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DIRETÓRIOS DE CINCO MUNICíPIOS PARTICIPAM DA CO AO REALIZADA EM JOINVILtE, COM A PRESEN"A 'DO SR. CELSO RA'MOS
- NO JANTAR íNTIM,O QUE ENCERROU A 'REUNIÃO O PRESIDENTE�DO DIREIÓRIO LOCAL 'DO PTB FÊI IM'PORTANTE DECLARACÃO POtíTIC'A

, t

JOINVILLE - (Do Correspondente) - Realizou-se no Ramos mas de- seus compa- quele ágape e representan- Florianópolis para homolo- lavra o sr. Celso Ramos, agorá não realizado. Pres-

Clube Joinville, uma reunião a que estiveram presentes, nheiro de chapa, do mare- do ali o verdadeiro Partido gar o nome que está mere- que depois de agradecer a tando homenagem aos no-

na sua quase totalidade, os integrantes dos diretórios do chal Teixeira Lott e do sr. Trabalhista de Getúlio Var- cendo!1s preferências do presença de todos quantos, táveis méritos de adminís-
João Go,ulart e dos candí- gas, não o PTB de transtu- povo. Seu partido trabalha- por amor ao Partido Social trador do prefeito Baltasar

Partido Social Democrático, de cinco Municípios - Join- datas do PSD e partidos gas e traidores, queria sau- rial pela vitória de Lott e Democrático, tinham acor- Buschle, - homem honesto.

ville, São Francisco do Sul, Araquarí, Guaramírím e Jara- aliados nos respectivos mu- dar o sr. Celso Ramos, co- Jaugo, de Celso e de seu rido ao seu convite para a de grande' inteligência, lar-

guá do. Sul. A reunião, que teve também a presença do sr. nícípíos, mo candidato ao govêrno companheiro dê chapa a reunião que tinham acaba- ga visão e extraordinária
PTB DE JOINVILLE COM do Estado pelo PSD e, po- ser indicado e do candidato do de realizar expressou sua capacidade de trabalho -

Celso Ramos, candidato do PSD ao govêrno do Estado, do CELSO RAMOS dia também dizê-lo desde da União Joinvillense à su- confiança na vitória e ore- disse que esperava, no go-

deputado Lenoir Vargas Ferreira e do dep. Atílio Fontana, Convidado a fazer uso da logo como candidato do cessão do ilustre Prefeito receu aos ouvintes um es- vêrno do Estado, poder .con-
Coordenador Geral da campanha daquele partido, teve palavra o sr. Rodrigo Lobo Partida Trabalhista, cuja Baltasar Buschle. baço do seu programa de tal' em Joinville com um su-
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° disse que, honrado ,- com o convencão regional dentro FALA O SR. CELSO RAMOS govêrno, dentro do qual cessar do atual prefeito à

por o je IVO o e a e e assun os
'

e 111 eresss par idario it •.. d ' em breve -se reunírá cm P °lt· f' >'l d t ídéí d
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lt dconvi e para partrcipar a- � 01' U Imo ez uso da pa- es acou a I ela a criaçao sua -a ura 'para po erem

relacionados com a campanha eleitoral que se inicia. de um Banco de Desenvol- ambos realizar tudo o de

Abrindo os trabalhos, fêz jantar íntimo oferecido ao ANO XLVI _ O'MAIS ANTI GO DMRIO DE S{\:NTA CA TARINA N.o 1388 O vimento, para assistir com
'

que necessita êste Municí-

uso da palavra o deputado sr. Celso Ramos e ao qual crédito fácil aos profissio- pio, que pela sua importân-
Atílio Fontana, que escla- também compareceram, co- nais de tôdas as categorias, cia econômica tudo deve

receu sôbre as finalidades mo convidados, o sr. Rodri- a fim de que todos os setô- merecer do Govêrno do F.<;-
da reunião e concitou os go Lobo, presidente do Di- res das nossas atividades tado.

' "

diretórios presentes a um retório Municipal do PTB, econômicas se possa pro-

esfôrço decisivo' em pról da o sr. Helmut Fallgater. cessar o desenvolvimento e

vitória de seus candidatos o progresso que trarão me-

no próximo pleito. No mes- :rizera,rn uso da palavra, lhores dias para todos os

mo sentido e hipoteeando na ordem da citação, os srs. catarinenses. Dedicou o

i r r e s t r,i t a solidarieda- Colatino Belém, vereador, orador grande parte de suas

de, bem como assumindo o pelo Diretório do PSD de palavras a Joipville, real-

compromisso de um traba- São Francisco do Sul; Cle- çando seus problemas e ne-

lho constante e ínínterrup- menceau do Amaral e Silva" cessidades, como da energia
to pela causa de sua agre- secretário da Prefeitura, DIFETOR: RUBENS DE AQ RUDA RAMOO - GER.EN'PE: DOMi[NGeS F. DE A�. elétrica e do ginásio oficial,
miação, falaram também os pelo Diretório do PSD de EDIÇÃO DE HOJE: 8 Pági nas - CR$ 3,00 - FLORIANóPOLIS, 7 de Maio de 1960 há tanto pleiteado e até

- rspresentantos de todos vis Jaraguá do Sul; Alfonso
diretórios presentes, o de- Kreíss, membro do Diretó-
putado J. Gonçalves. o de- rio Municipal do PSD de

putado Lenoir Vargas Fer- Guaramirim; Itamar Car-
reira e o sr. Celso Ramos. deiro, presidente do Diretó-
Da troca de idéias e infor- rio Municipal do PSD de

mações havida durante a Araquari; J. Gonçalves, de-
reunião, ficou aos seus par- putado estadual e Ooorde-

ticipantes - segundo o que nadar Regional do Norte

posteriormente declararam Catarinense; dep, Lenolr
à reportagem, a convicção Vargas Ferreira, falando
de que o PSD na região do pelo Diretório Municipal de
Norte do Estado encontra- Joinville e dep, Atílio Fon-
se coeso em tôrno de seu tana, Coordenador Geral
candidato ,e dispondo das da Campanha do PSD em

condições mais favoráveis Santa Catarina - todos
para a luta eleitoral, que se manifestando plena, con-
avizinha. fL'tnça no candidato, asse-

JANTAR INTIMO gurando seu propósito de
Encerrada a reunião, lutarem pela vitória, em 3

realizou-se 'no mesmo local de outubro, não só de Celso

, \

Soviéticos abalem, a,vião
•

americano
WASHINGTON, 6 (UPI)

- O anuncio por Nikita
Kruschev. perante o Sovié
te Supremo da URSS, de
que aviões militares norte
amcrícancs tinham violado
o espaço � éreo soviético, e

de que, a Primeiro de Maio,
um desses aparelhos tinha
sido abatido pela artilha
ria antiaérea soviética, pro
vocou grande inquietação
nesta capital, assim como

no ,mll.nd,o, r�jclelltaL O pri.
fneil'o:'rtílfi'1st'l'o ..."S'Owé't-íl':ú,
em seu díscuzso advertíu
Igualmente cs Estados Uni
dos de Que Q rearmamento
da Alemanha Ocidental po
ele conduzir a uma terceira
guerra mundIal e que o

IExercito Vermelho possui
poderosos meios de repres
são contra qualquer agrefl
são,
Nas capitais ocidentais

ainda não houve qualquer
reacão oficial ao discurso
de Kruschev. Não obstank.
oe; observadores assinalam
o fato ele que essas decla-

rações são feitas há poucos
,

dias ela conferência de
cúpula leste-oeste, sôbre a

qual Kruschev, aliás, ex

presscu o seu pessimismo.
Em Washíngton, enquan;

to o j.resídente Eisenhower
orGt va a abertura de um

inqué 1 ao sobre o incidente
aéreo vários parlamentares
protestaram" contra as de
clarações de Kruschev, al
guns neles sujreríndo. Que
Eisenhower não participe
..t'la""rt,lmerêlíteia _ fle -cúR'UI�
antros, no entanto, mani
festaram maior moderação.
O governo de Londres, de
�pu lado, cerno -se Informou
continua persuadido da pos
i.:büidade,cle acordos pacífi
COs com a URSS e não r)I'

seja dar maior importan
cia às delegações de Krus.
chev.
O presidente Eisenhower

ordenou uma investigação
sôbre o avião norte-ameri
cano ,desaparecido, ao quçt.l
se referiu esta manha o �.,

Nikita Kruschev no seu dis
curso pronunciado I'fI �'-

viete Supremo, anuncio: I
um porta-voz da Casa
Branca.Absolvido O

porleiro An
tonio João

Em sessão que teve a du
racão de 33 horas, foi absol ..
vido por 7 votos a, O, o por:'
tiero Antonio João um dos
implicadOS no caso de Aida
Curi. '

�a· �Ieitoral no Norte �o Esta�o

Finalisou o Sr. Celso Ra
mos dízendo que brevemen
te voltará a Joinville para
em praça pública falar ao

povo joinvillense, esclare
cendo-o melhor sôbre os

propósitos que o animam
de realizar um govêrno que
possa atender às aspirações
de todos.

tramarcha [anísta, depu
tados nordestinos da UDN'
levantaram a bandeira de
defesa dos interesses dos
Estados através de duas
soluções: questão aberta
para' o vice e Jânío. ou

apolo ao nome elo sr. Fel'"
nando Ferrari. Neste se-nti-

'

do, os deputados baianos
Carlos Facó, José Candido,
Honorato Viana e Oscar
Cardoso fizeram pronun
cíamentos publicas; o pr-i-
'meiro. a favor de li'eJ;'rari;

,

-0('1 outro«. pe'll} "q'\IE'stão.i
aberta". -1

'

1 -:-
.

"BOSSA �OYA" ALlm,TA
Por outro lado, deputados

filiados à "bossa nova", co;

INI'M,IGO COMUM: IMPERIALISMO
,comentários e disse que
Mao havia prometido pleno
apoio dos 600 milhões de
chineses para o Movimento
Nacl.onal Democrático de
Cuba e de Mda a ASla,
África e América Latina,
agradecendo ao's deJeglldo.",
pelo apôio e ajuda à Nova
China.
""'mlfi;ê- ?S delegações en

contravam-se funcionários
do servico público do Brasil
membros da confederação
dos trabalhadores e empre_
�ciCiOS do Banco dO' Brasil.
As delegações, de mulheres
eram procedentes de Gasu
toland, Sierra, Leone, Tan
ganyika, Vu, Venezuela,
Uruguai, Brasil, Colômbia,
Peru Paraguai, Costa Rica,
Honduras, Puerto Rico c

Martinica.
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� Brasilianas e catarinef s
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

A raiva dos udenistas contra Brasília é raiva jus
tifi!!ada. Quando a bancada VIGILANTE, nl! Congres
so, deixou de obstruir as mensagens do Presidente JK,
solicitando medidas legais de autorização à mudança
da Capital, um pensamento - está hoje até confessa

do - a dominava: Brasília não seria, feita e fornece

ria, pelo fracasso. a grande arma eleitoral para a su

cessão.

Mas, o chumbo virou sôbre a ,cortiça. o grande
President.e venceu o tempo e fez o mil:wre. Agora,
arrancando os cabelos, a UDN quer desmontar a nova

Capital, ;reconvindo sôbre seus tardios arrependimen
tos, de havê-l� apoiado por não acreditar n,ela.

Mas o 'monumento está plantado para a eternida

de. E o mundo ficou admir�ndo o Brasil.
* ,* *

Afirma a imprensa palaciana que uma, denúncia,
feita na Câmara, de roubalheiras em Brasília nã(j foi

·'desmentida.

O diretor da NOVACAP pulverizou-as, à ocasião.
Pela imprensa do Brasil inteiro.

Aqui, o mesmo jornal que hoje acolhe a acusação
de silencio, divulgou a defesa esmagadora do dr. Israel
Pinheiro, defesa essa que, por certo, contou cOmi a' ir

restrita solidariedade do representante da UDN na

NOVACAP.
* *

Interessante, ainda, relembrar que quando fói

feitlJ., da tribuna da Câmara, à aludida,. denúncia, o

órgão mestre ela UDN, o DIÁRIO DE NOTICIAS. do

UDN Rebelada no Nordeste Contra a
. .

Candidatura de Milton Campos'
RIO, 6 (V.A.) - O nome do' sr. Milton Campos ainda nem foi homologado

pela UDN, embora .iá o tenha sido feito pelo diretório' e numerosas seçõesr esta
duais do partido e nova ameaça já se esboça nesse chorril'ho de crises que vem

caracterizando a ação política dos udenistas.

Da Bahia chegou a notícia, nas ultimas horas de ontem, de que as seções
nordestinas estão articulando um movimento contrário à indicação do ex-gover;
nador ele Minas, em face dos compromissos assumidos pelo sr. Jânio Quadros
com aquela região do País,
A "rebelião do Nordeste'

assim, se aplicaria como

uma tentativa de prender
o sr. Jânio Quadros aos

compromissos assumidos
quando da escolha do sr.

Leandro Maciel para v:ice
de sua chapa. Noutros ter
mos se prevalecer a esco

lha do sr. Milton Campos,
estará justificada, por as

sim dizer, a declaração do
sr. Jânio Quadros, de que
nenhum compromisso o

p,r�nde mais
à

llJta pela
vi:e��'!'em.tlérfu1'a;- "ú'tlw véz
oue ele repousava sobi'e o

nome do sr. Leandro Ma
ciel. Para obviar esta con-

TÓQUIO, 6 (UP) - Mao
Tze-Tung declarou na ter,
ça-feira que apoia firme
mente o "Movimento Na�
cional Democrático" de
Cuba. Descreveu o imperia_
lismol norte-americano co
mo um inimigO' comum da
Ásia, África e América La
tina. Falando ante as ,dele
gações sindicais e de mu
lheres em Tsinan, proce
dentes de vários países la
tino-americanos e africa
nos, o líder sino-comunista
disse: "Nosso inimigo co
mum é o imperialismo dos
Estados Unidos. Todos nós
estamos na mesma frente e

precisamos unir-nos e a

poiar-nos uns aos outros".
A agência noticiosa No'va
China, ouvida nesta cidade,
transmitiu brevemente seus

Rio, lamentou que o libelo não ,m'erecia confiiIeração
por partir de quem partiu. Considerou-o fruto: de des

peito e de ambições contrariadas, 'a fôlbp. 'càrioca

aconselhou a UDN a não fazer o jogo dos n�gocian
tes frustr�dos, que estariam silenciosos se fossem

atendidos em pretensões absurdas. E, não se dedignou
de afirmar que a posição udenista devia ser a 'de con

servar-se fora do assunto!

