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Um forum para florianõpojis
·(Enguete de
SILVEIRA LENZL)

Florianópolis necessita ur

gentemente de um Forum.
Um edifício que reúna tô

?a.!'; a� Varás- .da Càpltal,� os

JUizados, fazendo. também,
runcíonar alí, o 1lribunal do
Júri - atualmente instala
do no Tribunal de. Justíca
'Com precarjedad�.

.

Êste apêlo que não é sõ
mente nosso, parte de to
(los, quanto usam da justi
ça, exercem-na. e trába-'
lham com ela.

O nosso Tribubal de Jus
tiça, também cha.mado Pa
lácio da Justiça, já abrigou
as diversas Varas, em uma

função que poderíamos di-'
zer, a ideal. Com o aumen-I
to de .servíço naquela casa,!
e com as crescentes neces'l
sidades de expansão, vi1
ram-se obrlgados os res-t:
p�nsáveis pelo Poder Ju- ! _

diciál'io, a deslocá-Ias _para" 1

diversos pontos da 'cidàde. \�O ideal..mesmo! Seria a.;�. .•
. . k�

Dúvidas de IKE ,�,�
I

DR./ACÁCIO . GARIBALDI
Si THIAGO - Advogado
militante no fôro da Ca
pital.
- O agrupamento da

máquina jUdiciária em nos
sa Capital, .será uma ini
ciativa que recolocará aque
le poder em tôda a sua ple_
nitu;le� à serviço de quan
tos .a el� recorrem. Dizemos
que a medida reconduzirá
Os trabalhos da justiça mais
ao alcance da coletividade,
porque a Capital já contou'
cúm a c�mcentração daque
JeE servIços no Palâcio da
Justiça.

rara Os ,�dvo&ados, mor
mcn.te para aquêles que
militam no fôro de Floria
nópolis, a rnedída merecera
aplausos íncondícíonaís, pe
la faeíltdade, que prop.icia
rá ao exercício da prorís
S3.0, oom a aproxímaeão
materíul das diversas Va-
'ras e dos órgãos que as

compõem.

CARLOS SALDANHA
Escrivã()l da l.a Vara d1>1
� É inegável a necessi

dade de prédio condigno
para o Forum desta Oapí-.
tal. La'jes, Joaçaba, Tuba
rão e eutras comarcas já o
têm. Blumenau e Cresciu-

sem qualquer confôrto e
segurança minimos que se
jam. Os cartórios respecti
vos, então, são de entriste
cer: desaparelhados, sem
pessoal. não podem,' como
desejlriam seus 'titulares,
<1tender com presteza às
partes.

'��ADA HA DE ANORMAL, NA PRiEFEITU
RA, COM REFERÊNCIA AO PAGA

MENTO DO PESSOAL
DECLARAÇÕES DO CHEFE DO GABINETE
DO PREFEITO OSVALDO MACHADO
A propósito dos rumores

dêsses últimos dias, o Chefe
do Gabinete do Prefeito Os
valdo Machll,do, dr. Almiro
Caldeira de Andrada, con
cedeu entrevista a Rádio
Guarujá, definindo a situa
ção da Prefeitura, no que
c o n c·e r n e à importante
questão do pagamento do
seu 'pessoal. As declarações

Cabo de guerra

far�m formuladas na noite
de sexta-feira.
Disse Sua Senhoria, na

oportunidade em que o .en

tr_evistou o produtor do
programa "Se você fôsse o
Prefeito", radialista Géo
Marques: "Nada há' de
anormal, na Prefeitura,
com referência ao paga
mento do pessoal. Pelo con

trário, o que se verifica é a
volta à normalidade, com a

supressão. dos. "vales" e o

pagamento progressivo dos
salários e vencimentos. As
sim é que' t�do o funciona
lismo já ree.ebeu os venci
mentos de janeiro, bôa par
te já recebeu os de feverei
ro e não pOU<lOS os de mar

ço e abriL O operariado
também, está quase em dia,
com os "vales" já retirados,
devendo amanhã, sábado,
ser regularizado' o paga
merito da primeira quinze
lia de março, passando-se
.em seguida à regulariza
ção das demais quinzenas
vencidas .. E' preciso que se
diga que muitos operários
e funcionários· nada têm ,a
reclamar, que a muitos na
da deve a Prefeitura, pais
já receberam em "vales" as

importâncias a que tinham
direito. Esta a verdade. O
mais é onda, boato, explo
ração, "coisas" cá da ter
ra ... '"

RIO, 7 (VA) - A fim de
representar o presidente da

República nas solenidades
de encerramento do Con-

.

.

gresso Eucarístico Nacional,
que se realiza hoje, domin
go, em Curitiba, viaja pa
ra a capital paranaenSe o

sr. João Goulart, vice-pre
sidente da República.

SORAYA V�M' AO' BRASIL
RIO 7 (UP) - Informarp

de Ma4rid que a .ex-ímpe
ratriz Sora� virá ao Rio'
de Janeiro. A mesma cor-

respondência, enviada pa
ra o iornal "O Globo", man
da dizer que numa tarde
de' sábado, os jornalistas

surpreenderam a bela so
raya entrando no Cine Pa
lácio De Lã Prensa. Os pro
üssícnaía da Imprensa
acompanharam a pequena
massa humana que seguia
Soraya até a porta do cí
nema:
Em companhia dos srs.:

Del Amo e de seu irmão, a

princesa se perdeu na es

eurídâo da sala. De repen
te, viu-se c/ual era o filme
em cantaz: a película es

panhola que arrasta multi
dões às bilheterias, "Donde
vas, Triste de Ti?". E' um
f.jIme que conta a história
de Afonso III e Maria Cris
tina, a triste rainha dos es

panhoís que, por não ter
um filho varão, não con

quistou o amor do espôso.
Após ter passada o rím

de-semana, com a marque
.sa de' Vilaverde, Soraya se'"

guiu para Sevilha, onde
passará a famosa Feit'a Se
vilhana tradícíonl mostra
de ip:dústria, comérci0.J e
tolclol�e' espanhóís. O .�rmao

.

da ex-rainha, em cOl1vel'sa
com. a report.age� ,mIor
mau qU& .sua: irma deverá
.S8§lolV.i·l� Qpós p.ara.)il.Rio
de Janeiro.

Nos ,Ires primeiro� mêses, ,.dêile_ ano,
roubaram em Pôrto Alegre 16 milhões
.----------------------
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Paulo' Co!':ta Ramos, nos
so companheiro de redação,
acaba de. empreender ex

tensa via,.gem pelo interior
e capitais dos Estados de
São Paulo, Minas Gerais,
Goiás, Rio de Janeiro, além
da cidade de Brasília, Ca
pital do País.
As sua!': imprensões sôbre

o magnífico roteiro, no qual
teve oportunidade de co

nhecer cidades e regiões
como o Norte de São Pauto,
Campinas, Ribeirão Pl'êto,
Triang'ulo Mineiro (Ubera
ba e Uberlândia) Itumbia
ra. Santa Helena de Goiás,
Goiânia, Anapo�, Brasília,
Cristalina, Paraopeba, Pa
racatu, Três Marias, (onde
se constrói a famosa repre
sa que regularizará o curso

do Rio S. Francisco, e pro
duzirá energia) Sete La
gôas, Belo Horizonte, Con
�onhas do Campo, Juiz de
Fóril e Rio de Janeiro, se

rão publicadas a partir de
nossa próxima c(lição, na

terça fcira.

E' a "Fôlha da Tarde" de
30 do 'mês último, de Pôrto
Alegre, que pUblica:
"Revela a estatística da

Delegacia de Furtos, na ex

pressão fria .e, a um só tem
po clamorosa dos números.
que nos três primeiros mê
ses dêste ano os ladrões
roubaram mais de 16 mi
lhões de cruzeiros. Ao todo,
mostra o ,relatório daquela
especializada Uln montant.e
de cêrca de trinta milhões,
mas pode-se deduz.!r dessa
impressionante cifra mais
de treez milhões d.e cruzei
ros referentes a furtos de
automóveis e outros veícu
los, já localizados e. entre
gues aos legítimos donos.
Restam, assim, mais de t6
milhões dos quais, consoan
te a estatística cêrca de OI

to milhões for'am elimina
dos. Explica-se: de um to
tal de 2.426 queixas até o

dia de ontem, 844 foram es

clarecidas parcial ou to
talmente, COl'l'espondendo
sêtes algarismos a pouco
mais de oito milhões de
cruzeiros. Restam, contudo.
mais de oito milhões que
não foram restituidos e que
talvêz jamais venham a ser.

Mais de dois milhões por
mês, dezenas de milhares
de cruzeiros, por dia."

"Gente importante"
DAREL VALENÇA LINS (Prêmio Viagem ao Estrangeiro 1958)
RUBEM BRAGA E MILLÕR FERNANDES (VÃO GÔGO) EM

FLORIANÓPOLIS
Estarao em Florianópolis no corrente e no próximo mês,

a fim de participarem do programa radiofônico "GENTE IM

PORTANTE", de produção e organização do nosso redator Pau
to Costa Ramos, e que será levado ao ar na Rádio Guarujá, os
n(>l1l�S famosos de RUBEM BRAGA, conhecido cronista da Re
vista "Manchete" e do jornal "O Globo", MILLÔR FERNAN
DES� humorista do "PIF-PAlF" da Revista "O Cruzeiro", e' DA
REL VALENÇA LINS, conhecido gravador nacional, e que ob-
teve, há dois anos, o Prêmio Viagem ao Estrangeiro, de onde,
'�liás, regressou há menos de 1 mês,

.

Sôbre o referido Pl'ograma dru'emos em uma de nossas fu ..

tpras edições uma detalhada reportagem.

Nessa' Convenção foram
eleitos, ainda sem díscrimí
nação de cargos que, na

forma estatutária, será fei
ta em breves dias: Marti
nho Calado Júnior, Rubens
Nazareno Neves, Lídia. Mar
tinho Callado, Oscar Stef
fen, Hélio Callado Caldeira,
Francisco Cjlldeira Bastos.
Arnaldo Douat, Roberto
Tuffi Matter, José Zanin,
Raymundo stahnke, Rufi
no de Figueiredo, MieMI
Cúrr, Egídio

.

Narciso, Luiz
Fiuza Lima, Paseheal Go
mes LÍbrelotto Orion .A.
Platt, Ivo Paíaissí, Estefano
Wrublews.ki, Oswaldo Ni
colau Schmitt, Antônio Ma
teus Kruger, ItaJo De Pat-'
ta, Haroldo Simas, Nilo Mu
narettí, Carlos Zipperer So
brinho e Walter Muller.
Nessa mesma data tam

somente Florianópolis não bém foram eleitos os mem-s
o possui, nem possuirá tão bras do Conselho Regional e
ma o terão em breve - e os três Delegados à Convim
cêdo ao Que parece. .. A ção Regional.
1� Vara. da qual sou ERcrL O plenário aprovou várias
vao, está. nruitíssimo bem resoluções, entre elas, uma

.

�rrstal.fJi���.':'í�P,.q,�
.. glJaga$ ,.a.OR est3:?elece:qdo normas 'p.a);.a

'

%,foJ;_!';QI>' 1.i-p. �
r ,!Jjugeni"? a dlspu�a .de basE'.& polItI,Cas .

'!'-r:0J:l;!I?9. .' $ \tlois Filho, :'
' �

J�IZ �t� r, ,"&' �

compreeh,.,.. "OAA 601-11"4:"1sao co sautioso 'G.Overnagor' U·
.

ULA 1tO'.J�rge Lacerda t- o amIgo I
numero um da, n'Iagistratu- !ncerramenl'o dota - que concedeu todos os
recursos para aparelhar de- Cong,resso E'uca ..vidamente o Juíz -de Direi- -

to d� La Vara. Os demais
juízes - exclusive o da 3.a "

t· N· IVara, ainda assim errada- ris ICO aCiona
mente localizado no Abrigo
de Menores - estão sedia
dos em anti:gas residências

construção de um
. novo' � pela Lei de Organízaçâo

Palácio da Justiça. i!:ste, en-" Judiciária, no edífícío dó
globaria Q Forum propria- � i Trib1;lnal de �ustiça, devem
mente dito, e o Tribunal

deli
funclOn.ar. todas ,as Varas

.Justiça. A .medída, coneor-
" da Capital, E, se a-�ualme�

damos, sena onerosa para. ! te, as mesm�s. estão Iocalí
os cofres do Estado, mas '1 za�a� pre�arIP,��nte em

v,iria, evidentemente, sanar j prédios reslden,mals, pren
as muitas deficiências ,que'

de-se .ao fato. o.os serviços
emperra ma nossa máquí- \I no Tribunal de JusEya, te
emperram a nossa máqui- 'rem-se desenyolvl�o" a

Ao que somos .sal)edores, ,

ponto de necessI�ar. � saída
a. ,rendá dos. serviços JUdi- �

das Vara� .

do edlfl�1O d�
�arios _ taxa judiciária,' . a�ual PalaCI? da, Justiça, a

Imposto inter-vivos e cau�'; cerca de Tres anos.

sa-mortts, dão 'ao govêrno:1 DR. WAL�.EMIRO C���
do Estado ou melhor aos

. CAES - JUIZ em Exercício

c�fr�s do 'Est31do, a i�por� : da P V:ara .«!a Copit�l
tâncía, em numeros redon-

- A reurnao das d.v.e�s!ls
dos, de 6.208 milhões de � V_a�as num m�sI?O edifício.

,cruzeiros anualmente, sem' VIrIa em benetícío das par
computar, o imposto de sê-" tes e do advogados, os quais
lo e a taxa de saúde, tam- a��ah?ente, tem qU� se di-
bém cobrados. Não poderia � rrgir a pontos os mais aras
o govêrno do Estado, in-1 tados da ?Idad� para tratar
verter parte desta quantia," dos seus ínterêsses,
e CQm' .outrás, destinadas ao "

Poder ,'Jil,ldiciárto, melhora\' I N6 Forum a ser construí-
o a.parelhamen.tQ j1idtc}'lí .. j do,., d�v�r-i� .�,., inst��rl.9'rio do. !StlÜI'O,' e. P.ri'Íic;·.iDb.l� �,. tambem, I) 'I'l'lÕUllal do ,Jú..,
mente

.

da Capita;l'l-

.�.
ri, eWSafu �m.pla e conllig�

,Um. orum para 'Floria- j na, pois a' atual, CM'ece de
nopohs, ,pensamos, seria' espaço e instalações apro
uma solução mais fácil, '. priaqas.

-

mai� cômoda para o erário J
público, que viria' cobrir as

'

lacunas ,da movimentacão;
jurídica - essencialmente "
no� seus efeitos jniciais.
Sucitar o problema, fora

de quaisquer ingerências é
o n01;SO propósito. Pret�n
demos, em outra oportuni
dade, travar contato com

,los responsáveis diretos pe
.
,.los poderes Judiciário e
Executivo. É um problema
que_ propomos; caber:lO aos
orgaos oficiais do Estado, a
tomada. ,de posição para
concretIza-lo ou regeitá-Io.
,Um. For�m' para Floria

. nopohs, fOI o assunto que
WASHINGTON,7 (UP) - abordamos com Os diversos

O presidente Eisenhower entrevjst.ados de hoje ..

pôs em dúvidas sua viagem DESEMBARGADOR .

