
CELSO RAMOS

Segue hoje para Joaça ..d· go em Campos
Depois de realizar entusiásticas concentrações partidárias no Norte do Estado, viaja'hoje para Joaçaba o sr. Ce Iso Ramos, vitorioso candidalo opo..

sicionista ao govêrno do Estado.
"

.

Em Joaçaba, amanhã, estarão reunidos vários dir elórios pessedislàs do Oesle, de acôrdo com o programa da c ampanha. No próximo domingo, o sr.
Celso Ramos parlicip[rá de um comí cio monstro, em Campos Novos. Além do Coordenador Geral, depulado Alilio Fonlana, eslão presentes a êsses aios parlia
dários diversos deputados estaduais e líderes políticos do E slado.

Novos
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tíca, para homologação das
negociações realizadas en

tre os grupos de trabalhos,
incluindo-se o estabeleci
mento de liberdade comer

l�iaJ entre os dois povos:
AS negociações entre bra

sileiros e soviéticos, através
das duas Comissões Ex'ecu
tívas tiveram prossegui
mento ontem tendo se reu

nido os três grupos de trã
balho sobre trigo, café e

petróleo, aguardando-se aín
da a criação de um quinto
grupo,
O rítmo das conversações

continuam ainda dentro do
regime de trabalho das
subcomissões. aue se en

contram em sessão fora do
ItamaratL· Os grupos,���
dois e três, estão ínstalaâos
respectívarnen te na, CACEX
110 IBC e na Petrobrás.
A representação soviéti

ca já ofereceu
-

vários pro
dutos para a aauisicão dos
Brasileiros, desta<cári�e
agora a oferta de exporta
ção de máquinas agrícolas
e material para a prospec
ção de petróleo.
Porta-voz do Itamarati

declarou que a Missão Co
mercial Soviética não será
recebida pelo chanceler Ho
rácio Lafer, uma vez que os
entendimentos estão sendo
mantidos diretamente com
o Departamento Econômi
co do Ministério das Rela
ções Exteriores.

sistema da legislação para
o comércio externo brasí
leíro em vigor. As negocia
ções para a conclusão des
se acordo estão se proces
sando através das Oomís
sões Executivas brasileira
e soviética, que se encon-

tram em reunião nesta ca

pital. As firmas nacionais
que desejarem importar c

exportar para a União So
viética e as russas que pre
tenderem fazer fornecimen
tos de produtos aos.mteres.,
sados em nosso País pode
rão manter conversações
diretamente, tomando-se o

crít.rto da legislação co

mercial para tais assuntos
como controlador do siste
ma.' As entidades estatais
da União Sovi.tica, "autoex
port", "Machinoexport", e

"Prodintorg" terão oportu
nidades para estabelecerem
operações de com.rcío com

empresas brasileiras que
procura rnnegocíar com 03

organismos russos.
O processo de entendi

mento comercial a ser fei
to entre os interessados
obedecerá ao mesmo siste
ma de licitacão de divisas
na Bolsa de Valores, onde
será colocada em venda, '3.

moeda-convenio para tal
finalidade. Os Interessados
deverão comprar da PVC
nas lícitações de moedas e

transformá-las, depois, em

licenças de importações.
Ainda esta semana. es�ra
se que a Secretaria Execu
tiva da' CEBRUS, por inter
m.dío do diploma Paulo
Amelio do Nascimento Sil
va, faça a convocação das
duas Comissões Executivas
do Brasil e da União Sovié-

RIO, 6 (V.A') - O Ita

maratí 'Já comunicou à
Missão Comercial Soviética
que o governo brasileiro
concorda com o sistema de
transacões diretas entre os

povos 'brasileiros e russo,

dfsde que elas obedecem ao
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Brasil Católi(o Voltado para Curitiba
guída", no rito ucraniano.
O Coro Ucraniano estará
sob a regência de monse
nhor Clemente Preima, vi
gário-geral dos ucranianos.

cia de d. Augusto Alvaro
da Silva, cardeal-arcebispo
da Bahia e presidente da
Comissão EpiséOpàl dos

Congressos Eucarísticos Na-

cionais. A conterêncía "Eu
caristia: - Fonte de Unida
de da Igreja", será pro
nunciada pela arcebispo de

Florianópolis, d. frei Feli
cio Cesar da Cunha .vas
concellos. Haverá benção e

orações pela "Igreja Perse-

CURITIBA, 5 (VA) - Foi iniciado ontem, com todo o

1 cilhantismo das grandes celebrações da igreja católíca, o

rI Congresso Eucarístico Nacional, que atraiu para Curi-,

tíba as atenções de tôda a vida católica do Pais. Já se en

contram nesta capital o cardeal-arcebispo do Rio de Ja-'
neiro, d. Jaime de Barros Câmara; legado papal, d, Arman
do Lombardi, nuncio apostólico e mais 119 bispos e arce

bispos de todo o País. O cardeal-arcebispo de São Paulo, d.
carlos Carmelo de Vasconcelos Mota, faz-se representar
pelo seu arcebispo-auxiliar, d, Antonio Maria Alves de Si-

ral do espaço ocupado pelo
Centro Cívico.

ORIENTAÇÃO AOS
FORASTEIROS

Nas várias entradas da
cidade, o Departamento de
Divulgação e' Turismo co
locou painéis para orienta
ção às pessôas de fóra. As
casas comerciais cooperam
para o êxito do Congresso
através de vitrinas adequa
das, que serão premiadas
pela Associação Comercial.
PROGRAMA DE HOJE

Hoje, às 8 horas, na

praça do Congresso, have
rá missa e comunhão pas
cal dos estudantes. 'As 9,30
horas, continuação do Cur
so Eucaristia e Caridade. 'As
16 horas. missa e comunhão
das crianças na praça do
Congresso. Ainda não estão
designados os srs. bispos
que oficiarão as missas de
hoje. 'As 16,30 h o r a s,
Hora Santa para senhoras
e moças. 'As 20 horas, se-'

gunda sessão solene do
Congresso, sob a presidên-

queira.
50 MIL PEREGRINOS
SegundO calculas do arce

bispo de Curitiba, d. Ma
nuel da Silveira D'Elboux,
estão em nossa capital cer
ca de 50 mil peregrinos de
todo o Brasil. Inscreveram
se" assegurando sua presen
ça no Congresso,' com bas
tante antecedência, oito mil
pessôas, para as quais !oi
providenciada acomodação.
As autoridades eclesiás

ticas visitantes estão hos

pedadas no Hospital de Cli
nicas inaugurado há pou
cos dias mas ainda não em

funciona::nento e adaptado

para êsse fim. Nêsse local,
foram Improvisados 200 al
tares para os bispos e arce

bispos, ocupando todo o no

no andar.

ALTAR-MONUMENTO
As grandes concentrações

do Congresso serão feitas
no Centro Cívico, em fren
te ao Palácio Iguaçú, onde
foi' armado o altar-menu
menta, Cêrca de 50 mil pes
soas poderão assistir às so

lenidades na praça, além
do espaço util existente na

avenida Barão de Cerro
Azul, prolongamento natu-

Goiás: SESI patrocina curso
. .

I
- ,. .� vas, hl.l. notícias de que as

,de PSICO' agia '�:���Si���i��� Jg��:�'
ximos meses. Entre as que
se distacam neste particu

d?� traba�h?s, da IV R��- '1att...-pode-- ser citadar' a Fe-
ll'la<? Pler�rla da In�ustr.Ia, deração das Industrias de
aq�l reallzada em janerro Santa Catarina, dirigidaultimo. De acordo com m-

pelo industrial Celso Ra-
formações provindas de mos, que começou a estudar
outras unidades federati- o assunto.

PSD-PIB
Porto Alegre, 5 (V. A.) _

Culminando os entendimen
tos mantidos entre os pre
sidentes dos Diretórios Re
:donais do PSD e do PTB,
deputados Hermes Pereíra
de Souza, João Caruso, res
pectivamente, após a re

cente conferência com a

part ícípaçâo do prof. Fran
cisco Brochado da Rocha,
secretário do Interior, ficou
estabelecida, ontem, a Co
missão Inter _ Partidária
que tcrá a seu cargo a

campanha eleitoral do ma

rechal Teixeira Lott e sr.
João Goulart, candídatos
dos partidos colígados a
presidêncía e více-presí-

dêncía da República.
A refenda comissão ficou

constituída dos srs. Hermes
Pereira de Souza e João
Caruso, como membros na-

-tos, e dos 81'S. Raimundo
Chaves, Arlindo Kunzler e

Abelardo Nacul, pelo Par
tido Social Democrático.
assim como dos srs. Osmar
da Rocha Grafulha, Mar
círio Loureiro e Ludovino
Fanton pelo Partido Tra
balhista Brasileiro.

GOIANA, (Meridional) -

Cerca de mil e quinhentos
alunos foram inscritos no

curso especial de Psicolo
gia, em funcionamento na

sede do Instituto de Educa
cão desta capital, sob os

áuspicios do Departamento
Regional do Serviço Social
da Industria. do Estado de
Goiás. Esta iniciativa, que
se repete pela décima sexta

vez, registra absoluto recor

de em matériá de matrícu
la. Maís de setecentas pes
soas além do total efetivo,
vêm' acompanhando as ati
vidades deste curso, in

cluindo-se grande numero

de futuras mestras primá-
rias, assistentes sociais e

estudantes de outras cate

gorias superiores. O pro
grama dos mais objetivos,
vem agradando aos inscri
tos, não se registrando qua
'se nenhuma ausência nos

três meses de atividades
didáticas, já que seu inicio
coincidiu com a instalação

Exposição FilatéUca Internacional
Serão exibidos selos. raros da Coleção Real A fim de proceder a dís

tribuição de tarefas, a Co
missão Intel'pa-ttidária PSD
PTB deverá reunír-sa ain
da esta semana.

Concorrerão à mesma
rílaterístaa de mais de trin
ta países, que apresentarão
algumas das mais raras e

valiosas coleções do mun
do. Os Estados Unidos con
tribuirão com 24 exempla
res de grande importância.

A .emíssâo de selos come
morativos já está impres
sa, tendo como motivo o 3°
Centenário da Nomeação
do Coronel Henry Bishop,
Primeiro Administrador
Geral dos Correios da Grã
Bretanha, cargo que lhe
permitiu lançar os primei
ros selos postais do mundo.
São nela reproduzídos 12
diferentes selos utilizados
'durante o tempo de Bishop,
figurandO entre êles não
apenas os britânicos deno
minados "Bíshop Mars",
mas ainda outros emitidos
em Nova Iorque, Cha,rles
ton, Filadélfia, Boston e

Albany, entre 1671 e 1776.
O Comité tomou tôdas as

precauções para segurar os

selos, alguns dos quais são
de preço inestimável. Os
contratos de seguro efe
tuados ascendem a quase
15 milhões de dólares.

LONDRES, 5 (U, P.) -

Acaba de ser comunicado
nesta capital que na Ex
posição Filatélica Inter
nacional dêste ano serão
mostradas algumas pági
nas da coleção .real de se

los de correio, que nunca

haviam sido apresentadas
ao público.

'

A última
....

exposição dêsse

gênero realizada na Grã
Bretenha teve lugar há 10

anos e a atual, patrocina
da pela Rainha, será apre
sentada no Royal Festival
Hall c1,c Londres, de 9 a 16

de julho próximo.

Pt ANTE Pt ...

Convídcrdos ao casamento
daPrincesaMargaret, hoje
DE T A L H E S D A C E R I M Ô N I A �a z: excluidos os quo via- padrinho, dr. Roger Gilliat.

rarao de carruagem no cor- deixará o palácio de auto-
suas visitas ao estrangei- tejo com a Rainha Eliza- móvel pouco antes da

beth e a Rainha-Mãe. Rainha - Mãe. R a i n h a
Em seguida, as damas de da Dinamarca Príncipe de

honra deixarão o �ácio Gales e mem'bros da Fa-
de automóvel para aguar- mília ReaL

'

dar a chegada da noiva na

Capela de São George. O
noivo, acompanhado pelo

LONDRES, 6 (UPIL - En
tre os 2.068 convidados ao

casamento da Princesa
Margaret com o sr. Anto
ny Armstron-Jones, na

Abadia de Westminster, no

dia de hoje, 6 de maio, fi
gurarão membros do Go
vêrno e JudiciáriO'." Díplo
matas e Jt,endeiros das pro
priedades reais, segundo a

nunciou nesta cidade o

Lorde-Camareiro.
Além de membros da Fa

mi.ía Real, ..8Ql!vidados da
realeza estr�ra e ami
gos da FamilJa· Real

�
e da

Familía do' slV Armstrong
Jones, estarão também
presentes representantes de
organizações 8ajIJ quais a

Princesa é patrona ou pre
sidente.

1'0·

Os primeiros a deixar o

Palácio de BulkinbWm de
automóvel em dírecao a

Abadia serão os Membros
da Família Real e os mem

bros da Realeza estrangei-

·%:%:SS%%%S%%%%%�%\�%%

%%%%%%%50$$%%$$%%$$$i1
CONSÓRCIO TAC CRUZEIRO �

DO SUL

�
O Deão e a congi'egacão

de Westminster receberão
os convidados reais na A
badia. O Duque de Edim
burgo, Que conduzirá a noi
va ao altar, partirá da Cla ,

rence House num cortejo
de carruagens.

Carta de Chessman:
LUlA CONTRA A PENA DE MORIEAGORA!"
SÃO RAFAEL, Califórnia,

5 (UP) - Outra carta de
Chessman, datada do dia
de sua execução, foi envia
da pelo correio a George T.
Davis, um de seus advoga
dós. Nesta nota ó condena
do diz: "Terminou a minha
longa luta mas- a sua não.
Este sistema bárbaro e ab
surdo - a pena capital -

continuará. Em nossa so

ciedade outros homens pro
ferirão a terrível sentenca.
Até .. , quando? Até que "os
cidadãos dêste Estado e

dêste país se dêem conta de
sua inutilidade. Até que se

dêem conta de que a jus
tica retribuitiva não é ne

nlÍuma justiça. Morro com

a ardente esperança de que
o meu caso e a minha mor

te ccntribuam para êste
despertar, para esta reali
zação. Sei que V. Sa. pes
soalmente fara tudo o que
esteja ao seu alcance, como
cidadão e como advogado,
para convencer seus conter
râneos do fato de que a

justiça não está sendo ser

vida e sim confundida com
a vingança e os verdugos".

Davis, ao divulgar o texto
da missiva acima, declarou
que continuará investigan
do o caso "para que o pú
blico, por fim saiba a ver

dade", e que' continuará
trabalhando "em pról da
abolição da pena capital".

O Arcebispo de Canter
bury oficiará a cerimônia.

Depois do casamento o

n_?ivo e a noiva se dirigi
rao para o Palácio � Bu
ckingharn, escoltados pela
Cavalaria da Guarda.

MELHORES LlNHI,S E MELHORES
HORÁRrOS.

