca

sas datam do século XVII
Marisa Woodward numa toi�
lete constituida de jaqueti-.
nha branca, saia azul de su-

rah estampado Bangú. Mo
dêlo de Donald Brooks.
MODELOS ESPORTIVOS
BRILHAM NA PRAIA DO

XiNsiNO.""..
A VENDA' NAS,

BANCAS DE IORNAIS

E REVISTAS

termos da presente ação Som o título "Resplendor apresentados por manequins
dentro do prazo Ide dez dias, Brasileiro em Moda" (A Bra- brasileiras: Maria Petar, Ma
de conformidade com o dís- zílíàn Bonanza in Style), o. risa woodward, Mariela Tar

posto no art. 455, citado, sen- número de fevereiro da re- nowska, sandra Ibbotson e

..do, afinal, reconhecido o do- vista LIFE, (edição America- Pamela Lage, e os tecidos são

mínio do requerente sobre o na) apresenta 11 páginas de os vários tipos de algodão
aludido imóvel, cuja senten- uma belíssima reportagem Bangú.

O Doutor Cláudio Ro- ça lhe servirá ,c:e título habil fotográfica em côres de Ho- LINHAS E CÔRES AUDAZES

para o registro no Ofício de wel Conant sôbre o Brasil, NUMA NOVA CAPITAL
Imóveis. Dá-se a presente o exaltando além de nossa be- O vigorosamente belo edí-

valor de Cr$ 5.00000 para os leza natural, impulso artístí- fício da página precedente e

efeitos legais. Protesta-se co e passado histórico a a jovem vestida de côres vi

provar o alegado com teste-I grande importâncla ' d� in- vas na sua frente, represen
munhas e vistoria, se neces- dústría brasileira de tecidos tam dois marcos para o Bra

sário. "O sinatário dest� tem
I
de algodão e salientando os sil. O edifício é o Palácio Pre

sua residência nesta CIdade, tecidos de algodão Bangú. E' sidencial na nova capital,
.onde recebe citação. Requer,l a primeira vêz que é publica- Brasília que está sendo in

FAZ SABER outrossim, que seja díspen-.' da uma reportagem dêsse ge- teíramente construída a 600

sado, no presente feito, opa-I nero, mostrando nos maraví- milhas da costa, no agreste
.gamento do imposto de trans lhosos cenários de Brasília, interior brasileiro. O vestido
ferência entre-vivos, em vis- Salvador da Baía e Rio de para a noite, que reune tão
ta ·de já ter decidido, a res- Janeiro, a beleza, elegância e dramàticamente as côres da
peito, o Egrégio Tribunal de alta qualidade do algodão bandeira brasílelra, procla
Justiça do Estado, em 'acór- nacional Bangú. Para fazer
dão de 1.0 de dezembro de essa reportagem o LUe man-
1955, no feito de recurso. ci- dou especialmente ao Brasil
vel n.o 3732, da Co�arca de uma de suas príncípaís re

Tuba�ão. Nest�� tênmos P. datgras a Sra. Sally Kirkland.
dererímento. TIJucas, 12 ,�e I Os rnodêlos desenhados por
abril de ,1960.. (as) Claudio grandes figurinistas Ameri-
Caramuru de Campos - As- canos' tais com T' L

.

t t J di
....

"E
.

o ma esser,
SIS en e li, IClarIO. m díta Donald Bro k ut

.

tí
-

f'
o s e o ros, e a

pe rçao 01 exarado o seguín- venda em
. ...

'

d
".

mnmeras gran es
te �espacho: - R. HOJ.e.�. lojas Americanas como Da-

Doeshlgno o dia 13 .de ��rIl, _as vid Goodstein, B. H. Wragge,
1 oras, para a [ustíf'íeaçâo, Lord & Ta I' it -

. " .

- y or e ou ras sao
feitas as necessanas intima- i __ ., .

'

_

ções e ciente o. dr. Promotor e I

d Ali I
-

d P "d
A

Público. Tijucas, 12-4-1960. ",erVlço e Imeo aça,o a revI eo-
anos, por si e seus anteces- (as) C. Horn. "Feita a [ustí-

Ssores, de um terreno situado rícação foi proferida a r,e- cia ocial- SAPS
no lugar Domingas Correia guinte sentença: - "Vistos,

acima referido, com 283 me- etc. Julgo procedente a pre- Edital de Concorre"ncia
tros de frente e 2.200 ditos sente justificação requerida
de fundos - ou sejam .... por João Antônio Martins,
622.600 metros quadradas - para que surta os efeitos

fazendo frente no Rio Tiju- previstos em lei. Proceda-se

cas c fundos em terras de a citação, por mandado. aos

João Vicente' Gomes; extre- confinantes e suas mulheres

mando a Leste e a Oeste com se casados forem, bem como

terras de Basílio Puel. 2.° - ao Dr. Promotor Público; por
A referida posse foi adquiri- editais, com o prazo de trín

da, pelo suplicante, em se-I ta dias, na forma prevista no

tcmbro de 19�8, por transfe- � 1.0, do art. 455, do C.P.C ..

rênci� defi�itiva �eita �elo I
os

. int�r:ssados incertos; �or
posseiro Joao Almeida FIlho precatória, a ser expedida
que, por sua vez, já ,,?- havia, para o Juizo de Direito da

comprado de Sebastião Fa-14.a
Vara da Comarca 'de Flo

brício José Gonçalves que já rlanópolis, o Sr. Delegado do

\ vinha exercendo dita posse Serviço do Patrimônio da
fha mais de 25 anos. 3.0 _; União. Sem custas. P.R.I. Ti_
Em vista do exposto quer o ucas, 20-4-1960. (as) C. R.

suplicante regularisar a sua. le Araujo Horn _ Juiz Subs

posse sôbre o referido ímó- títuto, em exercício". E .para
vel, de conformidade com a jue chegue ao conhecimento
Lei 2.437, de 7 de março de dos interessados e ninguém
1955, que modificou o art. iossa alegar ignorância,
550, do Código Civil. - e, mandou expedir o presente
para o dito fim, requer a Ide- idítal que será aüxado na se

slgnaçâo do dia lugar e hora íe dêste Juizo, no lugar do
. I

para a necessária 'Justifica- costume, e, por cópia, publí-
ção exig�da pelo art. 455 do �ad6 UMA VEZ no Diário da

Código de Processo Civil. - J�stiça e TRÊS VESES no

. A Delegacia Regional do SAPS comunica aos interes
sados que fará realizar concorrência pública para venda
de caixas e sacos vazios, esclarecendo que as propostas de
verão ser encaminhadas em envelope fechados à Delegacia
Regional do SAPS, rua Francisco Tolentino n.? 10, até às
12, horas do dia 30 do corrente.