Mas a orientação do jornal líder, por a!ui, não

vale. Registe-se, no entanto, o aviso que deu ao par
tido.

* * *

O inquérito, ora tenta.do, tem �entido translucida-
mente político, numa inglórilt tentativa de paralisar
as obras que terminarão Brasília.

Tanto é assim, que o diretor ,da NOVAC�P, indi
cado como FISCAL da UDN não se julgou na- obriga-
ção de renunciar!!!

mo o sr. Alves Macedo, con
testam as alegações "de
'unanimidade de escolha do
sr. Milton Campos, muito
embora acrescentem que

'não os anima qualquer pro
posíto de hostilidade ao po
lítico mineiro. Entrementes,
fazem as suas observacões
manifestando estranheza
em torno de certos proce
dímentos, corno o da UD},T

paulista, que, sem explica
cões satísratorías. acaba de
solenizar alianca com o

PDC, do mesmo "Estado, em

relação às eleições para
prefeito da capital bandei
rante. Esta eleição, poste-:
rier ao pleito de 3 de outu-

bro, só justificaria uma

aliança com a UDN (é o

que sustentam os elemen
tos da "bossa nova") se
tivesse sido feita para be
neficiar o sr. Milton Cam
pos. Mas, o acordo udenista
com o PDC para uma dis
puta eleitoral distante é
aleatoria, traz desconrían,
ças tanto mais legítimas
quanto o candidato decla
rado oficial do PDC à vice
presidencia é o sr. Fernan
do Ferrari.

Mensage� de lo.ão.XliII
.

aos FieiS Brasileiros
CIDADE DO VATICANO Iígiosa e moral de tôda a ordínarío dos Ritos' Orien-

6. ro, pj =: Eis o. texto dá 'N�7ão"., .,,' tais do Brasil e vígarío-ge-
1'IfrI'�1':YS'ag�nà' 'do �:PàVcI: -�o- ...... " -:,Q�-t.��s�e s����menJo.�- ,ral dos ucranianos. 'As 20
XXIII ao Congresso Euca- tel'nllna. 'O J?à'Pa: - �-t'el:fó -l'llfl"as;- 'ha��""a terceira""

ristíco Brasileiro: ao nosso dileto c:u;deal-Ie- sessão solene, na praça do
"Aos queridos filhos do gado, � todo o

.

epíscopade Congresso, sob a presíden-
Brasil, participantes do bras�elr.o, . partlcula.rmente cia do cardeal d. Jaime de

Congresso Eucaristico Na- ao �1!SmsSlm? arcebispo �e Barros Câmara, legado
cHmal _ Ainda se ouvem Cuntlba, a todas aS autol'1- pontifício. A conferência
as mélodias e cânticos do dades presentes, um hino está a cargo do padre Ri-

magnífico Congresso Inter- ao clero e aos religiosos � a cardo Lombardi SJ. 'As 23

nacional do Rio de Janeiró quant�s: �om suas .ora;çoes horas, llO mesmo local; ho-
e eis que o Brasil já se reu-

e sacnflclOs,
, c?ntnbUlram ra santa para homens. 'As

ne na risonha e flórida ci- para o bom exlto do Con- 24 horas será celebrada-a
dade de Curitiba, para cele- g:ess?, a n?s.sa" especial missa para comunhão dos
brar mais um Congresso bençao ap'ostolloo . homens e pascoa dos mili-

Eucarístico Nacional. Com PROGRAMA tares e uI}.ivei'sitários.
êste novo Congresso, o povo .

'
HOJE

..

DOMINGO
brasileiro quer manifestar O pr.ograma de hOJe, e A solene missa pontificial
todo o fervor de sua fé.e Q .segumte: 'As 7.]30 horas, de encerramento do Con-

devoção. Elflbora restrito a mIssa e comunhao de se- gresso Eucarístico será ce-

poucos dias, existiu longa nhoras:e m?Qa� e pascoa lr;brada às 9,30 horas. pelo
preparação que empenhou das umversltanas, na pra- cardeal d. Jaime de Barros

todo o episcopado e clero, ça do Congr.esso .. As �,30 e Câmara. O pregador será

particulal'mente o prelado 14,30 horas, .co�1tmuaça? do d. Helder Câmara. ':As 16,30
da diocese onde se realizam curso Eucanstla e Canda- horas, haverá a procissão
as principais manifestações de. 'As 16,30 horas, na pra- eucal'ística de encerramen-

religiosas". ça d? . Congres.so" .sole�e to, da Catedral à praça do

Depois de afirmar que foi pontlf.lclal no rIto b�zantl- Con�resso. Após a bênção,
muito feliz a escôlha do te- no, oflCad3: por d. J?�e Mar- será transmitida a mensa-

ma do Congresso Eucarísti- tenetz, blspo-auxlhar do gem do papa João XXIII.

co de Curitiba: "A Eucaris
tia, Luz e Vida do :Mundo",
o santo Padre pasou a ilus
trar seus vários aspectos,
afirmando que '"se, como

sacrificio, a Eucaristia é
'fonte de vida para o ho
mem, como sacrifício, reno
va e torna presente no Al
tar o sacrifício do Calvário,
cujos frutos aplica às al
mas".
Finalizando, João XXIII

termina a mensagem "pe
dindo a Deus que abençôe
os trabalhos do Congresso
de Curitiba, tão dignamen
te preparad0 e confirma os

seus votos para que produ
�a os melhores frutos' espi
rituais e contribua ,eficaz
mente para a renovação re-

AFUNDOU

RiEUNIDA. A DIRE(ÃO DO INSTITUTO
t

NACIONAL DO PINHO
RIO, 6 (VA) - Está reu

nida nesta. capital a Junta
Deliberativa do Instituto

.

Nacional do Pinho, compos
ta de dois representantes
dos. Estados do, Paraná, São
Paulo, Santa Catarina e

Rio Grande do' Sul, sendo
um delegado' tios respecti
vos govêrnos e um da� en

tidades madeireiras daql,le
las unidades da Federação.
O govêrno do Rio Gran

de do Sul, está representa
do pelo sr. Plínio Bueno,
que integra a, procuradoria
do Estado nesta cidade sen
do representante da classe
madeireira gaúcha o sr. Jo
sé Veríssimo Noronha Fi
lho. Entre os assuntos em

pauta, figuram o estabele
cimento da Fábrica de P·a
pel de Imprensa em Triun
fo, nosso Estado, em maté
l'ia de que é relator o dr.
Plínio Bueno e o convênio
a ser assinado entre o Ins
tituto do Pinho e a Comis-
,são Estadual de Energia
Elétrica para o reflor.esta
menta das bacias dos rios
que fornecem água para as

,reprêsas da mesma comis
são.
Outro importante assun

to é o relativo às exporta
de madeira para a Argenti
na, estando em debate uma

resolução legislativa que de
termina que as autorizações
referidas só teriam valida
de até 20 do corrente.
Findo êsse prazo, seriam

canceladas, a partir do dia
21 dêste, as autorizações
não utilizadas, a medos que
os exportadores interessa
dos as entreguem à Comis
são Cool'denadora da Ex
portação de Madeiras. que
efetuaria a venda por con-

\ ta dos mesmo(> exportado
res, por intermédio dos
agentes credenciados junto
'ao Instituto Nacional do
Pinho.
A autorização de novos

contingentes de exporta
ção fica subordinada à pré
via colocação dos contin
gentes já autorizados. A
Junta Deliberativa, firme
na manuten,ção do regime
de cotas para exportação,
vai debater também a ques
tão dos prêços da madeira
transpo.rtada via Rio Para
ná e Uruguai.

MINISTÉRIO DA
ECONOMIA .1

BRASILIA, 6 (V.A.) O
líder da maioria, deputado
Abelardo Jurema e o depu
tado Danlei Faraco, em

reunião levada a efeito na

Câmara, acertaram a cria-
. cão do Ministério da Eco

nomia, o qual deverá estar
Lmciol1andú em 31 de Ja
nf:lro de 1961. data em que
SE'':'8 extintéi a COFAP, póis
f_ le' GIl( a' ,criou expira a

15 de Junho, mas sera prol'
rogada até 31 de janeiro do

MONTREAL, Canadá,· 6
'UP) - Três navios colJ
cliram está. noite no pôrto
local, à altura da ponte
Jacques Cartier: As pri
meiras informações adian
tam aue uma das embarca_

ções é1fundou. A políCla por
tuária disse que Ü' acidente,
ao que parece, ocorreu

quando: um dos barcos per
deu o leme e continuou na_

vegando à deriva.
A seguir, chocou-se o mes

mo contra Os outr'Os dois,
que vinh".m em direção con

trária'. Foram despachados,
imediatamente rebocado
res para recolher os sobre
viventes. Ignora-se até o

momento se há mortos ou

feridos a borclo dos referi
dos navios. A colisão se re

gistrou às 22 horas Chora
l(\�a.l) .

* * '"

Mas, que façam o inquérito. E que se algo fôr

apurado, que sôbre os culpados recaiam as �as da

lei.
.

E qu..�t;J:ão aconteça por lá, o que tem acontecido

por equi. Por exemplo: inquérito na: Imprensá, Oficial,
com acusado demitido, A PEDIDO, antes da conelusãó,
embora a lei não o permita; inquérito na Residência

',' dI) DER, em São _'-o'aquim, com o principal aeusado
.

-j1remiado e o Eng. Leão Dutra, que denunciara a ban

dalh�ira, castigado com remoção, inquérito e pl'ocesso
na Delegacia de Lajes, com o culpado, transfe'idopara
a reserva e promovido, contra disposição e�pres� .de
lei. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M_C?lT�men�ado Bingo no 'Clube Doze de Agosta
No 'Pro�lmo Dia 20i Nos Saloes do Clube Doze de Agosto, Realizar-se-á MeYimentado BINGO 'Em Benefí�io do A silo de Orfãs. A Orga-'
nização Está a Cargo da Sra. Francisco' (Anita) 6rlllo. CooPere Com Esta Nobre Causa e Passe Momentos Agradávéis Adquirindo, Des·

.

de Já, Seu Cartão'
,"

:�'lJr,'

���������ii����ii����..��--------------------------------------------�'-;;rii���(��iE�r-----------------�
r:!;�b��R�fiPJ�Á�H�l Grande lançamento da IGIR, .

,........mm...

.'

s ,............................ Dom Estêuão Betteti- em suas grandes Iínhas a de S. Mateus S. Marcos, S. Stc � .

. court O. S. B. I mensagem que os escritos sa- Lucas e'S, João. Na verdade, CSS%:SSSSSSX%XSSSSS%:$SSS'b

Formato: 16,5 x 24 � grados do Cristianismo trou- cada um dos Envangelistas Foi o Leandro como a Pomba,

Preço: Cr$ 250,00 I xeram ao mundo. e;xperimentou a seu modo a
Falam que vai o Irineu . ..

Ê:ste livro continua, de O terceiro capítulo examí- mensagem pe Cristo e a ela Se o boato for confirmado,
certo modo, o que o mesmo' na a autenticidade literária I reagiu segundo .a sua perso-

A Udenilda já perdeu.
autor publicou sob o título

I
e a fidelidade' hístéríca do nalidade próprío, focalizan- Vê-se, ainda, pelas paredes, um cartaz em o qual

de PARA ENTENDER O AN- I texto dos Evangelhos" como do d, preferência esta ou
o Jâ�iO está sorridentemente abraçado ao já "varrido"

TIGO �ESTAMENTO (ed.1 êle nos é hoje apresentado aquela característica "de uma
udenísta Leandro Maciel.

A?!R). E o _primeiro de uma
I
pelos c�d�ces e �anuscritos "boa notícia" .tBuançetion, Alguém comentou - qual dos dois ali é o onça?

sene de tres volumes que da tradição. em grego) riquíssima em as-
O Jânio, que certo da [etadura udenista reíugou o

abrangerá todo o Novo ',I',es- pectos, Donde se depreende companheiro de chapa impregnado do azar, ou será

tamento. A seguir, o leitor é induzi-
que, para ler bem os Santos

c Leandro que, muito sabidamente, prevendo o fracas-
do ao estudo direto de cada d t bEvangelhos e apreciar devi-

so o es a anado vassoureiro, tratou de sair a tempo?
Os dois primeiros capítu-' um dos quatro. Evangelhos: damente O dilema fica aí. O cartaz também continua lá

los desta b "t· I o seu conteúdo, é
o ra SI uam os : a pijncipal intenção dêstes

'

I
indispensável ter-se em vis-

na parede, atestando os métodos muito sinuosos e

Santos Evangelhos dentro do capítulos (IV a IX) é a de t multo embrulhados da U.D.N.
.

t
a a personalidade e a in-

eonjun o do Novo Tes.ta-. realçaI.' as finuras de doutri- É b
t

tenção própria de cada um

.

em possível que tenham o mesmo destino da-
men o, procurando focallzar l na e llteratura dos escritos dos Evangelistas. Ainda para

queles cartazes em dupla, as propagandas do Amim a

facilitar a compreensão dá afirmar que _êles vêm aí. Ante o que tem acontecido

mensag'em evangélica, se-
será - o caso de, se perguntar - e êsse' casamento

gue-se o capítulo X que visa
dará certo?

elucidar os textos sagrados
POLíCIA INTERESTADUAL

que geralmente suscitam di- Segundo notícias recentes, foi criado aqui, pelo,

ficuldades, como certas pa-
Estado Barriga Verde, a Polícia tnterestaaiuü.Ó, I

ráootas, expressões hiperbó- \ "Apresenta o novo orgão de defesa, além di] precí-
licas, etc.. pua iunção âe repressão ao crime e seus agentes, um
O capítulo XI, por fim,

caráter informaiiuo e de mutualismo entre Municí.i
apresenta um esbôço biográ- pios' e Estad.os.

O frio estava 'negacíando. Parecia uma esquívãncía te- fico de Cristo, tirado da eon-
li sobremodo alvissareira a notícia; quem sabe se

minina. Um sorriso, uma esperança e uma desilusão. Fi- catenação das passagens dos por intermédio dêste nóvel orgão que, mais responsá-
nalmente aderiu, Mas aderiu com paixão. Santos Evangelhos. oet porque ligado [ôra do Estado, poderá, liberto dos

Ontem a nossa cidade amanheceu com aspecto dife-I As páginas do PARA EN- fuxicas e imposições do situacionismo, primar pela
rente. casac.os, ,sobr�tudos, I_Ualhas e. �té �asaeos de pelo. T�N�ER. OS EVANGELHOS eficiência dos' seus serviços e extingüir no Estado essa

Para um primeiro dia de fno a mohllízaçâo foi um tanto sao msplradas pela orienta- maléfica onda de âesmoralizaçtic, criada pelo clima de

exagerada, Mas,., há a desculpa da surpresa, pois esta- ÇJ.J moderna da exegese ca- irresponsabilidade tão propício CIJ formação das "qan-
vam todos embalados pela doce ilusão de que não teríamos tóíír a que visa, por meio dos gs" e das confrarias bucaneiras nas altitudes de La-

inverno nêste ano. Instrumentos de trabalho ges e na orla marítima de Sombrio.