Juscelino não mais
. /

iria à Argentina
PAHTIDAS DE FLORIANÓPOLIS:

Serra Leoa será unl pais independente
no próximo ano de 1961

LONDRES, 5 (UPI) - A Inglaterra
anunciou quarta-feira que outra de suas co

lônias - desta vez Serra Leoa, na costa
oriental da África - havia conseguido sua

independência. O Secretário de Colônias,
no encerramento de uma conferência cons

titucionalista, realizada nesta cidade, de
clarou que a colônia e protetorado, com ..

,2. 500 . 000 habitantes, predominantemen
te negra, se tornaria livre no dia 27 de abril
de 1961.

Os convidados reais es

trangeíros soo os seguin
tes: Príncipe Top'lislav da
Iugoslávia e espôsa, Prín
cipe Karl de Hesse. Prín
cipe George da Dinamarca
e espôsa, Prmcipe de Ho
henlche Langenbourg, Prín
cipe Maxmilian e Príncipe
Ludwig de Baden.
Entre os co!,'J}idados es

tarão os mem�os do Ga
,binete, ch�fes' de missôes
diplomáticast da Commoh-
wealth; Altos-Comissários,
e Primeiros-Ministros da
Comunidade que se en-

contram. em Londres jun
tamente com seus assis
tentes. Foram também
convidados os governadores
e embaixadores nos países
da Commonwealth onde a

Princesa se' hospedou nas

Convair
Diáriamente às O,30 - Direto a São Paulo

e Rio,
its 18,00 - Para Pôrto Alegre

RIO, 5 (V. A.) - Ao con
trário do que anunciaram
fontes ligadas ao Ministé
rio das Relaçoes Exteriores,
da Argentina, segundo te
legrama chegado daquele
país, não mais irá o pre
sidente do Brasil àquele
país, devendo ser represen
tado por uma delegação
composta pelos ministros
Horácio Láfer, -Marechal
Odílio Denys, Almirante.
Matoso Maia e Brigadeiro
Correia de Melo, e pelo pre
sidente da Academia Bra
sileira de Letras. A notícia
foi oficiosamente confir
mada nesta cidade por
fontes ligadas à p1'esidên-
cia da República.

.

Douglas
Diáriamente às ';' ,30 - Para Curitiba,

S. Paulo e Rio.

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

Rio.

/
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·:.:�b����fff���:����:f'l Ensino gratuito e o�rigatorio
,

é umadasmetas doMal. LoU
JOSÉ DINIZ, Presidente da I um homem de bem_e c�mp�e República, como é evidente,

Cruzada de Orientação Tra-
. o que promete, nao e pOIS, executará a meta anunciada

balhista um aventureiro que anda naquele conclave partidário
mentindo para angariar vo- de maior repercussão nacío

Graças a Deus, surge um tos para se eleger Presiden- nal.

homem com um programa te. Essa meta do Mareéhal Aliados PTB-PSD como

Nóbre- que atende as necessidades prometida aos trabalhistas sempre foram, é a quarta
do povo principalmente das em sessão solene no Palácio vez que vêm à liça para dís

da Fonseca massàs' menos favorecidas Tiradentes, é um juramento, putar mais uma sucessão

que precisam de' escolas pa- igual ao que S. Excia. pres- : Presidencial da República,
ra os seus filhos. Ésse ho- tau perante a bandeira na- tendo como s�us candídatoa

mem é o Marechal Henrique cional no dia em que recebeu os senhores Marechal 'I'eíxeí

Teixeira Lott que, no seu sua espada de aspirante a ra Lott e Dr. João Goulart,
programa de@vêrno apre- oficial, no qual prometera obedecendo a mesma linha

sentado á Convenção do defender a Pátria com a pró- das lutas anteriores". sempre
Partido Trabalhista Brasi- pria vida.' Entre um e outro vitoriosos. O Senhor João

[eira, prometeu ensino gra- juramento não há díscre- �oulart mui�o. te� se d�bl-- sr. Anízío Evaristo de
tuito e obrigatório. A pro- pância na vida militar e cí- tído para reívíndícar díreí-

___s_r_._J_a_�_m_e_c_a_r_n_e_ir_o s_o_u_z_a -:-_
messa do Marechal é uma I vil do Marechal, � S. �xcia. tos sagra�os dos trabalhado-

realidade porque S. Excia. é uma vêz na Presidencía da Ires consignados na Carta

Flor·lano'polis ------------.-�- - Magna õe 46. Quem desco-
nhece a luta dõ Presidente
do PTB para atender as rei

vindicações das classes tra
balhistas pensa talvez que
.s. Excia: é um displicente
ou apático aos trabalhado
res. E' o contrário, o chefe
trabalhista é um baluarte
na defesa dos trabalhadores
e enfrenta situações difíceis
para atender o povo expelia
do nos seus direitos.
A união PTB-PSD signifi

ca muito bem o que preconí-'
zava Vargas -

congraça_1menta de todos os brasilei
ros para melhor servir o

Brasil -, e é baseado nesse'

prtncípío de sã ·e boa moral

que Lott e Goulart acerta
ram seus' relógios para a no-

':,� ll�ta ��cessória, certos da

I'Lona, ja consagrados pela
maioria dos brasileiros. A
.nda do Marechal à São

SR. ADOLFO CHIERIGRINI - sr. João Gomes de

JUNIOR ga
Transcorre hoje o ani- - sr. Augusto

versário do sr. Adolfo Chie- Barbosa

righini, funcionário aposen-j - sr. Adolfo C. Junior ..

tado da firma Carlos Hoep- - sr. Newton Nocetti
- sr. Dalmiro C. Andrade
- sra. ouu« Oliveira Rosa

- sra. Hermozila Lopes Ma-

fra

cke.

Ao distinto aniversariante

as felicitações de O ESTADO

menino Reinaldo Wen
dhausen Filho

o "Dia das Mães" em
Há quase quinze dias que as vitrines dos grandes esta

belecimentos comerciais do Rio e de São Paulo estão su

gerindo e sugestionando a compra de presentes para o

"DIA DAS MÃES".
O nosso comércio ainda não soube dar o destaque me

recido à data. na qual o mundo inteiro, homenageia a ex

celsa criatura a quem tudo na vida devemos.

Todavia, o nosso comércio está p�feitamente em con

dicões de cooperar 'para ó festejo condigno dessa data.

Mercadorias de alto bom gôsto não lhe falta. Para exem

plo citaremos o maravilhoso sortimento apresentado pe

los Estabelecimentos A Modeln.

QUARTOS PARA ALUGA'R
AI.UGA-SE QUARTOS. PREÇOS
TF.ATAR COM FLÁVIO NESTA

RíODO DA TARDE.

ÓTIMOS

REDAÇãO,

--_.__ ..._--_.�---_._----

CLUBE DE IMPRENSA' ,JUNIOR
Os associaCIos do Clube de Imprensa Junior, re

centemente instalado nesta Capital, ficam convocados

para uma reunião, que se realizará na próxima segunda
feira, dia 9 do corrente mês, no Restaurante do Querên
cia Palace Hotel, às 20 horas.

Florianópolis, 5, maio de 1960

Acy Cabral Teive' - C. A. Silveira Lenzi

SECRETARIOS

D'R. BIASE FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

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

STUDIO JURíDICO
Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado de

Mauricio dos Reis - advogado
Norberto Brand -- advogado

Correspondentes: Rio de Janeiro

São Paulo

Buenos Ai,'es

Londres

Man spricht Deutsch
English spoken
On parle français

OSVALDO MELO
ANONIMATO - Ultimamente tem chovido cartas di

rigidas a esta coluna tratando de varias assuntos atinentes
á vida desta Capital e que não têm merecido minha aten-

ção.
,

É natural esta atitude desde que voto verdadeiro re

púdio a esse sistema de esconder-se quem escreve sôbre a

mascara dõ anonimato.

Além disso quem não deseja aparecer de público com

o sem nome para justificar e se tornar responsável pelo
que diz e não assina, joga num passa moleque as culpas
sôbre quem assina como nó meu caso.

Minhas cronicas trazem meu nome e o que assino di

go sob minha responsabilidade.
Saibam todos mais uma vez que :não respondo a ano

nimatos como tambem, que não publicarei nesta coluna

qualquer carta ou assunto cujo autor não tenha a cora

gem de assinar seu legítimo nome.

Ainda ontem, publiquei na integra, a carta que o Eng.

Schmieglow escreveu a propósito de minha cronica sobre

a Ponte e Placas.

Isto é da ética profissional.
OPERACÃO LIMPEZA - A Prefeitura promoverá nos

dias 6 e 7 do corrente, uma limpeza geral do canal da

Avenida Hercílio Luz, mobilizando para isso, mais de trinta

operários segundo estamos informados.

Aliás esse trabalho já estava se fazendo sentir, dadas

as condi�ões em que se encontra/aquela obra de higieni

zação da Cidade.
Tambem é bom apelar para os moradores daquela zo

na para (ue não transformem o canal em depósito de li

xo como habitualmente vem acontecendo.
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TEATRO INFANTil
Dia J, domingo, às 16 horas, no Teatro A'lvaro de Paulo para inaugurar os co-

Carvalho. o 'Tea'.ro rio Estúdante apresentará PIMPI. mités interpartidários do

Ingrescs a partir de hoje, na bilheteria (lo Teatro. PC:.-:.' e do PTB, foi uma de-

Preços Crianças cr$ 15,00 e adultos cr$ 30,00/ 1':1onstração eloquente do

:1:,,_,,,tígio dos candidatos,
"cnda o Marechal sido car-Iregado nos braços do povo'

de paulista. O mesmo não acon-I
de teceu com o senhor João

Goulart porque S. Excia. não
pode comparecer por ter que
estar no Rio para receber o

presidente do Senado Ale-

ÓTIMA OPORTUNIDADE
Importante Companhia distribuidora de petróleo,

âmbito internacional, precisa para admissão imediata,
Viajante para o Oeste Catarinense.

Os candidatos deverão possuir bastante experiência,
boa apresentação, aparência e, pelo menos, 25 anos de

idade e instrução secundária completa. Salário fixo, comis
sões e despesas de viagem.

Interessados deverão dirigir-se pes�oàlmente à rua 15

de Novembro; 129" - Ponta 'do Leat ---' �treito.

mão.
Mais uma vez o Marechal

Teixeira Lott repetiu o que

prometera aos trabalhistas
ensino Obrigatório e gratui
to, tendo essa reafirmação

Os funcionários do Banco do Brasil SIA, convidam causado otima ifUpressão em

os parentes e amigos de seu extinto colega DR. MANOEL tôdas camadas SOCIaIS de

SILVA (Maneca) para a missa de SÉTIMO DIA que, em, São Paulo. Sobe dia a dia o

sufrágio de sua alma, mandarão celebrar no próximo prestígio dos candidatos do

c:ia·7 (sábado) , às 8 horas, na Catedral Metropolitana. PSD-PTB, e segundo se ouve

----------0-.
- de bôca em bôca aqui na

DR M Iii a.aOE' SILVA paulicéi�,. a vi,tória de Lott- I
• tH'!1. �...

I Jango
ja esta assegurada.

A Admintstraçâo do Banco do Brasi� SIA, desta _oa. Essa previsão é um �stímu�o
pltal, convida os parentes, colegas e amigos do extinto para os adeptos dos candí
DR. MANOEL SILVA (Marreca) para a missa de SÉTIMO datas, mas não é com previ
DIA, que mandará celebrar às 8 horas do próximo dia 1 são que se ganha eleição, é

(sábado), na Catedral Metropolitana, em sufrágio de sua preciso pois, trabalho ,e

alma. muito trabalho para a vító

ria total.. por isso, é neces

sária a união de todos bra

sileiros, cabendo a cada um

ir de casa em casa e de lar
_

em lar, fazer ver ·e sentir as

A Diretcria do Sindicato dos Empregados em Esta qualidades d:. Lott-Jango,

hllecimentos Bancários. no Estado de Santa "Catari�a. dos seus l?roPosltos con:o .fu
convida os parentes, amigos e colegas do extinto �outor I turo Governo �a Republ���MANOEL SILVA (Maneca) para a missa de SETIMQ I

O futu�o Governo de S

6IA que, em sufrágio de sua alma, mandará celebrar no
I t.a catal'l,n� segue a mesma

próximo dia 7 (sábado). às 8 horas na Catedral Me-I lmha polítíca de Lott-Jango,
e sendo o Senhor Celso Ra-

t+opolítana.
mos o candidato natural do

Florianópolis, 4 de maio de 1960

ALr O HERMELINO RIBEIRO Presidente
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• CONVITE

DR. ' MANOEL SILVA

povo catarinense, urge a

união do PSD-PTB para ês

se objetivo de interêsse do

Estado e da Nação, a fim dr
I

Santa Catarina retornar a

sua situação histórica, man
tida por longos anos pelos
preclaros brasileiros, Vidal

Ramos, Felipe Schmidt, Her- -

.

:ilio Luz e Nereu Ramos,
que tudo fizeram, como na

�ionalistas para engrande
cer o Est�do. Celso Ramos,
como todos sabem, é um

homem ,de bem e possui qua
lidades suficientes para as

sumir a governança do Es

tado de Santa Catarina. E'

mister, portanto, a umao

dos catarinenses (PSD-PTB)
em tôrno do candidato Cel-
so Ramos.

APED ITIVOS �,,�
�USIC'A DOS

'

\ DIARIAMENTE DAS /9�s28HS,
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Fique firme e assine a lista;
Mas vota -em CELSO e terás
Bom govêrno PESSEDISTA.

A LISTA DA COAÇÃO
A lista' de adesão "expontânea" dos funcionários

estaduais à candidatura Irineu, está ocasionando

desfalques nos reduzidos orçamentos dos que perce
bem salário fome e levando ainda mais- desconforto
aos que não quase nada. Não queremos impedir que o

senhor Irineu conte com o auxílio necessário à sua

campanha, por isso sugerimos: parem com essa lista
pobre que pobresa produz, e façam outra para que
assinem com três meses de vencimentos os Secretários,
os Deputados, os Chefes de Caragem, os Ministros do
Tribunal de Contas, os possuidores de "bicos", uns
certos aposentados enfim todos

.

aqueles aos quais a
UDN concedeu as privilegiadas sinecuras e que por
isso ganham substanciosamente 'bem, percebendo o
necessário e mais supérfluo.

Nessa base ninguém censurará listas pró-candida
tura de quem quer que seja.
A QUANTOS CHEGAMOS... ��

Reportamo-nos ontem a uma nota desairosa para ia polícia catarinense e que joi publicada no Diário de
Notícias. Sõbre o mesmo assunto, transcrevemos a

se-Iguir outra publicada pelo Corrêio da Manhã de 27
último:

RECEBIDOS A BALA PELOS POLICIAIS CATA
RINENSES - PôRTO ALEGRE, 26 -.Notícias prece-

!dentes a cidade de Tôrres dão conta de um incidente
ocorrido entre policiais desta Capital e do Estado de
Santa Catarina, registrando, inclusive, um tiroteio, do
qual, felizmente, não há vítimas a lamentar.

a jato teve origem na âescarça do navio "Avai",
que se encontra encalhado nas proximidades da ilha
do Lôbo, e que, segundo as mesmas notícias, estaria
sendo ejetuada por elementos da Polícia catarinense.
Procurando impediT tal ato, policiais desta Capital,
sob comando do inspetor Edgard, que ocupa atual
mente o carço de delegado de Tôrres, toram recebi
dos a bala pelos policiais catarinenees, O fato foi le
vado imediatamente ao conhecimento da Secretaria
de Segurança, bem como à Chefia de Polícia desta
Capital, em face da crise çeraâa entre as autoridades
poticiais dos dois Estados .. (Asp.)