Comunica, outrossim, que as propostas serão abertas
no dia 2 de maio, às 9 horas, na presença dos interessados,
os quais poderão obter maiores informações no enderêço
acima citado.

Florianópolis, 26 de abril de 1960.

Jorge Manoel da Silveira

Encarregado do Armazém Distribuidor
Rinaldo Celso Feldmann

Deleg-ado. Regional

Jornal "O ESTADO", de Flo

rLanópolis. Dado e passado
nesta cidade de Tijucas, aos

vinte e dois Id�as do mês de
abril do ano de mil novecen
;os e sessenta. Eu, (as) Ger
cy dos Anjos, Escrivão, o da

'ilografei, conferi e subscre
vi. Isento de selos por se tra
tar de ASSISTÊNCIA JUDI
CIÁRIA. (as) C. R. de' Arau-
jo Horn - Juiz Substituto, "

em exercício. Está conforme

r.====================-====�.o original afi�ado na sede , I II,
dêste Juizo, no lugar do cos- CLU 8E R EC R E A TI VO
tume. sôbre o qual me repor-
to e dou fé. 6 DE ,) A N E I R O
Data supra. O Escrivão:

Gercy dos Anjos

SERViÇO DE RAIOS X
ATENDENDO DIARIàMENl'E NA.

MATERNIDADE (ARMElA OUTRA
Radiologistas: DRS. J. A. NÓBREGA DE OLIVEIRA

I

EWALDO J. R. SCHAEFER
Exames do Estômago - Ve:::icula Biliar -_ Rins

Torax - Ossos - Intestino, etc.
Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

L O T E S--'
�

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

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

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

Fone 2391.
._------------------

,TERRE-NO
Vende-se um terreno todo murado, na rua Itajaí, com

15,50 de frente, por 13,00 de fundos rua calcada nas ime
diações da Faculdade de Medicina.'Tratar à Rua Bocaiu
va, 193.

VENDE-SE

DIA 30 - SÁBADO

OBS.

f.S\TREITO

, ' PROGRAMA ms DE ABRIL
I -

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

NOTA Será necessária apresentação

social e o talão

•

da carteira

do mês,

I
I

I
...�.......,__ .. - .,_.._,>_ ....�. ""., � _.,J

VENDE-SE

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
Líving, sala de almoço, 3 dormitórios, banheíro
social, cozinha, quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço e/tanque, pla:y ground
e garagem
Avenida' Rio Branco.

------------J{------------

Apartameto Térreo

Avenida Hercílio Luz
--------��J{------------

\ G R O N O M 1 C A:-

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida

Rua Graciliano Ramos
------------.J{

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

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

Terreno c/ 360 m2.

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

Casa residêncial c/ 3 salas de aluguel - Terre
no c/ 632 m2 (fundas p/ mar)
Rua Frei Caneca

------------.J{------------

5 casas dr aluguel rendendo cr$ 10.000.00 men

sais 50% à vist'a, saldo em prestações mensais

de cr$ 10.000,00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)

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

'l'erreno - 408 m2

50%. à vista. Saldo em prestações mensais

cr$ 15.000,00
de

Rua Frei Caneca (fundos)
------------J{.------------

Área· construída de 350 m2, própria para Depó
sito ou fábrica.
RUA ALM. CARLOS DA SILVA CARNEIRO

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

E S T R E I T 0:-

Terrenos (Próximos futuro
Protestante)

Rua Al'a·ey Vaz Callado .

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

Hospita�

Casa Residencial (Próximo à Praia)
Rua José Elias

------------.x.----------__

c O QUE I R O S:-
Terreno c/ 330 m2.

Próximo ao futuro Hotel
------------J{------ __

BO,MABRIGO
Terreno c/12 x ',30 cercado c/alicerces
Pequena entrada, saldo 3.000,00 mensais
Rua Copacabarta (100 metros da praia)

------------2C
'

{' A NAS V I E I R A S:-
Casa de Verâneio _

Terreno c/ 1.800 m2.
Cachoeira

-----------X----�------

ALUGA-SE
Construção própria para depósito, com área de
350 m2. '1)�'
RUA ALM. CARLOS DA/SILVA CARNEIRO

'

-----------X
\

Procuramos Casas e Apartamentos para alugar,
Dispomos de clientes interessa.dos,

t
'

'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G E R E·N T E

Domingos FernaDides de Aquino

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

Nilo 'I'adasco _ Pedro Paulo Machao.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

i

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN� r
._-------,--�---""---_.- ---,--

Opere.ç(ja - Doença. de Senllo_
'ras - Clinlca de Adulto.

Curso de Espec1al1zação no I!OIpi
tal dos Serv1dores do Eatllllo.

�Servlço dO' prof. Mar1ano de An,
dradej, Consultas: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde daa

16.30 horas em d1ante no conaUl

tório. à Rua Nunel Machado, 17,

esquina da T1radente. - i:elef.
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswalde Rodrigues Cabral 2766. Re�ldênc1a - Rua Mare- ,

_ r». Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - chal Gama D'Eçal n.o 141 - Tel.

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvena] - Prof. 3120.
.'

Manoelito de Ornellas - Dr. Mílton Leite da Costa -

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

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

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho - DOENÇAS DO PULli1A.O -

_ Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima - TUBEnCULOSIi -

- Maury Borges 1- Lázaro Bartolomeu.

...