à RÚllsia, marcada para ju- OSMU�DO 'WANDERLEY
nho. Casulamente', quando DA NOBREGA
palestrava com um líder -_ O ideal srria a cons-
proletáriÜ!j falando do pre,. t�uçao do Palácio da Jus-
sente que levaria ao' chefe tIç!l, onde se 10caliz<1ria o

comunista, Nikita Krus- Tnb.unal! tedos os juízes e

chev, disse um "sim" con- escnvamas.
dic�onal e continuou tran- ._

Se e goyêrno, por ques-
quilamente a tra�ar de uma to�s. economicas, não pUder
exposição industrial. Du- ecl!fIcar_ o Palácio da Justi
rante o dia, declarou um ca, cntao seria conveníen-'
porta-voz da Casa Branca

te a construção do Forum
que não sabia se o presi-' d,ad.as as condições preca�
dente pensava em cance- nsslmas das instalacões
lar o compromisso .. O presi-· dos atuais Juízes de .!?ireit�.
dente está perfeitamente .

DR. EUCLIDES CERQ'UEI
inteirado das críticas for-

RA CINTRA - Juíz da 2 a

muladas pelo primeiro mi- Vara da Capital
.

nistro russo e outros diri-
.

'.- �orum independente
gentes -soviéticos, no Parla- p�opnamente não é conven
menta, em Moscou, contra n.lente. Mas sim. um Palá
os Estados Unidos. CIO da Justiça, porquanto,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS

I
ria Bernadete Cardoso.

FAZEM ANOS HOJE: Ana Cristina, que já conta

SRA. ANTONIO' APOSTOLO com elevado número de a-

Cem satisfação registra- mlgl(i�has. e admir�d�re�,
mos na efeméride de hoje, recepClonara na resldencla

mais um aniversário pata- de seus pais.
\

licío da exma, sra. d. Maria Nosas felicitaçÕ'es, exten

A. Apóstolo, mui digna espô- sívas ans seus venturosos

sa do nosso prezado amigo genitores.
sr .Antônío Apóstolo Chefe jovem Walter Pacheco

do Instituto Brasileiro do sr. Sílvio Lan Jacques
Café nesta Capital e elemen- sr .Patrocínio Ouriques
to destacado na sociedade sr. Osvaldo Clímaco

local. sr. Arí Capella
srz. Iolanda Wendhausen
Capello _ \sra, Maria Helena Grillo,
Lacombe Isr. Oscar Pinto de OU-

I

Às muitas homenagens' de
que fôr alvo, os de O ESTA
DO se associam Com votos
de perenes felicidades.
M{.nina ANA CRISTINA

veira
sr. dr. Tom Wildi
sra. Neli Schmidt
marães
Sra. Oscar Oliveira

Hoje. dia das Mães, trans
corre o aniversário da Sra.
Yvette Camisão de Oliveira,
espôsa do comerciante Oscar
Oliveira
Seus filhos, Lêda Maríza,

Carlos Américo e Ledy Már
cí desejam-lhe muitas feli
cidades pelo duplo 'aconte
cimento, '8-5-1960.'

Dr. Helio Freitas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA -

CLÍNICA GERAL
Consultório: Rua CeI. Pe-

Transcorre hoje mais um

aniversário natalício da ga
lante menina Ana Cristina.
encanto do lar do nosso par- dro Demoro 1.627 - Estrei
ticular amigo sr. Carlos AI- to, das 16 às 19 horas (ao la

berto Cardoso, alto funcio- do da Farmácia do Canto)
nário da Defesa Vegetal e ·Res.: Santos Saraiva, 470
de sua exma esposa d. Ma- - Estreito - Fone 2322.

i
MILTON, FERRARI; PROBLEMAS PARA JÂNIO

Matreiramente, depois da rotunda crise uâenistc,
onde ficou patente - pelas estrias deixadas, Çt incom

preensão, a desarticulação, o esfriamento, a quebrá
partidária, pretendem os arrumadores da casa em de

salinho, dar bases Isólidas e efetivas, à candidatura
Milton Campos.

Não negamos, em absoluto, as qualidades que cer-

cam a figum do senador mineiro. A sUa passagem pela'
órbita política nacional, foi das mais dignificantes, elo-'
g'iosa mesmo. Dissemos "a sua passagem", país que, o

lutador Milton Campos, já cumpriu a sua tq,·rela, no

que diz respeiio às POSIçõES DE FRENTE, dé comba
tividade nas disputas ou peleias políticas.

Pensamos assim, visto as característicãs. que estão
se revestindo e envolvendo o próximo pleito' de 3 de

outubro. A situação estruturai, político e econômica da

Nação, está exigindo posições mais áejinuias, dinâmi
cas, que »entuim acompanhar "pari passu", às exi

yências do desenvolvimento brasileiro.
Sem desejar ofender ninguém, temos para nós, que

o Sr. Milton Campos é "bananeira que já deu cacho".
Seus métodos não se acomodam, não são compatíveiS,
mesmo com o pensa1Ji'ento das figuras mais ESCLARE
CIDAS do seu partido, da "ala realista", digamos.

Constatando a anomalia, sentindo, o pêso nos om

bros, desvirtuam os orgãos da oposição, as substâncias
reais e altamente identificadas com o surto realista do

clesenvolvimento nacional, (los outros dois candidatos
li vice presidência da República.

Para a UDN - e isto é sintomático, existe a gran
de preocupação da candidatura Ferrari. Tanto é, que
o diretor da "Tribuna da Imprensa", desencadeou, nês
tes úLtimos d:ias, campanha cerrada contra o Sr. Fer

nando Ferrari, anteriormente cantado e Zaudado em

posições comparativas com o Sr. João Goulart, Preo

cupa muito a candidatura Ferrari, pois está o trans

fuga petebista, abrindo cisões e provocandO desenten
dimento nas áreas uâentstus, na questão vice-presi-
dência.

Aqui em nosso Estado, antes mesmo da renúncia
do Sr. Leandro Maciel, as posições udenistas, pendiam
pare o homem das ditas "mãos limpas". Nos programas
radiofônicos oficiais e pelas rodinhas trtmemiesoras do

pensamento "caçiquista" da alta direção da UDN,
transbordavam os comentários pró Ferrari, e, pelo rá
dio a omissão do nome Leandro era mais do que com

pleta.
Assim" está a UDN, colocando cada vez mais, p"

üras no caminho do' Sr. Jânio Quadros. zste, por sua

vez, cala e consente, de manei1'a acertada com as exi

gências do seu eleitoraâo, Em São Paulo os Comitês
Jânio-Ferrari, têm sido inaugurados, na presença dos
dois candidatos. No Rio Grande do Sul, o "homem da

vassoura", não larga o apôio dos ferrarista e manda o

candidato da UDN às favas.
Os problemas estão aí, parecendo simples para os

mais inc(&1vtosj mas EM CRESCENDO nas suas confu
sões e intrincados, para à 'candidato do reacionadsmo.

E dai ... e dai, pergunta o cantor.

Gui-

contecimenlos Sociais

A cantora norte-america
na ElIa Fitzgerald e seu

ccnjunto de músicos. além
da participação de dezenas'
de cartazes nacionais, fize-.
Iam suas apresentações no

Maracanãzinho, na noite
de 30 p.p.,' sendo a renda
em benefício as vitimas do·

Nordeste.

"Tony e Meg casaram

ontem". A Abadia estêve
fechada para o público, por
alguns dias enquanto ali se

instalavam câmaras de te
Ievfsâo que tr.anSmi�iri�lll.para tôda a 'uropa o e

sftrOla:r da Mrbnônia,J;do
casamento da, PÍ"ince!st1
Margureth e A n t h o/n y

Armstrong Jones que' 'se
realizou dia 6. Vestuários e,

apresentações se inspira
vam se írssptravam em be
las cenas do "ballet" "Lago
dos Cisnes", isto por serem

. ambos os noivos grandes
apreciadores da arte da'

dança. Os trajes 'da Prin

cesa, assi mcomo os de suas
I

pequenas damas .. de, honra;
foram confeccionados e for

"

maram, durante a ceriniõ-: �
nía do casamento, num e�

plêndido jôgo de branco ti
prateado, luz e brilho, uma
das mais conhecidas e be
las cenas do referido "bal
let" de Techaicowski. O ves

tido da noiva foi corifeccío
nado em organza, justo no

busto; mangas três-quartos,
sáda ampla que tocava no

chão. O vestido da Princesa
Ana (sobrinha de Marga
reth) lembrava pequenos e

vaporosos cisnes. A Prin�e
sa adornou seu véu nupcial
numa diadema de diaman
tes e seus cabelos' foram
penteados pelo cabelereiro
francês René M�ulin. O
buquê, foi pequeno, em flô
res lírios do vale, orquídea
e violetas brancas.

A recepção de aniversá
rio da senhora Florinda de
Monaco Ganzo, foi verda
deira parada de elegância

.Ó:que aconteceu na tarde de
4.a feira, em seu luxuoso
apartamento.

No restaurante do Lux
Hotel, o Secretárfo do Esta
do Dr. Hercílio Deeck, jan
tava acompanhado do ve

reador Sr. Espiridião. Amim.

.. Rainhas dos Estudantes
circulam em nossa cidade.
Jeanete Dressel. Cidade
Blumenau Dolma Magnani.
Cidade Rio rio Sul, Solange
Oliveira. Cidade São Fran
cisco do Sul e Jane Nicolla
zi da cidade de Tubarão.I

W

I
A 'Coluna Social" cumpri

menta q ca$al Manoel (Lti-

-:

A história se passa assim:
"Uma nova modalidade de vigarice vem de ser desco

berta nesta capital. Espertalhões que usam de expedien
tes ilícitos para obter cautelas do sorteio "'Seu Talão Vale
um Milhão" estão vendendo tais cautelas por preços que
variam entre 100 e 200 cruzeiros causando assim, sério
)rejuizo ao adquirinte de bôa fé.'

,

Sabedores de que os flmcionários da 'repartição que
controla o recebimento de notas e a entrega de cautelas
para o sorteio em apreço dão ao concorrente um anvelope
;Jara ser subscritado e, de acôrdo com o valor declarado,
ser trocado por uma ou mais cautelas,

'

os inescrupulosos
levam os envelopes dentro dos quais colocam dissimulada
mente notas que não servem e papeis inúteis, trocando-os,
a seguir, na repartição competente, por uma ou mais cau

telas. Nos envelopes, como é óbvio, figuram nomes e en

dereços fictícios, o que impossibilita a identificacão dos

vigaristas.
. .

Os funcionários confiam na honestidade do concor

rente, pois se o envelope com notas apresenta fraude ou

irregularidade na declaração do valor não será pago ao

contemplado o prêmio que couber ao número de sua cau

tela, por ocasião dei sorteio. Por outro lado não é possível
aos funcionários verificar a autenticidade das notas e a

exatidão do valor declarado no ato de entrega do envelope
e no recebimento da cautela, Isso acarretaria transtornos
� demoras que desgostariam o concorrente.

.\. união faz a força! Com a sua colaboração, por pe- Urge, no entanto, que a população se previna contra

quena que seja, estará acabad� em breve a i!\reja! Toqo f! lOS inescrupulosos, denunciando-os às autoridades policiais
qualquer auxílio, será recebido \,C::' ::;eila gratIdão! DEUS ou recusando receber cautelas de desconhecidos ou de pes
LHE PAGUE! \ 50"':S duvidosas, pois tais cautelas, cujos canhotos são ane·

. R;mt.: Pe. F. de S. Bianc'lliní _ C:l.tedral _ Florianó- xados-s.os, envelopes fraudados, não têm valor. Embora

polis _ S,C ..'''' contemplados, os prêmios não serão pagos".

Sra. -Eliana Cherem, "A MÃE DO ANU'

an i- C,uinze bonrtas srtas. da
L ssa sociedade estarão na

,: < •. 1 ela do Clube Doze dR
" (�k no próximo dia 4,
,,;i.�·a (festival de-modas
Bangú, José Ronaldo, adis"
cutído figurinista das. Fa
bricas Bangú, prometeu ao

cc.unísta, uma belíssima,
coleção da nova moda.vA
�itacla noite "de elegância a

C:�.�·:,iade éstá sobre o patro
cínío do «Lioos Clube":

gia) Brandão, que
versaríou no dia 4.

Associando-se às reper
cussões que estão tendo JS

festividades em comemora

ção ao "Dia das Mães", a

"bontique" Jane Modas
promoveu a elclçàc o a Mae
dQ' Ano, sendo a sra. Dr.
Nilton (Eliana) Cheren dis

tinguida com '.al homena- I
I

gemo À sra. Eliana que, na

sociedade, ocupa lugar de

destat,·, � fr e� e n tamos
nOS80, cump mentos.
I

A.. 'lunQ, Social prefta
sua h menagem ao "Dia
das Mães", com as mais
efuslvas felicitações.

Num j\ntar que, aCQ1'lte\
e cu no Q-qe1rência �lace a1
,,::mhOl:as �rnando {Bê1-
nadete) Vlégas F u� v i'o
(Lennida) Vieira, jantavam
e abusavam de suas bele
zas.

Campanha Pró Construção da Matriz de N. S.
da Boa Viagem em Saco dos Limões

FLORIANÓPOLIS

1 saco de cimento ,................... Cr$
1 saco de cal

.

265,00
80,00

900,00
1.500,00
1.200,OQ
5.000,00
150,00
280,00

1 carrada de areia .

1 carrada de pedra britada : .

1.000 tij alas , , .

1.000 telhas .

1 servente (diária) .

1 pedreiro (diária)

Etê:'�J
LS%SSSSSSSSSSSSSSS·SSssSSS*'
CELSO percorre o Estado
Visitando o eleitor'

'

,

Enquanto CELSO trabalha
Faz turismo o Senador. ..

'

AS DIFERENÇAS
Enquanto Irineu passeia pela velha Europa, Celso

percorre o Estado trabalhando duro em prol da sua

cam?anha. A diferença de ação está em que Irineu

co�tmua confiante nos poderes atemorizantes da má
quina governamental 'e corruptor do dinheiro ..•

Outubro que se aproxima, mostrará que o povo
cansado dás promessas bornhauseanas e da politica
gem governamental, não se deixará levar nem pelo
medo, nem pela cobiça.

'

A CASA MAL ASSOMBRADA
História antiga, daquelas que se contava ao pé do

fogo, na casinha de chão, enquanto se sorvia o mate.
Era uma vez. .. um tropeiro valente que resolveu

pousar na tap.éra mal assombrada.
A única luz que havia era a do fogo no qual ele

assava o irescat, quando a voz gritou - eu cáio!
- Ué. .. se qué caí, cái!
Caiu um braço.
- Eu cáio!
- Pois cáia!
O outro praça e assim sucessivamente as pernas o

tr�nco e a cabeça. O fantasma com um sapo no esp;to
[oi assar o bicho no mesmo fogo. O tropeiro estrilou o

fantasma escorou e foi um já. O tropeiro sacou a addga
e avançou. O fantasma assustado disse onde estava o
tesouro e sumiu.