Pelo que dizem, os relatórios do Instituto M.eteorológico (filológicos, arqueOlógicos Nosso' desejo não é outro senão o de enviarmos

do Rio, o que vamos ter, na dura, é um inverno prolonga- .
hhtjricos) mais atuais, a êsses "GUARDIõES DA PROPRIEDADE PÚBLICA E

do. Ao verão demoradíssimo e que se 'fez sentir até -agora
I
um entendimento profundo e

PARTICULAR", êsses mantenedores da ordem, e .le-

vai corresponder um inverno de grande prolongamento. ver �1J.dei·ro dos Santos Evan- çitimos representantes da autoridade pública, ao bri-

Cumpre não esquecer ainda que. estamos apenas ne g'e lhos, lhante "CAMPEÃO DA CAUSA PERDIDA", o nosso

comêço do outono. O Inverno mesmo' só começa em linho, LüHAR:[A AGIR EDITORA amigo Jaime, para que o mesmo enriqueça a galeria
Assím.. ,- é bom precaver-se. O frio de 1960 será uni fato.

.

Hua BJ:'Alllio· Gomes 125 'de rapinâceos: rapinouiee e rapiniteros que êle tanto

,......
.

Caixa Postal, ·6040
'

se queixa d� existirem lá pelos lados de Brasília, ..
'Saà Paulo, S.P. Brasília em?.. I

Rua MéXico 98-B :l;:tEPúbIO ktQ,S\UDENISTAS
Caixa Post�I,'3291 ' SOb 'ci'$tHI6'''�ÂNIO Só QUER FERRARI" o Diá-

Itio de.�an�Íro· f �

/'"'" ;j;�1{l'arliõGa?(bt&i:�hta as' declarações de Jânio que clara

Av. Afonso Pena, 919 'e' po�tiv,a,Jhente afirmou não se sentir obrigado a con-

Caixa Postal, 733 siderar o 'Senador Milton Campos seu companheiro de

Belo Horizonte, MG chapa com obrigações como assumira com Leandro ...

:ti.TENDEMOS PELO SER- .Jânío, segundo a nota, foi além - convidou a

VIÇO DE REEMBOLSO POS� Ferrari. parapartícípar dos seus comícios e recomen-

TAL.
.

dou o nome do·mésmo ao seu eleitorado. Com isso,
lança uma pá de cal sôbre as modestas pretensões da

hurnílhada U'.D.N. para, ao menos, uma Vice ...
.

Não fico! Não fico! Não fico!
Teima o Jânio e bate o pé;
O meu amigo é o Ferrari, /

�..,...��;�nJ:�e, ..
bSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

nM I N H A M'Ã En
MÊ:S DE MAIO

MÊ:S DAS MÃES

VAI LONGE MEU PENSAMENTO
TÃO LONGE QUE ATÉ DESMAIO

PELO AZUL DO FIRMAMENTO".

MINHA MÃE,
ELA SE FOI

QUANDO O CÉU TODO ESTRELADO
FAZIA FESTA SEM FIM.
E I�TO COMO ME DOI

NÃO TÊ:-LA HOJE AO MEU LADO

JUNTINHA JUNTINHA A MIM.
, .

ERA UM ANJO A MINHA MÃE
POIS ATÉ AOS PRÓPRIOS CORVO�
ELA DAVA DE COMER."
PERDOAVA SEMPRE, SEMPRE,
A QUEM LHE OUSAVA OFENDER!

MINHA MÃE,
DE ROSTO ALEGRE,
VELHINHA E SEMPRE BONITA

NÃO ME SAI MAIS DA LEMBRANÇA,
NÃO ME SAI E NÃO ME CANSA,
NISTO VAI GRA:ÇA INFINITA, ..

VEM DE DEUS

O AMOR DE MÃE;
E A LENBRANÇA DOS MEUS ANOS,
ANOS MEUS

QUANDO 'A TIVE COM FARTURA,
TAMBÉM DOS CÉUS ISTO Vll:M.
MÃE QUERIDA
QUE RÉSIDES LÁ NO ALÉM, ..

MÊ:S DE MAIO

MÉS DAS MÃES; j
VAI LONGE MEU PENSAMENTO
TÃO LONGE QUE ATÉ' DÉ�MA[Ô
PELO AZUL. DO FIRMAMENTO ...

'l
1

Manoel Felix. Cardoso

Flor�ati6poÜs, Maio/1960

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE

_ sr. Renato Oabral Teive

ra

� sr. Capitão 'Flávio Trin�
dàde

Márcia "Fvanzoni
Terezinha IVi�lela
Norberto Bach-

I
I

Medeiros

_ sr. Reinaldo Cabral Teive .-:. menína
_ srta. Rosalie Kupka _:_ srta. Eli

,
_ sr. Abelardo Coemo da

1-
'sr. dr.

Silva -", mann

,

sr, Mário Gilberto Costa, - srta, Berenice

_ menino Mauro Luiz Viei..; ! Vieira.

Te,lelone Alenderemose nós
Vai mudar-se ou construir?
O Sindicato dos Condutores' Autônomos de' Veículos

Rodoviário de florianópolis, dispõe de caminhões para
êste transporte dentro e fora 'da cidade, com preços ra

zoaveís,

Disque para 3729, chamando ou deixando recado, para
o Presidente do Sindicato dos Condutores Autônomos.

Consulte-nos sem eompromísso!

OSVALDO MELO

CHURRASCARIA DA LADEIRA - Montada em local
e ambientes próprios, á rua Trajano,' está funcionando a

Churrascaria da Ladeira.
Visitamos ontem o novo estabelecimento e gostamos,

isto é, gostamos do que vimos, porque a hora que lá esti
vemos já haviamos almoçado ...

O churrasco, porém, lá estava no espêto, cheiroso e

convidativo.
RANCHO DA ILHA - Fechado. Não "para o almoço",

�nas, definitivamente fechado, informaram-nos.
É pena.
A razão não sabemos nem mesmo procuramos saber,

Apenas, lamentamos o fato.

Estabelecimento que honrava a Capital.
Muito bem montado, original como nenhum outro na

Cidade, com um ambiente social, nada ali fal';avf,
Só a freguesia.
Aqui é assim. Sempre foi assim.

Seja lá.o que for.

Quando não cai no gosto do povo, morre mesmo,

De tudo sobrou a notícia de que será reaberto
novo proprietário e ainda com algumas modificações
melhor,

Os precinhos não devem ser esquecid9s".
Preços de concorrência, já se vê.
Isso influe muito . ."

'

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

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

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

É Mesmo o Frio de Inverno

DESPE'DIDA
Sr, e Sra, Almyr Coelho de Souza na,

impossib�'
idade

q� �e d�Spe(Hrem .Pe$s0.a:-J6.nent�?-de itOqOli( â�'à�léS'" e bs
distinguiram 'durante a sua permanência era Flori ópo-
tis apresentam suas despedidas. "

(asa em Coqueiros
'Silveif'8 Lenzi Uma casa de alvenaria,

sita à rua Juca do Lóíde.
s/n em Coqueiros, com três
quartos, sala de jantar, c�
pa, cosínha, instalações sa

nitárias e dependências de

empregada.
Tratar na Casa CHEREM,

à rua Oenselheíro Mafra,' 24

CO'NFUS,Ã'O UDENISTA
Em Aracajú, após a concorrida recepção do ex

candidato a vice-presidencia, Sr. Leandro Maciel, for
mou-se um comício, diante do Palácio do Govêrno.

Pelas notícias di>/)ulgadas através de um orgão cri

terioso, como "O Estado de sõ» Paulo", sabe-se que os

udenistas de Sergipe, teceram fortes críticas à direção
nacional da UDN, pela maneira como foi conduzida a

frustrada candidatura do ex-governador sergipano. O

próprio Sr. Leandro Maciel, no encerramento da reu-
. nião, declarou que "a sua renúncia constitui um pro

testo e uma pública afirmação de que o maior: partido
da oposição no Brasil, não pode manter um'a catuii-

âatura própria". ",
Ftila de cátedra o Sr. Leandro. Vítima âa« traqui

níces de um pseudo-líder da agremiação'brigadeirista,
10i simplesmente "torrado" pelos mesmos homens que'
o levaram à concorrer no pleito de 3 de outubro, para.
logo depois, ver o esvasiamente degradante, proposi
talmente provocado pela ala lacerdiana d.a DDN.

ALUGA-SE
Um apartamento em pa

vimento térreo, sito à rua

-Martinho Callado, 5: (Chá
cara do Espanha), Nesta
·Capi�al.
Informações com a Srta.

TEREZINHA, na Relojoaria
Royal,. à rua Trajano.

P:ERD'EU-SE
Sábado, 30-4-60 foi perdida

uma nota promissória no!
valor de trinta mil cruzeiros I

(Cr$ 30,000,00),
-

pertecente I
ao sr. RENI MACHADO. IPede-se a pessoa que a.

encontrou entregar nesta re

qação para Osmar, que será
gratificado.

x x

com

x

Já em Brasília, na reunião do Diretório Nacional
da dita UDN, para a fixação. da oamdidatura do Sr. Mil

ton Campos, não faltaram os debates acalora''los, e a

possibilidade de início de uma nova crise na cúpula
udenistClJ.. Sim, dizemos cúpula, pois ,até agora, os en

tendimentos de "tira" vice, "çoloca'" vice, têm-se veri

ficado sómente na alta cúpula, não participando das

conversações, as secções estaduais.
Como dizíamos, a' reunião da "cúpula" em Brasí

lia, foi Ilogo, Em ce1'ta altura, o deputado Edilson Tá
vora;' pronunciou um veemente di'Scurso, "condenando
a forma pela qual, havia sido coordenada a candida
tura do senador mineiro". Deixou patente os seus pro

testos, contm os "donos do partido", que tudo fazia11l
e fazem, sem consultar as secções estaduais e mesmo a

bancada udenista, que 1'epresenta o seu eleitorado,. A

frase "donos do partidJo", foi· pronunciada por diversas

L'êzes, constatando-se daí, que o negócio na UDN, tam-
, bém é levado por "cabrestos", e não como arrotam por
aqui, certos políticos, enganadores das suas próprias
cDnsciências.

De crise em crise, de esvasiamento em esvasiamen
to, a candidatura Quadros sofre pronunciado desgaste.
Se a maior fôrça organizada q1fe apoia o seu nome, es
ta se arrebent9-ndo antes da jogada final, o que pode
remos pensar?

COQdenados
TEERÃ, 5 (UP) - Cinco

membros do antigo Parti
do Comunista I r a n i a n o
"Tudeh" foram executados
a madrugada' de hoje em
Tabriz segundo se anun
ciou ria séde do Estado
Maior do Exército do Irã,
E' esta a primeira vêz, des
de um 'ano, que membros
dêsse partido são passados
pelas armas. Trata-se dos
cinc� principais dirigentes
da rede comunista desco
berta há quatro n{êses em

Aserbaidjan, precisa-de de
fonte informada, Outros 17
membros da mesma rêde
foram detidos até hoje e

c?ndenad<?s a penas de pri
sao ('}ue vao de dez anos à
prisão perpetua.· Entre ês
ses prisioneiros encontra-se.
uma ,mulher.

para

•

.� �

i S TU D I O J U R íD I,C O I
I:. IAdvocac�1 em' geral no Estado de

Santa Catarina
i Mauricio dos Reis - advogad::> I
• Norberto Brand -- advogado :

!. iCorrespondentes: Rio de Janeiro

: São Paulo I
:. c

Buenos Aires �

•
Londres·

•

: Man spricht Deutsch
• English spoken

:, On parle français
- Ed. Sul América 5.0 andar - Tels, 2198-2681
•••WfjOflll"•••••••••••••••••••••••••••••••:

{' f.·:'
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Dá gcSsto cozinhar com um fogão novinholl1

Eis o ,oferece a v.

•

I

:'1

•

-o nome feito pei�:;.,0��oduto bem feito

[ ---�'

Resultado de 70 anos de aperfeiçoamento, o fogão
COSMOPOLITA reúne os mais avançados melho

ramentos para lhe proporcionar na cozinha o con

fôrto que nenhum outro fogão oferece. Pela sua

insuperável perfeição técnica, pela sua beleza e pri
moroso acab-amento, o' fogão COSMOPOLITA será

em seu iar motivo de orgulho para Você. MODÊLO 7J2· LUXO
Acabamento perfeito.
Corn tampa, ótimo fo, no
e estufa para gU'}l'dar os

alimentos.

MODÊLO 715 � LUXO
Belíssima apresentação.
Forno tot rlmente aprovei
tável. Fino acabamento.

__ o - � • •

_.
__�_ ...

MODÊLO 7i2.C
Perfeição técnica em to
dos os detalhes. Primo
roso acabamento. Com
forno e eitl.da.

•

I
, •

í
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PROGRESSOS CONSTITUCIONAIS
EM TANGANICA

MAIORIA AFRICANA NOS CONSELHOS
LEGISLATIVOS E DE MINISTROS

I· CENTENARIO DE LAJES
escoteiros. Dia 4, Concerto
Musical pela Academia
Mascarenhas de Morais,
sob a regência da professo
ra d. Mariana Wagner. Dia
5 - Prova cíclístíca a car

go do Lajes Moto-Clube.
Dia 6, entrega de diplomas
e medalhas aos expositores

Caderneta Perdl·da e demais contemplados. as-
sim como dos prêmios a�
vencedores das diversas
provas. Atos .de encerra

mento das festividades com
um grande churrasco de
confraternização ofereci
a todos os expositores pela
Comissão E'xecutiva.
Nos pavilhões de Exposi

ção Comercial e Industrial
em funcionarão em conjunto:

Exposição de Filatél'1ca e

Tratar à rua Araujo Fi- Numismática. Exposíçâo de

gueiredo n.o 21 _ NESTA Fotografias, Folhagens .o

Artes Domésticas. Exposi
ção de Pintura. Exposição
dos Poderes Publicos. Mu
seu Histórico particular)
Thiago de Castro. Exposi
ção de Canários. Jornada
médica de atualização.