Assim, de nota em nota, de notícia em notícia, a
polícia catarinense está se tornando nos demais Esta
dos como coou. de ladrões arvorados em autoridades. A
tanto a UDN mos tem lectuio com o seu tuuutrinrui
menta político. De há muito que. o policiamento de to-
do o interior deveria .estar entregue a elementos ca

pacitados e responsáveis profissionalmente. Ao que
dizem, Amtntas, como hoje o seu sucessor em Lages,
são oficiais especialistas, incompetentes, portanto, pata
a junção policial que cabe aos oticiais de curso reçu
lar de polícia. O delegado de Sombrio um civil que não
tem nem o curso primário completo, está' na elevada

�posição apenas porque é apaniguad6 do senhor Afonso
Ghizzo.

Com essas e outras, Santa Catarina ganha lá fó
ta toros de velhacouro ele piratas. Por isso, daqui,
mais uma vez, o nosso apêlo ao senhor H.H. para que
jaça um expurgo dos irresponsáveis e incompetentes,

R a fim de que a nossa polícia não venha a sofrer no

t3 vos vexames .

CONFUSÕES
Com o título UMA \TELA A DEUS OUTRA AO

DIABO o Correio da Manhã deu a seguinte nota:
Finda a reunião, foi aprovada noção redigida e

aprovada pelos, governadores Juracy Magalhães, Cid

Sampaio e Herioerto Hülse, na qual o partido- "reco
nhecia os esforços e dedicação do presidente Maga
lhães Pinto''', mas também mantinha confiança "na

atuação dos srs. Carlos Lacerda, Bilac Pinto e Bene-

dito Calazans, integrantes da Comissão incumbida de

dirigir a campanha eleitoral da UDN".

Entenderam? Não? Ninguém entende mesmo. Os

lanterneiros são mesmo é confusos a correrem de um

para outro lado como terneiros guachos berrando por

tetas de alheíos úberes.
.

,

Aqui e no Federal,
Anda a U.D.N. "beruia";
Ela já se sente mal,
Já perdeu essa disputa.

"mUmm"''''
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'DIA DAS MÃES - '8 de Maio ,de 1960
Palestras

preparado o grande
Dia das Mães

Local: Colégio Coração de Jesus

Dia 4 de maio às 20 horas -

Tema: Cinema e Educação
I

Jorge Pinheiro I

Dia 5 de maio às 20 horas -

Tema: Mãe, primeira éducadora

Dra. Emiliana Eimas Cardoso da Silva

Dia 6 de maio às 20 horas -

Tema: Catequese na Família

Pe. José Edgar de Oliveira

Dia 8 de maio às 7 horas -

Páscoa das mães na Catedral Metropolitana, na missa

celebrada pelo Revmo. Pe. Francisco de Sales Bianchini.

P A 'R T I ( I P A ç Ã O,
PAULO R. DE AQUINO LUCI ,GAYGNETT ALVES

E E

NADIR R. DE AQUINO AGENOR MANOEL ALVES

Participam aos parentes e pessôas de

suas relações, o contrato de casamento

de seus filhos:

MÃRIO NELSON e

NOIVOS

F1orianópolis, 24 de Abril de 1960

ELIETE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Peço nos

boas cosas- do ramo

as famosos

canetas

DIADEMA· REGENT

Uma

AGORA

FABRICADAS NO

BRASil

FLORIANóPOLIS, SEXTA-FEIRA, 6 DE MAIO DE 1960

Enceradeira
Batedeira
SUPER ARNO

de mesa

658,00mensais

NOVA ARNO
00

998, mensais

Super Moedor
PICADOR ARNO
349,°0mensais

PEREIRA OLIVEIRA
#Ia

IKMAOS GiAVAM'

a

'�"'"'sêrvicõ"!··"Miiiiã'r""
• "Tribunal d'e Justiça

NA SESSÃO DO TRIBUNAL do prosseguimento do pro- 7) Mandado 'de seguran

PLENO, REALIZADA NO cesso. Sem custas. nO 238, da comarca de .toin-
DIA 27 DE ABRIL DO COR- x x x vílle, em que é requerente
RENTE, FORAM JULGADOS 5) Habeas-corpus nv 3.102, 'Transportadora R o d o f i e 1

OS SEGUINTES FEITOS: da comarca de Urussanga, Ltda. e requerido o Dr. Nor
em que é impetrante Juci berto de Miranda Ramos,
Araújo Mello e 'paciente Zal- Juiz de Direito da lá. Vara
mil' Gabriel. Del Ponte. Re- Relator o Sr. Des. ARNO

lator o Sr. Drs. ADÃO BER- HOESCHL, decidindo o Tri

NARDES, decidindo o Tribu- bunal, por votação unânime,
nal, por votação unamme, não conhecer do pedido por
conceder a ordem, sem pre- intempestivo. Custas pelo
juízo da renovação da ação impetrante.
perante o Juízo competente. x x x

Sem custas. 8) Ação rescisória nO 52,
x x 'x da comarca de Itajaí, em que

6) Recurso de habeas-I
são autores Osmar posé Ber

corpus nO 488, da comarca de nardes e outros e ré Libania

Laguna, em que é recorrente Lopes de Mello. Relator o Sr.

o Dr. Adib Abrahão Masssin I Des. BELISÁRIO COSTA, de
e recorrido Incidônio Alfa., cidindo o Tribunal, por vo

Relator o Sr. Des. HERCÍLIO tação unânime, julgar proce-
j

MEDEIROS, decídíndo o Tri- dente a ação, para anular a

bunal, por votação unânime, ação de usocapião desde a

conhecer do recurso .e negar- citação inclusive. Custas pe
lhe provimento, para con- la ré.
firmar a sentença recorrida. JAZiam Gonzaga Prazeres,
Sem custas. Impedido o Sr. Enc. da Jurisprudência.
Des. TROMPOWSKY TOU - VISTO:
LOIS. Paulo Gonzaga Martins da

x x x Silva, Secretário.

1) Habeas-corpus nO 3.105,
da comarca. de Lajes, em que
é impetrante o Des. Mário
Teixeira Carrilho e paciente
Jorge Neves Bleyer, vulgo
"Lirico". Relator o Sr. Des.
HERCÍLIO MEDEIROS, deci
dindo o Tribunal, por vota
ção unânime, denegar a or

dem impetrada. Custas pelo
impetrante.

"Campanha do A
listamento Militar

em 1'960"

Associação Rural de Florianópolis
(Secção de 'Avicultura)

A secção de Avicultura da : Pulornse, apresentados pe

Associação Rural de Flori'a- I ríodícamente pelos propríe
nópolis informa a todos os tários das referidas cri·f;l,-
avicultores residentes na

I

ções,
Ilha e municípios vísínhos

que acaba de receber uma No momento, a Secção de

grande quantidade de "pln- Revenda da A.R.F. dispõe de

tos de um dia", da raça New cerca de 1.500 pintos de um ,

Hampshire, procedentes de dia, Os quais poderão ser

Granjas idôneas, não. só de vendidos mesmo aos peque
Santa Catarina (Lajes e Vi- nos criadores que não sejam
deira), como também da sócios da Associação Rural,
Granja Botiatuva. de Curiti- mas que, embora com peque
ba : nas críacões de "fundo de

A aquisição de pintos de \ quintal": desejam cooperar
taís granjas é feita medían- I para o desenvolvimento .fIa
te atestado negativos da I Avicultura em nossa terra.

"JOVEM, VOCt: JA SE

ALISTOU PARA O SERVIÇO
MILITAR?

Há ínterêsse em que to

dos dívulguen. a Lei do Ser

viço Militar, Estabelecimen
tos de ensino públícos e par

ticulares fizerem referên

cias elucidativas a êle:
Todos os brasileiros s.ão 0-

xxx
brigados a prestar a Pátria, 2) Habeas-corpus nO 3.107,
na forma da Lei, o tributo da comarca de Florianópolis,
do Serviço Militar, segundo em que é impetrante o Dr.
suas habilitações e condiçõe� Sylvio Eduardo Pirajá Mar
de capacidade. (Art. 25 da Uns e paciente Irany Santos
Lei do Serviço Militar). To-

Machado. Relator o Sr. Dr.
do

.

brasileiro alistado, ou ARNO HOESCHL, decidindo
não, deverá considerar-se o Tribunal, por maioria de
convocado para o Serviço votos, denegar a ordem -im
Militar no ano civil em que petrada, vencidos o Sr. Des.

completar dezoiito anos de Arno Hoeschl, Relator e Fer
idade independe-nte de Aví- reíra Bastos. Custas pelo ím
S080 ou Notificações. (Art. petrante. Designado para la-
34 da Lei do Serviço Miltar). vrar o acórdão o Sr .. Des,
Todo brasileiro. alistado ou Hercílio Medeiros.

revista, 'que mudar de do- x x x

mícilío, deverá eõmunicar 3) Habeas-corpus nO 3.108,
dentro de (trinta) dias, pes- da comarca de Lajes, em que
soalmente, ou por escrito. à é impetrante o Dr. Jorge
CR Art. 113 da Lei do Ser- Barroso J;i'ilho e paciente
viço Militar). Washington Nicolau. Rela-
'Os convocados que pos- tor o Sr. Des. MAURILio

suam documentos militares. COIMBRA, decidindo o Tri
devem ter o máximo euida- nunal, por votação unânime,
:lo para não o perder, esta- denegar a ordem impetrada.
rãc contribuindo dêsse modo Custas pelo impetrante.
para efícíêncía de sua Cír

cum crição de Recrutamento,
e IH: 1'9 o seu próprio bem.

x x x

4) Habeas-corpus nO 3.109,
da comarca de Lajes, em que
é impetrante o Dr. Wa�ter
Tenório Cavalcanti e pacien
te Hercílio Henrique Cervi.
Relator o Sr. Des. IVO GUI

LHON, decidindo o Tribunal,
por votação unânime, conce

'-------------- �er a ordem, se�m prejuízo

'", TEL�. TIJOLOS �
CAL E AREIA

IRMÃOS BITENCOURT
C"'I� 8AOAR6 • fONE aOI

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI
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�Ã Partir de 1961 o Torneio Rio-São Paulo voltará -a-�e;-
,

disputado por o-i to
RIO, 5 (v. A) - O Tor-I quema, somente oito clubes

neío Rio-São Paulo sofrerá participarão do certame,
radical transformação. Do- sendo quatro do Rio e outro
ravante, será disputado por tanto de São Paulo. Além
apenas oito clubes .terá dois disso, a disputa seria em

turnos e eliminatorias. turno e returno, sendo o prí
A idéia não chega a ser no- melro em carater eliminató
va, mas antes era uma idéia rio, sobrando dois ou quatro
e agors já entra no terreno disputantes para o turno fi
da concretização. E para nal. Acredita-se que assim o

isso, o Departamento Técni- Torneio se torne mais lute
co de Futebol da Federação ressante.
Carioca de Futebol, aten- E assim que seja elabora
dendo a uma sugestão do do em seus mínimos deta
presidente Antonio do Passo, lhes e regulamentação, a en

já elaborou o esquema para I tídade carioca enviará, sua
o novo método da disputa do congênere paulista para a

citado torneio. E por esse es_! final aprovação.

( I u b es

, II yolta ao Morro em Bíciclela continua elD�olgaD�o
T 1 vem o s conhecimento lizada e realizada pelo De- versas cidades do "interland" I gem manifestou desêjo de lômetros. Régenis Proclurumti créte titular e por certo te-

através de conversa que partarnento Esportivo da Rá- catarinense, tudo fazendo, formar uma equipe para A GUARUJA' HOMENAGEA- Longe de nós a pretensão ríamos vencido. Entretanto
mantivemos com desportís- dia Guarujá, está desde já crêr que o êxito da ILa Pro- participar da Segunda Prova RA' DIVERSOS DESPOR- de "sabidos", infelizmente faltava vergonha na cara ...

tas do interior do Estado que despertando o entusiasmo va Ciclística Volta ao Morro, Ciclístic:::. a se realizar em TISTAS aconteceu para o futebol bra- Ademais, infantilmente o
a II.a Volta ao Morro, idea- nos meios esportivos de di- a se realizar no próximo dia junho, sob o patrocínio da A exemplo do que aconte- sileiro o que temêramos e Brasil jogou fora a sua in-

26 de Junho, em nossa ca- fábrica de bicíclétas Monark. ceu em junho de 1959, o De- prevíramos com ampla ante- vencibilidade de 12 prélios
pital, atinja um índice supe- Walter a�bl1ou ainda que já partamento Esportivo da Rá- cípação o fracasso de mais em campeonatos Panamerí
rior ao da La Prova. se encontra em movimento dia Guarujá, estará homena- uma jornada da CBD, com a canos; permitiu "pediàtrica
FALTAM CINCOENTA E para formar .uma equipe geando diversas autoridades utilização da conhecida "so- mente" que a Argentina au-

TR-S DIAS PARA A GRAN I t d b d t·
.-

d lucão estaduana". Trata seE -

I posan c, capaz e em repre- espor isvas, por ocasiao a -
- mentasse a sua diferença de

DIOSA PROVA sentar o ciclismo ilhéu na realização da Segunda Prova da Seleção Gaúcha, repre- vitórias no cartél geral, jus-
A Segunda Prova Ciclística magna maratona de 42 qui- Ciclística Volta ao Morro. l seritants do Brasil no III tamente agora que estamos

lt M d
. Panamericano de FutebolILa Vo a ao orro, evera , em condições de diminuí-la

ser realizada dentro de 50 recentemente disputado na pela melhor fase técnica que

.No próximo dia 26 de junho a Rádio Guarujá, estará dias. Dela deverão participar M.AIZOLA, QUARTO GOLEA'DOR Costa Rica.
o nosso futebol atravessa; e

realízando a II.a Prova Cíclistíca Volta ao Morro sob o meia centena de pedalístas ], A relatividade do conceito deixou de Se firmar no plano
patrocínio da fábrica de biciclétas Monark. O aconteci- do Interior do Estado e mais MILÃO, 5 (U.P.I,) - O [o- 23 golos desde o cornêço do supra emitido é' evidente. internacional na defesa do
menta esportivo que promete constituir-se na maior rea- uma centena de ciclistas da gador argentino Omar Si_I campeonato, seguido do ío- Desde que se analise a atua

lização esportiva do Estado, de 1960, deverá contar com ilha, inclusive o campeoníssi- vorí continua liderando a
I
gador . do Paí sde <"Galles, çâo dos sulinos, como Sele

duas centenas de atlétas, com equipes bem treinadas que mo Samuel Santos, a maior lista des ar'ilheiros do cam-, John Charles, também per ção do R. G. do Sul, nada de
\ irão de todos os pontos do Estado, em busca dos valiosos expressão do ciclismo em peonato da 1.a Divisão, a-' tencente ao Juventus, com anormal em sua satisfactória

prêmios que estarão em disputa. Joinville que abiscoitou o nossa metrópole de todos os pós a vigésima-nona, 1'Oda-122 golas, do sueco Kurt campanha.
título na primeira competição realizada em 1959, deverá tempos. da.