õaAi� !iitiitcãiiürPriifíssmitãi! ���N:�����;:��::;���!:A_
Rua Conselheiro ll.atllfi'a. 1'1;0 ;: .1P� W' �" ""'"' ",.,.. ......... � ...._ ....W_ .._ .. .. .. _ ........ ,.! •

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO • Angustia _ Complexos - Ataques _ Manias -- I'
Eoderêço 'I'elegrâfíco ESTADO 1 Problemático Afetiva e sexual •

PARAISO DR. NEWTON D'AVILA • Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -. :

,= Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterap'a e 1
ME'DICO CIRURGIA GERAL ..,

Psicoterapia. :
• Direção dos Psíquíátras _ :
: DR. PERCY JOÃO DE BORBA I
: DR. JO$É TAVARESIRAC,EMA :
• DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

i CONSULTA,S: Das 15 às 18 horas .1", Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
... .
• (Praça Etelv.ina Luz) •
I �••••�

Usados e antigos - vendem-se. Tratar' à Carlos Co�rêa.

rua Balcão Via,na 49 DOENÇAS DE SENHORAS-
.

PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo métOClo
pslco_profllatico

Rua Gal. Bittencoc,r\ n. 121.
relefone: 2,651. Assistência dos Advogados:
Consult6rio:

R.ua Felipe 8chmldt a. 17.
Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

Esq. ÁI:varo de Carv&lbo. Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MÁRCIO COLLAÇO
Horário:

I
Rua Jerônimo, Coelho, 1 � 1.0 andar - 'salas 9 e 10

Das 16,00 às 18,00, diaria-, "Edf. JoãO' Alfredo" -:- Telefone 3658
.

mente exceto aos sábados f.;',;_;;;_;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-
------�D�E�P������--·��----�'--------�------------- Para,

. ABTAMENTO DE SAUDE PÚBLICA ,Lavagem de roupàs, namáquina e no tanque,
.p LANTÕE S' DE F ARM ÁC I A

Lavagem
.

e limpeza de louças e

apetrech'os de cozinha,
E todos os demais mistéres doméstico.s,

prefira °

'

"Sabão de Joinville"

c o L A B o R A,D'O R E S

Pl1BLI{'IOAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso.

H • P R .-8 • N T A N T •

lk!pruentaç6ft A. S. IAra LtclL
.00:- Rua Senador Du'" n - i... "...,

Tel DóIS.
�. Paule

-

Ru. Vitória 167 -- e.al II -

Tel. S4-89n

I>;ervtço Tele&1'áfko da UNITIIlD PRJ:SS t U - .. )

AGENTES II: CORaESPOLlDJ:NHg
tl .. T6dOll 08 lIIunicipio. (" ,�ANTA CATARINA

"NUNe_JS
M�"J.D'" contrato. d� acordo ('ü•• 'tabela e. vi,.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se responsabiliza pelos
CIlIIC€ltos emitidos nos artigos assinados

MOVEIS

Y _I A J E,
..

. /

PARA ITAJAí . JOINVILLE ' CURITIBA

ÔNIBUS U LT I M O '11 PO

S U P E R -. P U'L L MA-H
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 211. - 4a E 6a

POLTRONAS RECLINAVElf:i - JANELAS PANORAMICAS I

VIAGENS o I R E T ,A S
PARTIDA
CHEGADA

I'LORIANO.l?OLIS
CURITIBA

D,oI&
12.01&

BAPID6 SUL· BBASILEIBd LTDA.
\iIAGENS t-"OM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 EORAS

AGENCIA FLORIANóPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVl!lIRA - TEL.: 2172
Agora com a nova agênCia na Rodoviária, na
Av. Hercilio Luz.
Com a partida de seus carros de lá.-

9 - Sá'bado (tarde)
10 - Domingo

.

,

15 - Sexta-feira (dia santo)
16 - Sábado (tarde)
17 .- Domingo
21 - Quinta feira (feria(lo)
23 �Sábado (tarde)
24 - Domingo

M:f:S .DE. ABRI'L
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia' Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinerlse
Farmácia Catarinense'

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

consultório - Rua Fel1p.
Schmldt. 8b - 'fel. 1801.

Horário: dai 14 li 16 bar...

Re'ldêncI. -. Felipe Schmtd\.
n.o 127.

DR. ANTONlO MUNIZ D�
ARAGAO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João plnoo 14 -

Consulta: das IJ, às 1': ho;a., dlá
riamente. Meno. aos sábado•. Re
sldênc1a: BOCal\lva, 136. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela ·Faculdad41 Nac10_
nat de Medicina da U'nlv�.ldade

do BralU

Ex-Interno por concuf.to da .ater..
nidade_Escola. (Serviço ao . prof..
Octávio Rodrigues Llma). III'
Interno do Serviço de Cirurgia do

Rospltal (I.A.P E.T.C. do Rio de

Janel:to. MédlC� do He.pital de

Caridade e da Maternidade Dr.

Consultório: Rua JOão Pinto n, 10.
das 16.00 às li>,OO hora.. Atende
com horas marcadas. Telefone
3,035 - Residência: Rua General
Blttenoourt n, 101.

\ DR. LAURO HAURA
CLINICA G.BAL

Eapec1allsta em molé.ti.. de se-lnhoraa e vias urinár1a.. Cura ra_

díeal das ln1ecçãe. agudal e crô-
nicas. do aparêlho ,genito_urtnário
em ambos o. .sexos. Doençaa do

apM'êlho Digestivo e do listema

nelVOSO. Herárlo: 10% 'à' 12 e

21h às 5 horas - Consultório:
Rua Tlradeute•. 12 - 1.0 andar
- Fone 8246. Residência: Rua
I!.acerda Coutlnho. 11 (Cbácara do

!l;spanha - Fon. 1141.

;DR� HURI GOMES
.