Sr. Presidente da Repúblí- :
ca Sr. Governador do Bsta.,
do e demais Autoridades.
12 horas, banquete oficial
em homenagem a S. Exa.
Sr. Presidente da Repúbli
ca Sr. Governador do Esta
do, Autoridades e convida
des especiais. 23 horas,
grandioso baile em home
nagem às Altas Autoridades
e Coroação da Raínfia do
1.° Centenário da cidade de
Lajes, assim como autórga
de pergaminhos às príncê
sas, eleitas, sendo nesta o

casião a Soberana alvo do
recebímento da Faixa Sim
bólica, que lhe será coloca
da pela srta. Ivone Bal1ll1-
garten, Míss Sani:a Catari
na. Bailes nos diversos clu,
bes locais. Dia 22, 9 horas,
grande missa campal no
recinte da Exposição sendo
oficiante S. Exa. Revdma.
D. Daniel Hostin DD. Bispo
Diocesano. Sessão Litero
Musical e Soirée-Dançante
Dia 23, reunião do Lion�
Clube dedicado às festivi
dades. Início do Torneio de
Basquete. Dia 24, 8 horas
visita das autoridades é
convidados às instalações
do 2.° Batalhão Rodoviário,
que promoverá o hastea
mento do Pavilhão Nacional
com desfile. 14 horas, en
cerramento da Exposição
Agro-Pecuária, com desfile
dos animais e entrega dos
prêmios. Reunião Festiva

componentes do 2.° Bata-l
lhão Rodoviário. Torneio·
noturno de futebol dê salão i
Dia 2, Concerto Musical jpela Academia Catarinense
de Acordeon do Professor
João Maria Anselmo. Dia
3, programa a cargo dos

LAJES ("O Estado")
Estão praticamente con- I

cluidos Os múltiplos prepa
rativos para as comemora

cões do 1.0 centenário desta
cidade de Lajes. O progra
ma, já elaborado, inclui
duas grandes exposiçoes,
uma agropecuária, de 21 a

24 de maio corrente e a

outra, comercial e indus
trial, de 21 de maio a 6 de
�unho próximo, e é o se

guinte:
Dia 14 de maio, apura

ção final do concurso para
, a eleição e, [ulgamento da
Rainha, que será proclama
da em imponente baile
num dos clubes locais. Dia
20, recepção pela sociedade
local à srta. Ivone Baum
garten, miss Santa Catari
na. Julgamento dos produ
t�s e artigos em exposição.
Dla 21, 9 horas, recepção à
chegada do sr. Heriberto
HUlse, Governador do Es- Itado e demais membros de
seu Govêrno. 10 horas
grande recepção à chegad�
de S. Exa. Sr. Dr. Juscelino
Kubitschek de Oliveira, Ipreclaro Presidente da Re
pública e Altas Autoridades
da Federação. 12 horas,
Inauguração da Grande
Exposição Agro-Pecuária I
Comercial e Industrial de
Lajes, cujo ato contará'
contará co ma presença do
Mundo Oficial, 13 horas,!
Almôço oferecido a S. Exa.;

em Rotary Club de Lajes.
Dia 25, 6 horas" toque de
alvorada e 'uma salva de 21
tiros 9 horas, desfile dos
alunos dos colégíos e esco
las locais, bem como mili
tares componentes do 2.°
Batalhão Rodoviário. 20
horas, Culto Solene de Ação
de Graças com partícípáção
do Coral Vozes, do Sião.
Dia 26. 7 horas, missa de
Benção ,e Inauguração o

Orgão da Catedral com con
certo. Dia 27, Jantar festi
vo do Rotary Club de La- ------ -- ,

jes-Norte. Dia 28, torneio
esportévd estudantil. Dia,
28. 9 horas, Ginkana Auto
mobilistica 1.0 Centenário
da. ci�ade de Lajes, com
premios aos }.O, 2.0 e 3.0
colocados. Concerto Musical
ao recinto da Exposícâo,
Torneio de Futebol. Dia· 30
Torneio de Bolão. Dia 21,
F_ranqueamento' dos por- A L U G A S Etoes da ExpOSição a todos

-

os COlegiais, jantar festivo
do� Rotar:y Club de Lajes e
LaJes-Norte.
Em junho, dia 1.0, fran-

queamento dos portões da Tratar na Rua Júlio Mou-

exposição aos militares' ra. 19.

anunciadas, o Govêrno de
Tanganica con tará com "

uma maioria completa de
ministros não-oficiais, o

que. por sua vez, proporcio
nará ao território ampla
partícípação em seu pró
prio govêrno. A nova Cons
tituição, todavia, não c ....",
um sistema de pleno auto
govêrno, urna vez que o

Conselho de Ministro con
tinuará assessorando o Go
vernador.

LONDRES (ENS) - Na
última terça-feira, em Dar.,

Es-'Salaam, o Primeiro-Mi
nistro, Sr. John Fletcher
Cooke, anunciou que a 1.0
de outubro produzir-se-á
uma importante mudança
na Constituição de Tanga
nica.
Em declaração perante o

Conselho Legislativo, reve
lou êle que a partir daque
la data; O Gonselho de Mi
nistros será constituído por
dez membros não-oficiais
(eleitos por maioria) e ape
nas dois ministros oficial
mente nomeados.
Ficará abolido o cargo de

Primeiro-Secretário, crian
do-se, em troca, o de Pri
meiro-Ministro.
No mês de dezembro pas

sado divulgou-se que as
ambiciosas reformas cons

títucíonaís de Tanganíca
possibilitariam uma maioria
africana nos Conselhos Le
gíslatívos e de Ministros, e

que em setembro próximo,
serão realizadas eleícões
em base eleitoral bem mais
ampla.
O Governador de Tanga

nica, Sir Ri-chard Turnbull,
afirmou ,então, que o Con
selho de Ministros iria ser
reconstituído "de modo que
o número de ministros elei-
-tos dentre o povo do terri
tório fôsse maior que o dos Ifuncionários nomeados". '

A União Nacionai Africa_1na de Tanganica, cujo che
fe é o Sr. Julius Nyerere,
espera conservar sua posi
ção de partido dominante
nessas eleições. Assim sen

do, o Sr. Nyerere será pro
vavelmente chamado a for
mar o primeiro Govêrno do
.terrítórío. ,

Quando fôrem postas em

prática as reformas ora

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

VENDE-SE
PREÇO DE OCASIÃO

Um quarto de casal
estado de novo.

Em sua declaração afir
mou o Sr. Fletcher-Cooke:
"O Primeiro-Ministro será
o principal conselheiro do
Governador e dirigirá a re

presentação do Govêrno no
Conselho Legislativo. Em
suas funções de coordena
dor-geral atuará através de
administração provincial.
"Será criado o cargo de

VIce-Governador, que será
membro do Conselho de
Ministros, mas não do Le
gislativo. Será ainda chefe
da Administração Pública. '

"O Conselho de Ministros
c,

constará do Governador
(Presidente), - Vice-Gover
nador, 10 ministros não
oficiais e dois ministros rio
corpo admlinistrativo.
"Um rlos ministros não

orícíaís será nomeado Mi
nístro de' Interior, cuja e13-
tera de attvídades abran
gerá a Polícia, penitenciá
rias t· ínugraçâo. O emprê
go e contrôle funcional das
fôrças policiais continua
rão sendo incubência do
:Governador,. que, atuando
segundo seu próprio crité
rio, poderá, no exercício de.
suas funções, fornecer di
n-trízes ao Alto Comissário
de Policia, como chefe des
<'Li organização.

"Deixará de existir o

atual Conselho Executivq".

Aluga-se uma casa na

Rua Max Schramm 155, Es

ltreito.
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Servico Militar
•

"Campanha do A-
listamento Militar

em 1960"

ela merece o melhor

DR. MANOEL S·ILVA
A Administração do Banco do Brasil SIA, desta ca

pital, convida os parentes, colegas e amigos do extinto
DR. MANOEL SILVA (Maneca) para a missa de SÉTIMO
DI�, que mandará celebrar às 8 horas do próximo dia 1
(sábado), na Catedral Metropolitana, em sufrágio de sua
alma.

ela merece

móveis finos(IM O
qualidade - tradição - assistência

'1' Salas de Jantar

* Dormitórios

"JOVEM, YOC:fJ: JA SE

AI.I,�TOU PARA o SERVIÇO
MILITAR?

-r.P A IR T I C I P A (
•

Ã O
PAULO R. DE AQUINO LUCI GAYGNETT ALVES

E E
NADIR R. DE AQUINO AGENOR MANOEL ALVES

Participam aos parentes e pessõas de
suas relações, o contrato de casamento

de seus filhos:
MARIO NELSON e ELIETE

NOIVOS
Florianópolis, 24 de Abril' de 1960

* Poltronas Estofadas

* Tapetes e Adornos

Há interêsse em que to-

dos cívulguen. a Lei do Ser

viço Militar, Estabel{'lcLmen

tcs ::::: ensino, públicos e par
ticulares fizerem referên
cias clucídatívas a êle:
Todos os brasileiros são o

brigados a ,prestar a Pátria,
na forma da Lei, o tributo
do Serviço Militar, segundo
suas habilitações e condições
de capaeídade. (Art. 25 da

Lei do Serviço Militar). To-

do brasileiro �listado, ou

sa- não, deverá considerar-se
convocado para o Serviço
Militar no ano civil em que MAIO

completar dezoiito anos de DIA 8 - Às 9 horas estréia do "DISCO DANSE" com

idade indep�n.den�e de Avi-U a apre;ent�ção cio famoso cantor LUIZ HEN-

soso ou NotlflCaçoes. (Art'H RIQUE.
34 d'a Lei do Serviço Miltar). 'OlA 14' - Jantar Dansante, com desfile de saias e blusas

Todo brasileiro alistado ou I ' da Boutique. de Jane Modas, organizada pelas
revista, que mudar de do- I Soroptimistas.
mícílío. deverá comunicar DIA 15 - "DISCO DANSE", dás 9 .às 13 horas.
dentro de (trinta) dias, pes- I DIA 18 - Bingo E1m benefício do Pio dos Pobres da Igre-
soalmente, ou por escrito, à I ja Santo Antônio.

CR Art. 113 da Lei do Ser- DIA 21 - Desfile de Charms Moda.

viço Militar). DIA 22 - DISCO DANSE dás 9, às 13 horaR.

Os convocados que pos- -------

suam documentos militares. DR MAlaOEL SILVA
devem ter .o máximo cuida- .' r1"

.' .

:-lo para não o perder, esta- Os funcionários cio Banco do Brasil SIA, convidam

rãc contribuindo dêsse modo

I
()S parentes e amigos de se� extinto �olega DR. MA'NOEL

para eficiência de sua Cir- SILVA (Maneca) para a missa de SETIMO DIA que, em

cun- c rícão de Recrutamento, sufrágio de sua alma, mandarão celebrar no próximo

e p:r8 -o seu próprio bem. I dia 7 (sábado), às 8 horas, na Catedral Metropolitana.

MÓVEIS CIMO DE FLORIANÓPOLIS SIA.
- rua Jeronimo Coelho, 15-

V E N D� E - S ECURSO 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-

racterísticas: .

1.a - O Curso sesá gratuito e no mesmo poderão íns

crever-s� as noivas e senhoritas maiores de 18 anos;
2.a - O programa a ser desenvolvido será o da Fa

culdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo'
3.a - 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 reítas pelo telefone
�301. 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.

Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante
Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in

cerno, 3 quartos, copa e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0; andar -t-r

Ia- 501. Fones: 2198 e 2681.

N:EGÓCIOS EM' GERAL
CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS

Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11

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

APARTAMENTO
"A TE N ç A O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE
,\IA ENTRADA E SUAVES PRESTAlÇÕES MENSAIS.

INFORMA:ÇÕES RUA JERONIMO COELHO, 1-B, SA

LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO.

'�ECESSITAMOS AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO.

GRANDE PLANO PARA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL

DADAS, F I B R A T O N, TERRENOS, etc. POSSIBI

LIDADES DE GANHOS ELEVADí'SSIMOS. RESPONDA

HOJE MESMO.
SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU·

LOR LTDA!

Dr. (I ,R O
CIRURGIÃO

(OIRDEIRO
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras

:10 Estado: .r

Como se chama a pessôa nascida em Brasília?

Nome: Resposta: ,
.

Endereço: "

Localidade: ..............•.L O T E S Remeta sêlos para a resposta.
Atenção! Atendemos em nossos escritórios à rua Jerôni,

mo Coelho, 1-B - sala 11, quaisquer serviços, tais co

mo: procurações, requerimentos, contratos, recibos, ear #

tas, encaminhamento às repartições públieas, etc Dís

Montepio 3.° andar - Sala 305 � pomes de um Contador que atenderá diàriamente das 10

8S 12 horas.

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a longo prazo. sem juros. sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o, comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício

Fone 2391 e 3426.

MÉS DE MAIO

DIA 7 - SOIRÉE :_ União Catarinense dos Estu-

dantes Secundários'

15 - ENCONTRO DOS BROTINHOS - Apre-

sentação de Livio Romano cantor de me-

lodias italianas

21 - SOIRÉE - COM A ORQUESTRA MELó

DICA DE "CASTELÃN" - Início. as 23

horas,

29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS

10 SEMESTRE DE 1960

e fndústria
Rua Conselheiro Mofra, �O - Flortc nó.co'lis - Ser.to Cotorino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Batedeira
SLPER ARNO
portdtil

00
452, mensais

Florianópolis, Sábado, 7 de Maio de 1960

Batedeira
SUPER ARNO

de mesa

658.,00mensais

/

,L.iquidificexlo r
t40VO ARNO

\ I

·'L_------
Ç1: �-" -

/J

Itençãll� Ultimos

· 1lireção de: MILTON LEiTE DA COSTA e

Jurisprudenda
RUBENS COSTA

,;ada de Itajai para, de cer

.

to modo, fIagrantizar a in

tração, o que efetivamente
.

conseguiu conforme o auto
de apreensão de fIs. 5.APELAÇÃO CRIMíINAL N. .. menta da taxa penitenciária

9.208 DA COMARCA DE de Cr$ 30,00 (trinta cruzei-
� A razão está, ainda, com

FLORIANÓPOLIS I ros) e custas do processo.
a douta la. Sub-Procurado-

Relator: Des. Ferreira Com efeito, denunciado
ria quando entende que deve

B t I
ser imposta ao apelante aas os. pela prática de crime previs-

- Nega-se provimento pa- to no art. 281 do Código Pe-
medida de segurança pre-

1 [J. confirmar-se a sentença
I
nal, ficou comprovado, quan-.

vista no art. 93, H, b, do Có-
digo Penal, que ora se aplí-

.� condenatória. . I tum satis, que Orlando Pauto
__ O simples fato de o da Costa, vulgo "Cabeludo",

ca pelo prazo de um ano, pe-

agente trazer consigo, sem
I
trazia consigo, em uma ma-

lo menos.

au.torização, substância en- I leta de viagem de sua pro- É que, "quem como o réu,
torpecente - maconha --, I priedade,

.

certa quantidade com o ofício de envernizador
caracteríza uma das moda- de erva que o laudo peri- e com emprego certo, não se

lidades de ação criminosa
I
cial de fls. 14 concluiu ser o aproveita do primeiro e

previstas no art. 281 do Có- I
vegetal classificado como abandona o segundo para

digo Penal. ' "Cannabis Sativa", "a qual é viver de expedientes em ca-
- A condição

.

comum da vulgarmente conhecida, en- sa de jogo, se revela, ínega-
. inurinação é a falta de au- tre nós, por maconha". velmente, pelo seu compor-
torízação ou o desacôrdo com Esta substância é consi- tamento anti social, um ele
a determinação legal ou re- derada entorpecente pelo menta perigoso à comunida-
gulamentar. dec. lei n. 891, de 25 de no- de. E o crime por êle come- I

- Aplicação de medida de vembro de 1938, no 'n. XVI, tido, próprio dos desajusta- ,

segurança (art. 93, II b, do do Primeiro Grupo. dos, foi fruto, precisamente,
Código Penal).