.

Aquele ."IELES VEM AÍ" que a imaginação pobre
.tio seu Amini andou playiando, até parece aquele "eu
cáio" da velha história .

só MESMO NO BICHO .

Como a U.D.N. estragou a nossa Polícia ...
Data importante. O primeiro quarto do segundo

século ...
As festas que a polícia fazia ... Os bailes ... Alvo

radas ... Paradas ... O povo visitando o quartel enfei
tado e florido, tudo muito limpo, tudo brilhando ...

Formação de panelinhas, promoções de algibeira,
Sargento Mário Hercilío, Mário Guedes no Comando
Amintas Mélo, Secretário Laert, tristeza,. corte no far�
damento, soldo de fôme para o soldado, capitão ga
nhando menos do que um sargento das outras classes
militares, e um aniversário apagado, inexpressivo, cho
rado, reduzido numa retreta que começou com o do
brado Tenente Simões caracterizando bem o bajulismo
que regime udenista implantou. '

:Oi nessas alturas que, ao que parece a Santa pa
droeíra do Estado ou o Santo padroeiro dos soldados .

teve J?iedade do polícia triste. .. Deu o 125 que elegro�
o 5 de Maio dos milicos. Dizem por aí que lavaram.

É bem possível que tenha sido a intervenção das
almas dos polícias que morrem, todos os meses, sem

ganrrar risco de vida que é dado para as datilografas
de .�e:cr�.tfr.i�.,.. d.� �egurança, que tenha mostrado ao

SlâH� ��e �Ô Gêmo bom, que o polícia era merecedor
de um '(11a de alegria ...

Não tem o risco de vida,
Baixo o soldo e não aumenta
Também ele só aguenta,
Até Outubro de 60

n'lhs�ss:�n$::=:.",,,;;sa;:j'S�S'k�;sgSS:::]e J�ae _ ..

'SSSS·SsSSSSSSSSSSSSSSSS,>.

OSVALDO \MELO
SEU ,_ThLÃO VALE UM MILHÃO - Os nossos colegas

do "Correio do Povo" de Prôto Alegre, publicam em um de
seus últimos números, uma nova modalidade de vígaríce,
referente ai "Seú Talão Vale Um Milhão" e que está acon
tecendo naquela Capital visinha. Embora o sistema de
zontrôle seja diferente do empregado pelo nosso Estado,
JS vígarístas déscobriram um meio para apanhar os tn
cautos.
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Dó gÔ to cozinhar com um fogão novinholl1

Eis O que fJJ oferece ·a v.

"". :... • <-

..; 'F.�:
"""'.;

TA
·-0> nome feito bem feito

.'

/"

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

I ramentos para lhe proporcionar na cozinha o con

[fôrto que nenhum outro fogão oferece. Pela sua

insuperável perfeição técnica, pela sua beleza e pri-
Imoroso acabamento, o fogão 'COSMOPOLITA será
em seu lar motivo de orgulho para Você. MODÊLO 712· LUXO

Acabamento perfeito.
Com tampa, ótimo forno
e estufa para guardar os
alimentai.

MODÊLO 7JS· LUXO
Belíssima apr-esentacão,
Forno tal ·lmenteaprovel
tável. Fmo acabamento.

MODÊLO 7J2.C
Perfeição técnica em to
dos os detalhes. PrImo
roso acabamento. Com
forno e eitlda.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Movimentado Bingo no Clube Doze d
No Próximo Dia 20i Nos Salões do (Iube Doze de Agosto, Realiza,,-se-á' Movimentado BINGO Em Benefício d silo de Orfãs. A Orga
nização Está a (argo da Sra. Francisco (Anila) Grillo.' (oopere (om Esla Nobre (ausa e Passe Momentos Agr áveis Adquirindo, Des

de Já, Seu (arlão
DR. MANOEL SILVA

A Admímstração do Banco do' Brasil -S/A, desta Ga·

pital, convida os parentes: colegas e amigos do extinto

DR. MANOEL SILVA (Maneca) para a missa de SÉTIMO

DIA, que mandará celebrar às 8 horas do próximo dia '}

(sábado), na Catedral Metropolitana, em sufrágio de sua

alma.

É Mesmo o Frio de Inverno

DESPEDIDA
Sr. e Sra. Almyr Coelho de Souza na impossibilidade

de se despedirem pessoalmente de todos aqueles que os

distinguiram durante a sua permanência em Florianópo
lis apresentam suas despedidas.

\

I
I'

I
I
I
I,
I
I

"O ESTADO" O MAIS ANTIO }ARIO DE S.' CATARINA

ESTREITO

Agosfo

'COMPAREÇ A 16a CR: - O CeI. Chefe da 16a C R

solicita o compecimento à 2a Secção, com urgência, a

,":,1:1 casa recém-construí- fim de tratar d ssuntos de seus interesses, dos seguintes
: l'i com todo confôrto (não conscritos da cl e de 1941 e residentes nesta Capital:

CASAS TERRENOS E- APARTAMENTOS '1: .bitada) e com 9 peças. - JORGE Ê DE AMORIM - fO de José Manoel de
Rua Jerônimo Coelho l-B - Sala 11 Cjt uc da à Rua Professora 510);

V.S. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO O
I Inoé da Silva Schutel n.? S ANJOS BARBI - fo de Francisco Se-

APARTAMENTO ,I -; - ao lado do Tiro da vermo Barbi ( nO 226804);
,

.- A'.. "A T E N rÇ Ã O" ,

o.ícía Militar-Trindade _ MARUI RCEU DE ARAUJO GOMES - fo de

GRtNPE QPORT�?,!IDAÇE! �ÃO PAGUE MAIS ALUG"JEI, .l�uguel crs 2.500,00.
·CONSTRtIIMo;s ·SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE- Tratar com o sr. José Fer-

NA ENTRADA E SUltVES PRESTA!ÇÕES MENSAIS. nandes dos Santos - DER
INFORMA-ÇÕES RUA JERONIMO COELHO, l-B, SA- _ Fonc 3615 ou Rua Fer

LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO. nando Machado, 53.
NECESSITAMOS AGÉNTES 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,SSIMQS. RESPONDA
HOJE MESMO.

Rotary (Iub de P. União - U. da Vitória
Conselho diretor do Rotary de União da Vitória para

o biênio de 1960-61

Presidente -

Vice Presidente -

O frio estava negaciando. Parecia .uma esquivância fe

minina: Um sorriso, uma esperança e uma desilusão. Fi

nalmente aderiu. Mas aderiu com paixão.
Ontem a nossa cidade amanheceu com aspecto dife

rente. Casacos, sobretudos,' malhas e. até casacos de pelo.
Para um primeiro dia de frio a mobilização foi um tanto Importante Companhia 'distribuidora d'e petróleo, de
exagerada. Mas ... há à desculpa da surpresa, pois esta- âmbito internacional, precisa para admissão imediata, de
vam todos embalados pela doce ilusão de que não teríamos Viajante para o Oeste Catarinense.
inverno nêste ano. Os candidatos deverão possuir bastante' experiência,

Pelo que dizem os relatórios do Instituto Meteorológico boa apresentação, aparência e, pelo menos, 25 anos de
do Rio, o que vamos ter, na dura, é um inverno prolonga- idade e instrução secundária completa. Salário fixo, comis
do. Ao verão demoradíssimo e que se fez sentir até agora sões e despesas de viagem.
vai corresponder um inverno de grande prolongamento. Interessados deverão dirígrr-se pessoalmente à rua 15

. Cumpre não esquecer ainda que estamos apenas no de Novembro, 129 _ Ponta do Leal _ Estreito.
'comêço do outono. O Inverno mesmo só começa em junho.
Assim ... é bom precaver-se. O frio de 1960 será um fato.
------------��------------------------, .

...

r.==1==:::::::::::=====:=n,
II

CLUBE RECREATIVO
•

6 DE .J A N E I R O

j
I·
I

PROGRAMA MltS. DE MAIO

Secretário -

Jayme Matzenbacher
Roberto Wípísch
Darcy Zaenetti

Roque de Cristo
Carlos Evaldo Unterstell
Guilherme Woeringer
Filisbino Martins
João Batista Madureira

DIA 15 - Grandioso BINGO DANSANTE

Início 20 horas

Vice Secretário -

Tesoureiro -

Vice Tesoureiro -

Diretor de Protocolo

Diretores Sem Pasta

José Jorge

/

ÓTIMA OPORTUNIDADE

DIA 28 - Soirée SURPRESA
Início 22 horas

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

'J

CONVITE
DR.. MANOEL SILVA

A Diretoria do Sindicato dos Empregados em Esta

bclecímentos Bancários. no Estado de Santa catarina'convida os parentes, amigos e colegas do extinto Doutor
MANOEL SILVA (Maneca) para a missa de SÉTIM','
DIA que, em sufrágio de sua alma, mandará celebr ir ]' 1

'

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

tropolitana.
Florianópolis, 4 de maio de 1960

ALDO HERMELINO RIBEIRO Presidente

--._==================�

NEGÓCIOS EM GERAi

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO
LOR LTDA!

CASA POPU·

Responda esta pergunta e ganhe 'uma area de terras
no Estado: I

Como se chama a pessôa nascida em Brasília?

Nome:' Resposta: .

Endereço: .

Localidade: .

Remeta sêlos para a resposta,
Atenção! Atendemos em nossos escritórios à rua' Jerôni
mo Coelho, l-B ::._ Sala 11, quaisquer serviços, tais co
mo: procurações, requerimentos. contratos, recibos, car

tas, encaminhamento às repartições públicas, etc, Dis

pomos de um Contador que atenderá diàriamente das 10
às 12 horas.

EM JUNHO E OE:ZEMBRQ DE 'CAO.. ANO V $IA

SERA UM PROVAVEL �E.LlZARDO DA C'AMPANHA
'5(11 TALÃO vxtr 11M MILRÃO" BASTANDO

PLESMENTE -:xIJ1R A 'SUA 'laTA FISCAL.

COMPRAS EFETUADAS

......-_'\._---_ ..

/

••••••••••• •

c: Cada .••••
:Cr�3.ooo,OO ..
• em •

�NOTAS DE COMPRAS OU :
• CUPONS •

•• da direito a um •••.' .

.�
CERTIFICADO NUMERADO

CAMPANHA 00 ESTADO em

colaboração com o comércrc e o

pubhco de aprimoramento da erre.

cadacão fiscal

A

PROGRAM DO MES�s

15 - ENCONTRO D BROTINHOS - Apre-
sentação de Livi omano cantor de me

lodias italianas

21 - SOIRÉE - CO ORQUESTRA MELÓ-
DICA DE "CA LÃN" - ·rnício as 23
horas.

29 - ENCONTRO DO ROTINHOS
10 SEMESTRE 1960

�I

Aluga-se ou

Vende-se
M'I L I T A R

Serviço Militar
"Campanha do A
lstementc Militar

em 1960"
':JOVEM, VOCí: JA SE

ALISTOU PARA O SERVIÇO
MILITAR?

MAIO
DIA horas, estréia do "Drsco DANSE" com

a a esentação do famoso cantor LUIZ HEN
RI

14 -:- Jan Dansante, com desfile de saias e blusas
da utíque de Jane Modas, organizada pelas
Sal' timistas.

DIA 15 - "DI O DANSE", dás 9 às 13 horas.
DIA 18 - Bin em benefício do Pio dos Pobres da Igre

nto Antônio.

Há ínterêsse em que to-

dos dívulguen, a Lei do Ser- ,DIA

viço Militar, EstabelecLmen-
tos de ensíno. públícos e par
ticulares fizerem referên
cias elucidativas 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 capacidade. (Art. 25 da
Lei do. ,Serviço Militar). To

do brasileiro alistado, ou

não, deverá considerar-se
convocado para o Serviço
Militar no ano civil em que
completar dezoiito anos de
idade independente de Avi-
soso ou Notificações. (Art. I34 da Lei do Serviço Miltar).
Todo brasileiro alistado ou'

revista, que mudar de do
micílio, deverá, comunicar
dentro de (trinta) dias, pes
soalmente, ou por escrito, à
CR Art. 113 da Lei do Ser

viço Militar)'.
Os oonvocados que pos

suam documentos militares.
deven- ter o máximo cuida
+o para não o perder, esta
rãc contribuindo dêsse modo
para eficiência de sua Cir
cun- c ríção de -Recrutamento,
e p:�r!1 o seu próprio bem .

e de Charms Moda.
DANSE dás 9 às 13 horas.

p. A 'R T I (- I P A ( Ã' O
•

'LUCI GAYGNETT ALVES
I

I
Nf\.DIR �E AQUINO AGENOR MA;rmEL ALVES

Partíóam aos parentes e pessôas -de
suas 'relações, o contrato de casamento

de seus filhos:
[ÁRIO NELSON e ELIETE

NOIVOS

�rianópolis, 24 de Abril de 1960

(UJSO PARA NOIVAS
Acha-se berta a matrícula ao CURSO PARA NOI

VAS patrocíj.do pela Federação das Congregações Ma

rianas de Fllianópolis e que obedecerá às seguintes ca-

racterísticas:
.

1.a -

0r'urso sesá gratuito e no mesmo poderão ins

crever-se as oívas e senhoritas maiores de 18 anos;
\ 2.a - oprograma a ser desenvolvido será o da Fa

culdade de �giene e Saúde Pública de São Paulo;
3.a - AI aulas serão diárias, menos aos sàbados, no

período comreendido entre 10 e 11 horas, na séde da Fe-

deração, no sargo Fagundes, n.o 8; .

4.a _ Ajaulas terão início no próximo dia 11 de maio

I e se prolongrão por toão o correr do referido mês;
5.a _ j, matrículas deverão ser. f.eitas pelo telefone

2301, no pesdo compreendído entre 9 e 12 horas, pela ma

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

Florianpolis, 16 de abril de 1960.

? Alvino Braun, Diretor da Federação,
)1'. Biase Faraco Presidente da Federação,
I· ,

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa na

'Rua Max Schramm 155; Es
treito.
Tratar na Rua Júllo Mou

ra, 19 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Batedeira
SUPER ARNO

de mesa
.

00
658, mensais

Batedeira
Slft:R ARNO
portdtil
452,oomensois

..LiquidificCkh r
�OVO ARNO

1 00 .

,466, menSOIs

_ t

�--

Super Moedor
PICADOR ARNO
349,°0mensais

Enceradeira

NOVA ARNO

998,°0 mensais

PEREIRA OLIVEIRA
--

IRMAO'

, ,

BRASILIA, a Maravilha do
_.------------------------------------------------------------------

De 2a. a Sábado das 9,05 hs. às 1O,2� hs.

Aos Domingos - das 9,0.5 às 10,00 hs.