MENDOIÇ1·
M'DICO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínicá G':!ral
R.1�idêne1. :

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

, Rua Felipe Schnüdt
Rua Trajano
Rua Trajano

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

O plantão diúrno'compreen('l! do entre 12 e 12;30 horas será efetuado pela farm. Vitória.
-_._-._--,-_._-",------------------

.ESTBÉITO
10 - Domingo li'armácia Indianc
15 - Sexta-feira (dia santo) Farmácia Catarinense
17 - Domingo Farmácia do Canto
21 - Quinta feira (feriado) Farmácia Indiana
24 - Domingo Farmácia C�tarinense

o serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense..

A presente ta.b'ela não poderá 'ser alterada semprévl.a auto.rlzação de�te Departan;l.entú,

Rua 24 d.e Maio
Rua·Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de' Maio
Rua Pedro Demoro

ARTIGOS DE SANTA fATARINA
M É T O D O PRó P R I O TECIDOS RENAUX

F I X A ç Ã O G,A R A N T I DA C%%SSSS:;S,.,.s.-.;;..,.m h.'i..'i.. ... 'i..'I.'I.'!... 'i..'i..'i..'i..\:l

DR. MOORRIS lCHWEID,soi'" I N�u;��a�:U���� 1que, semanalmente, recebe as

CIRURGIAtl DENTISTA
.

últimas novidades.
'

�';,

D�LOM��;;::;;;:A:�;
PARANA

"']õãõ,sss"'Môrfii""'S.:
..�t

HORáRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

Doenças de St>-:lbora. - procto_
logla - Eletr1cidade Médica

Consultó.rlo: Rua Victor Mei_
relles n.o 28 -- Telefone 8307

Consultas: Daa IIi horas em diante.
Residência: Fone, 8.423, Ru. Blu,
menau, n. 71,

DR. GUARACY A.
SANTOS

Cirurgião Dentista
Especlallsta em dentaduras ana,

tômlcas-. Horário: Das 8 às 12 ,bs
Atende com hore marcada

Avisa sua dlst;nta clientela que
mudou seu consultório para a rua

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

,

DRA. EBE B. BARROS
,

CLINICA DE CRIANÇASC0080JI/f>n.. • a....i.... Conauuu
". aereWo l.u liGA ."", • 8e�ODd. • .....'..ra

YLOR!ANOPOLII .

••1 15 •• 17 boru

Tel. - 1114

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
.

CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS
,Especialista em moléstias de anus e recto,'
Tratamento de 'hemerroidas fistula. te, I ••

Clirur.lia &na.]
CONSULTÓRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro 1553 _

Estreito
'

-_

DENTADURAS INFERIORES

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO
rrQuestões Traba,lhislas r�

.

� �. .

I ". r"'�'�

ESCI:ttórto: Rua João Pinto n, 1,.(.gb9-:.� \i-

t. eterone n. 01.487 - Cma Postal n. »

&OR-ARIO: Das U ia 17 boru.

xxx

.

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA

EM PÓ
LAVA MELHOR

É MAIS ECONÔMICO
LIMPA COM MAIS FACILIDADE

Escritório de Advocacia
Rua Felipe Schmidt, 14'- 2.0 andar _ Florian6p0lis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas CIvelS, comercrais, crimi

nais (l fiscais - Admínístração 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 CARVAL}.IO comunica aos clientes
o seu novo horário de consultas pela manhã, diariamente,
das 10,30 às 12 horas.

À tarde das 15 hs. em diante exeto aos .sábados.
Rua Felipe Schmidt, 39-A _ Tel. 2998.

,I

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

CAFÉZITO

t'f

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

"A�" illl!SC.. OJ)�/ fA�00PAmF T«JO lU :
I '" ,�' nos \tAPeJOS l

D'�R�'''t'� '?»'�'.� .

.--------------_._ .)
"A SOBERANA" PRA,C� li DE, NOVEMBRO - ESQUINA

aUA FELIPE SCHMIDT

FILIAL "A SABERANA" DISTRITO DO a8Tll'II:JTO - CANTO

r, \
•

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM' CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

/'

,
.

J\RQUITETONICO
.

• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES,

j
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIO DE S. CATARINA
�-----------------------------------------------�--------------------------------------------------------------------- -------------------

.

Florianópolis, Sexta-feira, 29 de Abril de 1960

LIRA TEMIS CLUBE
OIIRÉE EM ,HOMENAGEM AO

I
ANIVERSÁRIO DO· EXM,O. SR. HERIB!ERTO HUlSE, DD GOVE'RNA'DOR DO ESTADO -- DIA 30- ÀS 22 HS.

'B R A S I L I A ,cssã"Mã'iâv'iifi'ã (fõ"Sécu lõ"@vm���=:::ê:�:(�1JxiTOI
(Do nosso correspon

dente em Brasilia, dr.

Zerb Lins).

(CONTINiUA:ÇAO)
COMÉRCIO

prêços estão subindo vertigi
nosamente nas casas comer

cíaís particulares, não se sa

tisfazendo os tubarões que
estão com a faca e o queijo
nas mãos.

Na zona comercíal-resíden- ABASTECIMENTO DÁGUA

cial, próxima às 500 casas da O abastecimento dágua em

undação da Casa Popular, Brasília será feito pela cap

começa a se esboçar o co- tação dos ribeirões do Tôrto

mércio definitivo. Na zona e do Bananal, numa média

comercial-local, entre os pré- de 200.000.000 de litros por

dias dos Institutos de Previ- dia. Alcançando a cidade

dência Social, começam a 500.000 habitantes, a taxa

aparecer as primeiras lojas por pessôa será de 400 litros

definitivas. por dia.

Antes do dia 21 de abril se

rá inaugurado o super-mer

cado da Novacap, com esto

que de 150.000.000,00 de cru

zeiros onde o freguês se ser

ve sô�inho e paga na caixa

ao sair. Com a aproximação
da data da inauguração, os

gua, por pessôa, nas diversas

capitais e cidades de nações
européias, americanas e asiá
ticas:

Cidade
Nova York
BRASILIA
Madrid
Buenos Ayres
Lima

Rio de Janeiro

São Paulo

Belfast
Dublin
Londres

Liverpool
Veneza
Paris
Berlim

Tóquio
Birmigham
Atenas
Estokolmo
Bruxelas
Varsóvia
Viena
Montevidéu

Litros dágua p/pessôa
480

400
310
210
210
200
200

170

170

160

155

148
140

130

118
118
116

100

93

92
92

41

CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

,

,

Brasília e Rio de Janeiro, via I A estrada Fortaleza-Brasí
S. Paulo é de 1.828 kms.; en- lia terá -1,.832 kms. de exten

tre Brasília e Rio, via Belo

Horizonte é de 1.868 kms. e a

distância de S. Paulo a Bra

sília é de 1.396 kms ..