'

Face à for/mula do citado desse estado de vadiagem."
Vistos, relatados e dís- art. 281, minuciosamente ca- � Florianópolis, 2_9 de se

cutidos êstes autos de suistica por sinal, o portar tembro de 1959.
apelação criminal n. .. pes'soalmente, "sem autoriza-

9.208, da comarca de ção ou em desacordo com de- Ferreira Bastos, Presidente

Florianópolis, apelante terminação legal ou regu- e Relator.
Orlando Paulo da coe- larmentar", já consti-tui uma

ta, vulgo "Cabeludo" e modalidade de ação naquele
apelada , a Justiça, por dispositivo compreendida.
seu Promortor: O julgado aludido pela

ACORDAM, em Câmara defesa para exculpar o réu

Criminal, por unanimidade não tem aplicação no ca

de votos e consoante o pare- soo

cer do Exmo. Sr. Dr. 1° Sub- É que ali acertadamente (uno de ,Admissão
ao Ginásio

Hercilio Medeiros.

BelisáriO Costa.
Fui presente: Milton da

Costa.

Procurador Geral do Estado,
negar provimento ao apêlo,
que conhecém, para confir
mar desse jeito a decisão de

primeira instância na parte
em que, julgando procedente
a acusação, condenou o re

corrente a um ano de reclu

são, multa de Cr$ 2.000,00
(dais mil cruzeiros) e paga-

firmou-se a tese de que "fu

mar maconha não é crime".

Aqui não se esclareceu que
o recorrente fosse um toxí- MATEMÁTICA, PORTU-

cômano, aditando-se, no en- GUES, FRANF;S E LATIM.

tanto, que era êle um trafi- PREPARA - SE ALUNOS
cante da herva.

I
PARA O CURSO DE AD-

E tanto isso é verdade que MISSÃO AO GINASIO. RUA

.1. policia, tendo
.
ciência do SOUZA FRANÇA, 20' - Te

rato, aguardou a sua che- lefone 35-30.

Super Moedor
PICADOR ARNO
349,00mensais

6
t _._

Enceradeira

NOVA ARNO
I

9
00

98, mensos

PEREIRA OLIVEIRA

EM JUNHO E OEZEMBRO OE CADA ANO " $IA

SERA UM PROVAVEl �ELIZAROO OA CAMPANHA

·S[ll TALÃO VALF tJM MILHÃO'; BASTANDO

PLESMENTE ':XIJIR A �UA "01,0. FISCAL, OAS

C.ÔMPRAS EFETUADAS

IRMÃOS GLAVAM

Importante Companhia distribuidora de petróleo, de

âmbito internacional, precisa para admissão imediata, de

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, comís-
sões e despesas de víagen:•.

Interessados deverão dírtgir-se pessoalmente à rua 15

de Novembro, 129 - Ponta do Leal - Estreito.

A Diretoria do Sindicato dos Empregados. em Esta,

holecímentos Bancários. no Estado de Santa Catarina,
convida os parentes, amigos e colegas do extinto Doutor

MANOEL SILVA (Maneca) para a missa de SÉTIMO

DIA que, em sufrágio de' sua alma, mandará celebrar no

próximo dia 7 (sábado). às 8 horas na Catedral Me

rropolí tan a,

-ii
• "'-'_ ;<;- - .. � - - �. ,

díos, aproveitem a oportunidade
----------_. .

ÓTIMA OPORTUNIDADE ( O N V I T E
DR. MANOEL S'ILVA

ALUGA-SE
Uma confortável -residêncía, de dois pavimentos, com

garage, sita à Rua Emílio Blum, n. 17 - A.

Tratar à Avenida Me uro Ramos, 174, das 14 horas

em diante.

Florianópolis, 4 ele maio de 1960
ALDO HERMELINO RIBEIRO Presidente

••••••••••• •

••• Cada ••• '

...Cr�3.o0o,OO·..
• em •
• NOTAS DE COMPRAS OU •

• •
• CUPONS •

•• da direito a um •••
.�

CERTIFICADO NUMERADO

\

QUARTOS PARA ALUGAR
AI JGA-SE QUARTOS. PREÇOS ÓTIMOS

TF.,ATAR COM FLÁVJO NESTA REDAÇãO,
RtoDO DA TARDE.

PE-

��
.

.;�
CAMPANHA DO ESTADO em

colaboração com o comércto e o

pubhc.,9 de aprimoramento da arre

cadacão [Iscai

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sábado, 7 de Maio de 1960 "OESTADO".O MAIS ANTIGO DI,ARIO DE S. CATARINA

EDITORA "O 1STADO" LTDA. ".'

O S.Ji;tuÚJ."
KUB Conselheiro .ll�llfra. 160

I elefone a022 - Cxa. Postal UI!!
I!:nderi'ço Telegráfico ESTADO

UIHETOH
R u ben a de Arruda Ramos

G E R E-N TE
lillrnlnlíos Fernande!l de AQuino

K E O A ·ro R E S
Osvaldo Mello ._ Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo T'adasco - Pedro Paulo Machao.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

,

COLABORADORES
Prof. l3arrelr()� Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira _

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Ju venaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da 'Costa _

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lango - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral T'eive _

Doralécio Soa rej, - Dr. Fontoura Rf'Y - limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLlf'I[)AO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio
- Ivo Frutuoso.

H.PR.8.NT.�.NT.
i�pruent.çõea A. S. ........ Ltd.
'{lO: _. Ru. Senalior D.Dt.. " - i......,

TeL 225.14
!"- Paul" Hu* Vitória 'Si -- e-a.el JI _.

Te!. 34-894f

"W!rvlço Tejearránco da UNITJ:lJ PRJ:SS IlJ - f' I

AGENTES E COaáIlSPOJ.�DIJNT.�.
oi. Tlldo. oa lIIunJcipio. (. �A:NTA CATARINA

ANUNC_ JS
.

t!I�4'utl. contrato, de acordo 1"0•• ,,,tNol••• vtw.'
-,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
�ollreitos emitidos nos artigos assinados.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM (ONSÊRTO DE PERSIANAS

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

João Moritz S..6.

KCA FELIPE SCHMID'J

FILIAL "A SABER�"'A" DISTRITO no I:SH:.t:ITO - CANH

ME'DICO

I ÜlJerl>çÓeCI _ Doença. <111 SelÚlo_
raa - Clínica de �dulto.

Curso de E;speclal1zação no �l)Ipl_
tal dos Servidores do E'�o.

(SerViço do prof. Mariano d. An.
drade j . ConsultlOa: Pela manhã no

HO.pltal de Caridade. 'A tarde da.

15.30 horas em (�l1ante no consui,

tório. à Rua Nunel MaChado, 17,
esqurna da Tlradente. - l'.1et.
2766. Re�ldêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.
.'

Dias

DR. AYR.TON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULAl..lO .

_ TUBEJlCULOSlil -

Consult,õrlo - Rua Fellp.
Schmldt. 3� -,- Tel. a80I.

Horário: da' 14 iii 16 bor...

Re�ldêncI.. -. Fellp. Schmld\.
n.o 127.

I DR. ANTON lO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA
ConsultóriO: Joãe. PIntO, 14 -

(ousulta: das lb àl 1� bora., dlá_
rtamente, MenoA 1101 lábado•. Re
sl(j�ncla: BocaluVII, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DR. LAUHO DAU�
CLINICA GIKAL

----

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
�1 -- 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 efetua,do pelas farmácias Sto. Antô nio, 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 Felipe Schmidt

Rua Trajano
Rua Trajano

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

, \

O plantão diúrno çompreendic1o entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela f:lrmácia Vitória.
,

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

"llh..:.,1S-;· .jol< .:, frr
.....

�::��i7'���:��:;:���llQ�=
10 - DomIngo
B - Domingo

15 - Domingo.
22 - Domingo
'),9 - Domingo

ESTREITO

Farmácia do Canto

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. Indiana e CatarÍ'nense.

A lJresente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Depal'tamento.

Rua Pedro Demoro

Rua, 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

__.--_----------_-- -,----------- ---_. __ . .._---_-_... - ,-_ ....._.- ._-

'Mf:D1CO

lJll'luwaao pela Faculdade Nacio_
nal de Medicina da Unlv"l'lldade

I do Bra,U

: Ex-Interno por ccncurso da .a'.,_
-----...,..-------------------- nldade_Escola. (SerViço do prot.

! ()ctávlO Rodrlguel Lima). Ex-
Interno do Serviço de CirurgIa do

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

.;"nelro. MédlC� dÔHOlpltal de
I Carld�de e da Ma;;eroldadl Dr.

•
Carlos Corrêa.

IDOENÇAS DE SENHORAS-

PARTOS - OPERAÇOES -

í PARTO SEM DOR pelo método

I pslco_protllatlco
ConsultórIO: Rua João pInto n. 10.

das 16.00 às lb.OO horas. Atendi

com horas marcada.. Telefone

3035 -_ Residência: Ru. Gen.r.. '

Blttencourt n. 'Í01.

EspeclaUsta em molê_tl... de S'"
---..;.....,.------------------,----- nnoras e vias urinária•. Cura ra�

.

_ri'
/

oJ'
dtcal das Intecçôe. agudu e crô-

.

•... I nicas. dã.
aparêlbo genlto_urlnl:rlo

.

.

$.:
em ambos ,1. sexoe. Doença. do

� i /' - 'I'A�
.

- I :����:�5's: l�i:�:::�!:�
* '� {lia Tlradeutea. 12 - I o andar
- 0UIIAI1TE TIJOD DItA Fone a246 Resldên�la: Ru"

/ '\ no� 1/ !tnl="JO' fi:. ....cerda Coutlnbo. 13 (Cháoara do

I " J t' I-tHL J .panha _ Fone 1141.

"";;R�'=ti . r:R NMVTON D'AVILA

� _�.iI ��
!I' CIRURGIA GERAL'

---A-:-!I-'-H
.....

fi:-K-A-j\-A-.-.-l'-n-,,-c'-'o\-I-'-O-E-N-O-\-'EMUKO !ESQUINA ,u�uç". de St'�hora. - prooso-Ilogla _ Eletricidade MédIca
._;onsultórlo. Rua Victor

MOI-jrelles n.o 28 -- Teletone 3307

Consultas: Dal Ir. horas em diante.

Residência: FODO. 8.423 Rua Blu-r-
menau. n. 71. I

�iõillcãdüijirõilssfõõãi!
tl '''' W' -, .,""" .,. __� 11.. 'a ....
DR HENRIQUE PRISCO DR HURI GOMES Das 16,00 às 18,00, .diaria- :

pAttAISO
� mente exceto aos sabados i
MERDONÇA DR. GUARACY A.::

SANTOS !
: DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA ICirurgião Dentista. DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

•
EspecIalista em dentaduras aM_: CONSULTAS: Das 15 às 18 horas' I

tômtcas. Horário: Das 8 às 12 liS: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 ..

I121. Atende com hora marcada: (Praça Etelv,ina Luz)

Aylsa sua dlst • .llta clientela Que
_•••••••H•••••" ••••••

Pré-Natal .- Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
J{('siifê-ncia:

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

Rua Felipe Sehmídt A. 1$7.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

mudou seu cons'Jltórlo para a rua

1 Fellpe Schmldt, n, 39-A - Em

, frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BARiOS
CLlNICA DE CRIANÇAS

I ..n.u1torto • K...,..... Con.UI'u

.t •. lI..rlll1o Lu 1i1A a.\O ,

-
Selnnd. • ,.s-Ielr.

4,.. IS .. 17 boru

rol. - %tUn.oalANOPOLl1I

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS
'1'..speclldlsta em moléstias de anua e recto.

I'vatamento de hemorroidas, fistulaa. etc,

CLrul'aia anal
CONSULTÓRIO: - P.na CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS l[HWEIDSON
CIRURGIAlJ lJENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVb:R.SlDADE DO PARANÁ

RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAMENTOS UE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e d .. s 18 às 20 horas'
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
'RUA TRAJANO. '29 - 1.0 andar

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
Médico. Pediatra
FlORIAN1ÓPOllS

O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes

o seu novo horário de consultas pela manhã, diariamente,
das lÓ,�O às 12 horas.

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

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

DR. HAMILTON SANfORD DE
VASC-ONCELLOS

Diplomado pela Escola de
I
giário do Instituto Nacional

Medicina e Cirurgia, do Rio' do Câncer.
de Janeiro. Ex-Interno da I DOJ!:NÇAS DE 'SENHORAS -

Clínica Urológic do Hospital }'j!RTOS - UROLOGIA -

�edro Ernesto (Serviço do CIRURGIA

Prof. Rupp) e da Maternida(le Arer,de, pela manhã, na

Fernando de Magalhães. Mai,ernidade Carlos Correia.

Residência: Rua Demétrio

E'x-Interno e Médico Esta-l Ribeiro, n.O 26 � Fone: 2305

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRÀ
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Ve!"icllla Biliar -- Rins

ToraJi; - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

tGravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER1l:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ônibus à por- ,

ta (Almte. :L.amêgo).