I
Hamrin. cio Fiorentina, com Porém, isto é pouco. Não se

estar presente com uma equipe poderosa, capacitada a SAMUEL SANTOS AFIRMOU 18, e r1.0 brasileiro Mazzola, pode negar que acima de tu-
manter o título conquistado. Também Itajaí, Blumenau e QUE PARTICIPARA' O meia-esquarda do z» Ju- i da A, C. Milão, com 17 ten- do lá estava jogando a Sele-

Lajes, aqui estarão lutando com os pedalistas florianópo- O consagrado corredor Sa- vontus, de Turim, mar�QU tc�. ção A do Brasil, campeã do

lltanos, pela conquista de campeão' dà Segunda Prova Ci- muel Santos, dentro de bre- mundo. E sob êste prisma
clística Volta ao Morro, num percurso de 42 quilômetros. ves dias deverá iniciar seus que Se considere, foi fraquís-

---

...
--- treinamentos com vistas a PARTIU A CARAVANA J 'K sima a apresentação dos co-

Dentro de 44 dias aproximadamente, teremos as elei- sua participação na II.a VaI" '. tlJ. } ••
mandados de Calvet.

cões para a Presidência da Federação Catarinense âe Fu- ta ao Morro, que êste ano te- FinaImente, domingo às uma completa cobertura de Na essência, é preciso que de uma vêz por tôdas, pa-
tebol. Dos atuais candidatos apresentamos nosso integral rá corno patrocinadora a fá- 8 horas, partiu desta Capital tão magnífico raid. se assinale mais uma vêz a' rem os Cartolas, com estas

(pôio ao sr. Osni Melo, atual Presidente e candidato a

re-\
brrca Monark, que �f�rt�rá a Caravana Presidente J. K. A Caravana Presidente culpa é inteiramente da c�n-I' soluções estad,,:ais! Até hoje

eleição. Não só apontamos como o candidato ideal para !1O vencedor uma bícicléta, Santa Catarina - Brasilía, J. R·, Santa Catarina federação Brasileira dos
I pouco

nos serviram. Afora o

continuar a dirigir o destino da F.C.F., como também, bem corno, ao segundo colo- que, em 3 meses e 2q aras, Brasília, é composta dos jo- Desportos, que através dos
I
"scratch" Gaúcho,.. que ga

acreditamos ser o sr. Osn» Melo o melhor dos candidJatos I cada, que assim também se- percorrerá o trajeto .: entre vens Valdir de Oliveira, seus altos mentores, encabe- . nhou no l'4éxico� às demais

entre os que até agora se inscreveram para a disputa da rá presenteado com uma bí- Plorían-cópolis e J3r!ts.if(a, a Adilson P,assos Costa e Mau- çando a lista o Sr. João Ha-I seleções estaduaís ficaram

presidência da F.C.F .. O sr. Osni Melo, reconhecemos, tem cicléta. Falando a reporta- Capital do SECULO. ri Hilário Lapa, além do velange, inescrupulosamente aquém da expectatíya. Isto

,JS seus defeitos, os seus graves defeitos. Todavia, êstes são gem, Samuel Santos manítes- A partida, efetuada de- cronista Lomâgos. não vacilou em' enviar uma numa proporção de 5 para 1

.m. números muito reduzidos em comparação as suas uir- tau desêjo de vencer a com-
fronte 'St nossa

.

Prefeitura Infelizmente, como

sem-I' seleção que nem de longe re- a nosso desfavor. t
iiubes. lnegàvelmente, o sr. Osni Melo, merece o voto de petição estadual, pois para

Municipal, numa 'sincera e pre, todas as inciativas são presentava o ,pOderio fute-
.

Fá'eil deduzir-se que' não é

tôdas as Ligas. Suas qualidades, seus esfôrços e sua capa" isso irá se submeter a intenso
justa homenagem ao Exmo. empanadas por pequenos se- balístico verde-amarelo, pa- por lógica, nem pelo amor às

cidade de direcão, foram, durante êstes oito anos que pre- treinamento, Yisà.�do adquí-
Sr. Õsvaldo Machado, d1gno nões. Desta feita, foi a au- ra um torneio que demanda- cores verde-amarelas das

stâe a Entid.ade da rua Tiradentes, devidamente analisa- rir sua melhor condição fi- sêncía compléta, e inexplí- va maior preparo de nossa suas camisetas, que a CBD
e diligente Prefeito da Ci-

elas e pesadas. Eis por que apontamos o nome d'e Osni Melo sica. cável do Govêrno do Esta- parte. fêz o .que fêz.
dade esta forma, viu recom;

Para ser o escolhido das Ligas, nas eleições a se realizarem OS IRMÃOS DE SAMUEL elo, que nenhum auxílio
pensadas as atitudes toma-

em junho próximo. Além do mais, é bom' que se jrize, que DEVERÃO TAMBÉM PAR- prestou a Caravana Presí-
'<, das para com a mencionada I

acreditamos piamente na reeleição do sr. Osni Melo, pois TICIPAR dente J. K., Santa Catari-
caravana, bem corno .teve,

as Ligas bem conhecem as qualidades do atüai presidente. A, família Santos, ao que na - Brasília.
. na partida da capital barri-

Portanto, digpensa maiores comentários as qualidades do tudo indica deyera se insere-

d ga verde, c sincéro abraço
.';1'. Osni Melo, candidato a reeleição da Presidência da FCF. ver para a disputa a sensa-

___
.. ,

cional prova ciclística lI.f!, dos caravaneiros, que obtí-

O campeonato regional da capital continua na sua Volta ao Morro, uma premo- veram. com sua Excia.: os

teci t di d t
.

d Pí 1
.

a Isto roí o recursos necessários para a
marcha, sem apresentar um acon ecimen o igno e no a. çao a 101 eir .

Partidas fracas, sem que as equipes disputantes, conse- que podemos concluir, a res

?;uissem apresentar um dtmo de jôgo, pelo menos regular, peito da conversa que man-'

aceltáveL Os jógos disputados até agora em matéria de ti�emos com Samuel Santos.

)adrão técnico têm sido deploráveis. Os chama'dos gran� WALTER LIVRAMENTO, ÁZ

ies também não conseguiram agradar. Figueirense, Aval DO CICLISMO FORl'4ARA'
, Paula Ramos, nas suas apresentações deixaram impres- UMA EQUIPE

sões pouco 'recomendáveis. Vamos vêr se nos próximos jó- O conhecido ciclista Wal-

gos, os clubes possam render mais e logicamente efetuar ter Livramento, em conversa

presentaçõ,es dignas de seus passados. que manteve com a reporta-
��----------�--------�--------�-----------------"--------------------------

cone: etízaçâo de tão gran
dioso feito. qual seja, a ver

dadeira maratona Flo'l'ianó

polis - Brasília.
A Rádio Guarujá, devida-

mente representada na pes

sôa de LOMAfWS, que dia

.l'iamente, apresentará seus

boletins, elando, desta forma,

Ety1 JUNHQ E O€ZEMBRO OE CADA ANO V SIA

SERÁ UM PROVAVEL ':El.1ZARDQ DA CAMPANHA

'Sf.1l TALÃO VAlf 11M MilHÃO" BASTANDO

PLESMENTE -::xIJIR A SUA '\laTA

COMPRAS"" E�E TLJAOAS

••••••••••• •

••• Cada •••
...Cr�3.o00,OO·�
• em •

• NOTAS DE COMPRAS OU :
•• CUPONS •

e

•• da direito a um e.

e,�
CERTIFICADO NUMERADO

�.
�

CAMPANHA DO ESTADO em

colaboração com o comérc1o e p

publico op. apnmoramento da arre·

cadação r[�t:ê>1

o PAPEL DA (. B. D. (IV)

Tanto esta equipe, como a

seleção de Pernambuco, 'um
pouco antes representando
também o liA" do Brasil, e

igualmente fazendo fiasco,
trouxe-nos uma carga pecu
liarizada pela sua negativi
dade maior.

Anteriormente, houve ou

tras equipes e s t a d u a i s,
atuantes como soluções de

última hora. Se bem que

nunca sa'tisfizessem de todo,
exceção feita a do Panameri

cano do México, também não

chegaram a comprometer.
Mas estas duas últimas fi

cam resumidas nó têrmo

"desastrosas" para as tradi

ções futebolísticas do Brasil.

Sua negativ'idade foi de

tal monta que, em alguns
mêses destruiram tudo o que

o futebol brasileiro construí

ra de grandioso, com sac'rifí
do, nêstes dérradeiros anos

de atividades internacionai�.

Desconhecemos os motí-

vos, mas lamentamos.
O Excelentíssimo Senhor

Osvaldo Machado .operoso
Prefeito Munícípal, enviou

pelos membros da Carava
na Presidente J. K., a se�

guinte mensagem:

OSVALDO MACHADO,
Prefeito Municipal Ide
FlorianópoU,>;, , cumpri
menta resp-eitosamen
te o Excelentíssimo Se_

nhor Doutor Juscelino

J{ubitschek de Olivei

ra, Digníssimo Presi
dente da República, a
través desta Mensa

gem de que é portado
ra a CARAVANA PRE

SIDENTE JUSCELINO"
SANTA CATARINA -

BRASILIA, e pela qual
testemunha a admira-

i

ção e o louvor dos flo-
,

Um ponto negativ0 que

rianópolitanos ao des- ressalta pela sua aberração
temido e preclaro cons foi o desleixo com que se en

trutor de, Brasília '.:arou a série invicta do Bra

marco primeiro da no- sil, no plano internacional.

va era de progresso Remontava já em' 22 parti

nacional e a maior das, quandO Pernambuco ba

realização arquitetõnL queava frente a Seleção Uru

ca e urbanística em guaia. Com os compromissos
todo o mundo. posteriores, e se nos repre-

Palácio da Munici sentasse a fôrça máxima,

palidade,' em 21 de a- talvêz hoje o futebol brasilei-

bril de 1960. 1'0 fôsse o detentor da maior

assinado: Osvaldo série invicta, tendo já supe-

Machado rado a de 34 pelejas qUe os

Assim, os caravaneiros ti- húngaros de puskas, Kocsis,

ver,am o integral apôio de Czibor e Boszik conseguiram

sua Excia., o senhor Pre- estabelecer brilhantemente .

feito Municipal que, desta Condições favoráveis, no pla

forma, prestigia .

o grande no técnico não faltavam pa-

ra nós. E�tretanto, faltava
Presidente J. R., o homem

que descobriu o Brasil em vergonha na cara .. ,

plêno século 20. Ao Loma- Por outro lado note-se que
gos, noso representánte, bem o Brasil nunca conseguiu
como ao M.auri, Valdir(e A- conquistar um tri-campeo
dílson, os nosos cumpri- nato. A chance era essa, no

mentos, como votos de uma Panamericano, até hoje' to
feliz viagem até a meca do, dos vencidos por nós em nú

mundo, 'que é Brasília. mero de dois. Jogasse o eS·

seu título de campeão mun

dial, perdendo até agora to
dos os campeonatos de que
houve por bem, ou por mal,
participar .desde a Julles Ri

met de 58. Faltara vergonha
na cara ...

I
--

..
--

Perdemos muita coisa, com
parado com o que trouxemos
de útil. Isto é fora de dúvida

para um raciocínio ímparcíal
e fundamentado.

Os próximos compromissos
do Brasil referem-se a uma

excursão pelo Velho Mundo,
a disputa da Taça Rocca com

os argentinos, e de duas pele
jas com os húngaros em ca

ráter amistoso.
Fala-se na imprensa que

"os corvos" já pretendem um

novo entêrro: em B. Aires

iria a representação da S. E.

Palmeiras, de São Paulo, pre
liar com os pupilos de Sta

bile.
Para que o Brasil con-

I
estaquiste 'definitivamente

taça, ,basta vencei mais um

torneio, totalizando três em

seguida, já que até agora a

'mesma nunca foi arrebatada
por nenhuma das pJlrtes des

de sua instituição em 1916.

-Temos os dois últimos tor

neios vencidos,

Quando se deve encarar a

sério êste compromisso, pen
sando-se ,em têrmos nacio

nais; vem a tona por mab

uma vêz esta praga de clu

bismo. E" evidente que a bôa

esquadra campeã de São
Paulo normalmente não fa

rá frente aos argentinos.
O Brasil se apresentaria

com grandes chances de per
der a conquista definitiva da

Taça Rocca, além de permi
tir aos portenhas que somem

mais vitórias sôbre nós, no

seu ativo.

Aluga-se ou

Vende-se
Uma casa recém-construi

da com todo confôrto (não

habitada) e com 9 peças.

Situada à Rua Professora

Enoé da Silva Schutel n.o

35 - ao lado do Tiro da

Polícia Militar-Trindade
Aluguel cr$ 2.500,00.
Tratar ,com o sr. José Fer

nandes elos Santos -:- DER
-'- Fone 3615 ou Rua Fer

nando' Machado, 53.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia-' das Mães
ela merece o melhor

ela merece

CIM O
. móveis' finos

qualidade - tradição - assistência

* Salas de Jantar

* Dormitórios
,

* Poltronas Estofadas

* Tapetes e Adornos

MÓVEIS CIMd DE FLORIANÓPOLIS S/A
- rua Jeronimo Coelho, 5 -

V EN DE-SE

AGRAVO DE PETIÇãO N.255
DA COMARCA DE TUBARãO

RECLAMAÇÃO TRABAI-
LHISTA CONTRA PREFEI
TURA MUNICIPAL. COMPE·
TtNCIA RECURSUAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RESCISÃO POR COMUM
ACORDO. IMPROCEDtNCIA
DO PETI'r,ÓRIO.
- O Tribunal de Justiça,

consoante a J1/:risprudência
do Supremo .Tribunal Eetie

rtü, é a instância do recurso

para as decisões proferidas
nas reclamações trabalhis
tas de que trata a Lei n. : ...

n. 1.890, de 13 de Junho de

1953.

ul'l\ �Ucec�o! O lY1ai� novO lancamento
I da .ftoneir9

·

De 2a. a Sábado das 9,05 hs, às 1O,2� hs.
Aos Domingos. - das 9,05 às 10,00 hs.
Focalizando os "CAMPEÕES DA SEMANA·
Os Discos mais solicitados pelos ouvintes

APRESENTACAO
�'
I,
I' ,

'I DARCY COSTA
I,.

de

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECAmO MARIO IGNÁCIO COELHC

ATHAVf:S DO TELEFONE 3816

DAS 10.00 lIS. As 11,00 BS.

, f

RADIO GUARUJ'A
W. L. pue.

ONDAS CURTAS ZYT.44 - ONDAS M:f:DIAS ZYJ-7

---

PERD'EU-SEIA não ser na rua, conversando com amigos, e na tri

buna, falando ao povo, nos comícios, nunca privei, em ou

tra situação, mais íntima, com o ilustre catarinense Nerêu

Ramos, ocupante, em nosso país, de quase todos os cargos

públicos de relevância.
I.