Os pequenos cursos dágua
da região que vão formar o

rio Paranoá, apresentam
uma vasão de 8 m3 por se

gundo, na época de maior sê
ca do ano. Isto equivale di
zer que a quantidade de água
é ainda maior do que a que
consome a cidade de S. Paulo

que tem 3.200.000 habitantes.
O abastecimento dágua se

rá feito por tubulações de 9

kms. de extensão e com diâ
metro de 1 metro.

Como reservas; Brasília
ainda contará com águas dos

ribeirões Vicente Pires, Cór

rego Fundo, Gama e rio S.
Bartolomeu.

poucos dias antes do encon

tro dos trêchos, que vinham

são. Já está em plena cons-

trução. ....

A Brasília-Rio Branco (Ter
ritório do 'Acre) terá 3.335

kms, Estará aberta total-
A estrada Brasília-Corurn

mente em dezembro do cor
bá (Mato Grosso) também

rente' ano. Obras ciclópicas!
Capacidade extraordinária
dos brasileiros. Quem pode
duvidar dos gloriosos desti

nos de uma NA'ÇÃO como es-

está sendo atacada e se en

contra bastante adiantada.
Estrada. Belém-Brasília:

Com 2.269 kms. de extensão,
possue um trêcho de 500 kms.

atravessando o Inferno verde

da selva amazônica! As ár

vores nêsse trêcho alcançam
até 70 metros de altura. Cêr

ca de 3.000 homens trabalha

ram na sua construção. Foi

sa?

(CONTINUA)

'A
ALUGA-SE

Brasília está ligada a

Goiânia por 200 kms. de es

trada de rodagem totalmente
asfaltada e a Anápolís gran
de centro de produção por
128 kms. pela mesma estrada.
A estrada asfaltada de

Brasília a Goiânia foi inau

gurada em 30 de junho de

1959. Possue 7 pontes, num

total de 590 m.. Tem uma

plataforma de 13 m., curvas

com raio minimo de 225 m. e

rampa máxima de 6%. Para
sua construção foram esca

vados 3.000.000 m3.

do sul e do norte, que morreu

o engenheiro Bernardo Saião,
vítima de enorme galho de

árvode secular, que Se des

prendeu quando êle dirigia
os serviços de desobstrução
da estrada.

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

PROGRAMAÇÃO PARA O

DIA 29 DE ABRIL DE 1960

(SEXTA FEIRA)

As 6,35-
Alvorada Sertaneja
As 7,05-
Revista Matinal

As 7,55-
A VEMAG Informa

As 8,35-
Um Amigo a Seu Lado

As 905 -

Telefone Pedindo Música

As 10,30 -'-

Antarctica nos Esportes
As 11,05 -

Musical Copacabana
-As 11,35 -

Parada Musical Ohariteeler
As 11.55 -

Repórter Alfred
Às 12,10 -

Sucessos Musicais "VARIG"

As 12,25 -

A. VEMAG Informa

As 12,30 -

Carnet Social

As 1235 -

Enquanto Você Almoça
Ãs 12,40 -

O Que ·Você Precisa Saber
As 13,35 -

I
Convite à Música
As 14,35 -

Trio Cruz de Malta
As 15,05 -

Espetáculo Musidisc em Hi-Fi

As 16,00 -

A VEMAG Informa

As 16,55 -

Repórter Alfred
As 17,05 -

A Música .que você pediu
Às 17,45 -

Musical Loteria do Estado
As 18,10 -

RESENHA ;1-7

As 18,q5 -

A VEMAG Informa

As 19,00 -

Momento Esportivo Brahma
Às 20,05 -

,

Se Você fosse o 'Prefeito
As 2035 -

�

Nas Asas do Sucesso
As 21,00 -

Repórter Alfred
As 21,00 -

Repórter Alfred
As 21,3U
A VEMAG Informa
Às 2205 -

Grande Informativo Guarujá
Às 22,35 -

_
Os Sucessos do Dia

CAMIONETA CHEVROLET 3.100

Poderoso motor Chevrolet - 6 cilindros _
142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente que se conhece. Fruto de anos e anos
.de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má.
ximo de eficiência já alcançado em regime
mé�io de operação. De fácil manutenção, re.·
duzindo o custo de operação e o desgaste
das peças vitais, êste poderoso motor Chevrolet
é econômico em todos os 'sentidos

'

CARLOS HOEPCKE S. ft. - Comércio e Indústria
-

>.,

giário do Instituto Nacional
do Câncer.
DO!<:NÇAS DE SENHORAS _

PARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA
Ater, de, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.
Residência: Rua Demétrio

Esta.,'] Ribeiro, n.? 26 - Fone: 2305·
'--

Residindo no oeste catarinense há já algum. tempo, o

sr. Teodorico Fernandes, médíco-vetcrinárío, vem, através
de dedicados trabalhos, conseguindo ótimos resultados.
Ainda há alguns dias, praticou uma cesariana numa vaca,
obtendo os melhores êxitos.