RAUL ,PEREIRA CALDAS
'ADVOGADO

"Questões -Trabalhislaf:
EscrItório: Rua João Pinto n. 1. lObO

� :>letoDe n 2.487 - 'Cma Postal n. U

bOBARIO: Das l� às 17 bor...

xxx

ESCRITO'RIO· DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

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

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais

,

Clinica Geral
I
I

e I
:
=
•

Angustia - Complexos - Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesía -,

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterap''l
Psicoterapia.

Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA

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

Questões Trabalhistas. - Causas cíveis, comerciara, crrmi

nais e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

Iusados e antigos - vendem-se,
rua Bulcão Viana 49

Tratar à

VENDE-SE
r; F. N T R 0:-

8réve:
Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga

Líving, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro

socíal, cozinha, quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço e/tanque, play ground
e garagem
--------X-------

Avenida Rio Branco.

Apartameto Térreo
------X---------

sais 50% à vista, saldo em prestações mensais

ele cr$ 10.000,00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)
Avenida Hercílio Luz

5 casas de aluguel rendendo cr$ 10.000,00 men-

---------x.-------

t G R O �<l O M I C A:
I Casa Residencial 2 pavimentos

Recém construida

Rua Graciliano Ramos

-----------X--·------

Casa Residencial 1 pavimento
Recém' construida
Rua Graciliano Ra'mos

--------Xc---------

o

Rua Frei Caneca

Casa residêncial cl 3 salas de aluguel
no cl 632_m2 (fundos pi mar)
'Terreno - 40R m2

- Terre-

50% à vista.

cr$
.

5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

---------.X

Saldo em prestações mensais de

Áre� construída de 350 m2, própria para Depó
sito ou fábrica.
Rua Alm. Carlos da Silveira 'Cnrneiro

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

li: S T R E I T 0:-

Terreno c/688 m2
- (3 lotes)
Transversal Rua Max Schramm

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

Casa Residencial (Próximo a Praia)
Rua José Elias

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

Terreno c/368 m2.

Balneário

Rua São José esq. Rua Guapol'é
------------X------------

C O QUE I R O S:-

Terreno cl 330 m2.

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

BOM ABRIGO

Terreno c/12 x 30· cercado c/alicerces
Pequena entrada, SólIdo 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.--------

A L U 6 A - S.E
A G R O N Ô M I C A:

Construção própria para depósito, com

350 m2.
Rua Alm. Carlos dn Silveira Carneiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Sábado, 7 de Maio Ide 1960 7
------------._---------

o Brasil Despediu-se Invicto da RAU
Em sua peleja de

despe-I triunfo �lo escore de tres

dida da República A'rabe U- tentos a zero, de forma que

nída. concedendo revanche pôde deixar os países daque
ao "onze" representativo da lIa república sem o amargor
mesma, o selecionado do de uma derrota ou mesmo

Brasil volto ua colher noyo
I
um empate. Quarentinha,. 2

.

'e Garrincha os marcadores.
-----------------------------------------------------

Continua despertando srande,interêsse a II Volta aoMorro
o Torneio RIO � SÃO PAU�O, E SEUS

GANHADOR·ES
A título de curiosidade, damos hoje, a relação dos

Torneios "RIO - São Paulo" e as ctassírícações alcança
das pelos concorrentes, desde a instituição do certame

que reune os melhores colocados em rendas dos campeo
ratos do dois maiores centros do país:

1950

Campeão - Corintians

Vice-Campeão - Vasco da Gama

3.° lugar - Portuguesa de Desportos
4.° lugar - Palmeiras

5.° lugar - Flamengo
6.° lugar - São Paulo

7.° lugar - Botafogo e Flumínense
1951

Campeão - Palmeiras

Vice-Campeão ......: Corintians
.

3.° lugar - Portuguesa de Desportos, Flamengo.

,
Bangú e América

4.° lugar - Vasco da Gama

5.0 lugar - São Paulo
1952

Campeã - Portuguesa de Desportos
Vice-Campeão - Vasco da Gama

3.° lugar - Corintians, Fluminense e Santos-

4.° lugar - Botafogo, Bangú, Palméiras e, !ia
Paulo

5.° lugar - Flamengo
1953

Campeão - Corintians

Vice-Campeão - Vasco da Gamo

3.° lugar - Botafogo e São Paulo

4.° lugar - Fluminense

5.° lugar - Bangú, Palmeiras e Flamengo
6:° lugar' - Santos c Portuguesa de Desportos

1954

Campeão - Corintians

Vice-Campeão - Fluminense
3.° lugar - Palmeiras

4.° lugar - São Paulo

5.0 lugar - Vasco da Gama

6.° lugar - Santos
.

7.0 lugar - FLamengo
8.° lugar - América e Portuguesa de Desportos
9.0 lugar - Botafogo

1955

Campeã - Portuguesa de Desportos
Vice-Campeão - Palmeiras
3.0 lugar - Botafogo
4.° lugar - Flamengo
5.° lugar - América e Santos
6.° lugar - Fluminense e Vasco da Gama
7.0 lugar - São Paulo
8.° lugar - Corintians

1656

O Torneio nesse ano foi efetuado sem o con

curso dos cariocas, sagrando-se campeão o S. Paulo
1957

Campeão - Fluminense

Vice-Campeão - Flamengo e Vasco
3.° lugar - Santos
4.0 lugar - Portuguesa de Desportos e Botafogo
5.° lugar - -São Paulo

6.° lugar - Corintians e Palmeiras
7.° lugar - América

1958

Campeão - Vasco da Gama

Vice-Campeão - Flamengo
3.° lugar - Coríntians
4.° lugar - São 'Paulo
5.° lugar - Botafogo e Fluminense
6.° lugar - Santos
7.° lugar - Palmeíras, América e Portguesa de

Desportos
1959

Campeão - Santos

Vice-Campeão - Vasco da Gama
3.° lugar - Flàmengo
4.° lugar - São Paulo e Palmeiras
5.° lugar - América
6.° lugar - Botafogo
7.° lugar - Corintians e ,Fluminense'
8.° lugar - Portuguesa de Desportos

1960

Campeão - Fluminense

Vice-Campeão - Botafogo
3.° lugar - Corintians Flamengo e Vasco da Gama
4.° lugar _ Palmeiras
5.° lugar - São Paulo
6.° lugar - Santos
7.° lugar - Postuguesa de Desportos
8.° lugar - América

Adotando-se a contagem convencional (lO pontos ao

pr!meiro colocado, 8 ao segundo, 6 ao terceiro, 5 ao quar
to, 4 ao quinto, 3 ao sexto, 2, ao sétimo e 1 ao oitavo, te
remos a seguinte classificação de todos os torneios exce

tuando o de 1956 que não contou com a participação
do:;: cariocas:

1.0 - Vasco da Gama. 68 pontos
2.° - Corintians, 62
3.° - Palmeiras c Flamengo, 53
4.° -, Fluminense. 50
5.° - Portuguesa de Desportos, 46
6.0 - São Paulo, 43
7.0 - Botafogo, 39
8.° - Santos, 38
9.° - América, 20
10.0 - Banllú, 15

\

Como. todos sabem, no supervisionou a prova, ende-I no Coelho _ Di�etor do De- Rádio Guarujá, excelente Mil Cruzeiros Para o Acer

dia 26 uc junho, às 9 ho- reçou ao radialista Nazare- partamento de Esportes da I quantidade de flâmulas para tador da Data

ras da mar hã, será dispu- I serem obsequiadas aos con- A conceituada casa espe

,,���t: :02�0����� n�í���� Ins,tanlâneos da Cidade e do Estado
I co�:�t::�ta a menor dúvida ����a:: P��P��d��;: ���

curso de 42 quilômetros e DO PAULA RAMOS PARA mando entre os elementos de que as flâmulas da MO- portista Osvaldo Siams, 0-

promovida pelo Departamen O BARROSO que formaram a equipe do I NARiK constítuír-se-âo nu- fertará mil cruzeiros para

to de Esportes da Rádio O arqueiro Leibenitz, que Paisandú, na temporada l ma lembrança magnítíãca que escrever para a Rádio

Guarujá, em colaboração sagrou-se campeão estadual passada. acaba também de I
para os que participarem da Guarujá, dizendo a data

com a famosa fábrica de bi- de futebol, pela Paula Ra- se transferir para a cidade 12.a Prova Ciclística Volta ao .exata da 2.a Prova Ciclí'stica

cicletas MONARK. mos Esporte Clube, vem de de ItaJaí, onde acertou de-I Morro. Volta ao Morro.

Além de duas moderníssí- se transferir para o futebol talhes para atuar na equi-, Também foi enviado uma Será uma grande colabora

mas bícíctetas MONARK pa- itajaiense. ingressando na pe do Barroso, que desta
I
coleção de distintivos da. MO çâo da Auto Peças Edson, na

ra o primeiro e segundo co- equipe do Barroso. A trans- forma arma-se para a pre- NARK, os quais foram ofer- divulgação da prova que

locados, outros prêmios serão ferência do jovem atléta já sente temporada, patrocina-I tados aos componentes do vem atraindo a atenção dos

ofertados aos melhores iCO- deu entrada na Federação da pela Liga Itajaiense. Departamento de Esportes ciclistas de todo o Estado

locados na sensacional ma- Catarinense de Futebol. DOIS JOGOS DARãO SE_I da "Mais Popular" e aos cí- de Santa Catarina.

ratona pedalística. O PONTEIRO MIMA, IN- QU�NCIA A RODADA BLU-I elístas.
O sr. Afonso �ohn, dínâ- GRESSA NO BAR�OSO MENAUENSE I Várias Homenagens

mico gerente da filial daJ O ponteiro Mima que ga- Na tarde de domingo, o A exemplo do ano passa-

MONARK em Curitiba, que nhou destaque estadual; ror; certame da Liga Blumenau-� do, êste ano, vários despor-
ense de Futebol. terá se-I tistas e autoridades serão

Campeonato Banca'r.lo de Futebol quência com a realização da homenageados por ocasiao A casa sita a Rua Padre

sua quinta rodada, constan- da 2.a Prova Cíclistíca "Vol- Roma, 76, com dois paví-
O campeonato bancário de Banco Nacional por 3x2. te de apenas dois jogos. ta ao Morro". mentos, 5 quartos. Sala, co-

futebol, teve prosseguimento Marcaram para os nacíona- Em Blumenau, teremos o Provável Participação dos sínha grande, arrnâríos em

na tarde de sábado, ocasião lístas Prazeres 2 e Aniel de duélo entre Vasto Verde x Paulistas butidos garagem interna, re
em que foram realízadas penalti e Albino e Ivo para Floresta e em Gaspar, a o sr. Afonso sotm. geren- construida.

duas partidas, tendo por 10- o Nosso Banco. A equipe equipe do Tupy, recepcío- te da Monark em Curitiba Tratar à Rua Conselheiro
cal o estádio do Abrigo de vencedora formou com: nará o onze do União de comunicou ao Diretor de Es- Mafra, 40 a 42 com SADY.

Menores. Luiz; E'dio e Carreirão (Dé- Timbó. portes da Guarujá que, é 1-- -------

No primeiro cotejo esti- clo) ; Aniél, Pedro e Bóde; BOTAFOGO GOLEOU EM Brasil voltou a colher novo "'", MADEIRAS -PARA �
veram em luta as esquadras Béro, Oládio, Prazeres, Abílio· LAURO MULLER de famosos ciclistas de São ÇONSTRUCÀO
do Banco do Brasil e do e· Edemir. A equipe do Botafogo do Paulo, pertencentes ao Ciclo IRMAOS BITENCOURT
Banco Inca. Depois de moví- Rio de Janeiro, voltou a se Clube Monark, à Volta aol

(AIS BADA.Ó JONE lBO?
ANTIGO DIPÓSITO OAMIANI

I
mentada luta, que Só se de- A CLASSIFICAÇÃO exibir na cidade de Lauro Morro

�

finiu na segunda etapa, a Após a segunda rodada do Muller, terça-feira, oportu- -"-------------- ---------
vitória sorriu aos rapazes do campeonato bancário de fU-1 nídade em que logrou co- PELA QUA'RTA VEZ RiEELEITOBanco do Brasil por 4x1. tebol, .f·icou sendo a seguín- \ lher o expressívo triunfo de
Golearam para os vence- te a classificação dos clubes I 5xO. Amanhã, a equipe bo- . MA'XI'MO MARTINELLIdores: Meirelles os quatros, concorrentes: tafoguense se exibirá -em

enquanto Hélio, assinalou 1.0 lugar; Banco do Bra- Imbituba, contra o Clube A- Vem de ser eleito pela serviços. Ao Almirante Má-
para o Banco Inca. O clube til e Crédito- Real com O p.p. tlético Imbítuba., quarta vez consecutiva, Pre- xímo Martinelli, endereça-
vencedor alinhou com: Wal- 2.0 lugar: Banco lnco e BETINHO ACERTOU sídente da Confederação mos os votos de felicidades
mor; Merelão e Hélio Rosa; Banco Nacional com 2 P�P. FINALMENTE Sulamerica-na, de Remo, 'o· e êxito no cargo a que foi
Nílton, Dulfe e Dptval; Per-. 3.° lugar: Nosso Banco O ponteiro esquerdo Be- destacado desportista Almi- reeleito, numa demonstração
.rone, Norívaldo, Viviam, com 4 p. p. tinho que estava à margem rante Máximo Ma.rtinelli, a eloquente ele seu fecundo
Meirelles e Ivani. Durante o PRÓXIMA RODADA da equipe do Avaí, por não quem o desporto brasileiro. trabalho a testa da Confede-
{lrélio Boas, .substltutu a.-l{é.. .A ut!)l\.ÍD1a. .. rodada marca I

ter acertado a sua renova- deve inúmero se relevantes ração Brasileira de Remô.
lia Rosa. para' a tarde de hoje os se- 'çáõ ãe ébntr-atb-com o�clu-ijiiiiii.iiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiii.-iii.iiiiiii_=No cotejo de fundo tive- guíntes jogos: be, 1linalmente chegou às
mos a luta entre "o Banco 1.) Banco do Brasil x Ban- Mas, tendo mesmo atuado
Nacional e o Nosso Banco, co Nacional e Crédito Real x na segunda etapa, contra o

que apresentou a vitória do I Inca. Atl.tico.'
DIA NOVE A REUNIÃO

FLUMINENSE FUTEBOL CLUB'E No próximo dia 9, estará
reunido o Conselho Arbitral
da FCF, em conjunto com

08 Presidentes ou Represen
tantes de clubes amadores

para tratarem de assuntos

Iígados a eretuação do cam

peonato amadorista de fu-
tebol de 1960.