Focalizando os "CAMPEÕES DA SEMANA

Os. Discos mais solicitados pelos ouvintes

APRESENTAÇÃO

�I de

DARCY COSTA

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECAlUO MARIO IGNÁCIO COELHe

ATHAVf:S DO TELEFONE 3816

DAS 1-0.00 lIS. ÀS 11 ,00 HS.

, t

RADIO GUARUJA
ONDAS CURTAS ZYT.44 - ONDAS M:f:DIAS ZY)-7

.1.... pue.

São onze, todos de estrutura de aço. Possuem 10 pa
vimentos, têm .102 metros de frente por 17,80 de largura
cada um. Ficam situados próximo à Praça dos Três Po

deres na -Esplanada chamada dos Ministérios. Ficam 6 'de
um lado e 5 do outro lado da Esplanada, constituindo
todos um majestoso conjunto arquitetônico.

T�abalhei na construção de um dêles (19.000 ms2

cada um), precísamente no Ministério n.? 7. agora dís

tribuido ao D.A.S.P. e Tribunal de Contas temperaria
mente.

A Cia. Construtora em que eu trabalhava

"SETAL" - montou a estrutura de aço de 4 dos 11 Mi

nistérios e construiu totalmente dois Mínístéríos (n.vs 6

e 7). A estrutura metálica de um dêsses 4 edifícios foi

montada no tempo recorde de 28 dias. Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
IMPRENSA OFICIAL a longo prazo sem jureis. sitos á rua Lauro Linhares, pró-

Sua construção foi iniciada em agôsto de 1959. No ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

znês de abril do corrente ano já foi impresso um Diário casa, imediatamente.

Oficial por experíêncía. Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305
DEPARTAMENTO DE ASSIST�NClA MÉDICA Fone 2391 e 3426.

(Do nosso ·correspondente em Brasília, dr. 'I'erbí Lins)
PRAÇA DOS TR�S PODERES

Tem a forma triangular medindo cada lado 640 me

tros.

Na terra planagem o movimento de terra alcançou
700.000 m3. Nessa Praç'ê estão localizados o Palácio da

Justiça. /0 Palácio dos Despachos e o Congresso Nacional

(Poder Judiciário, Poder xecutívo e Poder Legislativo).
EIXO RODOVIáRIO

Terá 16 kms. de extensão e 150 metros de largura, go.
com 4 pistas. Será por êle que se escoará o grosso do
trânsito urbano.

. EIXO MONUMENTAL
Terá 8 kms. de extensão r 240 (!) de largura, tam

bém com 4 pistas.

Os Eixos Monumental e Rodoviário se cruzam pró
ximo à Esplanada dos Ministérios e é nêsse cruzamen

to que se acha a Plataforma de 27.260 m2 constituida de

Estação Rodoviária e dez viadutos. Na Plataforma ha
verá 6 elevadores p, 8 escadas rolantes.

PONTES E PASSAGENS
Foram construídas 108 pontes e passagens num to

tal de 3.700 metros correspondendo a 46.700 om2 .:

BRASíLIA PALACE HOTEL
Edifício de 4 pavimentos, com 203 metros de' frente.

Sua estrutura de aço foi rabríeada na Usina de Volta
Redonda. num total de 950 toneladas.

É um belíssimo prédio, de linhas sóbrias, com 15u'

apartamentos e enorme piscina. Possue telefones inter

nos desde maio de 1958 e dois troncos são ocupados, um

para o Palácio da Alvorada, distante 809 metros e apro
ximadamente e outro para a 6.a Cia. de Guardas do Exér

cito. Cêrca de 150 empregados trabalham no Hotel. Sua

construção durou apenas um ano.

M.I.N .I.S.T.Ê.R.I.O.S

Século
Já em pleno funcionamento. Foi ínícíado em 1959.

Aqui em Brasilía os prédios cresceram como cogumelo
em dia de chuva.

ANEXO AO SENADO E CÂMA:çA
São. dois edifícios de 28 pavimentos, de estrutura de

aço. Neles funcionarão os serviços administrativos da
Câmara dos Deputados e do Senado. Terá escritórios, bí
blíoteca restaurante para funcionários, etc. etc.

Será circundado por um pequeno mas pitoresco la
Foi iniciado em 1958 (setembro).
SENADO E CÂMARA DOS DEPUTADOS

Edifício de 200 metros de frente, ficando abaixo do
nível do terreno, com exceção das duas cúpulas que são
vistas como se partissem diretamente do solo. Foi êsse
o. partido que tirou o ·arquiteto Oscar Níemeyer,

O estaqueamento foi iniciado em janeiro de 1958.
Possue 31. 864 m2 de área.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Em comparação com os que o cercam é um prédio

pequeno, porém belíssimo. Foi iniciado em 1958 e já está
pronto há quase dois mêses. Nêle se reuniram díàría
mente, em setembro do ano passado, os críticos de arte
do mundo inteiro quando estíverasa aqui em Brasília.

O Palácio da Justiça, como também é chamado, terá
em sua. frente um conjunto de escultura de Alfredo
Ceschiatti e uma escultura de Mary Vieira.

(contínua)

CURSO GRATUITO -Df TAQUIGRAFIA
POR CORRESPONDÊNCIA

• O Instituto Nacional de Taquigráfia, empehado;
'1 na campaha de difusão da taquigrafia brasileira,:
abriu inscrições ao seu curso por correspondência, •

I através de 15. lições. Escreva hoje mesmo, dado no- -I• me e endereço, para a CAIXA POSTAL NO 2.500 ou

:N° 8.600 - SÁ PAULO.
•••ee �.�

Dr. (I R O (O' R D E I R O
CIRURGIÃO DENTISTA
Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 1. andar - Sala 4
, .... -...."..._,,-.. ,- .... _'" .,..,_J�. """ _" ........... .-._._ .... , ... _J_.,-,

L O T E S
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No Dia Das M1ães

MÃE, �onsu�stancia�ão' �e 'er�a�eiro
ILDEFONSO JUVENAL escreveu esta página de homenagem de 0_ ES�ADO _ .

"Ha uma bendita vibração No ano seguinte, Ana Jar- comparecer às comem0raço�s I.
E �e Abrahao _Lmcoln, o

de amôr que perpassa pelas wis -déra à idêntica celebra- públicas em homenagem as molvld�vel cam�eao da De

almas quando se aproxima o ção, que se realisou no do- Mães, com um cravo ,:_el'lIlle- ,I moc�acIa am:l'l�ana, es�a
mês de Maio", - disse-o Ve- mingo 10 de maio, segundo lh� na lapela e os órfaos de a.d�m:av# confíssáo de amor

ra da Costa Viana, inspirada do mês, caráter público, efe- mae, com um cravo branco. fílíal ;
_

poetisa e prosa-dora gaúcha tuando-a em ambiente aber- A idéia foi bem acolhida, e :'Record_? as oraçoes ,de.
em belíssima crônica subor- to, com afluencia de grande muitos ainda a observam, po- minha mae e elas me tem

dinada ao título: "Medite- r.urr.ero de ,pessôoas, e assim rém, grande parte, hoje em seguido sempre; têm acom

mos, mães", publicada em procedendo nos consecutívos. dia, prefere colocar no peito, panhado a minha fé através.

homenagem ao "Dia das Dois anos mais tarde, o o desenho de um coração, da vida. Tudo o que sou ou

Mães". govêrno da Virgínia decreta- contendo' ou não expressões espero ser, devo à minha

É que o segundo domingo va a primeira comemoração afetivas, passando o mesmo mãe angelical".
do mês de Maria, - a mais oficial do "Dia das Mães"; a símbolisar tão eloquente Byron, a quem solicitaram

pura e abençoada de todas em maio de 1914, o Texas homenagem, pois, o coração certa vez definição sôbre o

as Mães, _ foi consagrado à Instituía a mesma homena- melhor sintetisa o amôr fi- amôr materno, respondeu:
essas a-doradas e gloriosas gem, e mais tarde, o Presí- lial, visto que reprenta O "Amôr de mãe? Não. Mã:€ do

criaturas, verdadeiras heroí- dente 'Wilson decretava para nicho onde a sua imagem se Amôr."

nas do mais sublimado amôr, os Estados Unidos, a inclusão entronisa. Entretant0, as mais belas ,e

abnegação e sacrifício pelo no calendário na-cional, de eloquentes definições e apo-:
bem e a felicidade dos seus um dia consagrado às Mães, O amôr maternal, como os logias, as mais lindas, ínspí-"
queridos rebentos. fixando-o no segundo do- vultos das mulheres sublimes radas, comoventes e exalta-

E para a Mulher, não póde mingo do mês de Maio, dia e abnegadas que possuem no doras poesias, onde refulgem
haver maior glória no mun- em que o pavilhão estrelado relicario do coração tamanho, estrófes que parecem ter si

do do que ser Mãe, cumprin- passou a flutuar obrigatória- bem, e o esparzem. felicitan

do assim, satisfatóriamente, mente em todos os edifícios do a humanidade, têm sido
a missão divina da procria- da grande nação norte ame- evidenciados em prosa e ver

cão, que lhe foi destinada ricana. so pelas maiores celebrações
pela admirável oníscíencía No Brasil, graças ao pa-, do mundo das letras e das

do Criador. tríótíco e benemérito ínte- artes de todas as épocas,
rêsse da Associação Cristã Raro o poéta ou prosador,
de Moços, o dia das Mães de ontem como de hoje, que
passou a ser comemorado em não tenha exteriorisado por
SãO' Paulo, depois no Rio meio de belas e inspiradas
Grande do Sul e Capital Fe- manifestações de sua pena, �
deral, e em 1931, por �icia- seu amôr e reconhecimento í

tiva da Presidênte do II oon- à doce e santa criatura que
gresso Internacional Femi- lhe deu o ser. -'

nino, Dona Alice de Toledo Vitor Hugo, O imortal poé
Tibiriçá, que em Junho dírí- ta, que foi, sem dúvida, a

gíu patriótico apêlo ao então expressão maior da litera

chete do Govêrno Provisório tura francesa do seu tempo,
Dr. Getúlio Vargas, o saúdo- compara o amôr materno ao

'1

50 €lstadista prontamente divino milagre da rnultíplí-
atendêra à solicitação das cação dos pães, operado por
mulheres do Brasil .represen- Jesus:
tadas maquela Congregação, "'O amõr da mãe, pão ma

instituindo oficialmente, por ravilhoso que Deus reparte e

Decreto sob n.o 21366, de 5 multiplica, chega- para to
de maio de 1932, o "Dia das dos os filhos; todos parti
Mães", o qual, a exemplo dos lham cada qual o tem in
Estados Unidos � outros paí- teiro".
ses, foi fixado no segunda Alguem que perguntara ao

domingo do mês de Maio. imortal autor de OS MISE-
Em 1947, a Igreja Católica, RAVEIS, qual a sua Musa,

que não poderia ficar índite- Vitor Hugo respondêra com
origem do "Dia das

rente a movimento de tão a seguinte interrogação: �

Mães", é de todos conhecida
Devemo-lo à norte arnerica-

elevada Significação cristã,

na Ana M. Jarwis, natural per determinação do Cardeal

de Virginia, nascida a 1.0 de Arcebispo do Rio de-Janeiro
D, Jaime de Barros Camara.Maio de 1864, moca de aprí- . .

d lt
.

dIa íneluíu no seu calendário
mora a cu ura e mo e ar ..

d
- .

tã dí 1 d ofícíal, passando então a
e ucaçao cris a, ip ama a

t.
_

pela Faculda-de Feminina de pres ar as Mães, no dia que

Augusta no seu Estado natal
lembra a sua nobre 'e dívíná

em 195{, "mulher de visão, I
missão, merecidas homenà-

espírito combativo, idealista, ge�s. 't . _

que Deus reservou ao amôr

oradora fluente, lógica e
. "?m� radíção atribuída à maternal".

convincente". ,

ínícíatíva também de Ana Belmiro Braga, o grande

O surgimento e concretí- Jarwis, ficára estabelecido poéta lusitano, dedicou à
que os filhos cujas genitoras sua extremidade 'mãe, esta
estivessem mortas, deveriam amorosa quadra:

O dia das Mães, hoje tes

te'Jado em todos os lares'

cristãos, o qual vem adqui
rindo em muitos países. ca

ráter oficial, tornando-se
data nacional, representa
homenagem tão justa e me-

recida, que a sua comemora

ção passou a revestir-se de

ímportancia semelhante a

dos grandes a-contecimentos
da Cristandade, como a Pás

coa e o Natal, porque êle é

o dia do Amôr Filial, e re-

presenta eloquente manifes

tação dos corações reconhe

cidos à criatura criada por
Deus para a sagrada missão
de conceber, amar, educar �
defender os filhos, os quais,
hão pelo trabalho e pelo sa

ber, pela honra g dignidade.
engrandecer a pátria e pro
mover a felicidade no.mun

do.
A

"Quem mais o seria 'senão a

minha mãe?"
Para Alexandre Dumas, o .'

coração da mulher é feito de
tal modo que, por mais ári-
do e seco se torne ao venda
val dos preconceitos ou am

bições, sempre conserva um

recanto fertil e risonho: o

A minha mãe �altou-me, eu era pequenino;
Mas da sua piedade o fulgôr diamantino
Ficou sempre abençoando a minha vida inteira,
Como junto dum leão um sorriso divil'lo,
Como sôbre uma fôrca um ramo de oliveira!"

sação da idéia, deu-se da se

guinte maneira: Tendo per
dido sua mãe em 9 de maio
de 1905, quando "residente em

Filadelfía, Ana Jarwis, dado
o seu grande e sincero amôr

filial, sofrêra muítíssímo com

o triste e inesperado sucedi

mento. Em 1907, aquela filha
amorosa que jamais poderia
esqu�cer c ente Que lhe fôra
mais querido, promoveu em

sua residência, uma reunião

privada, consagratória das

Mães, em homenagem à me

mória de sua idolatrada ge
nitora.

"Acima de tudo, acima
do céu te devemos pôr;
o teu nome não tem rima,
nem limite o teu amôr".

Guerra Junqueiro, o extraordinario

PLES, escrevêra: "Ha tres cousas que

poéta de OS SIM
venéro acima de

tudo: Deus, a Natureza e minha mãe".
Na linda poesia MINHA MÃE, uma das

vel)tes produções do seu éstero admiravel,
estrófes de rara beleza como estas:

mais como

encontram-se

"Minha mãe, minha mãe! ai que saudade imensa,
Do tempo em que ajoelhava, orando ao pé de ti!

Caderneta 'Perdida
Perdeu-se a caderneta de

n.O 02065 - 2.a, da Caixa
Econôm'ica Federal de S. C.