Mas uma ocasião fui ao Rio e tinha que resolver um

problema particular, que só correria depressa seus diver
sos trâmites se houvesse um bom pistolão.

E resolvi, depois de muito pensar, conversar com

dr. Nerêu Ramos, Ministro da Justiça, àquela ocasião.
Dír-Ihe-ía que era catarinense e jornalista e que me

encontrava, na Capital da República, para determinado

fim, e lhe perguntaria se podia me ajudar no que preten
dia, dar uma mãosínha, porque' argumentaria, no fim, que

conterrâneo é para essas cousas.

Aliás no Rio entre catarinenses, até hoje, quando se

',rata de �omear 'os filhos da terra, vai-se logo citando Ne

réu em primeiro lugar, depois Dom Jaime, e só agora é que
�ambéh Ivo D'Aquino entra, de quando em vez, no ról.

Conhecia pouco o centro do Rio, que é, para o foras

teiro, um verdadeiro labirinto, ruas pequeninas entrecor

tadas de outras ruas.

_ O sr. sabe onde é que fica o Ministério

nirecão de: MILTON LEiTE DA COSTA e RUBENS

Jurisprudencia
Vistos, relatados e dís

cutídos êstes autos de

agravo de petição n. "

255, da comarca de

'Tubarão, em que é

agravante Zenor Scre
mim e é agravada a

Prefeitura Municipal
de Jaguaruna,

Curso' de Admissão
ao Ginásio

MATEMÁTICA, PORTU
GUES, FRANt!:S E LATIM.
PREPARA'- SE ALUNOS

PARA O CURSO DE AD
MISSãO AO GINASIO. RUA
SOUZA FRANÇA, 20 - Te-

.

lefone 35-30.

Caderneta Perdida

Não contravindo êsse do- neira críterlosa com que, em

cumento a qualquer príncí- relação ao reclamante, agiu
pio de ordem legal, não pode o Poder Público Municipal.
êle, por evidente, deixar de

produzir todos os seus regu
lares efeitos, inclusive o de

exonerar a Municipalidade
de tôda e qualquer posterior
exigência relativa ao contra
to de que a própria quita
ção é o instrumento da res

cisão respectiva.

CURSO PARA NO'IVAS
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

racterístícas-
La - O Curso sesá gratuito e nó 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;
S.a -=-_ As aulas serão diárias, menos aos sábados, no

período compreendido entre 10 e 11 horas, na séde da Fe

deração, no Largo Fagundes, n.o 8;
4.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.

COSTA
o subscreveu.

declarada na mencionada
quitação, ou seja em mea

dos de março de 1956; cote

jando-se com o salário vi

gente nessa época a impor
tância que, a título de in-

denização, recebeu, median
te acôrdo, o recorrente, fa

cílments se verifica a ma-

.

A relação empregatícia ex

tingue-se no dia em que, por
comum acõrão, rescinde-se o

contrato individual do, ira- A C O R D A M, em Se

balho, e não no em que, pa- gunda Câmara Civil do Tri

ra atender a compOSlçao
bunal de Justiça, por vota

amigáv�l, o 'empregador li- ção unânime e de acôrdo

quida, definitivamente, a com o parecer do Exmo. Sr.

'importância da indenização Dr. 2a Sub-Procurador Ge

combinada e, em troca, rece- ral do Estadp, conhecer �o
be, do empregado, ple'liá e recurso e negar-lhe provi-

Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante geral quitação; desde que menta.

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in- esta faça referência ti data I Sem .c�stas. . _

cerno, 3 quartos, copa e demais dependências. da cessação do trabalho, es-,
Por Injusta rescisao de

Tratar no Edifício "Sul América" � 5.° andar - sa-I sa data fixa o termino do contrato individual de tra-

ta 50l. Fones: 2198 e 268.1. contrato. balho, o agravante propôs
contra a Municipalidade,
por que 'rôra admitido para
zelar pela pequena rede de

energia elétrica, de cujo for

necimento era ainda o co

brador, da localidade de

Morro Grande, dístríto de

Sangão, a competente recla

matória, julgada, afinal, ím
procedente na primeira íns

tância .

Dando-se .por incompeten
te para conhecer do recurso

voluntário, o Tribunal Regio
nal do Trabalho da 4a. Re

gião determinou a remessa

dos autos a êste Tribunal de

Justiça, cuja competência é
de se acolher diante de re

centes decisões, nesse senti

do, do Supremo Tribunal Fe

deral.

A sentença, todavia, está
em perfeita harmonia com o

provado e demonstrado na

instrução; é que o contrato
sé desfez, à vista da impos
sibilidade, dados os constan
tes e frequentes defeitos do

aparelho gerador da manu

tenção dos serviços, por co

mum acôrdo entre emprega
do e empregadora à qual
aquele forneceu plena qui
tação, tudo consoante se ve

rifica de ordem de pagamen
to junto aos autos e assína
da pelo reclamante que dú
vida alguma opõe aos têr
mos daquele documento, as

sim quanto à forma por que

e a plena liberdade com que

A decisão fica, portanto,
mantida, por seus próprios e

jurídicos fundamentos.
Florianópolis, 15 de setem

bro de 1958.

Adão Bernardes, Presiden
te, com voto, para o acórdão.
Vitor Lima, Relator.
Estive presente, Pádua

Peixoto

Presidiu a sessão de jul
gamento e foi voto vencedor
o Exmo. Sr. Des. José do Pa
trocínio Gallotti.
V. Lima;

Aliás, ao contrário do que,
na inicial, o reclamante pre
tende fazer .crer, a relação
empregatícia cessou, não na

data da mencionada assina

tura, ou em dias a ela mui

posteriores, senão na época

Perdeu-se a caderneta de
n.o 02065 - 2.a, da Caixa
Econômica Federal de S. C.

- �C OlI.N"KE I R A

I PRECISA-SE DE UMA.
PAGA-SE MUITO BEM.

TRATAR À RUA I,.ACERDA

I
COUTINHO, 13. ("CHÁCARA
DO ESPANHA).
------.- --

VENDE·SE
PREÇO DE OCASliiO

Um quarto de casal em

estado de novo .

.
Tratar à rua Araujo Fi

gueiredo n.o 21 - NESTA

A.L U G A - S E
Ahiga-se uma casa

Rua Max Schramm 155,
treito.

na

Es-

I
Tratar na Rua Júlio Mou-'·

ra, 19. I
-------------------1

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC

NEREU RAMOS

da Justiça,
se, num tom claro; baixo:

- Estou ao seu dispôr.

(HAMILTON ALVES)
\

- Hoje êle está muito ocupado, respondeu-me,
Esfriei, pois teria que regressar no dia seguinte, e se

o não conseguisse falar com o ministro naquele dia, estaria
tudo perdido, teria que retornar sem ao menos tentar o

melhor recurso.
O homem foi lá dentro, voltou depois de quase meia

hora com a notícia de que o Ministro me daria uma

audiência. I

Fiquei no fim do corredor, quase uma hora ou mais

à espera.
De repente a porta se abriu, veio ao meu encontro o

mesmo homem que levara ao dr. Nerêu o meu recado, e

avisou-me que podia entrar, o Ministro me aguardava.
Entrei. Uma sala bonita, espaçosa, mas mobiliada com

-muíta simplicidade, como um aposento de bispo. f

O dr. Nerêu Ramos sentou-se em uma poltrona e dís-

Entramos, de início, em uma palestra amistosa, e logo
3, seguir expús-lhe o assunto da minha visita.

Ouviu-me com tôda a atenção e, no decorrer de al

gumas partes da história, percebi-lhe, na face, um frêmito

de emoção.
Finda a narração dos motivos que me _levaram a êle,

'foi ao' telefone e tomou as providências que lhe solicitei.

Tinha um oficial de- gabinete para os mitéres menores,.
como O de fazer uma ligação, mas êle próprio discou o te

lefone para tratar do meu problema.
Admirei-me da sua solicitude, da sua cortesia, da sua

simplicidade.

-i:

,

PROGRAMA DO MES�;

'-

perguntei a uma pessoa.
_ O sr ..entre pela rua México, disse-me. ,

, Entrei pela rua ,México, mas depois não s?u.be conti

nuar. A um menino indaguei onde ficava o prédio do Mi

nistério da Justiça, dei-lhe uma gorgeta. para que me le-

vasse até à porta do edifício.
. . .

Não sei se me lembro bem, mas parece que o MlnIste

rio da Justiça um edifício gigantesco, bonito, com umas

colunas enormes, pretas, fica na Avenida Graça Aranha.

r- Apanhei o elevador que me deixou nu� corredor bran

co, multo limpo, com uma fileira de eadeíras' estofadas de

lado a lado. Uns guardas fortes da PE guarnecem o cor-

redor.
'

M'
.

t.

Informei a um civil que desejava falar com o mis 1'0.

• M:ÊS DE MAIO

DIA 7 - SOIR:ÊE - União Catarinense dos Estu
dantes Secundários

15 - ENCONTRO DOS BROTINHOS - Apre
sentação de Lívío Romano cantor de me

lodias italianas

21 - SOIRÊE - COM A ORQUESTRA MELÓ
DICA DE "CASTELÃN" - Início as 23

horas.

o Ministro, de perto, dava a impressão de ser o avô

Ida gente, aquele bom velho de quem se espera Ç> bom

conselho. . Sábaclo, 30-4-60 foi perdida
O dr. Nerêu Ramos encantou-me. uma nota promissória no

Nunca supús fôsse tão fidalgo, tão pronto a serumígo, valor de trinta mil cruzeiros
porque a sua carranca .permanente parecia a de um ho- (Cr$ 30.000,00), pertecente
mem fechado, Inacessível, inatingível. ,ao sr. RENI MACHADO.

A expressão comum do seu rosto era a de um hpmem Pede-se a pessoa que a

absolutamente incomunicável. �ncontrou entregar nesta re-

Deixei-o e, já no elevador, descendo para o térreo do dação para Osmar, que será
Ministério da JWltiça, fui pensando em quando era inter- gratificado.
ventar em nosso Estado, da distância que sempre houve

entre J nós' dois, do homem etéreo que êle sempre me pa-

teceu ser.

Quando alcancei a rua, desej-ei, sinceramente, que Um apartamento em pa-

brilhasse sempre em sua excepcional carreira política ,e vimento térreo, sito à rua

aspirei que um dia os catarinenses todos, sem exceção, Martinho Callado, 5 (Chá
rôssem gratos àquele homem sizudo e recatado, que fêz cara do Espanha), Nesta

respeitar, por seu nome e par suas atitudes, o nosso pe- Capital,
i'Juenino Estàdo, dando-lhe maior projeção.

A última vez que o vi foi no 'palco do Cine Ritz, na,

Convenção do PSD. Vi-lhe a mão esguída, em seu gesto
característico, e guardei esta frase, que proferiu naquele
dia:

_ "Sou como o personagem de Rostand: nas vêzes em

que pisava o solo da terra natal, sentia clarinadas na voz.

No dia em que faleceu o Ministro, contristei-me, e

senti que Santa Catarina perdia muito com a morte do

seu grande filho.
Outro dia, estive no Hospital de Caridade. tnopínada-

mente, passei diante do busto do dr. Nerêu RamOS, .olhei-o
um momento lembrei-me do nosso encontro, no RIO.

A um ja�dim próximo fui buscar uma_pequenina flor,

deposíteí-a ao pé da sua figura, ali es_culpida, 'para mos

tra-lhe,
.

postunamente, a minha gratidao e a saudade de

todos nós.

29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS'
100 SEMESTRE- DE 1960

ALUGA-SE

Informações com a Srta.

TEREZINHA. na Relojoaria
Royal, à rua Trajano.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

I

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

Curso de E�peclallzação no .E!oapt
tal dos Servidore. do Estado.

(Serviço do proi Mariano de An, ,

drade). conSUlta;: pela manhã no' ..

HOtipltal de Caridade. 'A tarde dai Rua Gal. Bittenconrt o. 121.
16,30 horas em diante no consui- Telefone: 2651.
tÓrlO. à Hua Nunel Machado, 17, Consultório:
esquina da Tlradente. _ '1'.1.,. Rua Fe-lipe Schmldt A. 37.

2766. Re�ldência _ Rua Mar.. Esq. Álvaro de Carv&l.ho.
Horário:

/

ME'DICO

üperaçõa - Doença. de Senho.
. ras - Clínica de Adulto.

chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.

••

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

DOENÇAS DO PUL:r.i.10 -

- TUBEIlCULOSB -

Consult<irlo ._ Rua FeUpe
Schmldt. 3h - Tel. 1801.

HoráriO: da, 1.4 ã. 16 hor...

Recldêncla _. Fellp. Schmid.,
n.o 127.

õITq&� �iiidleãifõrPrõiissíõitãi�
Rua Conselheiro lrlafra 160 - •

,

' ," I'F ,..,.,. - _ ....... la la la la la ,... la_ ..�_ 'la •.__ la la la la "ti
1 elefo�e 3022 - C�a. Postal 139 . UR HENRIQUE PRISCO DR HURI GOMES' [Ias 16,00 às 18,00, diaria-"":
Endereço Tele,ráflco ESTADO • mente exceto aos sábados..

Angustia _ Complexos _ Ataques � Manias -- .=
PARAISO

Problemático Afetiva e sexual

: Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia I: Insulinaterapia _ Cardiozolorapia _ Sonoterapra e •

: Psicoterapia. :
: Direção dos Psiquiátras -

•

I DR. PERCY JOÃO DE BORBA I
: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA •

Cirurgião Dentista: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
Especialista em dentaduras ana, tJ CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :

tômícas. Horário: Das 8 às 12 bS: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
! (Praça Etelv.ina Luz) :

A.vlsa sua dlst;llta cllentela Que
_ " ••••-- !

I Diplomado pela Faculdade Nacl0-
nlll de Medicina da Unlv...idade

I
do Bra.U

:
E;x_Interno por concurse da .a••r_

_________________________ nldade_Escola. (serviçó dO prof.

,O"távlo ROdrlguea Lima). .x;
Interno do Serviço de Cirurgia da

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

janeiro. MédlC� do Ho.pltal d.

. Caridade e da Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DR' SENHORAS -

PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo método
I pslco_protllatlco
ConsultóriO: Rua João pinto n, 10,

das 16.00 àS li>.OO hora.. Atende
com horal marcada_. T.lefOJl..
3035 "_ Residência: Rua Gener�l

DH. ANTONlO MUNIZ DE
ARAGÃO

CmURGIA 'l'RAUMATOLOGlA
ORTOPEDIA

Consultório: Joãe. Pln�o, 14 -

Consulta: daa l1i à' 1': horaa, diá
rtamen te, MenoA aOI lábado•. Re
sld';ncla: Bocaluva, 136. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

I.ftltt�nc�urt n._l_o_l. _

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

Especlallsta em molé.tlal d. s ....

PÃ" ti'
.