Ex-Interno e Médico
,

Para se ter uma idéia, se

gue abaixo. quadro demons
trativo da distribuição dá

MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Um apartamento em pa

vimento térreo, sito à rua

Martinho Callado, 5 (Chá-
cara do Espanha), Nesta O dr. Teodorico, que já caiu na estima de tôda a po-

. pulação, é chefe de uma região do Estado, abrangendo osCapJtal.
Informacões com a Srta. Municípios de Joaçaba, Caçador, Rio das Antas, Videira,

TEREZINHA. na Relojoaria P?nte Serrada,. Tang.ará, Concórdia, Herval D'Oeste, Ca-

Royal, à rua Trajano. I pínzal, Agua Doce, Píratuba e Itá.
- Na luta que vem desenvolvendo no oeste, o dr. Teo-

� custo total da estrada
Aluga-se uma casa na

doríco recebe � preciosa colaboração do seu irmão dr.
sera de Cr$; .2,000.000.000,00, Rua Max Schramm 155 Es-

Aderbal Fernandes, também veterinário.
(dois bilhões de cruzeiros). ! -treíto. 'No clichê acima, o dr. Teodortco. tratando da vaca

E' interessante relembrar Tratar na Rua Júlio Mou- que sofreu a cesariana.

que a firma norte-americana
-ra. 19. D'R. HAM· IL'fON' ·SA18FORD 'DEQue mostrou interêsse na n

, construção da estrada Bra-

VASC·ONCElLOSEssa estrada será coorde- silia-Belém, orçou em seis
nada com a BR-14 que vem bilhões de cruzeiros (Cr$ MANTE.'HA-SE

I

" Diplomado pela Escola de
de Belém do Pará e com a 6.000,000.000,00) o custo do

BEM IRrO M O
Medicina e Cirurgia do Rio

BR-33 que fará a comnníca- trêcho de 500 kms. que atra- R AD de Janeiro. Ex-Interno da
ção com S. Paulo. vessa a selva amazônica.

G
.,

N ti
. Clínica Urológíc do Hospital

Estrada Brasília-Belo Ho- Os topógrafos e geólogos UarUla- O lClaS Pedro Ernesto (Serviço do
rizonte: Acha-se quase total- que iam nà frente, durante a

Prof. Rupp) e da Maternidade
mente asfaltada, faltando construção da estrada, rece- Fernando de Magalhães.
apenas um pequeno- trêcho a cíam suas provisões e equí-
pavimentar. Até 21 de abril, pamentos por via aérea, lan
estará concluída. çados de paraquedas. Uma

Atualmente a:
_ dii?��ncia, epopéía. Só quem viu é que

POr via rodoviária, entre pode crer!

"DISCO DANCE"

Estamos aproximando-nos do inverno "acabaram-se
as praias". Com isto a nossa mocidade, tem Jl.ue ter uma
outra distração, de acôrdo com o clima.

O Departamento Feminino do Lira T. C., apresenta
rá no próximo dia 8. de Maio, a primeira reunião dan

çante, para os jovens sócios do clube.

Foi uma grande iniciativa e acredito muito nêste su

cesso. O Lira possui uma eletrola de alta fidelidade, que
é o suficente para o ambiente.

Dia 8, teremos então, a primeira apresentação do
,

"'DISCO DANCE" no Lira T. C ..

�ee•••"••".�.&....��••••••e.....o•••
- .

i STUDIO JURíDICO i• •• •

! Advocacia em geral no Estado de I• Santa Catarina •• •• Mauricio dos Reis - advogado Id• •• Norberto Brand - advogado •• •
: .
• Correspondentes: Rio de Janeiro �
: São Paulo :
: Buenos Ai reg :• Loofu9.• •• •

: Man, spricht Deutsch :
• Englísh spoken •

.! On parle français •

Ed. .sut América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 :
•••A�.Ufi.�•••••••••••••••ao.............. .

*

A MUSICAL, recebeu dois

sucessos: B.ROADWAY em

rítmo, de Ray
SOLAME�TE

Conniff e

UNA VÉZ,

-----------------------------'-''--------- _.-:;....�......�--------

conheça os novos veículos

CHEVRO ET,!

.;- : C��$tf;).- n;ínimo po�' tonetadá,quUômetro!

vendas com facilidades e pronta entrega
�:

Rua Cons. Mafra, 30 - Florianópolis u Sta. Catarina

com Percy Faith e sua or

questra. COLUMBIA.
*

O QUE deu origem às

primeiras sociedades, fo

ram os laços de parentesco
fiel e religiosamente con

servados.
*

NO DIA 1.>0 de maio, será
inaugurada a séde do SE

SI em Joinville. O Sr. Cel-
. ,

so Ramos, Diretor da Fe-

deração das Indústrias de
, Santa Catarina, estará pre
sente a esta cerimônia.

*

BUSTER McCalla, levan-
tou o título mundial de es

qui-aquático, no recente

Campeonato Mundial, rea
lizado em Milão, na Itália.
O salto que deu a vitória a

McCalla, foi de 40 m. ,e

82 cms ..

*

Esta passou-se aqui nas
oficinas: um senhor de

meia idade, com balaios

cheios de bergamotas, as

veio oferecer.
- Quanto a dúzia? Per-

guntou alguém.
- Cr$ 15,00 .

- E uma só bergamota?
- Cr$ 1,00.
- Então quero 12 berga-

motas! !!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Afirma o Deputado Evilásio Caon: .

Projeto do professorado; ·Iviso prévio dos
deputados expulso's a!O Eie��i��ri�·avi��.parte veia ��bro�:t· ��atamente

.

- E quais esses fatos? qual seja a posiçao do Dr.
. inquirimos. Jango com relação a este

(ENTREVISTA DE SILVEI RA LENZI), Presidente do Legislativo,
- A posição que ambos assunto. Ouço apenas boa-

Ainda sôbre os importantes acontecimentos políticos que já contava com três os parlamentares as- tos e constato ondas. De-

ocorridos na área trabalhista abordamos o deputado Eví- votos declarados, poderia severou o entrevistado -

.
duzo que o Presidente Na-

• • •

s

•
• receber também aqueles tomaram por ocasião da cional de nosso Partido de-

lásío Caon, a fim de proporcionarmos alguns esclareci-
cinco, que se reservavam votação dos vetos aos pro- ve ter sido. mal informado,

mentos aos trabalhistas e aos leitores de nosso Estado. exatamente para votar mi- jetos que beneficiavam o a serem verdadeiras certas

Sem dúvida alguma, é o deputado Evilásio Caon, um quele candidato que pudes- professora�o.. !\li foi 9u�- notícias. Não me preocupo,
dos mais expressivos líderes trabalhistas em Santa Cata- se formar a unidade par- b�ada ai. disciplina partídá- o tempo se encarregara de

.
'.... tidária. na; a Iíderança da banca- levar-lhe toda a verdade.'

rina, homem de uma conduta política irrepreensível, por- da foi traida. Foi o aviso - É verdac!e que alguns
ta-voz dos verdadeiros anseios político-doutrináriós do - Haviam tatos ariterio- prévio. elementos da direcão do

trabalhismo catarinense. res a justificar a atitude PTB pensam em "retroce-

Como Secretário Geral da Comissão Executiva Regio- daqueles' dois deputados e -'- Face a diversas noti- der no ato de expulsão?
.