,

GRIPE 7 RESFRIADO?
o seu médico lhe dirá po!:,_que Melhorai dá

Corta o

'lI)
<

Tome ou 2
c()rflprimidQs de

o ANTIGRIPAL MAIS USACO fM TOOO O BRASIL

Amôr, ·l�nela�ão e �acrilicio
Quem não léu. ainda o célebre soneto de Ciridião :Cur

val, AMõR MATERNO, em que o apreciado poéta nos diz

em belas estrófes, de quanto é capaz o abnegado sacrífí
do e resignação das Mães, perdoando até as maiores in

justiças ou deshumanidades praticadas por filhos que lhes

são queridos, e revelando-nos o nefando matricídio pra
ticado por um íngrato.i a quem mulher perdida impõe co

mo prova de verdadeiro amôr:

do filigranadas em ouro de

ínegualavel pureza ou face

tadas em raras pedraria!' de
brilhos estonteantes, háG sí

do dedicadas ás Mães pelos
poetas e prosadores nacio

nais, pela razão de que o

sentimento afetivo do brasí-
leíro é mais pronunciado e

compreende e avalia melho
ramente a grandeza e subli

midade do amôr maternal.

Nenhum poéta no' mundo
dedicou à Mulher Mãe e ao

profundo, sublime e altruís
tico amôr que engrandece o

seu coração, tão belos ver

sos, tal como o fizeram Coe

lho N:etó, em o célebre e ad
míracavel soneto SER MÃE,
cujo último terceto encerra

estas comovedoras estrofes:

"Ser mãe é andar chorando num sorriso!
Ser mãe é ter um mundo e não ter nada!
Ser mãe é padecer num paraíso!"

Hermes Fontes, que eonréssa religiosamente no belo
soneto MÃE:

"Para dizer quem foi a minha mãe não acho
Uma palavra propria, um pensamento bom."

Olavo Bilac, que na estupenda poesia MATER, encas
tau estas estrófes maravilhosas, que simbolisam pedras
raras e preciosas, encastoadas no diadêma que deve cir-·
cundar a frônte de todas as mães conscientes de sua mís-
são sublime na terra:

""IJ�'
v

�: i

"Para teus filhos és, no caminho da vida,
:,-,.".

Como a faixa de luz que o povo hebreu guiava
À longa terra Prometida.
Jorra -de teu olhar um rio luminoso,
Pois, para batisar essas almas em flôr,
Deixas cascatear desse olhar carinhoso
Todo o Jordão do teu amôr."

Casemiro de Abreu, que na poesia MINHA MÃE, pro.
duzida quando em Portugal, tem versos expressivos de elo

quente e reconhecido amôr filial como estes:
\

"Da. patria formosa distante e saudosa,
Chorando e gemendo meus cantos de dôr,
Eu guardo no peito a imagem querida
Do mais verdadeiro, do mais santo amôr: Minha mãe!"

Carlos Drumond de Andrade, filho amoroso, que na
linda e sugestiva poesia PARA SEMPRE, .exclama e inter
roga admirado:

"Por que Deus permite
que as mães vão se embora?
Mãe não tem limite
é tempo sem hora.
Luz que não apaga
Quando sopra o vento
e a chuva desába.

Morrer acontece
Com o que é breve e passa
Sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça
é eternidade!"

I

Bastos Tigre, que no apreciado soneto MÃE, define a

sublime creatura que é a obra mais perfeita do Creador,
por meio destas maravilhosas estrófes:

"Mãe! Que haverá de igual doçura
Assim, tão brev.e e de harmonia tanta!
É a primeira oração que se murmura

Vem-nos do coração para a garganta!

É sempre amôr que de, sofrer não cansa.

Mãe! Nome-luz. .que a Mãe das Mães, Maria,
Na terra nos deixou como le�brançan

• ;;ii,

"Quero de tua mãe tragar o coração!"?

"E o louco foi buscar: de volta, no caminho,
Tropeçou e caiu ... Disseram-lhe baixinho:

Magoaste-te, meu filho? Aceita o meu perdão!"

Correia Junior reune em o seu riquissimo eSCl'ínio,
preciosissimas joias poéticas, onde se encontra esta, de ra

ra beleza, intitulada MÃE:

"Nome sagrado que a igente
Mal em palavras traduz

Que, com três letras. somente
É maior, mais refulgente'
Do que o céu cheio' de luz.

Nome que é sempre o primeiro
Que, nesta vida se diz.
Vale mais que o mundo inteiro.

Nome puro e verdadeiro
Dos nomes o mais feliz!"

Araujo Jorge, um dos mais produeentes, inspirados e

primorosos poetasda atualidade, dedicou á MÃE, esta-ex

plêndida e comovedora sextilha, encerrando estrótes ver"

dadeiramen te expressivas do seu grande amôr filial:

"Foste tudo de bom que aconteceu!
O beijo puro, o gesto �arinhoso,
a mão primeira que nos protegeu ...
Tudo nos deste: o proprio ser e o nome!

E foi teu seio farto e generoso

que até matou nossa primeira fome!"

Aristeu Seixas no admiravel soneto Á MINHA MÃE,
revela-nos a doce e confortadora ilusão' de que a vê, a to

do instante, qual abençoada imagem protetora:

"Até nos sonhos, Mãe, tu não me esqueces,

E se te chamo, vens, bondosa e 'pura,
Desfeita em bençãos, derramada em preces"!

Quem não conhece o belo e amoroso soneto do imor

tal Leoncio Correia, em que o poeta, referindo-se à sua

doce Mãe, tem expressões como estas:

"Sei que darias, com sorriso doce,
Para salvar teu filho da desgraça,
A propria vida se preciso fosse!"?

E a belissima poesia de A querida Mãe Preta, que,

Giuseppe Ghiaroni, DIA DAS na expressão feliz de Walter

MÃES, tantas vezes deela- Jobim, foi, em sua imensa

madas ao microfone da Ra- maioria, alma mater desses

dia Nacional, do Rio de Ja-' heroicas lídadores, pois, '"a

neiro, e publicada por inu- maldição do cativeiro não

meros jornais e revistas? gerou complexos nem ames-

E os lindos poêmas em' quínhou seu espírito".
prosa de Menotti deI Picchia, Ela "redimiu a própria ra-.

que eserevêra: "Toda mãe é ça pela firmeza de sua con

um altar vivo e sagrada on- duta, pela dignidade com

de a humanidade adora o que se conduziu na vida".

quotidiano milagre do Verbo Pelo seu amôr "abrandou

que se fez carne, do anjo que a prepotencía e grandeceu
retoma sua efêmera vesti- os humildes. Foi o. traço for

menta terrestre"; de Julia te, indelevel, de união entre

Lopes de Almeida, Raquel de todas as raças. Irmanou a

Quei.roz, Alzira de Freitas todos pelo coração".
Tacques, Cecilia Meireles, Al- A doce Mãe Preta, fonte

berto Carlos Minuto, Vera admiravel de inspiração do

da Costa Viana e os inspira- imortal poéta de OS ESCRA

dos versos de Rodrigo Ju- VOS, "não nos deu só leite,
níor, Heitor Stockler de Sou:.. não nos deu só sangue: deu

Ila, Serafim França, Delmin- nos sua alma".

da Silveira de Sousa e ou- Felizes os que têm mãe e

liras brilhantes cultores das podem no dia de hoje, con
belas letras nacionais, encer- sagrado. a essas heroinas ab-.
rando hinos incomparaveis à negadas que .representam a

essas previlegiadas creatu� genet'riz e a perpetuação da

ras de Deus, que são as espécie, incarnação do. ver

Mães? I dadeiro amôr e· "manancial
inexaurivel de ternura", ex

Neste dia consagrado às préssar toda a gratidão da

Mães, quando orarmos pelas alma por meio de palavras

I que
dormem o sôno dos jus- revestidas de verdadeiro re

tos no regaço de Deus, não connecimento, como o fizéra

esqueçamos a admiravel e o poeta Afonso Lopes de Al-

abençoada MÃE P,reta, qúe meida, à sua idolatrada mãe,
plasmou os sentimentos de escritora Julia Lopes de AI

gerações que honraram e meida, por meio deste belo e

engrandeceram a Patria, admiravel soneto, com que
inoculando-lhe o sang�e ge- encerramos esta página em

neroso. homenagem às Mães:

"Em Tí, Mãe bem amada e mal louvada,
As mães resumo, em Tí, perfeito bem,
Condenso a ânsia de amar; desesperada,
Dos filhos infelizes, qúe as não têm!

Reserva de afeição, não empregada;
Sêde de dar-se, sem saber a quem,

Amôr, que é dôr oculta e. recalcada,
Todo em mim se confina, e se contém.

Amo-te, Mãe! por todos os que ignoram
O amor de filho, e que, sem nunca àmarem,
Buscam amores vãos, que os atordoem;

Por todos os que. sofrem e que choram,
E não encontram braços, que os amparem,.1'

"i E não encontram mãos, que os 'abençoem!"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"SESI" Instrumento...
eõntínuação da 1.& em bronze, sôbre um pedes- clonado como sempre quando

cumprimento de suas no- tal de granito. colocado no fala sôbre os operários, o sr.

bres finalidades. Já agora Hall. Tr;ata-se de mais uma Celso Ramos em dado mo

não havia motivo e êle ape- esplêndida criação artística mento suspendeu a leitura
lava a todos os industriais de Fritz Alt e representa do discurso e passou a falar

para que sempre se mantí- uma homenagem do opera- de improviso, tendo dito en

vessem alertas para desfazer ríado joinvillense ao ilustre tão que já era tempo de os

a intenção dos que, por ígno- líder industrial, que tão seu industriais pensarem na 01'

rância ou má fé, tentassem amigo tem se mostrado, co- ganização de caixas de com

ressuscitar aquelas dúvidas. mo se testemunha com a pensação para dar aos traba

Congratulou-se, por fim, cem construção do novo prédio Ihadores o salário escolar, de

o sr. Lidio Lunardi, presíden- do SESI, onde os trabalhado- modo que as novas gerações
te da Confederação Nacional res encontrarão de ora em que vão surgindo, numerosas,
da Indústria, com o Sr. Cel- diante mais possibilidades de dos lares proletários, possam
"o Ramos, presidente da F,e- mais ampla assístêncía atra- adquirir condições melhores

deração das Indústrias de vés de seus numerosos ser- de nível intelectual para o

Santa Cat3lrina, com os de- viços. Oferecendo essa home- desempenho das tarefas que
mais dirigentes do SESI, no nagem fêz uso da palavra o lhes competirão no rutueo.

país e no Estado, com a se- operário José Fernandes. Essas palavras do sr. Celso
nhorita MathUde Amin Gha- .FALA O SR. CELSO RAMOS Ramos foram recebidas com

nem, "cuja irradiante sim- Pronunciou depeís o sr. entusiásticos aplausos dos

patia dedicação e alta capa- Celso Ramos substancioso ouvintes, pois vieram revelar
cidade de trabalho" têm si- discurso, que divulgaremos a sua constante preocupação
do um grande fator do êxito em nossa próxima edição. O pelo maior bem estar e pelo
do SESI, em Joinville, e aín- presidente da Federação das progresso dos trabalhadores.

I
da com os industriais e ope- Indústrias e do Conselho Re- MENSAGEM DO PRESI-
rários joínvíuenses pelo bom gional do SESI fêz minucioso DENTE DA C.N.!L
término do notável empreen- relato do que tem sido a ação Por último usou da pala-
dimento que era o novo cen- do SESI na assistência ao vra o CeI. Lara Ribas, da Ad-
tro Social. -trabalhador, procurando ele:" ministração Nacional do SE-
HOMENAGENS DOS OPE- var-Ihe o nível de vida, aíu- SI, que disse estar represen-
RÁRIOS AO SR. CELSO dando-o a progredir na sua bando no ato o sr. Lidio Lu-

RAMOS profissão e a adquirir mais

1
nardi, presidente da Confe-

Em seguida foi descerrado confôrto e mais bem estar deração Nacional da Indús-
o busto do sr. Celso Ramos, para si e sua família. Emo- tria, que por motivos ímpe-

Torna-se o

SIKA - 1
impermeabilizante de pega normal
SIKA - 2
impermeabilizante de pega ultra-rápida'
SIKA - 3
acelerador de pega, para concreto e
argamassa
SIKA - 4 e 4A

� impermeabilizantes de pega rápida

Com SIKA na
argamassa. • • a água

nunca mais passa

IIKA S.A. Representantes em todo o Brastl

Representantes em Florianópoli.:
TOM T. WILDI & CIA.

Rua Dom Jaime Câmara / Esquina Av, Rio Branco
À vencia nas boas- casa� cla rCimo

,/

ríosos ficára impossibilitado
-de comparecer, Trazia, da

quele eminente líder indus

trial, uma mensagem de sim- '

patía, de solidariedade e de

aplausos aos índustríaís de

Joínvílle, cuja preciosa co

operação tem tornado possí
vel a expansão da obra as

sístencíal em favor dos ope
rários que Imerecem êsse es

fôrço e êsses cuidados como

construtores, que são, 'do'

progresso da indústria e do

Brasil.
VISITA ÁS INSTALAçõES
No salão terreo destinado a

bar e refeitório foram ofere

cidos refrigerantés aos con

vidados, após e que foi .rea

lizada demorada visita a tô
das as dependências do pré
dio. As autoridades e convi

dados recolheram a melhor

impressão dessa visita, pois
se exteriormente o prédio
impressiona por suas linhas

majestosas, internamente a

distribuição do espaço se fêz

com inteligência e bom gôsto,
de modo a permítír a instala
ção cômoda de todos os ser

viços, facilitando sua execu

ção e oferecendo maior eon
fôrto também aos beneficiá-

'1

rios como aos funcionários. A,
construção é uma realização
feliz da prestígíosa firma

construtora A. H o e p f n e r

Ltda ..

PROVA CICLISTICA
Teve lugar em seguida a

disputa de uma interessante

prova ciclística entre jovens
empregadas da indústria, a

qual foi assistida por milha
res de pessôas que se aglome
ravam nos passeios das ruas

compreendidas no percurso
.da competição. Saiu vence

dora da prova a senhorita
Cecília Gonçalves (da firma

,
Tricotagem Alfredo Mar
quardt Ltda.) que foi con

templada com valioso prê
mio, constituido de um refri
gerador Consul Júnior.
COCK-TAIL NO TENIS

CLUBE

Após terem felicitado a

vencedora da prova cíclístíca,
autoridades é convidados di
rigiram-se para a séde do
Tenis Clube Bôa Vísta, onde
lhes foi oferecido um' cock
tail acompanhado de salga
dinhos, durante o qual en

tretiveram-se os presentes
em cordial palestra.

'i ," !!lj;I':JI p.V·
OUTROS DETALHES DO

I

PROGRAMA
Durante a tarde realíza

mm-se competições futebo
lísticas no Estádio do Amé
rica F. C., com a participação
de equipes' de operários de
vários municípios e duas
equipes do SESI e do SENAI
de Florianópolis, tendo 'con
tado os jogos com numerosa
assistência. No salão de fes
tas do SESI realizaram-se
também à tarde sessões cine
matográficas com diversos
filmes. A bandinha de me

ninos do SESI de ' Criicuma
alegrou as' festividades com
seu excelente repertórío e á
tardinha realizou aplaudida
retreta no Jardim Nerêu Ra
mos. Também a Banda de
Música do 13.0 B. C. esteve
abrilhantando as solenida
des.