APENAS DESISTIU O
VENDAVAL

Entre as equipes que dis

putaram o campeonato de
amadores de 1959, apenas o

Vendaval, requereu licença,
oficialmente o que vale di-
zer que Tamandaré, Austría,
Treze de Maio, São Paulo,
Postal Telegráfico, estarão
firme em mais uma tempo
rada.
O SEGUNDO TURNO COM

QUATRO EQUIPES
Podemos informar que é

pensamento dos membros da
FCF organizar o returno do

campeonato de, amadores
com três ou quatro clubes
reduzindo assim, o número
de jogos e seu

prOlongamen-1to.
Será a mesma

. medida ado
tada no setor de profissio
nais

INSCRIÇÕES PARA PROVA
CICLíSTICA

As inscrições para a Se

gunda Prova Ciclística Volta
ao Morro, já se encontram
abertas. Aguarda-se grande
número de concorrentes pa
ra a espetacular realização
do Dep. Esp. da Rádio Gua

rujá.
GUARUJA x "O ESTADO",
PELOS SEUS

-

ANIVER
SARIOS

Em virtude da passagem
pelos seus aniversários, a

Guarujá dia 14 e O ESTA
DO dia 13, os elementos li
gados aos dois populares or ..

gãos de imprensa entraram
em debates, para a efetua ...

( ção de uma partida de fu
-========......====t.I tebol, a ser realizada dia 15

""'f·�
'o, (lomingo.

Fundado em 6 de maio de 1947

PROGRAMA

COMEMORAÇÃO -DO SEU 13° ANIVERSÁRIO
HOJE - às 21,00 - SOIRÉE DANÇANTE

Homenagem ao DIA DAS MÃES e AOS SEUS ASSOCIADO�
DIA 8 - Domingo -

às 8,00 h. - Corrida do Saco

Homenageado - José Mi. Llnhares
às 8,20 h -,

- Salto em Distância
Homenageado - Arnaldo Luz

às 8,40 h. - Corrida' de Fundo

Homenageado - José Picheidt
às 9,00 h. - Partida de Futebol

CASADOS X SOLTEIROS

i'
I

ESTREITO

PROGRAMiA MÊS. DE MAIO

I
I DIA . 7 - Bingo em Beneficio do Lar dos

Y,elhinhos

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

DIA 15 - Grandioso BINGO DANSANTE
Início 20 horas

DIA 28 - Soirée SURPRESA
Início 22 horas

NOTA Pede-se a apresentação da car
teira social e t) talão do mês.

I

I

NA EDIÇÃO do dia 4,
nesta coluna, apelamos
para a IVTP, no sentido
de colocar uma placa "es

cola", em frente a anti

ga Escola de Aprendizes
Marinheiros em coquei
ros, onde há mais de du

zentos alunos.

OSl "píntacudas't não
respeitam as crianças,
causando um sério perí
go., Ontem, falamos com o

próprio Inspetor, Capitão
Sidney do Lago, eme a

firmou que está provi
denciando a referida pla
c�. Estamos satisfeitos
com a atitude do ilustre
In s p e tor, em atender
prontamente o apêlo, que
acabamos de fazê-lo.

O nosso MUITO OBRI
GADO.

EM SÃO PAULO, uma

noiva fez uma grande
festa, pela ausência do
seu noivo na hora mar

cada do casamento. Mi
nutos após à ausência do
mesmo, a polícia �stava a

ALUGA-SE
OU VENDE-SE

pl1irrientado, pela valio
sa entrevista que deu no

programa "FALA O CON
VIDADO" da Rádio Gua

rujá, respondendo diver
sas perguntas a respeito
da execução (J(� Oaryl
Chessman.. Nós enviamos
também os nosos para
béns ...

sua procura.

Que noiva <I'feliz" ...

AMANHA, às 9 horas,
teremos a estréia do DIS
CO DANCE, no Lira T. C.
Todos os domingos ó Clu
be da Colina promoverá'
êste encontro com a' ale
gria. Estarei presente.

MAIS de oitenta mil tu
'listas assistiram O' casa

mento de MEG.

O DR. JOÃO Batista
Bonassis. foi muito cum-

DIA 13 DE �IO, "O
E S TADO" completará
seu 47.0 aniversario.

O Redator Flávio 'e o

Secretário Osmar, estão

preparando uma grande
festa para os funcioná
rios e colaboradores. A.
coisa por aqui, estará
muito bôa ...

MA.IS de cento e vinte
BISPOS estão participan
do do 7.0 CONGRESSO
IEUCARíSTICO NACIO
NAL, em Curitiba.

O JOVEM Lenio Ma
chado noivou com a srta.
Naira Glória Campos.

A FRANÇA, venceu no

dia 4 p.p. a Olimpíada de

BRI:qGE, à frente da
Grã-Btetanha.

d

AMANHA ass�stiremos
no Teatro A'lvaro de Car

valho, "PIMPP' 'Uma in

teressante !peça de MAU
RO AMORIM. Os ingres
sos para crianças, crJ ...
15,00 P. adultos, cr$ 30,00.
As 16 horas.

O 125 aniversário da
Polícia Militar. fez muita

gente feliz ...

<,;,,�,.'ío!t.oo ... ,�._.� _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Noyg Et�n� d� P�mngnL� Elelllor�1 Produção·de �elhor calé foi o tema
.
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u� da concentraçao de Poços de Caldas
Loll Jan�o sera 'c'um�rl�a prOd�z�re��:;:��e�:I:::S:�:�d����:�a��::ab�:Si!:���ã� ���;�I�a��i:�i�?C�6: o�Ojâ �:.�g!e�,d����� :����ê�n��

-
"

'

. conhecídos., utilizando-se cUJa política vem seguindo.
de produtores, sabado, em Poços de Caldas. Na conhecida

para isso a fazenda Santa Graças a isso, o Brasil pô-
. " estância mineira reuniram-se não só produtores vincula- Alina, do Sr. Joaquim Ber- de acelerar seu ritmo de

dos à Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de nardo Carvalho Souza, si- crescimento econômico, dei:"
-

e,
.- • , tuada n.o município paulís- xando definitivamente de

Caldas, como elementos de �u�ras r.�gIOes, dirígentes do
ta de Grama, na divisa com ser um país suõdesenvolví-

IBC, membros da Junta Adminístratíva do IBC e destaca- Minas Gerais (Pocos de do para se tornar a realtda-

dos elementos dos Estados produtores de café. Caldas).
-

de que é hoje, de nação em

O Sr. Renato da Costa Li- IBC, CeL Paula Soares, pie n o de�envol,:im·ento.
ma, presidente do Instituto apresentou-se acompanha- Depois das provas .expe- Nessa conqUlst�,. rrisou, te_-
Brasileiro do Café, cujo do de vários membros da- rímentáís e de demonstra- ve papel declsI:'o o cate,
apêlo em prol da melhoria quele colegíado. A Ser.-:eta- ções com uma instalação garantlI�,do ao Pa�s os meIOS

da qualidade do nosso café, ria de S. Paulo enviou al- volante de classificação, de que ele _necessItou e ne-

especialmente em relação guns técnicos e conjuntos' componente de um grupo c�ssIta. Exa:_ltou o Sr. Costa

aos despolpados, está sendo de clássítlcação de café. preparado pela Secretaria L��a o esforço de todos _

. atendido, compareceu em Assim, em meio a algu- de Agricultura de S. Paulo dírígentes do IBC e lavra-

companhia dos membros de mas centenas de produtores em cooperação com o IBC, d?res - ?essa transfor.ma-
sua diretoria, srs. Lineu de café do Sul de Minas e e no fim do churrasco of�- çao nacI�nal, garantindo .

Souza Dias, Newton Ferrei- da região da Mogiana, ro- recido pelo proprietário da que. o cafe contmuara. por
ra de Paiva e Luís Fortuna- ram discutidos os proble- fazenda, o Sr, Renato da, mu�t?s anos a contríbuír

to Moreira Ferreira. De ou- mas ligados ao despolpa- Costa Líma, teve o príncí- decísívamente pa;ra.o de-

tro lado, o presidente da mento e à produção de ca- paI contato com os lavra- senyolvlmento n�cIOnaL
Junta Administrativa do fés rínos bem como realí- dores discorrendo sôbre os SItUOU ? _presldent� do

, problemas de interêsse da IBC a posiçao do Brasil en-
classe. tre as demais nações pro-
DESENVOLVIMENTO E .dutoras. De uma participa-

,

CAFÉ ção superior a 70 por cento
Referiu-se inicialmente o no abastecimento do mer-

presidente do IBC ao tra- cada mundial, o nosso País
balho que vem realizando passou a modestos 35 por
à frente do Instituto, aten- cento. Com o trabalho rea

to ao programa aprovado • lizado nêstes dois últimos
pela Junta Administrativa, anos, essa posição cresceu

em 1957, de "%'olítica Ca- para 42 por cento. O esfôr
ço atual continuará de mo

do a chegar o Brasil à posi
ção antiga de pelo menos,
70 por cento nos suprimen
tos mundiais.
A êsse respeito, disse o

sr. Costa Lima que os Es
tados Unidos, sendo os

maiores consumidores de
café, poderão consumir
muito mais se melhorar
sua bebida e se alargar a

área de consumo com a

conquista da juventude.'
"Bebessem os american.os,
percentualmente, o que be
biam em 1949, estariam ho
je consumindo pelo menos
26 milhões de sacas. Espe
remos que êles cheguem a
30 milhões e que o mundo
todo chegue a 100 milhões"
acentuou o presidente dó
IBC,

PôRTO ALEGRE, 6 (VA)
- Para cumprirem maís
uma etapa das excursões

que farão ao Rio Grande do

.Sul, no desenvolvimento de
sua campanha eleitoral, são
esperados em nosso Estado,
dia 19 do corrente, o mare-

chal Teixeira Lott e o' sr,

João Goulart, candidatos à
presidência e vice-presidên
cia da República pela coli
gação PSD-PTB, Sua per
manência se estenderá, ao

que se informa até o dia

22, devendo ser cumprido

São Joaquim: 3 graus abaixo de zero'
Na cidade de São Joaquim, ponto mais

alto do Estado, a temperatura chegou a 3

graus abaixo de zero, no dia de ontem, sen

do esta a mais baixa temperatura registra
da em todo o país, no corrente ano. Em La

jes também geou, onde a temperatura re

gistrada foi de um grau acima 'de zero. Se

gundo previsões, êste ano o inverno será

rigoroso, com fortes nevadas na serra e no

planalto catarinense.

Busçà�.pés
o salário família, no Estado, está com o pagamen-

to suspenso. Falta de dinheiro?

Depósitos no' Inco: 140 milhões!!!

Depois êles brigam com o quá-quá-quá.,.

um roteiro de visitas pelas
zonas da Serra' e Missio-
neíra,
A escala das cidades a

serem visitadas nessa opor
tunidade, porém, está sen

do estudada pelos dirigen
tes das fôrças políticas rio
grandenses que apoiam a

chapa Lott-Jango e será
divulgada nos próximos
dias.
ATIVIDADES DA COMIS
SÃO INTER-PARTIDÁRIA

PSD-PTB
A aomissão inter-partidá

ria que' reune os represen
tantes do PSD e do PTB,
respectivamente os srs.

Hermes Pereira de Souza,
Raimundo Chaves, Arlindo
Kunzler e Abelardo, Nacul,
e os srs. João Caruso, Os
mar da Rocha Grafulha,
Marclrío Loureiro e Ludo
vino Fanton, terá a missão
de tratar de ocorrêncíâs re
gionais e, para isso, inicia
rá seu trabalho nos próxi
mos dias, Florianópolis, Sábado, 7 de Maio de 1960

-em conta a consideração
básica - medidas eficien
tes de contrôle deviam a

ccrnpanhar tôdas as medi
das de desarmamento.
Comentando· a conferên

cia de Genebra, Lloyd flis-'
se que os soviéticos 11a\1"
feito vastas sugestões sô
bre o desarmamento em

geral, ma shaviam recusa
do a estudar até mesmo a
maneira de implementâ-Io,
As Potências Ocidentais
por outro lado, haviam p.,,;
curado apresentar um r'

no cuidadosamente equili
brado que,' através de pas
sos progressivos, culmina
ria no desarmamento com
pleto e geral.
Mais t:.rde, os ministros

aprovaram a posícão ocí
d�.ntal sôbre à qüe'stão de
Berlim e Alemanha.

Política �ci�ental na �onferência �e �ú�uia
SElWVN [LOVD DÁ :EXPUCAÇÕES AOS MINISTROS DA OTAN

'LONDRES, 6 tENS) - O
Ministro das Relações Ex-

D. Jaime: situação religiosa
dOS Ch 81nese's ��féi�:Z�i�bmt;�eibá���s�e��

I , •
dioceses com seus dígnítá-
rios, quando antes do regi
me de violência existiam
142.RIO,6 (VAi - O cardeal Dom Jaime Câmara abordou,

em sua palestra "A voz do Pastor", o sofrimento do povo

chinês sob a pressão do bolchevismo. Aludiu o arcebispo

do Rio de Janeiro à -condenaçâo de vinte anos de prisão

que foi imposta pelo Tribunal Popular de Changaí ao bispo
James Walsh e mais quatorze sacerdotes, sob o pretexto

de haverem tramado a queda da nova China.

Depoís de pintar o qua-
•

pelos agentes de Moscou,
dro de terror infligido informou que havia sessen-

àquela desgraçada nação, tata e nove bispos expul-

PADRE! PARA QUE!
Para quem analisa su'perficialmente o assunto, pare-:

ce não ter lugar, na sociedade de' hoje, a figura do padre.
Parece uma vida desperdiçada, uma missão sem finalida

de a sua; inútil mesmo, Uma vida que não .acompanha o

rítmo trepidante do progresso, da civilização moderna, da

técnica avançada; uma vida, 'cujas idéias nã.o se aJlst�m
à>, idéias de comodismo imediatismo, gôzo, ambiçao,
etc. ,. tão difund�das e vividas em nossos dias. ,

Para o século XX, onde existe acentuada inversão de

valores, pois a matéria sobrepuja o espírito, não ,se quer
admitir que um jovem inteligente cheio de entUSIasmo e

saúde posicão social de destaque ou não, vá enterrar seus

talentos e sJua juventude nUm Seminário, ., e lá permane

ca por mais de doze anos "queima,ndo pestanas" em cima

do� -livros, aprofundando�se em assun�o� que não rendem

dinheiro adquirindo uma cultura vastIsslma (o padre pre

cisa conhecer tudo) para mais tarde, talvêz, viver na ro

ça entre pessôas menos esclarecidas, quanC!0 êle está ap�.o
a pontificar com muitos doutores, professores e catedra

ticos.
Por que não ser diplomata, advogado, médico, enge-,

nheiro, professôr laureado, químico" comercis:_nte, in�us
trial funcionário altamente catego.nzado? Sao carreIras

;11ai; brilhantes onde há muita "chance" de vencer, de ad

quirir fama pelo saber e pela fortuna, mais pela fortuna do
..

que pelo s�ber. , .