"

.... também a da Executiva de cias que estão sendo tiurul- - Nada posso assegurar,

nal, e líder da bancada do PTana Assembléia Leglslatíva, expulsá-los? gadas sôbre a posição do com relação a outros com-

vem o deputado Caon, reafirmando a alta estima. e con- - Da parte dos referi- Dr. João Goulari em rela- panheiros de direção par-

sideração que desfruta nos meios políticos da terra ca- dos parlamentares creio cão a esses acontecimentos tidária. D_e mi?ha. parte
que não, pois sempre me- tentamos um esclarecimeti- afirmo, nao assinarei esse

receram toda a considera- to do líder do PTB, . que atestado de óbito.
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tarinense. ,

Da agradável palest-ra que mantivemos com o parla
mentar trabalhísta colhemos as respostas e opiniões que

seguem as nossas indagações:

_ Quais as novidades na

área trabalhista?
- Nenhuma - respon

deu. Após reunião da Exe

cutiva, a realizar-se hoje,
sob a presidência do depu
tado Doutel de Andrade, é
possível que algo novo

acorra.

A indagação se era ·Oli

não »erâaâeira a informa
ção de que o deputado
Braz Alves tinera seu nome

vetado como candidato à
Presidência da Assembléia
- afirmou:

-r-' Não. Ê uma. inverdade
acli-edemente propalada.
Não houve veto a quem
quer que seja. QuandO pela
primeira vez a Executiva
se reuniu para tratar do

assunto aquele parlamen
tar já havia pedido o seu

desligamento do PTB.

Corno a "Nota" da aire

cão trabalhista expulsando
os deputados Braz Alv'es e

raunno Búrigo destaca que
o primeiro poderia' ter sai

do candidato indicado pelo
Partido perguntamos ao

deputada Caon como isso

poderia ter ocorrido, teruio

êle dito:
_ A Executiva do PTB é

composta de treze membros.

Desses, oito tinham com

promissos com ,os deputa
dos aspirantes a Preslden

cia, e cinco não. O atual

Visita à Prefeitura da Dra. Maria
Helena Alves'

A Campanha Nacional
da Merenda Escolar volta
suas vistas para Santa Ca
tarina, onde pretende am

pliar O< rítmo de suas ati
vidades, contando ter o a

pôio das autol'idades cata
rínenses,

Para explicar o plano de

ação que será posto em

prática, visitou o $abinete
do Prefeito �svaldo Ma-

chado a sra. dra. Maria
Helena Xavier Alves, dele
gada da referida Campa
nha, que se fêz acompa
nhar do sr. Manoel Mar

ques Brandão, represen
tante de Santa Catarina
junto àquele organismo.
Sabe-se que o chefe do
executivo florianópolitano
encara com a maior sim

patia o lauvável movimen
to.

ATENÇÃO, SE'NHORES CONTRIBUINl'ES
DO MUNICíPIO

Termina no próximo sá
bado, dia 30 do corrente, o

prazo para pagamento,
sem multa, na Prefeitura
ele Florianópolis do 2. tri
mestre do Impôsto, sôbre
Jndústría e Profissões, Li

cença, Publicidade e Ates
de Economia rio Muníciplo

e Taxas sôbre Aferição de
Pêsos e Medirias e Límpesa
Pública, sôbre estabeleci
mentos comerciais, indus
triais e profissionais.
Findo o prazo, será a

crescida à cobrança a mul-
ta de 20%.

"

SOLIDARIEDADE DA UNIÃO DAS
(OOPE:RATIVAS AO IBC

A propósito de pronun
ciamentos feitos na Assem
bléia Legislativa de Sã'o
Paulo, por um de seus

membros contra a direção
do I.B.C., o Sr. Flávio Brito,
Presidente da União das

Cooperativas do agora Es-.

tado da Guanabara repre
sentante das cooperativas
no plenárío da Cofap, díre
tor da Federação das . As

sociacões Rurais do Estado
da Guanabara e membro
da Comissão Nacional da

Política Agrária'enviou te

legrama ao Sr. Renato da

Costa Lima, Presidente do

IBC e Lineu Carlos de Sou

za Dias, diretor da, autar-

quia, solidarizando-se com

aqueles dirigentes da poli
tica cafeeira.
E' o seguinte o teor da

quele telegrama:
"Aos prezados companhei

ros Renato da Costa Lima e

Lineu Souza Dias vg envio
o testemunho do meu aprê
co e solidariedade vg face
as Insólitas .acusações feitas
por um Deputado paulis
ta vg que querendo apare
cer no noticiário da im

prensa .,procurou com seus

ataques infundados atingir
a honra de tão ilustres ho
mens públicos e denegrir
tão pr9fícua obra: adminis
trativa."

Instalou-se ontem, à noite, no I Teatr
A'lvaro de

<
Carvalho,' o 111.0 Congresso Sin

dical dos Trabalhadores Catarinenses.
/ A solenidade, teve o prestígio de alt
autoridades da Capital, bem como, reuniu o

representantes sindicais de quase tôdas
cidades do Estado.

A' tarde, .houve a sessão preparatória
para a distribuição de credenciais e

.

votação
do Regimento Interno .que orientará as reu,

niões.
Os trabalhos do III.o Congresso Sindi

cal, , prosseguirão durante o dia de hoje e

amanhã, indo encerrar-se solenemente , no
dia 1.0 de Maio.