E�ital �a Preleitura MUDici�al �e FlonaDÓ�olis
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimen,o d05 srs. contri�uintes Inscritos em Dívida

Ativa, abaixo relacionados, que não �endo liquidados seus' débitos, dentro de dez dias, serão os l1J�smos ajuiza-
-dos para Cobrança Executiva. DL AI'amir B. C. Faria

Departamento Jurídico, Florianópolis,.,4 de maio de 1960 Procurador Fiscal
Continuação da Letra "J" dos Contribuintes da Capltal

NOME RUA IMPOSTO ANO
Morro do Antão Predial 1957 a 1959
Cristovão Nunes Pires Predial' 195.8
Morro do' �ocotó Predial 1959
Padre Schrader Predial 1959
Gal. Nestor Passos Predial 1959
Crispim Mira Predial' 1958
Lauro Línhares Predial e Territorial 1956 a 1959 '

Morro do Mocot6 Predial 1956 a 1959
Angelo La Porta Predial 1956 a 1959
Nova Descoberta predial 1956 a 1959
Caieira Prediar 1956 a 1959
Conselheiro Mafra, 164 Predial 1959
Silva Jardim Predial 1956 a 1959
Lauro Linhares Predial e Territorial 1959
Carlos Correa Territorial 1956
Pantanal Predial e Territorial 1956 a 1959
Caieira Predial 1956 a i959
Conselheiro Mafra Predial 1959
Almt. Lamego Predial 1956 a: 1959
Frei Caneca Predial 1959
João Carvalho Predial 1958
Padre Schrader Predial 1956 a 1959
São Joaquim Territorial 1958 a 1959
Av. Rio Branco Predial 1956

Predial 1956 a 1959
Maria Julia Fracnco Predial 1956 a 1959
Laura Meira Predial

,
1956 a 1959

Sertão Predial a Territorial 1956 a 1959
Gelio Veiga Predial e Territorial 1956 a 1959
Servo Furtado Predial 1956 a 1959
João Motta Ezpezim Predial 1958
Laura Meira Predial 1959

"

Predial 1958 a 1959
João Carvalho Territorial 1957 a 1959

r

,,'

José Cardoso
José Carlos Daux
José Oellno
José Cipriano da Silva

,

José Crisostomo de Andrade
José Cunha Junior
José Dutra
José' Ferreira
José Fermiano do Nascimento
José Florenço
José Gomes Filho
José Gomes de Moura Filho
José Gomes Soares e Irmãos
José Grindel
José João de Lima
José João Ferreira
José João V. da Rocha
José Joaquim Mendonça
José Jorge Braunsperger
Jos� Jorge Cherem
José Jorge da Rocha
José Julio da Silva
José Luiz da Silva
José Lupercio Mafra
José M. de'Barros
José Machado
José Manoel Fernandes
José Manoel Severino
José Margarida
José Martinho Dutra
José �artins Filho
José Miguel Simas
José Olimpio da Silva
José de Paula �afra

Continuação da Letra. "J" _.dos Contril;mintes do Estreito

José Farias'
José Ferreira
José Francisco de Souza
José Galotti Peixoto
José Gomes de Moura Filho
José IzaItino da ROsa
José J. Cardoso
José J. Gonçalves e outros
José Jorge da Silva
José Juvencio d� Silva
José L. Nascimento
José Lino de Jesus
José Manfiolete
José Manoel de Oliveira
José M3inoel da Silva
José Maria ooeíno
José Marques Trilha
José Moisés Jorge
José Moisés dos Passos

José de Olíveíra.
José,Osni Bríggmann,

� José Pedro Marflim Filho
José Pedro Tomas
José Peixoto
José Pereira.
José Rachael
José Rodrigues Sobrinho
José Santos
José da Silva
José de Souza

José Souza
José Teixetra
José Torquato da Silva
José Valdomíre Silva Des. FJedtro Sllvil

Casemiro de Abreu
1003-4
Serv. Buchele
0401-5
40403-1
Des. Pedro Silva
401-3
Av. Santa Catarina, 268
Pedro Cunha, 216
Apía!
Sutiá
403-2

Tupinambâ, 467
São José, 436

Sapé
José Luiz

Sapé
Balneário

Cop�cabana
Abelardo Gomes
Arací Vaz Calado
Machado de Assis
Tupinambá, 658
Servo Spivak
São Pedro
401-2
0401-4
Max Schramm
Paschoal Simone
0401-3

Aracy, Vaz Callado \

Papanduva
403-4

TOTAL

Cr$ 709,80
2.223,90
119,00
73,80
709,20

1.296,80
80.376,00

49,50
376,00

1.741,00
759,40
611,40

39.932,60
362,00

1.128,00
1.952,00
759,40
544,20

44.880,40
5.048,80
197,20

9.499,60
1.938,80
1.215,20
355,80
2.468,00
4.647,80
5.186,80
601,20
806,60
236,40
902,80
946,�0

1.186,80

Territorial 1956 a 1959 4.923,20,

Predial 1956 a 1959 2.184,40
Predial 1956 a 1959 'i.066,40
Territor�al 1959 225,50
Territorial 1959 266,20
Predial -1959 147,90
TerritorIal 1959 215,50
Predial 1958 a 1959 1.297,50
Predial 1959 60,40
Territorial 1958 a 1959 434,00
Territorial 1956 a 1959 2.049,60
Territorial 1958 a 19_59 902,00
Predial 1959 132,60
Predial e Territorial 1958 a 1959 1.800,40
Predial e Territorial 1956 a 1959 6.6i5,00
Territorial 1956 a 1959 1.064,80

. Territorial 1956 a 1959 2.443,20
Predial 1959 310,70
Territorial 1956 � 1959 13.622,40
Territorial 1956 a 1959 2.460,80
Territorial 1959 1.703,60
Predial 1958 a 1959 1.507,20
Predial 1�59 388,60
Predial e Territorial 1956 a 1959 1.183,60
Territorial 1957 a 1959 1.744,80
Predial 1958 197,20
Territorial 1959 235,70
Predial 1956 a 1959 1.133,40
Predial 1956 a 1959 2.322,60
Territorial 1959 297,20
Predial 1956 a 1959 2.016,60
Predial 1956 a �959 997,60
Territorial 1959 149,40
Territori-al 1959 451,10

"
'

1" 1\
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BANQUETE
A' noite realizou-se na

Harmonia Lira grande ban

quete oferecido aos presiden
tes da Confederação Nacional
de Industrias e da Federação
das Indústrias de Santa Ca
tarina pelas classes produto
ras locais, com a participação
de cêrca de t..rezentos convi
vas. A' sobremêsa, saudou os

homenageados o vereador e

industrial sr, Wittich Freitag,
cujo brilhante discurso pu
ção. Agradecendo, falou o sr.

Celso Ramos, dizendo da

emoção com que recebia

aquela homenagem. dos seus

colegas de Joinville, precisa
mente desta cidade a que
tanto amor dedicava. Fêz S.
S. algumas considerações a

respeito das suas atividades
de homem públíco, hoje can

didato de seu partido á go
vernança do Estado, tendo
sido suas palavras várias vê
zes interrompidas p e los

aplausos dos ouvintes. Con
cluiu assegurando o seu fir
me propósito de dedicar tô
das as suas energias ao ser

viço de Santa Catarina e do
Brasil.

AUTORIDADES PRE

SENTES
As solenidades da manhã e

as demais festividades inau

gurais do SESI foram pres
tigiadas com a presença das

seguintes autoridades:
DO RIO __;_ Nelson Pita

Martins, representando' o dr.
Pedro Paulo Penido, presí
dente do Conselho Nacional
do SESI; Dr. Hans Gold

mann, Economista do Depar
tamento Nacional do SESI;
CeI. Antonio Lara Ribas, re
presentando o sr. Lidio Lu

nardí, Presidente da Confe

deração Nacional da Indús
tria; Dr. Eurico Carvalho;
JProf. Claudio Vilhena de
Moraes 'e senhora.
DE FLORIANO'POLIS

Sr. Celso Ramos, Presidente
da Federação das Indústrias
de Santa Catarina e do De

par.tamento Regional do SE
sr e exma. espôsa: Dr. Renjl.
to Ramos da Silva, Buperín
tendente do SESI; Df. Nilson

contínua na 11.1\ pág.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tribunal
NA SESSÃO DA PRIMEIRA

CAMARA CIVIL, REALIZA
DA NO DIA 28 DE ABRIL

DO CORRENTE, FORAM

JULGADOS OS SEGUINTES
FEITOS:

1) Apelação cível na 4,617,
da comarca de Criciúma, em
que é apelante Manoel An
tônio Cunha e apelado Hen

rique Preis. Relator o Sr.

Des. IVO GUILHON, deci
dindo a Câmara, por vota

ção unânime, conhecer do

agravo no auto do processo
e da apelação e negar provi
mento a ambos, confirmando
assim a sentença apelada.
Custas pelo apelante.

-0-

2) Apelação cível nO 4.627,
da comarca de São Francis
co do Sul, em que é apelante
o Dr. Alfred Darcy Addison e

apelado Felippe Musse. Re
lator o Sr. Des. IVO GUI

LHON, decídíndo a Câmara,
unânímemente, conhecer do
recurso e negar-lhe provi
mento, para confirmar a

sentença apelada. Custas pe
lo apelante.

-0-

3) Agravo de instrumento
na 84, da comarca de Tuba
rão, em que é agravante o

Estado de Santa Catarina e

agravado Tomaâ Balduino.
Relator o Sr. Des. IVO GUI

LHON, decidindo a Câmara,
por unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar
lhe provimento, para con

firmar a decisão agravada.
Sem custas.

-0--

4) Agravo 'de instrumento
na 102, da comarca de Join

ville, em que é agravante
Francisco Bertomeu y Juliá
e agravada Elly Frieda Ber

tomeu. Relator o Sr. Des.

Justiça
Dr. Juiz de Direito e apela- to e apelados Elio Gualber

dos Dionízio Ghigri e sua to da Silveira e sua mulher.

mulher. Relator o Sr. Des. Relator o Sr. Des. IVO GUI

ARNO HOESCHL, decidindo LHON, decidindo a Câmara,
a Câmara, por unanimidade por unanimidade de votos,
de votos, conhecer do recur- conhecer do recurso e ne

so e negar-lhe provimento gar-Ihe provimento, para

para confirmar a sentença confirmar a sentença apela
apelada. Custas pelos apela- da. Custas pelos apelados.
dos. --0--

de
IVO GUILHON decidindo a

,

Câmara, preliminarmente e

por maíoría de votos, con

verter o julgamento em dili

gência, a fim de que no Juí
zo de origem, seja junta a

certidão da intimação feita
ao agravante. Custas a final.
Vencido o Dr, Des. Relator.

--0---

5) Agravo de instrumen-
to nO 113, da comarca de --0--

Itajaí, em que é agravante 7) Apelação de desquite
Margarida Santos Pereira e na 1.624, da comarca de

agravada a Companhia Bra- Joinville, em que é apelante
sileira de Pavimentação e o Dr. Juiz de Direito da la.

Obras. Relator o Sr. Des. IVO Vara e apelados Aldo Mielke

GUILHON, decidindo a Câ- e sua mulher, Relator o Sr.

mara, por votação unânime, Des. IVO GUILHON, decí
conhecer do recurso e dar- dindo a Câmara, unânime
lhe provimento para, retor- mente, conhecer do recurso

mando a decisão recorrida, e negar-lhe provimento, para
julgar competente o fôro da confirmar a sentença apela
comarca de Itajaí. Custas da. Custas pelos apelados.
pela agravada. --0--

--0-- 8) Apelação de desquite
6) Apelação de desquite lno 1.634, da comarca de São

n'o 1.594, da comarca de Joa- Francisco do Sul, em que é

çaba, em que é apelante o apelante o Dr. Juiz de Direi-

Silva, com igual metragem; - Advogado. RóI de teste
um outro, terreno, no mesmo munhas: 10 - Acácio-Augusto mara, unânimemente, co-

. recaí, com a área d� 4.608, da Silva, maior, bras.' casado, nhecer do recurso' e negar
m2., fazendo frente em ter- pl�scador, 20 - Patrtcio Ca- lhe provimento, para con
reno de Marinh� também: milo da Silva, maior, bras., firmar a sentença apelada.
ocupado pelo suplícante, on- pescador aposentado, casado Custas pelos apelados.

Faz saber aos que o pre- de méde 32 metros, fundos à : residente ém Serraria e An-" --O--
sente edital virem, ou dêle estrada de Rodagem para tonío Francisco Machado ('a- 13) Apelação cível nO 4.587,
conhecimento tiverem, expe- Biguaçú com igual metra- I' sado, bras., maior, fun'"1'0- d.. a comarca de Biguaçú, em

didos nos autos de Ação de gem; ao norte, confronta nárío público federal todos que são apelantes João Amo-
Usocapião, em que é reque- com Alfredo Umbelino, onde � -esldentes neste rr.unieipln.· •

- 1'lm Lisboa e sua mulher, e

rente CRISTINO LUIZ DE méde 144 m., e ao sul, com i DESPACHO: A. Designe-se apelado Abrão João Salum.
SOUZA, qua se processa pe- Acácio Luz com igual metra- dia e hora para a justíflea-

I
Relator o Sr. Des. OSMUNDO

rante êste Juizo e pelo Car- gem; 20) - Que a pósse des- cão prévia, cientes as par- NÓBREGA, decidindo a Câ-
tório Civel desta Comarca, e ses terrenos tem sido exerci- teso São José, 6 de maio de mara, por votação unânime,
atendendo ao que lhe foi re- da sempre mansa e pacifi- 1.959. (Ass) Eduardo Pedro conhecer do recurso e dar-
querido pelo autor que jus- camente sem interrupção, Carneiro da Cunha Luz, Juiz

t
- lhe provimento, em parte,

tificou devidamente a pósse, con estaçao nem oposição de de Direito. Proferida a jus-
. para, tão somente, excluir

conforme sentença qUe pas- nmguem e com animus do- tificação foi a seguir [ulga-
..