CO? I" :�:��sd:: :�����!�:á:::��:�:::��
til $'

Mil ..mbos ". sexoe. Doenoa. dO

, I rlp"r,;lho Digestivo e do Illtema

i/ ta I uervoso Horário: 10lh àI 12 e

\.. f
-

.� 2'h àS' 5 hora. - Conlultórlo:

* 11(,,8 Ttradeute•. 12 - 10 andar

- DUIIAIfTE TODO DItA Fone 3246· Re.ldên�ia: Rua

/ " nos l/IInFJOI:.· I Lacerda Coutlnho. IS (Chácara da

( " � ftl<l. J ��spanha - Fone 1141.

'ft,�·» ••
" -:)

João Moritz s. ,0.

MA SOtiEHANA" l'HACo\ U DE NOVEMliliO - ';'!'!QI.lI."I.\
..

&L"A FELIPE SCHMIJlT

t'ILJAL .• A �AHF.llA." ..,.. 111�TI(JTO 110 W:9T M: �'nfl - CA.Nl'(J

DR. LAURO DAURA
CLINICA G.JtAL

l:rL N.EWTON D'AVILA

CIRURGIA GER.\L

I )uenças de Sf'':lhoral - proctO

logla - Eletricidade Médica

.consultóriO: Rua Victor Mel.
relles n.o 28 -- Teleione 3807

Consultas: Dal I r. horas em diante.

ResidêncIa: Fon�. 8.423. Rua Blu

roenau. o. 71.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE MAIO

30 _ Sábado (tarde)
10 _ Domingo�
7 -- Sábado (tarde)
8 _ Domingo
14 _ Sábado (tarde).
15 -- Domingo
21 _ Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 _ Sábado (tarde)
29 _ Domingo

Fármacia Noturna

Fármacia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antô rijo, Noturna e Vitória.

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

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

------------------._--�----------------

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

10 - DomIngo
8 - Domingo

15 - Domingo
22 - Domingo
'J9 - Domingo

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. Indiana e Catarinense.

A 'presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento.
--------�---------------

)"..

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

MEIDOIÇA DR. GUARACY A.
SANTOSM&DICO

Pré-Natal - Partos _ Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica' Gertü
Ue !sidêncla:

<\tende com hora marcada

mudou seu consultório para a rua

�ellpe Schmldt, n, 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

'."::i?MA 77 i .

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

'''',"011.;')"0 • R._.a..a CODlllUU
", •. lI.r.mo Lu UIA a.c.. ,

rt!!�
Secunda , I.a-felra

'a. 15 ,. 17 bOfa.

T.I. - ZI14I'LOJUANOPOLII

D�A. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

Especialista em moléstias de anus e recto.'
Tratamento de hemorroidas. f í

stu las. etc,

Cilruraia anaJ
.

.

CONSULTóRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
M1l:TODO PRóPRIO

FIXAÇãO GARANTIDA

DR. MOORRIS S�HWEII)SON
CIRURGIAtJ uE,\;TISTA

DIPLOMATIO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - POl'\TES - PIVôS
TRATAMENTOS m; CANAL

HO�ÁRIO _ das 8 às 12 e d.is 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 1-1 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

DR. Á�VARO DE CARVALHO
Médico Pediatra
FLORI.AN\ÓPOU�

O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes
o seu novo horário de consultas pela manhã, diariamente,
dls 10,30 às 12 horas. .' .

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

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

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Ex-Interná

giário do Instituto Nacional
do C�.Dcer.

DOJ<.NÇAS DE SENHORAS -

}>imTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA
AreIJde, pela manhã, na

M:a t.ernidade Carlos Correia.

Residênc1:1: Rua Demétrio

e Médico Esta-. Ribeiro, n.o 26 _ Fone: 2305

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urolágic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternida,rle
Fernando de Magalhães.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SQHAEFER

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
ENDERíl:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabàlhislaf'
E.,crttélno: Rua João tlinto n. 11 lObo

� :>letone n 'l.487 - Caixa Postal n. 11

bOFA.RIO: Das 15 tU 17 hor....
xxx

E�(RnorRIO' DE ADVÓCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. 4NTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

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

"Edf. João Alfredo" - Telefone ;'i658

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

CUNICA SANTA' CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais - .

Clinica Geral

Escritório de Advocacia
FlorianápolisRua. Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas _ Causas cíveis, comerciais, crrmi
nais e fiscais - Admmístração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização _ Inventários _ cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

MOVEIS
TIsados e .antíqos - vendem-se.
rua Bulcão Viana 49

Tratar à

VENDE-SE
C E N T R 0:-

Bréve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga

Lívíng, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro

social, cozinha. quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço c/tanque, play ground
e garagem

-----------X---------�
Avenida Rio Branco.

Apartameto Térreo
Avenida Hercílio Luz

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

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Graciliano- Ramos

------X

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

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

Casa residêncial c/ 3 salas de aluguel - Terre-

no c/ 632 m2 (fundos p/ mar)
Rua Frei Caneca

-----------X-----------
5 casas de aluguel renrlendo cr$ 10.000.00 men-

sais 50% à vista, saldo em prestações mensais

de cr$ 10.000.00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)

-----------X-------
Terreno - 408 m2

50% à vista. Saldo em prestações mensais de

cr$. 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

./
------X---------

Área construída de 350 m2, própria para Depó
sito ou fãbrlca.
Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro
------X.--------

E S T R E I T 0:

TerrenÇl c/688 tn2

(3 lotes)
Transversal Rua Max Schramlll,
-------X------

-

Casa Residencial (Próximo li Praia)
Rua José Elias

\

_---�-X--------

Terreno c/368 m2.

Balneário
Rua São José esq. Rua Guaporé

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

c O Q V E I R O S:-
Terreno c/ 330 m2.

Próximo ao futuro Hotel
-----------X--------

BOM ABRIGO
Terreno c/12 x 30 cercado c/alicerces
Pequena entrada, saldo 3.000,00 mensais
Rua Copacabana (100 metros da praia)
-------X-------

C A NAS V I.E I R A S:

Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 m2.

Cachoeira
---------X----------

ALUGA-SE
A G R O N ô M I C A:

Construção própria para depósito, com área de

350 m2.

Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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. Aproveitamenlo do Polencial Florestal da Amazônia
Modernos Métodos Silviculturais Apli cados à Região Amazônica - Entrevista Concedida Pelo Técnico da 'FAO, CM Pill, em plena Flora.
CURUÁ - PARÁ mo é conhecido o empreen- região do trabalho que ora

I
"O Centro de Curuá - em Santarém. Mais de duas remos mais de meia centena pecialista da FAO, -sua fa-

.

"A exploração intensiva de dimento entre os membros executam êle e os demais acrescentou _ vem demons- centenas de árvores já fo- de espécies "em condições de mílía, seu assistente - o

uma área de 27 hectares, Ie- da Missão FAO/UNESCO, que técnicos da FAO, em estrei- trando, também, que a ex- ram abatidas em perto de serem transplantadas". agrônomo brasileiro Oswaldo

vada a efeito até fins do opera na região amazomca ta colaboração .com a Supe- pioração nas florestas dêste trinta hectares represen- Vera Cruz - e o seu peque-

ano passado, demonstrou em cooperação com a SPE- rlntência do Plano de V�.lo- planalto não apresenta gran- tando esta der�uba:da uma DESPEDIDA DE CURUÁ no exército de trabalhado-

que pode ser obtido um mí-
.
VEA, dista 105 quilômetros rízação da ,Amazônia, vísan- des problemas técnicos desde produção de cêrca de 530 to- res locais,' todos êles empe-

J;J.imo de 30 m3 de bons toros de Santarém, por via flu- do a utilização dos recursos que haja disponibilidade de ros. Desta madeira foram se- Anoitecia quando o repór- nhados em dar sua quota de

por hectare nas florestas do vial; está situado no mesmo florestais disponíveis nas equipamento adequato "às paradas 17 amostras, que ter deixou Curuá a bordo da contribuição ao gigantesco
planalto desta regtâo". Quem planalto que passa perto da- florestas amazônicas em condições locais de trabalho, 'foram enviadas ao Instituto lancha que nove horas mais trabalho de promover a re

faz esta afirmativa é o sílví- quela cidade 'paraense e fica muito maior escala do que a bem como de pessoal treina- Florestal Latinoamericano tarde o desembarcaria em denção econômica da região
culturista brítãníco Charles compreendido entre os rios que vem sendo feita presen do". em Mérida (Venezuela), se- Santarém, primeira etapa de amazônica, região que com

,J. W. Pitt, da Organização de Tapajós e Xingu. temente. E acrescentou: guindo o restante para o sua viagem de regresso à I seus quatro milhões de quílô-
Alimentação e Agricultura Possuidor de larga expe- "No que diz respeito a êste Centro que a utilizou para capital. No tosco acampa-) metros quadrados abrange
das Nações Unidas, e a re- O TÉCNICO CHARLES PIT'l ríêncía no campo da .sílví- particular, acredito termos edificações realizadas no pró- !

mento plantado no cora- pràticamente metade do ter-
giao mencionada refere-se I cultura tropical, adquirida dado um grande passo à prío estabelecimento, para

I
cão cfa mata ficavam o es- rítórío nacional.

ao Município de Prainha, O silviculturista cnarles em trabalhos realizados na frente com o início das der- treinamento de pessoal, para '_o- "'iiiiiiã.e;;gmiliiii.iiii•••iiiii•••iiliiii=:�onde a FAO mantem um Pitt fala de seu trabalho Europa e na África, o espe- rubadas para a exploração a construção de uma alva. F I'!'---- · ..!.��
Centro de terinamento de com grande entusiasmo, dei- cíallsta internacional\ tem de toros destinados ao Cen- renga e, ainda, para a rea

exploração florestal à mar- xando patente a grande con- como missão fundamental tro de Treinamento de Ope- iização de testes prelimina
gem direita do rio Curuá- lianç2. que deposita nos be- assessorar e assistir o Govêr- radores para Indústrja Ma- res de serrabílídade e seca

Una. O Centro de Curuá, co- nerícíos que advirão para a no brasileiro na aplicação de deireira, construido e técni- gem, testes que darão, como

métodos de silvicultura nas camente orientado pela FAO resultado, o conhecimento de
florestas daquela vasta re- um número maior de espé-
gíão, tendo em vista o seu

r
cies a serem utilizadas em

desenvolvimento e a sua utí-
-: MADEIRAS PARA

"'1
escala industrial".

Iízação racional.
.

CO N�;T R UCÀO
'

IRtv.1AO'; .,RlrENC0l.JRT A TÉCNICA MODERNA IN-

CURUÁ
(A" 8/.[»JU . '0''" 'hd) VADE A SELVA
At;f!f.0. 'ler. "..,

t\At.'_I/\"'"
________ .. _J

Melhor

Dr. (I R O
CIRURGIÃO

COIRDEIRO
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 1. andar - Sala 4
---------_._---------, .

ALUGA-SE
Uma confortável residência, de deis pavimentos, com

f':irage, sita à Rua Emílio Blum, n. 17 - A.

Tratar à Avenid-a Ms :1r0 Rumos, 174, das t4 horas
em diante.

Almirante ANTONIO CARLOS RAJA
..

GABAGtIA - MISSA DE 7.0 DIA
O Comandante do 5.a Distrito Naval participa que fará

realizar no dia: -7 de Maio às 09.00 horas no altar Mór da
Catedral MetroPÓ}itana, Missa por alma do Almirante An
tônio Carlos R:;tja' Gabaglia, falecido na cidade do Rio de
Janeiro no dia 29 de abril p/passado; e agradece antecipa
damente o comparecimento a êsse ato de piedade cristã.

-� _. ---- ---

L O T E S
Com grande' facilidade de pagamento, vende-se lotes

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

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

�:EGÓ(IOS EM GERAL
CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS
Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11

V.S. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU
,

APARTAMENTO
"A T E N c Ã O"

.
.

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE
NA ENTRADA E SUAVES PREST.A!ÇÕES MENSAIS.

INFORM.A!ÇÕES RUA JERONIMO COELHO, 1-�, SA-

LA 11 EDIFíCIO JOÃO ALFREDO.
.

NECESSITAMOS AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO.

GRANDE PLANO PARA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL

DADAS, F I B R A '.f O N, TERRENOS, etc. POSSIBI
LIDADES DE GANHOS ELEVADíSSIMOS. RESPONDA
HOJE MESMO.

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU·

LOR LTDA!

Responda esta pergunta e ganhe uma

ao Estado;
Como se chama a pessôa

Nome: .

Endereço: ..

' .'.

Localidade: .

area de terras

nascida em Brasília?
-

.

Resposta: , .

Remeta sêlos para a resposta.
Atenção! Atendemos em nOfSOS escritórios à rua Jerôni
mo Coelho, 1-B - Sala 11. quaisquer serviços, tais co

mo: procurações, requerimentos contratos, recibos, ca'.' -

tas, encaminhamento às rrpartições públicas, etc Dis

pomes de um Contador que nte11l1erá diàriamente da.s 10

its 12 horas.

'Irr
--- o :-_!_._-�_

.

Silveil'8 Lenzi
I Embora existam outros assuntos políticos de ca

pital importância; nos ateremos, novamente-no já
I I paulificante "affuire" sôbre a eleição da Mesa da As

I .

sembléia Legislativa.
Voltamos à matéria, não por nossa culpa.
O dito popular, consagrou, que,- nas coisas de mal

cheiro, quanto mais se mexe, pior é o adoro
Assim é, que na ."A Gazeta" de ontem, apareceu

um verbete, intitulado DESVIOS PERIGOSOS - aliás,

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

QUAL
Franklin J. Cascaes

? Matutino, A Gazeta que se edita em FlorianópOlis,
publicou no dia vinte e três de fevereiro do corrente ano
uma crônica do Almirante Lucas Alexandre Boiteux com
o seguinte título: "Florianópolis - Seus Logradolros PÚ
blicos - Praça 15 de Novembro."

Eu a li com muita atenção e destaquei o trecho se
guinte: "Nela se encontrava entronízada, entre círios e
flàres a imagem Nossa sennora do Desterro, a padroeira
excelsa escolhida pêlo Lidador paulistano da gleba do seu
exílio voluntárío.v

Na Catedral Metropolitana da Capital de Santa Ca
tarina, existem dois grupos de imagens que representam
Nossa Senhora, sôb a invocação de Nossa Senhora do
Desterro.

Ambos os grupos são obra de talha, de valor artístico
extraordinãrio.

Um grupo representa a Volta do Desterro ou do Egito.
Nota-se nele o Menino Jesus, já taludo, entre a Vir

gem Maria e São Jose, seguro pêlas mãos de' ambos, vol
�ando do exílio.

As figuras que representam o Santo Casal, medem,
aproxímadamente um metro de altura.

O estilo da arte é barroco, vestes esvoaçantes, artísti
carnente decoradas.

Este maravilhoso grupo se encontra recolhido na sa

cristia da Catedral. ui!, ,,mt,l��9� �nos, e não se

-

conhece ne-

nhuma informação a seu respeito.
""'.

O outro grupo, a lda,;Pára f) ·PesterJ:o: 6U a Fuga para
) Egito se acha na nave da Catedral, colocado sôbre um

síngelo altar.
Todas as figuras que o formam são em tamanho na

.ural.