JK' Man�ou �alYar a Ponte

!

A Ponte "Hercílio Luz" - orgulho dos catarinenses'
esta-se desmílinguindo. De quando em

-

quando um veículo

afunda, como ontem, um caminhão carregado. Na semana úl
tima foi um ônibus. Mas a Ponte não vai continuar assim, ao

abandono. O govêrno federal já enviou recursos ao Estado pa
ra a recuperação da monumental obra, que iria à garra, não
fosse o Presidente JK.

. Biblioteca· P• MuniCipal:
,

'

Prefeito toma providências
Em Decreto que tomou o

número 87, Ó sr. Prefeito
Osvaldo Machado acaba de
tomar sérias providências,
com referência à Biblioteca

Pública Municipal. .

A medida vem de encon

tro às necessidades pre
.
mentes que se impunham,
e, a íntegra do Decreto é a

seguinté:
.

DECRETO N.o 87
O Prefeito Municipal
de Florianópolis, no

uso de suas aí] íbuí
ções,
DECRETA:

Art. 1.0 - A Biblioteca
Públíoa Municipal criada
pela Lei 286 de 10 de 'setem
bro de 1956 que aprovou o

convênio firmado entre es

ta Pref.eitura e o Instituto
Nacional do Livro, passa a

constituir-se órgão do De
partamento Municipal de
Educaeão sem prejuízo do
cumprjmento das cláusulas

do 'supra citado converuo.
Art. 2.° - Fica alterado

o art. 4.° do Decreto de 10
de setembro de 1956, que
passa a ter a seguinte re

dacão:
éornpete ao Diretor'
a) Dirigir todos os traba

lhos, observando e fazendo
observar as' disposições le
gislativas e regulamentares
referentes à Biblioteca.
b) Propôr ao Diretor do

Departamento Municipal de
Educação as provídências
que lhe parecerem necessá
rias.
c) Promover as aquisi

ções que considerar conve

nientes.

d) Tomar tôdas as medi
das técnicas e administrati
vas necessárias ao bom an

damento dos serviços, res

peitadas as disposições re

gulamentares.
e) Manter a ordem e a

disciplina entre os funcio
nários da Biblioteca e ím
pôr-lhes as penas discipli
nares de advertência, re
preensão e suspensão até
quinze dias.
Art. 3:° .Este Decreto en

trará em. vigôr na data de
sua publíéaçâo, revogadas
as disposições em contrário.

, Prefeitura Municipal de
Florianópolis, 26 de abril de
1960.

Osvaldo Machado
Prefeito Municipal.

Florianópolis, Sexta-feira, 29 de' Abril de 1!)60

Programa Que Serve o Povo Êxito
da Producão "sr VOCÊ FOSS,É O

,

PR.EF,EITO"
o programa "Se Você

Fôsse o Prefeito", que
Rádio Guarujá leva ao ar

tôdas as sextas-feiras, tem
sido da mior ut,ilidade pa
ra o povo desta Capital.
A PRODUÇAO G É O

MARQUES vem provocan
(11) várias providências da
Prefeitura, .inteirada, atra
vés das cartas, das reivi"
dicações de seus muníei

�ios.
Assim foi, com as medi

das postas em execucão no

bairro de -Ooquefros." aten
dendo a moradores locais;
assim, está sendo em ou-

tros locais (l'e Plorianôpu
liso
Nessa vitoriosa audícâo

os ouvintes escrevem
.

a�
produtor, sugerindo ou re
clamando medidas de- ur
!!'ellte necessidade pública
Todos os pedidos, que se
-fundam no intcrêsse cole
tivo, são anotados pelo gll
binete do Prefeito Osvaldo
Machado.

-- �--

.ce:
I·

Faculdade de Servico' Social' de
,

Santa Calarina
CONVITE

I
A Faculdade de Serviço Social dt) Santa Catarina con

vida a todos os alunos para as solenidades de inauguração
do Centro Social do SESI em Joinville, a realizar-se no

dia IOde maio.

O Departamento Regional do SESI pôs à disposição
um ônibus especial que partirá às 5 horas da manhã do
dia 1 ° de maio.

Os alunos estão convidados, também, para o almoço e

jantar de confraternização que será oferecido pelo Núcleo

Regional de Joinville.

Pede-se aos alunos interessados o obséquio de se co

municarem com a Faculdade até às' 15 horas do dia 29.

Falecimento
SR. 'DR. EMíLIO RITVMAN'N (

Colhemos, ontem, no Hospital de Caridade, a infausta
notícia do falecimento do nosso eminente conterrâneo e

particular amigo sr. dr. Emílio Ritvmann, pessoa larga
mente conceituada nos meios sociais e culturais desta

Capital.
O ilustre desaparecido, elevado por maioria esmagado

ra de votos à Assembléia Legislativa do E'stado integrou a

Constituinte de 1934, destacando-se por sua inteligência,
notável saber jurídíco e capacidade enorme dê trabalho.

São filhos do dr. Emílio, o dr. Jorge Ritvmann, ele

mente destacado na sociedade local, e Hugo Rítvmarm.

Era sogro do Professor ,Joaquim Madeira Neves e dr.

Vitor Mendes' de Souza.
.

A .noticía contristou profundamente a cidade de
.

Brusque, onde o dr. Emílio desempenhava as altas funções
de Promotor da comarca.

Os de O ESTADO, associando-se às manifestações de

pesar, formulam à família enlutada' sinceros votos de

pêsames.

Dtsse-me o nobre deputado J. Gonçalves que o sr.

Baltasar Buchle, operoso p.refeito de Joinville, ia en

derecar-me uma carta, a propósito da política de seu

grande e admirável município.
'

E ontem, quando abria minha correspondência,
ancontreí uma carta com a assinatura abreviada: B-B.

Pensei que tôsse a missiva do sr. Baltasar Buchle.

Qual nada. Ainda aquela coisa feia lá da Assem

bléia, com o Braz-Búrigo.
Já está enchendo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