' da condenação os honorá-
sou em julgado, pelo presen- ml111, por atos constantes de da por sentença do teôr se-

I
- . rios de advogado. Custas, em

te cito a todos aqueles que exp oraçao agrícola e

ben-I
guinte: SENTENÇA: Vistos,

porventura tenham qualquer feitorias; 3°) - Que, assim etc. Julgo, por 'sentenca 3,
proporção.

direito sôbre o imóvel abaí- sendo, se acha perfeitamen- iustírícacão de fls. 7 a -8 re-
--0--

d lt te conrígurado, com todos os querida por crístíno LUI'z de
14) Apelação cível nO 4.630,

xo escn o, para, no prazo
.

d Envie o seu donativo para Av. Liberdade,
d trl t di

. requisitos legais e a seu fa- Souza, para que produz'.'
a comarca de Caçador, em

e rm a las, que correra ..

que é a el t J b Abd I 834, 6.° andar, ex. Postal, 1773 - ou para
da primeira publicação do vor o usucapião extraordi- seus devidos e legais efeitos.

p an e aco a -

presente edital, contestar, nano definido nos artigos I!:xpeça-se mandado de cita-
la e apelada Judith H. Debo- qualquer Banco de São Paulo, ,em nome da

nos déz dias subsequentes a 550 e 552 do Cód. Civil, com cão aos confinantes do ímó-
ni. Relator o Sr. Des. OS- ,

�:i�Z,ã:l�����O a:a��� !:a��� �o �:�;Çãt�ed�;:d�5;IP:�at)'
Iei ��. e;ro':::::�O' �Ú�!:m;a: ::r�f?�:;:��:g�ai�re� CAMPANHA PRO - CRIANCA DEFEITUOSA

oferecer em defesa de seus que, pre en en o egi imar contestarem a ação, queren-

Idireitos, sob pena de decor- sua situação de fato, na for- ao, no prazo legal. outros-
lhe provimento, para contír-

_ PRC:MOVIDA PEL�
rido o prazo marcado, se con- ma dos arts. 454 e 456 do �im, citem-�e por edi�al os

mar a sentença apelada. Cus- aSSOClllÇIO DE ISSISTENCIIl I CRllNça DEFEITUOSa
siderar perfeita a citação C.P.C. requer a V. Excia. de- mteresados mcertos, CItação tas pelo apelante. I -

dos ínteresados e ter inicio o signação de justificação íní- que deverá ser feita de acôr- --0-- COM A COOPERAÇAO DA§ SEGUINTES ENTIDADES:

prazo para contestação na tio litis, com citação poste- do com o art. 455, § 10 do 15) Apelação cível nO 4.655,
forma da petição: - PETI- rior pessoal dos atuais con- Código de Processo CiVil.j da comarca de Capinzal, em

Pavilhão Fernandinho .Símonsen • São Paulo • Associação

çÃO: Exmo. Sr. Dr. Juiz de frontantes e interessados Custas a final. P.R.I. São Jo- que são apelantes Sylvio Sanatório Infantil Cruz Verde, São Paulo. Soe. Campineira
Direito da Comarca de São certos e seus conjuges, se sé, 15 de fevereiro de 1.960. Toaldo e sua mulher e ape- �e Recuperação da Criança Paralitica - Campinas e Casa

José. Por seu procurador casados, bem como do Orgão (Ass) Aderbal Alcantara _
lados Arlindo Boaretto e sua

.
da Esperança _ Santos , Esc. N. Sra de lourGes ' Santos

rntra-assínado, advogado íns- do Ministério Público e do Juiz de Direito. Dado e pas- mulher. Relator o Sr. Des.
o AAsoelação Paranaense do Reabihtação ' Curitiba (Pr.)

críto na OAB Secção de Sta. Serviço do Domínio da União sado nesta cidade de São Jo- IVO GUILHON, decidindo a

Catarina, sob o nO 479, CRIS- e, ainda, por edital, os inte,_-_ SI' aos dezesseis dias do mes Câmara, por -unanimidade

TINO LUIZ DE SOUZA, bra- ressados incertos e desconhe- de fevereiro de mil novecen- de votos, conhecer da ape

síleíro, casado, pescador apo- cidos, a-fim-de que no pra-
I

tos e sessenta Eu (assinatu- lação e negar-lhe provímen
sentado, residente em Ser- zo legal, querendo, a contar) ra ilegível) Escrívão a fiz to. Custas pelos apelantes.
raría, nesta Comarca, vem da .citação e sob pena de re- '11 datilografar e subscrevo.

,
-0-

l'"
expôr e requerer a V. Excia., velía, apresentam querendo, Confere com o orígínal afl-

t
- I

o seguinte: - 1°) - Que há a contes açao; 5°) - que xado no lugar de costume.

mais de vinte anos, por si e não sendo contestada a ação,
seus antecessores, possui, por seja logo reconhecido e de

ocupação, dois terrenos, si- clarado o dominio por sen

tuados em Serraria, com as tença e sua transcrição no

dimensões e controntações a registro de Imóveis. Para (O Z I N H E I R A
seguir: um, com a área de efeito de alçada, dá-se a II
2.548,80 m2. fazendo frente, presente o valor de Cr$ ....

em terrenos de marinha ocu- 2.100,00, juntando-se o talão I
pado pelo requerente, onde da taxa judiciária. Protesta
méde 17,70 m., fundos á es- se por todo o gênero de pro- i
trada de rodagem que segue vas admissíveis em direito,

para Biguaçú com igual me- inclusive o depoimento pes- -------------

tragem; a lateral sul extre- soaI dos interessados. Nêstes LEIA EM NOSSA NOVA
ma com herdeiros de Antô- Têrmos, R. e A. esta com os EMBALASEM COMO
nio Leopoldino da Silva, on- documentos juntos. P. Defe- SE PREPARA UM BOM
de méde 144 m. e ao norte rimento, São José, 6 de maio CAFÉZITC
com Pedro Leopoldino da de 1.959. (ass) Paulo Felipe ,

. O Doutor AJ?ERBAL AL

CANTARA, Juiz de Direito
da Comarca de São José, .Es
tado de Santa Çatarina, na

forma da Lei, etc.
EDITAL

Adel'bal Alcântara
Juiz de Direito

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

TRATAR À RUA LACERDA
COUTINHO. 13. (CHACARA
DO ESPANHA).

9) Apelação de desquite
nO 1.636, da comarca de Ca

çador, em que é apelante o

Dr. Juiz de Direito e apela
dos Carlos Gaertner Sobri
nho e sua mulher. Relator o

Sr. Des. IVO GUILHON, de
cidindo a Câmara, prelimi
narmente, converter o julga
mento em deligência a fim

de baixar os autos à Comar
ca de origem, �nde deverão
ser cumpridas as exigências
da Procuradoria Geral do
Estado. Custas a final.

-0-
10i Apelação de desquite

nO 1.640, da comarca de

Xanxerê, em que é apelante
o Dr. Juiz de Direito e ape-
.Iados Carlos Bernardo Pie

per e sua mulher. Relator o

Sr. Des. IVO QUILHON, de
cidindo a Câmara, unânime
mente, conhecer do recurso

e negar-lhe provimento, pa
ra confirmar a sentença ape
lada. Custas pelos apelados,

-0-
11) Apelação de desquite

na 1.648, da comarca de Ibi
rama em que é apelante o

Dr. J�iz de Direito e apela
dos Frederico Knaesel e sua

mulher. Relator o Sr. Des.
IVO GUILHON, decidindo a

Câmara, por votação unâni
me, conhecer do recurso e

negar-lhe provimento, para
confirmar a sentença apela
da. Custas pelos apelados.

--0-
12) . Apelação de desquite

nO 1.654, da comarca de Rio
do Sul, em que é aPelante o

Dr. Juiz de Direito e apela
dos José 'Cunha e sua mu

lher. Relator o Sr. Des. IVO
GUILHON, decidindo a Câ-

LHON, decidindo a Câmara,
por vo;'ação unânime conhe
cer da apelação e negar-lhe
provimento, para confirmar:
a sentença apelada. Custas

pelos apelados.
Liliam Gonzaga Prazeres,

Enc. da Jurisprudência.
VISTO:

16) Apelação cível nO 4.660,
da comarca de Capinzal, em
que são apelantes carles Jo

sé Baretta e sua mulher e

apelados Domingos e Ernes

to Carletti e suas mulheres,
Relator o Sr. Des. IVO GUI-

Paulo Gonzada Martins da

I Silva, Secretário.

Quc:-o sentir-me útil aos outros, levar uma vida normal e dou graças pelo
muito que recebi. Com o auxílio que me prestaram, hoje estou a caminho

da reabilitação e confiante no futuro. Existem porém ainda milhares de

crianças sofrendo o mesmo drama que sofri. Crescem sem amparo, sem ale

gria, sem horizontes. Vêem as outras crianças correr e brincar, enquanto elas,
não podem andar, sentem-se isoladas e esquecidas.
Está em suas mãos modificar o 'destino destas crianças e torná-las também
úteis e felizes. Colabore gen�rosamente na Campanha - cada cruzeiro arre

cadado será uma oportunidade a mais para minhas amiguinhas!

Não peço piedade, quero
apenas uma oportunidade ...
• • • • • • • • • . . . '. . . . . . . .

Ajude-nos a concluir o novo Centro-Escola de Reabilitação In

fantil. que a A. A. C. D. está construindo na Av. Prof. Ascendino

Reis, São Paulo. Será ° mais moderno da América Latina e

servirá de padrão para outros Centros em todo o Brasil. A

estrutura de cimento já está terminada e, com seu apoio, ° novo
Centre-Escola será inaugurado no início de 1961.

Presidente de Honra: Theodoro Quartlm Barbosa

Presidente da Campanha: Senhora Roberlo Alves de Lima

Dorelor Execullvo: Jayme Tórres

Tesoureiro: luiz de Oliveira Barros

Presidenle da A. A. C. D.: Dr. Renalo da Costa Bomll"

��:$�"�pc;�;ai:"��ii:;���;a�"�C:�i:�j��'%.n��;��"�;;:;b�����.�,-d;;��:::-p:;;��ii;·�d·;i;;�;c�ioo;,-;Zi'-A;-;I;-u�ga--s-e-o-u--DiÃis�MÍfl�=1'i;�;��i!l�6Ô Um'���!;�!on't,"l-
da com todo confôrto (não
habitada) e com 9 peças.
Situada à Rua Professora
Enoé da Silva Schutel n.?

35 - ao lado do Tiro da

Palestras

preparado o grande
Dia das Mães

Local: Colégío Coração de Jesus
Dia 4 de maio às 20 horas -

Poliçía Milit.ar-Trindade
Aluguel crs 2.500,00.
Tratar com o sr. José Fer

nandes dos Santos - DER
_ Fone 3615 ou Rua Fer

nando Machado, 53.

Tema: Ginema e Educação
Jorge Pinheiro
Dia 5 de maio às 20 horas -

Tema: Mãe, primeira educadora
Dra. Emiliana Eimas Cardoso da Silva
Dia 6 de maio às 20 horas -

Tema: Catequese na Família
Pe. José Edgar de Oliveira
Dia 8 de maio às 7 horas -

CAFÉZITO I

AGORA 'COM hl1Y-,fA I
�_ E:.B ,1\,���::�__J

1

Páseoa das mães na Catedral Metropolitana, na missa

,celebrada pelo Revmo. Pe. Francisco de Sales Bianchini.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bolsas de Estudo para a Universidade de Estocolmo
A Campanha Nacional de

I ten.bro de 1960 a junho de

Aperfeiçoamento de Pessoal. 1981, sendo cobrada 'uma ta

de Nível Superior (CAPES), xa de 600 coroas (US$Í20).
comunica aos interessados Além desta taxa, são as Se

que a "International Gra- guintes as despesas preV'fs
duate School for English tas: 300 coroas (60 dólares)
Spe.aking Students", anexa à para livros, e um mínimo de

Universidade de Estocolmo, 550 coroas (110 dólares) por
está oferecendo um curso sô- mês para alojamento e ma

bre Economi�, Direito Cons- nutenção do estudante.
titucional e Administrativo,
Assistência Social e Relações Para êsse curso a "Inter

Internacionais. sendo tam- national Graduate School"

bém ensinado no mesmo o concederá 4 bôlsas, sendo

idioma sueco. duas de 1000 coroas e isen-

O curso terá a duração de ção do pagamento dataxa de
.

�O GIN:es, de meados de se- inscrição, c duas incluindo

em inglês, francês ou ale-l Informações mais porme
mão, ou traduzidos para uma norizadas a respeito do cur

dessas línguas. Tôdas as có- so poderão ser obtidas pelos
pias e traduções deverão ser interessados na "Internatio-
autenticadas. nal Graduate School".

apenas a isenção da taxa de do Flamengo, 344, Rio de �a- tros documentos além dos

inscrição. neiro). relacíonados.
,

Os interessados nesse cur- O formulário em questão O pedido de inscnçao de-

so deverão ter formação uni- deverá ser devolvido até 1.0 verá ser redigido em- Inglês
versítáría completa e bem de junho próximo. direta- e os documentos restantes

conhecimento da língua in- mente à "International Gra
glêsa. duate School" cu;o énderêço
Os pedidos . de inscrição é: Drottninggatan 120, Esto

para as bôlsas deverão ser colmo, acompanhado dos se
feitos em formulários espe-

.

guíntes documentos:
clais, que poderão ser obti
dos na mtematíonat Gra
duate School, no SerViço 'de
Bôlsas de Estudo da CAPES

(Av. Mal. Câmara, 210 - 9.0

andar, Rio de Janeiro). oU na

Embaixada dra Suécia (Praia

pedido de inscrição;
atestado de saúde; ,

diploma universitário; e

cartas de recomendação.
Os candidatos, se deseja-

rem, poderão apresentar ou-

A Ordenança Militar
mente quando a "ESCOLANão há dúvida. que os Po-

.

deres públicas de Santa Ca

tarina, aderiram de corpo e

alma à BOSSA NOVA. Tudo

agora é novo, novíssimo. haja
vista a transformação da

Ordenança Militar. Antiga-

ERA, - como nós .sabemos,
-- risonha e franca e o PRO

FESSOR TINHA A BARBA
BRANCA; quando os homens
cultivavam a' compostura e

o 'caráter. quando o Legisla-

Dia das Mães
vi

ela merece o melhor

ela merece

CIMO móveis finos

qualidade -- tradição - assistência

* Salas de Jantar

* Dormitórios
I * Poltronas Estofadas

* Tapetes e Adornos

MÓVEIS CIMO DE FLORIANÓPOLIS SIA.
- rua Jeronimo Coelho, 5 -

PARA IAlI(!/J!R t(.M '

ÓTIAl/O tVE60elO /II

ou MODERNIZAR

SUA TORREFAÇÃV�:::::o.,�11l

TORRADOR

llLLa"

tivo tinha mesmo à sua fren síaram os. pobres milicianos
te um General de bordados; com idumentaria berrante e
nunca alguem de responsa- 'carnavalesca, recoberta por
,bilidade

.

e renso. teve cora- um 'chaspelínho tricolor e
gem de Inverter as contínên- botins vermelhos.
elas e honras militares,'a um E' lamentável, que na hora
Zé-pandorga que, isolada- das comemorações oficiais
mente nada representasse na ao mártir da Independência
ordem das cousas, Jamais um patrono das Policias Mílíta
Poder, que o tivesse elegido, rés -- soldados apaisanados
mesmo por equívoco, ignora- -- estejam a cometer GAFES
va que só incorporado-fazia em relação à Ordenança Mi
jús a um simples hombro Iítar, no 'que respeita a con
arma. mas nunca marcha tinência hierárquicas. mes
batida, com apresentação de mo em se tratando da Reser;
armas e revista à tropa, por va de La ou 2.a linha.
um simplório paisano. Isto E' preciso não confundir
só acontece na terra da in- alho com bugalho.
compostura e dos beócíos, Mas, o melhor mesmo, é
Não há dúvida que, I tudo sair a banda na tangente do

aqui agora, corre na base da "CISNE BRANCO" ou "MÊ
bossa nova. DÁ UM DINHEIRO Aí"!