Também, o burrico onde a Virgem se acha montada é
1(' tamanho natural.

Foi confeccionado em Goden - Tirol pelo artista De

metz, estilo regional e custou dois contos de reis.

Quem o trouxe para Florianópolis foi o saudoso Mon

senhor Topp, ,e foi bento no dia trinta de maio de 1902,
portanto tem de permanência entre nós apenas cínqüen
ta anos e dez 'mêses,

Quanto 3,0 grupo, a Volta do Egito ou do Desterro, na
da se conhece a seu respeito.

Será, Excia. Almirante Lucas .(\lexandre Boiteux, êste
J Grupo que Franéisco Dias Velho trouxe consigo para es- .

ta Ilha Maravilhosa, onde muitas vezes, êle se ajoelhou a

seus pés acompanhado por sua Família e seus subordina
dos para rezarem a Ave Maria?

"Senhora Nossa do Desterro,
Fonte perene de esperança
Dai-nos ao labôr muito afêrro,
A êste bom terrão abondança.

Ficarei muito honrado pela consideração que V. Excia

dispensar ao meu interesse em querer mostrar aos cata
rínenses as belezas artisticas, conservadas, tão sàbíamen

ce, pelo Clero, no seio de nossa Catedral Metropolitana,
para a posteridade.

Florianópolis, 3 de Março de 1960.

1
I

......................_ """ _..

) HOJE, na histórica ABADIA de WESTMINSTER:
: a Princesa MARGARETE prometerá solenemente.
) obedecer ao homem que, depois, em tôdas as cerimô- :
).

t rblí
.

t d •
� mas e a os pu ICOS em que apareçam jun os, eve-.
� rá caminhar meio passo atrás dela. :
: Logo que Amstrong, e o Dr. Gjlliatt tenham 0-

.. :
: cupado seus lugares na Abadia, uma musicata de ela- :
: rins, especialmenie 'composta por SIR ARTHUR I
• BLISS, maestro real, anunciará a chegada da noiva. •
• -

I b
. •

• Marg'arete e Tony, passarao a lua de me a 01'- •

: do do iate "BRITANIA". Se as viagens se prolonga- :
: rem durante trinta dias, a despesa será de trinta e' :
: cinco mil Liras esterlinas, aproximadamente. Este'
: iate tem um almirante, vinte e dois oficiais e duzen- :
: tos e trinta marinheiros. :
............... .�..�..•...�..

NA revista MANCHETE 1l0JE, a noite no Lua

do dia 21 de abril, nú- T. C., teremos a eleição
mero especial de Brasília, para Presidente c Vice

observei que na página Presidente do Conselho

/Íl.o 73, há um grupo de Deliberativo.

estudantes, erguendo o

Pavilhão Nacional de "ca

beça" parabaixo. N�
guém notou êsse sério

descuido. Isto não é de

admirar, ,porque aqui na

RAROSCAP acontece a

Sôbre as experiências rea
/ iizadas com espécies de ou-
tras regiões ou com' espécies frio A NOSSA Polícia Mili-
indígenas porém plantadas

EM CURITIB� o

baixou para cinco graus tar ,comemorou ontem, os.
em solos diferentés do que

I
abaixo de zero. seus 125 anos de crIação.aqueles onde até então me-.����!!!!!!���!!!!!!�������������dravam, diz o nosso entre-:
1di: U ",. = ·'1 _Z S"'·"--

vistado:
.

'''Canteiros experimentais'
foram plantados no planaHo
(solo argiloso) com 33 espé
cies e no flancõ do mesmo

(solo arenoso) com 9 espé
cies. Os resultados com o

Eucalipto Citriodora nêste
último são verdadeiramente
espec'taculares, tendo alcan
çado em sua quase totalidade
altura superior a cinco me

tros ·em pouco mais de doze
meses; muitas outras espé
cies se desenvolvendo muito

satisfactoriamente, incluido
o Pinus Caribaea para
madeira de,pôlpa - originá
rio das Caraibas".
E sôbre os viveiros:

MAIO
8 - Às 9 horas, estréia do "DISCO DANSE" com

a apresentação do famoso cantor LUIZ HEN

RIQUE.
"Em nossos viveiros, se- DIA 14 - Jantar Dansante, com desfile de saias e blusas

mentes de aproximadamente da Boutique de Jane Modas, organizada pelas
70 espéCies foram plantadas Soroptimistas.
a título experimental, quer DIA 15 - "DISCO DANSE", dás 9 às 13 horas.

para culturas de campo em DIA 18 - Bingo em benefício do Pio dos Pobres da Igre-
pequena escala, quer p'ara ja Santo Antônio.

enriquecimento da floresta I DIA 21 - Desfile de Charms Moda .

no corrente ano, quando te- DIA 22 - DISCO DANSE dás 9 às 13 horas.

Curuá é pouco mais do
que um acampamento, onde
um punhado de homens vio
la a quietude milenar da,
mata virgem com o ruido de

máquinas poderosas ·e com a

ação sistematizada das mais
avançadas técnicas. Uma
área de 1.800 hectares de
florestas foi tornada acces

sível graças a um sistema de
rodovias constituído de 11

quilômetros de estrada prin
cipal de acesso e perto de 35
quilômetros de vias de ex

ploração e de inspeção.
Do programa de silvicultu

ra que ali vem sendo realí
zado com expressivos resul

tados, dentro dos campos de
experiência e da investiga
ção, dis o Sr. Pitt:
"Cumprindo nossa idéia de

aumentar a regeneração na

tural de importantes espé
cies, vimos aplicando diver
sas técnicas sllvlculturaís
tanto antes quanto depois
das derrubadas da mesma

forma que esta�os Ievandr
a efeito numerosas experiên
cias com o objetivo de esta
belecer os melhores métodos
de envenenamento das espé
cies. Ao mesmo tempo que

�emos a�la assistência àflarvores Jovens em/22 hecta
res, nas partes mais densas
da floresta, onde pouca ou

nenhuma exploração teve
lugar, árvores inúteis de sub
bosques foram envenenadas
para estimular a regenera ..

ção de árvores úteis".

uma homenagem para- o

DIA DAS MÃES. O·Bazar

de Modas, está muito bo

nito. Aconselho aos leito

res em visitá-lo.

O SR. Adolfo Quirigui
rü, exemplar runcíonãrío

aposentado da F i r m a

Hoepeck, está hore dt)\ á

niversário. O coíurüsta
envia .as felicitações ao

distinto aníversaríante.

- A MOÇA Elegante da

------ ..--- ...

,,,ie de a�!����'á!E�I!���� ag,.mw��11
e aos interêsses dos que outorgam um mandato poli-

'Itico, ou seja, os da coletividade. Veja-se, a constante IIquebra de comportamento, que o deputado Braz ote, ,

1 eceu à bancada da sua ex-agremiação! Veja-se o seu

comportamento no "caso dos professôres"! Nós não in

ventamos n'áda. O próprio .líder da bancada, deputado
Evilásio Caon, em entrevi'sta concedida .pára esta tôlha,
ref!!rçou o que haviamos comentado.

O caso, transcende, já a esta altura, aos interesseI)

da organização política que o deputado era filiado. O

caso pertence ao povo, ao qual o parlamentar deve sa

tisfações, como um seu representante. Nada de se es

conder atrás de um dos Poderes do Estado. O Poder
não encobre tudo: o que jazemos - construindo ou

destruindo, sofre e merece devidas críti'c(UJ-. A moral so

cial, regula os nossos atos, julga as nossas atitudes.
Os comentários jeitos nêste jornal, são procedentes,

refletem a opinião pública, às normas dos bons cos

tumes.

muito bem escrito. Sentimos, sinceramente, que o au

tor, arauto dejensor do Presidente da Assembléia, te

il1 nha gasto um pouco da sua munição, com um fato tão
: ingrato, do qual a opinião pública de todo o Estado, já

j
tomou posição segura. As palavras encomiásticas, di-
rigidas ao deputado Braz Alvez, não conseguem a sin- Se um dos Poderes do Estado, retem um persona-
ceridade que o autor pretendeu oferecer. Houve traição gem sujeito a tão severas críticas, a culpa não é nossa,

I intestina no articulista. Sua capacidade e a sua hones- é das instituições do situacionismo político, é do com-

tidade, bem mostr:,am que não existe convicção no as, portamento individualista, visionário de um d08 seus

sunto que defende. dentetores.. I

I
O "incidente político", havido entre o parlamen- Mexer mais, poderá cheirar pior, portanto. para- l

..:�.o�� ex-partido, foi apenas, o climax de

um.��s_ por aqui. m

mesma coisa.

.

A ATRIZ Joan Fontaine
e seu marido o produtor
Collier Yong ele Holliwood
vão divorci-ar-se.

da

Semana, foi observada, na
F a r mácia Catarjnense.
vestida de saia roxa cla

ra e de blusa branca, sa

yatos e bolsa "areia",
penteados na moda a·

tual, Perguntei a: díver-

ALGUMAS Vitrines

sas pessoas o nome

e não soube dizer.

próxima, eu mesmo

p{'�untá-Ia.

dela

Na
vou

Cidade estão prestando

PAPAL que é suborno?
Não entendo ele política,
não. menino!

TEVE início ontem, o

VII Congresso Nacional

Eucarísttco em' Curjtiba r:

Hoje, às 8 horas .:.__ Pás
côa 10s Estudantes Se
cundários - 9,30 horas

continuação do Curso; -
16,30 hora� Missa e Co
munhão ��s crianças na

Praça do Congresso e às
20 horas, Sessão Solene na

Praça do Congresso.

ENSAIOS E VIVEIROS
UM comissário de Po

lícia no Rio de Janeiro,
multou mais de vinte en

tidades, por não içarem
a Bandeira Nacional, no

dia 1.0 de Maio. Os meus

parabéns pela grande a

titude.

Aqui na RAROSCAP, é

preciso fazer o mesmo.

As preocupações do silvi
cultirista da FAO não se di
rigem únicamente às espé
cies da Região - já que nu

merosas outras árvores vêm
sendo ensaiadas no Curuá _

nem tampouco se limitam os
seus cuidados às árvores já
cr.escidas - uma vez que
parte do seu tempo é dedica
do a uma série de viveiros
florestais.

o BOLO .de casamento
de MEG, pesa aproxima
damente oitenta quil�s.
Dá para um batalhão e

mais alguns reservas.

DIA

_, .,r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



JOINVILLE, (Do Correspondente) - O dia dõ-Trãõa
lhador foi assinalado em Joinville 1)01' um acontecimento
de singular relevância: a inauguração das novas instala
ções do Nucleo Regional do SESI, em seu prédio próprio à
rua São Pedro. .

.
Essa importante realização reflete o zêlo e o carinho

com que a direção nacional e regional do SESI encaram os

problemas e as necessidades do operariado joinvillense. Na
verdade o SESI nas acanhadas instalações em que se situa
va, tinha peiadas as possibilidades de expansão dos seus

serviços internos. de administração, e daqueles que direta
mente são prestados aos seus benefic'iários, os quais ali
ficavam no constrangimento da falta de espaço durante
o tempo em que aguardavam a atenção dos serviços a que
recorriam e que, como se sabe, são os mais diversos e da
mais variada natureza. Os próprios serviços eram prejudi
cados e nem era possível pensar na sua expansão e na

execução integral do programa assistencial, contra tudo o

que se antepunha o óbice irremovível da falta de espaço.

Por isso desde há longo
tempo a Encarregada do
Nucleo, srta. Mathilde Amin
Ghanem, cuja abnegação
só �e equipara á sua alta
capacidade de trabalho e

realização, encetara a cam
panha para obter a séde
própria. Encontrou, da par
te do sr. Celso Ramos, Pre
sidente Regional do SESI, e

do dr. Renato Ramos da

Silva, seu Superintendente,
a maior bôa vontade. Se
tanto demorou a se corporí-,
ficar o empreendimento é
que o superior critério que
inspira a' alta administra
ção do SESI em nosso Esta
do preocupa-se em medir
com rigoroso cuidado as

suas possibilidades, dividin
do-as em benefício de tôdas
as regiões catarinenses, pa
ra atendê-las segundo as

suas necessidades, evitando
o perigo dos privilégios que,
aquinhoando algumas de
preferência pudesse dimi
nuir os interêsses de outras.
Entretanto, a obra aí está,
soberba na sua estrutura,
nerreíta tanto quanto é
possível a perf'eição do que
o homem cria - para as

finalidades a que se desti
na e permitindo que o SE
SI amplie o seu programa,
os atuais serviços, introdu
zindo ainda outros que au

mentarão o volume dos be
nefícios já prestados aos

nossos trabalhadores.
Preciso é que se diga que

para a colimação dêste su

premo objetivo, além dos
elementos mencionados de
ram o mais valioso concur

so os ilustres homens de
ernprêsa joinvillense que
constituiram a Comissão
de Construção, srs. Marcus

Keller, Ovídio Pereira da
Silva e Horst Kaesemodel.

A INAUGURA!CÃO
De acôrdo com o que pre

via o programa que pu
blicamos nesta mesma pá
gina, a primeira solenidade
de inauguração do novo

prédio do SESI verificou-se
pelas 9 horas e foi a bênção
do edifício, procedida pelo
Monsenhor Sebastião Scar
zello. A essa, como ás de
mais cerimôônias progra
madas, estavam presentes o

31'. Lidio Lunardi, presíden
tl' da Confederação Nacio
nal da Indústria; Sr. Celso
Ramos, presidente da Fede
ração das Indústrias de
Santa Catarina e do Conse-

.

lho Regional do SESI; Dr.
Renato Ramos da Silva,
Superintendente do SESI;
Dr. Nilson Carioni, Supe
rintendente em exercício;
Pedro Penido, presidente
do Conselho Nacional do

SESI; Dr. Hans Goldman.
economista do Departamen
to Nacional do SESI; CeI.
Antonio Lara Ribas, Diretor
elo Departamento Nacional
de Administração do SESI;
prof. Claudio Vilhena de

Moraes, além das a1tas au

toridades locais, represen
tantes das nossas classes

produtoras da sociedade e

da imprensa.

DEPENDÊNCIAS E SERVI
COS DO CENTRO SOCIAL

.

DO SESI
O Centro Social do SESI

fica agora instalado em

dois prédios com Interliga
cão através da marquise. O

primeiro conta. em seu :.�n
dar terreo. com as seguin
tes dépendências:
rt) sala de espera;

h) Reembolsável de medi-
camentos:
c) Corte cabelo infantil:
d) odontológico;
t) odonto'ógtco:
f) médico;
g) enfermagem;
h) banhos de luz;
ii banhos de luz;
j) Raios X.
No andar superior:
a) sala de espera;
b) Secretaria;
c) Administração;
d) Serviço Social;
e) Jurídico e Relacões

Públicas.
.