,

"'Você tão inteligente, quer ser padre? Esta louco, meu
filho? Quantas vêzes, ouvimos semelhantes exolamações!
E os meninos que �s ouvem de pais, de amigos, de cbleg�s,
chegam a pensar que é ver{�onhoso ser p;:td,re. Quantos n,aQ
podendo superar tais obstaculos. _sufo.c�m, ma�a�, ,:em
wurchar a linda' flôr de sua vocaçao dlvma, e sao �nfellzes
para sempre, por culpa da mãe, do pai, dos amigos!. , .

Mesmo entre os católicos, quantos são portadores des- •

ta mentalidade!
'

Reaimente, do ponto de vista humano, sem o, sentido
do eterno é uma ca,rreira apagada, ,sem sucesso, feIta toda

ela dE) do�ção, de renúncias. Pois o padre é. �e �odos, não
SE; pertence, pertence a tôdas as classes SOCIaIS. a esta so

ciedade que não admite que alguém seja tão atrasado, a

ponto de fazer-se padre; mas, que não dispensa o padrê
nos momentos mais importantes de suas vidas.

O que seria de nós, sem a presença amiga do sacer

dote? Experimenta; leitor amigo, num jôgo de imaginação
excluir a figura do padre, do meio da sociedade; tenta re

tirá-lo de tôdas as ãtividades que exerce e vêde o deserto

imenso que, de repente, se fará ao teu redor. O que seria

de nós meu Deus, sem o padre?
En'tão nêste momento saberíamos responder à pergun

ta que intitula êste artigo.
Poderíamos continuar discorrendo sôbre a mlssao so

cial do padre. Mas preférimos citar um tr�cho mar�,:ilhoso
da oraçã.o que o imortal Pio XII, de saudosa memorIa, re

zava pelas vocações sacerdotais. Nêste trêcho está condep
sada, substanciada a missão do sacerdote, o seu papel nes
te mundo.

"Fazei que de tal 11\odo não falte jamais quem, co

mo mensageiro da vossa caridade, vos represente dia t

noite junto ao bêrço do órfão, à cabeceira do doehte, �o
lado do ancião e do enfrêmo, os quais de outra forma nao

teriam talvêz na terra quem lhes estendesse a mão com

passiva' fazei que nas humildes escolas, como das altas

cátedra� ressoe sempre uma vóz, éco da vossa, que enine

o caminho do céu e .os deveres próprios de cada um; fazei

que nenhuma terra, por mais inóspita e distante que seja,
deixe de ouvir o apêlo evangélico, convidando todos os po

vos a. entrarem no vosso reino; fazei que se propaguem e
,

se elevem aquelas chamas, nas quais deve arder o mundo

inteiro e .brilhar em todo o seu esplendor a santidade ili

bada da vossa Igreja; fazei que em tôdas as regiões flo

rescam jardins de almas de escol, que na contemplação e

na 'penitência reparem as culpas dos homens e implorem
vossa misericórdia. Fazei que na imolação constante dês

tes coracões, na pureza nívea destas, almas, na excelência
de suas virtudes, ,reviva sempre sôôbre a terra aquêle mo

dêlo consumado de filhos de Deus que viestes no's revelar".
(Co�aboração das Equipes de Nossa Se

,nhora para n Sábado �dQ Sacm'dote).
, ,

Prosseguiu Dom Jaime
esclarecendo que, em 1953,
começou a segunda etapa
da luta contra a Igreja Ca

tólica, orientada pelo movi
mento de oposição ao im

perialismo, amor à pátria e

à religião. O objetivo da no
va tática era o de degradar
a Igreja, transformando-a
em organização auxiliar do
comunismo, através do pro
cesso de corrupção de sa

cerdotes devidamente, "re
educados".
'Terminada a fase de' re

educação, o govêrno nomea

va os bispos e religiosos
que anderiram ao credo vep'

melho. Descreveu o pano
ra111a de fraqueza e degra
dação- daqueles que se atre
laram às diretrizes verme

lhas, para concluir:
"Eis a apostasia da_Chi

'na. Eis o cisma da sepã'ra
ção, da desgraça espiritual
de tã,o numeroso� fiéis, en
tre os quais a legião de Ma

ria, que forneceu tantos
mártires como também sa

cerdotes freiras e irmãos.
Tal é o 'panorama religioso
da China que não deverá,
sob aspecto algum, ser con- .

fundido com a China Ver

dadeira, Nacionalista tra

dicional".

Moção rejeitada
PARIS, 6 (UP!) - O go

vêrno francês rejeitou ho
je, um voto de censura da

oposição, destínado indire
tamente 'ao presidente
Charles De Gaulle, com o

que refO'rcou a posicao do
méstica para as proximas
conversações de alto mvel.
Somente 122 parlamentares
votaram a favor da moçiw,
que necessitava de um

nimo de 276 votos para ser

adotada. A votação foi re(1-
lizada depois de' um debate

a respeito da mt;:çao de

censura, ... apresentada pelos
,socialistas.

teríores da Grã-Bretanha,
Selwyn Lloyd esboçou �ra
os ministros das relações
Exteriores .da OT.,.I\N' a po
síção oriental sôbre a ques
tão do desarmamento, que

será submetida à conside

ração do Sr. Khruschchev
na Conferência de Cúpula
marcada para o dia 16 pró
xírno em Paris, Falando na

sessão inaugural da Con
rerêncía ,da primavera do
Conselho Ministerial da or

ganização, Lloyd afirmou
que existiam ótimas possí
bílidades de progresso nês
!"e campo,
.Os líderes ocidentais in

sistirão com Khruschchev

para que concordem com

diretivas firmes a serem

dadas aos delegados à con
ferência decimembre em

Genebra para que decidam
certos assuntos. Especifi
camente, Lloyd disse que
havia boas possibilidades
de progresso nos. setores
seguintes: (1) concordân
cia .de que o espaço sideral
fôsse usado 'apenas para
fins pacíficos; (2) que hou
vesse aviso prévio dO' lan
camento de foguetes balís
ticos; (3) qUe fôsse inicia
do o estudo da cessação de

o TUSC
n':.t(TA,I- si

,

encenara

LÁ FORA
Deverá estreiar hoje, às

20 horas, no Teatro Álvaro
de Carvalho, a peça "�sti
Lá Fora Um Inspetor" (de
Priestley), encenada pelo
Teatro Universitário de San
ta Catarina (TUSC).
Ontem, a nossa reporta

gem teve a oportunidade de

'presenciar o último ensaio
do grupo universitário. Di
recão e atôres, se anresen

taram com boa firmeza,

prevendo-se com isto um I

sucesso sob todos os Dontos.

O Teatro Universitário de
Santa Catarina. que vem se

llnr�"entando em nossa Ca

pital, já deixou mostras �a
competência, boa vontade

e estoici�mo que animam
os seus integrantes. Com
a priméira peca de MaclJ.a
do de Assis "Não Consultes
Médico" e a representação
de arena, efetuada em

mea.dos do mês passado no

mu}>!' Doze de Agôsto, "Co
mo Ela Mentiu

\
ao Marido

Dela", ficou consolidado o

prestígio do TUSC nos

meio� teatrais flodanopoli-

fundamento, e injustificada
non grata" e obrigado' a sair
do país, por causa de :U111à

suposta con:versação man

tida com um jornalista bri

tânico, ao qual falou sôbre
a situação na República
Dominicana. Esta atitude
dos Estados Unidos I nada

mais repreesnta do que
uma demonstracão. a mais
entre várias, de que êste

país está cO,ntra o regime
ditatõ�ial de Trujipo.
O ceI. Luis Leon Estevez,

da Fôrça Aérea Dominica

na, conta, desde abril últi-

1110, com reservas militares

pr0letárias e de lavradores

para as quais foi organizado
um eficiente sistema de ins

trução militar. Acrescentou

que atualmemte existem 20
mil homens com recente

instrução ministrada no

Centro de Ensino das Fôr
cas Armadas dirigido pelo
,próprio Estevez,

Sem
WASHINGTON, 6 (UP)

- A declaracão feita pelo
Departamento de Estado de
que a e�pulsão do diploma
ta norte-americano Carl E,
Davis da República Domi

nicana foi "sem funda111en

to e injustificada". é uma

prova' de que os Estados
Unidos estão assumindo
uma atitude mais dura pa
ra com o país de Rafael

Leonidas Trujillo. O porta
voz do Departamento de

Estado, L i n c o I n White
acrescentou que os Estados
Unidos "vêem com tristeza
esta nova restrição impo�ta

,

ao livre fluxo de informa

ções" que vem da Repú
blica Dominicana.

Isto, em círculOS diplo
maticos, é considerado "lin

guagem dura". Davis, �u�
cionário de assuntos publI
cas da embaixada dos Esta

dos Unidos em Ciudad Tru

jillo, foi declarado "pSrsona

:

UM IlUPETOR"
. ELEVADO SALÁRIO - FAMILlA PARA

tanos.' I

• 500 CRUZ'EIROS: INATlVOS '

Agora com êste interes-
sante trabalho teatral de BENEFIC'IADOS ,
Priestley, "Esta Lá Fora Um .•

Inspetor", dirigido por Odf:. BRASíLIA, 6 (V.A') - O plenário da Câmara
lia' Carreirão .Ortiga e Jair dos Deputados aprovou, ontem, o artigo do Plano de
Francisco Baues, tendo co-

mo atôres, Cyro Campos,
Antonio Filomeno Neto,
Mára Coelho de Souza,
Aparecida Vieira Dutra;
Joana Dalva Nunes Pires,
Nuno de Campos e Mar.cílio
de Campos (ttrspetorSna
non), promete o TUSC, ofe
recer um bom espetà,,"lo
teatral, hoje e amanhã à
noite no Teatro Álvarp de
Carvalho.

fabricacão de material fís
'síl pará objetivos militares;
(4) que os atuais estoques
de materiais físseis fossem
aplicados a fins pacíficos e

(5) que rôsse estabelecido
contrôle dos meios de en

trega. de armas nucleares,
Tais eram os objetivos

ímcdiatos, disse Lloyd, a-
C" 'r entando que era pos-
0'-',,1 também algum pro
cesso na redução dos efeti-
v .3 militares, na colocação
r' � (. =termínadas quántlda
cr s ce armas convencio
r �',. =m depósito Interna
cio» '11111eÍffe supervisados

�

e

na discussão de precauções
contra os ataques de sur-.

prêsa.
Podiam ser dados tam

bém os primeiros passos
para a formação de um

organização internacional

para promover a paz uma

Organização Internacíon a I
de Desarmamento, por
exemplo, da maneira pro
posta pelas cinco potências
em Genebra.
Passando a um (!'

mais vasto, Lloyd disse aue

em tôdas as fases das ne·

gociações ,com a Uniào S0-
viética, as potências Oci
dentais levariam sempre

7.164 aviões em tráfe

go comercial em todo
o mundo

EIO, 6 (V,A,) - O De
partamento de Pesquisas
do Mercado e Planejamen
to d''! Divisão de Transpor
te da Boeing, realizou um

estudo sôbre o número de
aVIOes d,e passageiros em

tráfego a serviço das prin
cipais Unhas comeroiais do
mundo, até janeiro de 1960,
quando atingia -a cifra de
7,164 unid-9.de, havendo
uma previsão de aumento
de mais 614 pqr encomen

das já feitas,
Esse estudo da

-

Boeinz
inclui apenas aVIOes de
mais de nove mil quilos de
pêso.
Em relaçãf) ao Brasil, cO'ns

tatou o estudo que nossa

frota comercial é de 306
aVIOes com 9 encomenda
dos. Entre êsses nove últi
mos, es�ão dO'is Boeing 707
Intercontinentais, que a

Varig receberá muÍto bre
vemente 932 aviões estão
em servico nas Améri,cas do
Sul e Ce"tlh'aL

'

No setor de aviões a jato,
em janeiro. 85 aviões Boeing
estavam em operação, ten
dO' voado inais de 86,9 mi
lhões r.e quilômetros e trans
portando maIs de 2,4 mi
lhões cl e passageiros.

DESQUITES

tr .»,

Em sessão da Primeira

Câmara Civil realizada
dia 28 de abril último, en-

tre os feitos julgapos, cons;
tam oito apelações de des

quite em várias comarcas

do Estado.

LOTERIA DO ESTADO DE Sta. CATARINA
5.899 - Cr$ 500.000,00 - Florianópolis
4.190 - Cr$ 50.000,00 - Florianópolis
4.643 - Cr$ 30,000',00 - Pôrto União

1.219 - Cr$ 20,000,00 -: Florianópolis
6.346 - Cr$ 10.000,00 - Brusque

Classificáção que a,umepta
Cr$ 500,00.

o salário-família para

Em reunião especial que realizaram ontem pela
manhã os líderes dos princípais partidos. PSD, PTB,
UDN,' PSP, P.R. e PSB, deliberaram rejeitar o pro
nunciamento da Comissão de Glrç'amento, presidida
pelo sr. Vag'ner Stelita Campos, ex-diretor do DASP,

relativO' aos dispositivos do Plano dê Claksificação
que amparam os inativos e elevam o salário-família.

Noutros termos, decidiram os líderes da Câmara

aprovar o artig'o que determina que "as vantagens
da lei serão extensivas aos servidores inativos", como
tambêm o dispositivo que majora para Cr$ 500,00, o

salário-família.

Em Brasília, no dia da inauguração, quando o

sino de Tiradentes anunciou a nGva Capital, acende

ram-se as luzes, holofotes cruzaram os ares, S. Emi

nência, o legado do Papa derramou as bênçãos de

que era portador, o hino nacional vibrou e 300.000

brasileiros, emocionados às lágrimas, aplaudiram o

feito.
Foi aí que um deputado federal da UDN, voz

embargada tll.mbém pelo impacto emocional, virou

se para o choroso deputado Aroldo Carneiro e lhe

disse, quase aos soluços:
- Ve-ja .. ,

A-roI-do". ve-ja em que deu a

brinca-deira do Jus-ce-lino ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