No segundo ,prédio exís-

tem as seguintes dependên
cias:
a) Salão de festas COlll

palco:
i» Hall;
c) Sala de Cursos Pcpu-

iares ;

d) Depósito
Reembolsável
mentes;
e) garage:
f) ínstalaçôes sanítárlas,
g) instalações sanitárias.
No páteo entre os dois

FLORIANÓPOLIS, E\_EXTA-F:':':IRA, 6 DE MAIO DE 1960
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DESCOBERTAS
LONDRES, 5 CU. P.) - O

Presidente do Fundo Im
perial de Pesquisas sôbre o

Câncer, Sir Cecil Wakely,
comunicou à Assembléia
Anuel de Conselheiros, re

centemente realizada nesta
capital, .'

os enormes pro
gressos consegmdcs no cor

rente ano".
O primeiro, de iniciativa

da Divisão de Química e

Bioquímica,.em colabora
ção com o Sr. Hedley At
kins, Diretor de Cirurgia no

Guy's Hospital de Londres,
constitui grande contribui
ção para o tratamento do
câncer no seio. O Dr. R. D.
Bulbrook, um dos químicos,
explicou tratar-se da pos
sibilidade de conhecer an

tecipadamente, por meio de
análises químicas, quais as

mulheres que poderiam be
neficiar-se com a opera-
cão,

o segundo foi o isola
mento do vírus, conseguido.
pela Divisão de Biologia e

Virologia Experimental. O
Dr. R. J. C. Harris, chefe do

Kozlov afastado
LONDRES, 5 CUP) - O

Presidium do Soviet Supre
mo da URSS afastou de seu

cargo o primeiro vice-pri
meiro ministro Frol Kozlov
"em virtude de sua trans
ferência a outro trabalho",
anunciou esta noite a rádío
de Mospou. Acrescentou 4'ue
Aleksey Kosygin foi desig
nado primeiro-vice-primei
ro-mínístro e afastado de
suas funções como presi
dente da comissão de pla
nos do Estado.

A. emissôra moscovita in
"UuÚUL! de várias outras no
meacões. Disse que Nikolav
Igriatov foi nomeado vice
primeiro -rnínís tro adjunto,
cargo que também se deu a

Vladimir Novikov, enquanto
Ekaterina Fursteva foi de
sigriaua ministro de Cultu
ra. Acrescentou que Niko
la:y Mikahiloy foi afastado
de suas tunçóes como mi
nistro de Cultura "por ter
sido transferido a outra

'�fa". A radio de Moscou
disse qus Kozlov fôra eleito
secretario do comitê central
do Partido Comunista.
A radio acrescentou que

se elegeram três novos

membros do Presidium do
Comitê Central do Partido:
Kosygin, Nikolai Podgornyy
e Dmitry Poluansky, Foram
afastados como secretarias
do comitê central A. Aris
tov, membro do Presidium
do Comitê Central, e P.
Pospelov, candidato a mem

bro do comitê central. A
erníssôra disse que foram
revelados "para que dedi
quem suas energias ao tra
balho do Comitê Central
do Partido Comunista da
Federação Russa".

DE CIENTISTAS
Departamento, acrescentou
que o vírus havia produzi
do câncer em três diferen
tes espécies de animais. Os
americanos haviam desco
berto que certas leucemias
espontâneas. nas rataza
nas eram causadas por ví
rus. "Podemos dizer que
conseguimos, antes dos
americanos, declarou o Dr.
Harris, ter uma idéia bem
definida do seu aspecto.

BRITÂNICOS
Pudemos vê-los ampliadas
milhões de vêzes graças ao

microscópio eletrônico."
Finalizando declarou o

Dr. Harris: "Não encontra-
mos o. vírus que provoca o

câncer no homem. Conse
guimos apenas um conhe
cimento maior do que de
vemos procurar, e como

procurá-lo. Foi um grande
passo à frente poder iden
tificar o vírus".

ItiAUGURACÃO 'DE MElHORAMiENTOS
•

Em despacho telegráfico
enviado a êste jornal, o en

genheiro Lírio Búrigo, Che
fe de Setor da Companhia
Siderúrgica Nacional, co-

muníea-nos a inauguração
no próximo domingo, dia
8, às 9 horas, de melhora
mentos no conjunto índus.,
trial de 'nu,barão. Estarão
presentes • sr. Governador
do Estado e Presidente da
Companhia Siderúrgica Na-

_. cionaI. Na oportunidade, na
Casa de Hóspedes, de Tuba
rão, será realizado almôço.

com a presença de altas au

toridades civís, militares e

eclesiásticas. O ESTADO,
C'''l'"idado a comparecer ao

a to, estará presente.

I

Hégio �resente. ao tra�al�a�or joinvUlense BO "8 i a � o T r a·� a I � o"
Com a Inauguração de Suas Novas Instalações, em Magnífico Prédio Próprio, Restrutura-se o SESI Para Aprimorar Seus Serviços Assis ..

tendais ao Operariado - Proçreme Festivo Assinalou o Marco Dessa Nova Fase da Benemérita 'Instituicão Com Que a Indústria Procura
Elevar o Nível de Vida dos Seus laboriosos Colaboradores. Eminentes Per sonalidades Presentes. f�:��Ó�te�r�:s�arrpo para

Nessas dependências o

do .3ervicc SESI oferece aos seus be
de Medtca- neficiários os seguintes ser

viços:
ASSISTENCIAIS - Den-

tário, Reembolsável de Me
.

dícamentos, Er.fermagem,
Médico, Jurídico, Córte ca
belo infantil.
ATIVIDADES SOCIAIS:

Distrtbuiçâo de Revistas
Cinema, Esportes, Movi�
m�nto Social, Relações PÚ
bhcas, Serviços de Alto-Fa
Jante Clubes.
ATIVIDADES POPULA

RES: Cursos de Economia
do Lá.r, Habilidades Artísti
cas, Enfermagem, Córte e

Costura, Carteira de Matrí
cula, Biblioteca e Encami
nhamento a Institutos.
PROGRAMA GERAL DOS
FESTEJOS INAUGURAIS
- 'As 9,00 horas:
Abertura das solenidades

pelo industrial Sr. Ovídio
Pereira da Silva, membro
da Comissão de Construção
do Centro Social do SESI,
que passou à presidência
dos trabalhos ao Exmo. Sr.
Prefeito Municipal, Balta
sar Buschle.
a) - Hasteamento da

Bandeira, pela Guarda do
Corpo de Bombeiros Volun
tários ao som do Hino Na
cional, entoado pelos pre
sentes.
b) - Cerimônia da bên

ção do' Centro, pelo Exmo. e

Revdmo. M. Sebastião Scar
zello.
c) - Palavras do Exmo.

Sr. Prefeita Municipal, Bal
tasar Buschle.
d) - Palavras de um

operário que ,em nome da
classe, fêz a homenagem ao

Exmo. Sr. Celso Ramos,
Presidente da Federação
das Indústrias e Diretor do
Departamento Regional do
SESI, de Santa Catarina e,
aos srs, industriais mante
nedores do SESI.
e) - Palavras do Presi

dente da Federação das In
dústrias e Diretor do De

partamento Regional do
SESI, no ,Estado, Senhor
Celso Ramos.

I) - Palavras do Sr. Lí
dia Lunardi, Presidente da
Confederação Nacional das
Indústrias.

- 'As 10,30 horas:
Corrida feminina de ci

clismo. Os prêmios foram
gentilmente ofertados por
diversas firmas locais, cuja
relação será oportunamente
divulgada.

- 'As 13,15 horas:
Desfile das equipes parti

cipantes do Torneio, lide
rado pela bandinha infan
til do SESI de Crisciuma.

- 'As 13,30 horas:
No Campo desportivo do

América Fvtebol Clube, tor
neio de futebol entre equi
pes representativas das in
dústrias dos municípios de
Blumenau Brusque, Rio do
Sul e Joinville. Partida de
honra - Componentes do
SESI e SENAI de Florianó
polis e pessoal de escritó
rios industriais locais.
No salão de festas do

Centro Social do SESI, das
14,00 horas até às 18,00 ho
ras - sessões corridas de
cinema, para filhos dos tra
balhadores.

- 'As 18,00 horas:
Recolhimento da bandei

ra, pela Guarda do Corpo
de Bombeiros Voluntários.

- 'As 19,00 horas:
No Centro Social do SE

SI - Retreta pela bandí
nha infantil do SESI de
Criciúma, seguida de uma

sessão cinematográfica pa
ra adultos e pequeno s�ow
organizado pelos operárlos.

- 'As 20,00 horas:
Na Sociedade Harmonia

Lyra, organizado pela Co
missão de Construção do
Centro Social do SESI, foi
realizado um banquete em

homenagem aos Exmos. Srs.
Celso Ramos, Pr.esidente da
Federacão das 'Indústrias e

Diretor' do Departamento
Regional do SESI, no Esta
do' Lidio Lunardi, Presí
de�te da Confederação Na

cional das Indústrias e Sr.
Pedro Paulo Penido, Presi
dente do Conselho Nacional
do SESI. Usou da palavra
na ocasião o industrial Se
nhor Wittich Freitag.

COLABORA:ÇãO DA
,

FRANÇA
O Sr. Jacques-Louis De

Iamare, comerciante de ca

fé por tradição (o pai che
gou a adquirir quantidades
de café equivalentes ao to
tal das safras brasileiras),
mostrou interêsse na mar

cha ascendente da partici
pação do café brasileiro no

consumo da França como

de tôda a Europa. O Sr. Li
neu Dias perguntou qual a

posição do S1'. Delamare
num trabalho junto aos go
vêrnos dos países europeus
para a redução de taxas e

impostos sôbre o café, por
tanto com reflexos imediato
ao prêço da bebida. 'O Sr.
Delamare prestou informa

ções sôbre a posição da

França, especialmente em

relacão ao Mercado Comum

Európ'eu. Disse ainda que a,
Costa do Marfim, na próxi
ma safra, colher� menos
café. E que a colaboração
da França na execução d0
Acôrdo Internacional do
Café se manterá na mesma
linha efetiva.
Encerrando sua entrevís

ta, o Sr. Delamare declarou
que o café de contrabando,
procedente de Paramaribo e

Caiena com coloração di
ferente, está chegando a

portos europeus e é adqui
rido pelos compradores eu

ropeus devido ao seu menor
preço e portanto em detri
mento do produto brasileiro
exportado normalmente.

lumenlou o consumo �e café na Euro�a
Dois milhões de sacas a mais em 1959 Anuncia o Sr. Jacques-Louis De ..

lamar a possibilidade de um consumo de 20 milhões de jacas --- dentro de
t

Café informou que a Euro- ponto de vista. Em raros e

qua ro anos pa, em 1959, bebeu mais 2 especíaís c�sos, teve o I�Ç
milhões de sacas de café. que Intervir, mas de modo

Está certo de que, dentro de geral os ínterêsses do co-

4 anos, o total do consumo mércio regular são prestí-
europeu chegará a 20 mi- giados. E' êste um ponto
lhões de sacas. Lembrou fundamental do programa
que só a Rússia, que ora de ação da atual Diretoria
consome 250 mil sacas, vai do IBC.

consumir no ano que corre

quase 600 mil, graças ao

acôrdo feito com o Brasil.

'O Sr. Jacques-Louis Delamare, presidente do Comitê

Francês de Propaganda do Café e um dos maiores impor
tadores da rubiácea na Europa, veio ao Brasil a convite do

nosso Govêrno para os festejos de Brasília. Ontem, visitou

o Instituto Brasileiro do Café, nesta Capital, sendo rece

bido pelo seu presidente, Sr. Rena:to da Costa Lima, e pelo
diretor Lineu Sousa Dias.

�& palestra mantida com

o presidente do IBC, o sr.

Delamare reteríu-se à pro
dução cafeeíra do Brasil e o

sr. Costa Lima informou

que preocupações seme

lhantes foram demonstra
das pelo sr. George V. Rob
bíns, da General Foods,
também em visita ao Bra
sil. Mas que não havia mo

tivo para isso, pois a in
dustr' alízacâo do café no

Brasíl vjá é fato concreto,
das sobras transitórias en

caminhando o problema.

bebida - respondeu o Sr.
Costa Lima.

LIBERDADE DE CO
MÊRCIO

O presidente do Comitê.
Francês de Propaganda do

Disse ainda que se man

tém no ponto de vista de

que deve ser prestigiada o

comércio livre de café, ao

que o sr. Costa Lima res

pondeu ser também o seu

Associacão Calarinense de Medicina
•

O sr. Delamare destacou
que o mundo está pedindo
café de melhor qualidade.
- O Brasil está prepara

do para atender a êsse re

clamo. Estamos numa fase
de grande atividade no se

tõr da produção de cafés
de terreiro de fina qualida
de e de cafés despolpados.
Poderemos atender a todos
os pedidos de cafés de bôa

I I

A Secretaria da A. C. M. lembra aos srs. Delegados e

Suplentes que hoje, 6 de maio, será realizada uma As

.seinbléía extraordinária às 20 horas no Auditório do De

').Jl'tamento de Saúde Pública.
Os editais de convocação estiveram afixados na séde

da A.C.M., .durante o prazo legal.
Florianópolis, 6 de maio de 1960

Danildo Freire Dua�te
SECRETARIO-GERAL

NOTíCIAS
JI..&<".'fecentes notícias da

Confederacão Nacional do
Comércio' chegadas à Fe
deracão do Comércio de
Santa Catarina. que inte
ressam ao comércio em ge
ral são as seguintes:
ENFARDAMENTO DÊ AL
GODÃO - Se bem não se

ja S�1ta Catarina estado
produtor, por excelência,
dêsse produto, lembramos
que o �inistério da Agri
cultura, pela Portari�, nr.
170 ce 10 de fevereiro dêste
ano, e publicada no Diário
Oficial, da União, de 13
dêsse mesmo mês, p.g. 2487,
determinou instruções para
.0 enfardamento dêsse pro
duto, sendo de notar que os
fardos receberão as seguin
tes marcações: em uma

nas cabeceiras, a marca da
prensa; em um dos lados, o
nr. do fardo nr. d" lote,
pêso, fibra - classe - tipo,
origem e destino, não sen
(lo permitido o embarque
se não estivér sua embala
gem de acôrdo com as exi
gênCias ministeriais.

DO COMÉRCIO
EXPOSIÇãO �E MÁQUI

NAS DE TECELAGEM NOS
EUA - De 23 a 27 de maio
corrente, no Atlântico ctty
Auditorium. New Jersey,
será realizada a exposição
norte-americana de rnáquí-

nas de tecelagem. Qualquer
interessado poderá obter
maiore.s detalhes ou fazer

reserva no Departamento
Comercíal da Embaixada
Americana, Sr. Douglas S.

Egan) Av. Presidente Eil

son, 167, Rio de Janeiro:

DAS MÃE S
Rotary do Estreito realizará jantar festivo
Com a

-

presença das se- Diretor do Clube, deverá
nhoras da "Casa da Ami- pronunciar a palestra da

zade". o Rotary Clube do dia. o Dr. Norberto Unga-
Estreito promoverá hoje rettí, sendo que ao Profes
um jantar festivo, com íní- SOl' Amir Saturnino de Bri
cio às 20 horas, nos salões to caberá saudar, em nome
do Clube Recreativo 6 de dos rotarianos do Estreito,
Janeiro, em homenagem ao às senhoras pres�4h.tes à-

"Dia das Mães". quele ágape.
Convidado pelo Conselh:J

j.'.
l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