E, não foi atôa, que ranta- CABO ROQUE

V :E ·N D E- S E
Uma ótima casa residencial sita à Rua Almirante

Lamego, fundos' para o mar, c;m 3 salas; jardim de in
verno, 3 quartos, copa e demais dependências.

Tratar no Edifício "Sul América" -- 5.0 andar
Ia 501. Fones: 2198 e 2681.\ (

ALUGA-SE
•
".

' i

.I'J.';IP.\�Uma confortavel resídêncía, de dOIS pavimentos, com
garage, sita à Rua Emílio Blum, n. 17 -- A.

Tratar à Avenida M8,ur�. Ramos, 174, das 14 horas
em diante.

QUARTOS PARA ALUGAR
AI DGA-SE QUARTOS. PREÇOS óTIMOS
TRATAR COM FLÁVIO NESTA REDA9ÃO,RiODO DA TARDE.

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

Crise... de Que?!
Depois que Brasília é fato

patente não sabemos porque,
os contra-mão, continuam
enfezados. dando por paus e

por pedras a lançar tran
queira no caminho para, na
morbidez de idéias tacanhas,
continuare memperrados den
tro de pseudas razões falsas,
senão irreais.

1 Ouvimos, ou lemos por ai
alhures, que o Supremo Trf
bunal Federal para, gáudio
'de minoria hipódromica-
não mudancista -- está deci
dindo e despachando no Rio
como se em Brasília o' fosse
-- embóra a inapelabilidade
de séde do Colendissimo
Aéreopago!
-- Onde a legalidade das

decisões?
-- Não serão êsses atos

Os funcionários do Banco do Brasil SIA, convidam passiveis de refórma por fe-
0S parentes c amigos de seu extinto colega DR- MÁNOEL' rirem direitos alheios, pratí
SILVA (Maneca) para a missa de SÉTIMO DIA que, em cados, extra -- territorial
sufrágio de sua alma, mandarão celebrar no próximo mente -- fóra da séde cons-

dia 7 (sábado), às 8 horas, na Catedral Metropolitana. titucional?

PARA CAFÉ
•

a ar que,nte •
TEMOS
TAM8ÉM�

Resultado de 40 anos de •

experiência na produção •

de tcrradr res para café. •
Torra f m 2U minutos. prese: vando •
in egralmente o sabor e o arcmé,

•
elo café. com t otável economia.
A íer.ha, carvão, crque ou Diesel. e

Td.lnbém torra cacau. aveia, •

amendoim, cevada, castanha
de caju, soja etc.

Preços acessíveis e facilidades
de pagamentos. Peçam prospectos. •

Moinhos e

elevadores

paro café.

Balanços
•

•

•

e outras

máquinas.

,_----- FABRICANTE: "":"'-----
INDÚSTRIA E
COMtRCIO

Fundcd x em 1918

Rua Piratin'nga, 1037 - ex, Po,tal 230 • S. Pulo

OEcinas e Fundição em Gu ruíhe s • S roulo

�----�--------------------------_'

DR. MANOEL SILVA
O mais pitoresco da vida

dos vendedores de torradí-
nho, desta capital. é sem dú.,

vida, o drama em que vivem;

Idra êsse que muitos tran

seuntes consideram uma fi- É com j.usto orgulha que o

Teatro Universitário de San

ta Catarina (TUSC) apre

sentará hoje, 8 de Maio "Está

Lá Fora Um Inspetor" de ,T.

B. Priestley .

. Nem todos sabem 'que a "í,An inspetor Called", tí-

Tratar à Rua Conselheiro maior parte dos vendedores tulo original da peça, fol re-
Mafra, 40 a 42 com SADY. de amendoim torradínho são presentada em quase tôdas

as grandes capitais do mun

do, inclusive na Russia. Em

nosso país foi encenada por
diversas companhias v, g.
a levou com grande sucesso

Cia. Dulcína de Morais que
no Rio de Janeiro e São

Paulo.

- Não serão ilegais?
- Quem responderá por

eles?
,- Que o diga o próprio

Tribunal.

A L U G- A - S E
OU VENDE-SE

*

O exemplo é máu e, quan
do a Justiça se anarquiza. só
o PÁU FURADO concerta!
Cuidado ... !

Mas, vamos corrigir a ME-'
LÓDIA. enquanto é tempo,
por que a Nação não póde
ficar, ou continuar sob 'as
mesmas leis do Bangú, Flu
minense, Jockey Club, ou as

que regem as relações sócio
reumaticos de pícareseos
macrobios.
-- Que se saiba, Tribunal

não legisla, jUlga!
-- Essa história não pare

ce, crime de lesa patria,!
Rodrigo d'Almeida

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

,

...o tarnbémnas
"

:

. 'COMPRAS' A VISTA'.' .•...... '

você compra.melhor- .••..
NA� LOJAS

PEREIRA OLIVEIRA'""
.

-

"

,

.

.

A casa sita a Rua Padre
Roma, 76, com dois pavi
mentos, 5 quartos. Saia. ca
sinha grande, :armários em
butidos garagem interna, re
construida.

(asa em Coqueiros
Uma casa de alvenaría,

sita à rua Juca do Lóide,
s/n em Coqueiros, com três
quartos, sala de jantar, co

pa, casinha, instalações sa

nitár-ías e dependências de
empregada.
Tratar na Casa CHEREM.

à rua Conselheiro Mafra. 24

sa-

PE-

CONVAIR DA

REll ...

MARCARA

R ISUA
'PRÓXIMA
VIAGEM AO o

• O ar refrigerado perfeito mantém, na cabine,
a temperatura ideal. I

• A pressurização da cabine evita a dôr nos
ouvidos e a fadiga causada pela altitude.:

• As poltronas macias e de desenho anatô-'
mico proporcionam grande confôrto •.. e há
bastante espaço entre poltronas e para cir..
c;ulação.

• O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convair possibilita viagens serenas,
acima <ias zonas de turbulência.

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45 OI
o
o

Com escala em São Paulo x
w
U
U
:l
V)• Exceto aos Domingos

I�Pi'*I.'
Em Florianópolis,:, - Rua Felipe Schmidt, 34

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

Torra�iD�O.1I �omédjaiOll Oramal
à contento e obtêm êxito, 10-1 dedores, riem de seu próprio
go colocam-se a sorrir. uma drama, vivido "nas ruas de

-- Torradinha... torradí- vez que não há falta de di- nossa capital.
riho. .. -- Freguez, quer com- nheiro, mas sim. o mesmo, Assim, é a vida ... uns vi
prar torradinha? Hoje o tor- servirá para ir ao cinema no vem o próprio drama da vi
radinho está bom... próximo domingo!... da, enquanto outros vivem

Assim, enquanto os com- no mundo representando
pradores de torradinha la- dramas de neste imenso pal
mentam o fato, êles, os ven- co giratório. que é o mundo!

Nilson Mello

E ó rapaz continua ofere
cendo o seu artigo! Se o fre

guez não dá importância ao

seu constante oferecimento.
aí então, a coisa fica pior,
pois o impertinente vende
dor só se afasta quando é
enxotado! O produto tem
que ser vendido, custe o que
custar. Então quando um

moço está com sua namora

da, a coisa piora muito mais,
uma vez que o garoto insiste
que êles devem comer amen

doim torradinha! ...

Soneto
Dedicado ao Veterano artista
Acari Margarida

Ao raiar da aurora, sereno, embevecido,
Após um sono justo e tão reparador
O Espírito envolvído por um grande ardor

Contempla seu atelier envelhecido

Das glórias passageiras, torna-se esquecido;
No mundo dos mortais agóra é um solitário
Seu. coração na fé, ostenta um relicário
Pelo qual fôra, outrora, enobrecidoAproveitando da boa von

tade do vendedor, para vol
tar à casa com a latinha va

sía, certos malandros da
"curra" da juventude trans
viada, avançam e comem

torradínho gratuito. Depois
riem para fugir ao pagamen
to da despeza.

E hoje, no silêncio de uma noite infinda

Uma esperança resta, um consolo ainda

Continuar sonhando enquanto a tumba o chama

Seus belos quadros, outrora, tão aplaudidos,
Quando nas galerias eram exibidos
De seus amigos conquistavam inveja .e fama

ELOY DE AMORIM

"ESTA LÁ FORA UM INSPETOR"
de Prístley, esta versa sôbre
um tema assás difícil "o tem

po". Entretanto, a parte so

cial <da peça, ou sej a a cons

ciência coletiva. chega por
vezes '? obliterar o problema
filosófico "tempo" que deve
estar sempre presente. I

Muito be mconstruida, tea
tralmente falando, � com um

final surpreendente, "Está
la fóra um Inspetor" agrada
a todos que a assistem e pres
ta-se a grandes discussões
sôbre o lado humano do en

rêdo.

na comédia, visto, a origina
lidade do ato, quando lhes
faltam dinheiro' em sua féria

De difícil interpretação,

diária.

verdadeiros artistas, pois, fa
zendo crêr que está faltando
dinheiro da vendá de seu

produto, colocam-se à um

canto e lamentam, em pran
tos, a falta, certos de que al

gum transeunte apiede-se
dêles c lhes dê o dinheiro
faltante. O colega, que ja
está à par' do assunto, isto é,
do drama, coloca-se na ex

pectativa, para ver se dá cer

to o truque. Quando tudo sái

,.

_ Agora, em nossa modesta com seis personagens prínci;
capital, um grupo de Univer- pais, a peça requer segura

sítáríos, sob a direção de uni- direção, tanto na parte das

versítáríos. a levará à cena. "marcações" como na parte
Como quase tôdas as peças dos "textos". ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ÕROS:�· �iÜdICãiiõrprÕiiSSfÕÕãi�.
Rua Conselheiro lt.lllfra 160 -

'.
'<,

T I f 3022 Cp'. � W· -. """ ..... - .. ,..-----w...- ..- .... -- ....- ,...
e e o�e -

�a. ostal 139 1m H ENRrQUE PRISCO 08 HUBI GOMES Das 16,00 às 18,00, díaría- :

IEndereço TeleeráfJco ESTADO "mente exceto aos sábados .••
Angustia - Complexos :- Ataques - Manias --

PAUAISO •
Problemático Afetiva e sexual

••
1

D I R E T O R MEIDOIÇ1:
Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _.

Rubens de Arruda Ramal! ME'DICO DR. GUARACY A•• Insulinaterapia - Cardiozolorapia - Sonoterapia e

I Psicoterapia.

Operaç(ja _ Doença. d. Sen.bo_
M&DICO

,
SAN.TOS • Direção dos Psíquíátras -

ra. _ Clínica de Adulto. : DR. PERCY JOÃO DE BORBA :
Pré-Natal - Partos - 'Ope- •• DR: JOSÉ TAVARES IRACEMA " •••rações - Doenças de Se-
nhoras _ Clínica Geral Cirurgião Dentista. DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

Rc�sidência: Especialista em dentaduras ana, J CONSULTAS: Das 15 às 18 horas Itômícas, Horário: Das 8 às 12 DS: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286
! (Praça Etelv.ina Luz) I

A visa sua dlst;uta clientela (!ue
-

(!;speclallsta em molé.tla. de Se-

PÃ�I tI# .

CO' JI:��'�:: :�-i!:-:=:�::;
,.., $-

ern .mIJ08 .:'I' MIXo•. Doenoa. do

, '1 �p ..rêlho Dlgestl'!o e ao II.tema

I/" 1"·l"voso. .

Horirlo: 10'h � 11 •

\..,
2 � às 5 hora. - Con.ult6rio:

*
- Itua Tlradeute•. 12 - lO and..r

- 0lIIIAI1TE TODO DItA - Fone 8246· Re.idên�ia: Ru.

/ " nos I/lin':JO' li:..
Lacerda Coutinho. 18 (Chicar. do

I"' . . VMI<'_ J Espanha - Fona 1141.

�.�,D�",'ftf��t I!H. Nl!iWTON D'AVILA

=- 'l' ,. CIRURGIA GERAL

Consultas: Daa I fi noral em diante.
FILIAL "A SAHERA .... A·· ()JSTRITII no ':511r:I'TI" CA""Tf R Bl-

,

I
f{esldí>nela: FaDe, 8.428. u. u_

menau, n, 71.

G E R E·N T E

Domingos Fernandes de Aquino

REDA'fORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machao.o - Zury Macha
do _ Paulo da. Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho /- Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - 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 Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rev - limar Car�alho
- Fernando Souto Maior ._ Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Ma�ry Borges - Lázaro Bartolomeu,

POBLJCIDAO.
Osmar A. Scl1Undweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso.

K.PR.8.NT.4Nt.
l�pre8eDtaç6_ A. S. Lar. Llda.
RIO:- Rua Sena40r Da.,.. n - .... A....

Tel 2J6.14
f!.. t'. u ItI 1(0·. Vitória 15'7 - .."'. I n -

Te!. 54-894f

Serviço TelelTático ela UNITJ:lJ PRJ:SI-i I I' -,. I

AGENTES E COR-:lESPOllDENTJ:foI
ii .. Tndol oe municipioa (. '\ANTA CAl ARIN Ao

ANUNe, JS
fII,4taJlt" CODtrato, d. acordo ("o•• t.�I...... Ir.'

ASSINATURA ANUAL CR$ ROO.OO

A direção não se respousabiliza pelos
conceitos emitidos DClS artizos assinado».

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

João Moritz s. ,O.

al:A FELIPE SCH&tll)l

Cur.o de E.peciallzação no .E!OIpl
tal dos Servldore. do il.tado.
(Serviço do prot. Mariano de An�
urade j. Consulta.: pela man.bã no

HospItal de çarld&ae. 'A tarde da•.

15,30 horas em diante no consui,

tono, à Rua Nune. Machado. 17,
esquina dIA Tiradente. - 'l'.l.r.
2766. Re�ldêncla - Ru. Mar.
chal Gama D'Eça' n.o UI - T.l.
3120.
.'

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

.: DOENÇAS DO PULloiAO -

_ TUBEJlCULOS1il -

Coosultórlo -, Ru. Fallp.
Schmldt. 3H - 'fel. 1801.

Horário: das I 4 AI 16 bor...

ltellldêncl. - Felipe SCb.mid'.
0.0 127,

DR ANTON 10 MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João Pln�o. 14 -

( onsutta: das Ir. à' l� horu, dii_
r

í

ame n te, Menoo aOI .ibado•. RI.
.Idpnela: Boealuva, 135. Fone 2714
-------------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

I I u ptomado pela Faculdade N.Clo
u"l de Medicina da Unlv.-.ld.de

do Bra.UI
;
Ex-Interno por concurse d•••••r_
nldade_Escola. (Serviço do prot.
Octávio ·Ródrlgue. Llm.). :lI
In t.erno do Serviço de Cirurgia do

,:nSPltal I.A.P.E.T.C. do Rio de

.i anetro. Médico do Ho,pltaJ de

('arldade e da Maternld.de Dr..
('arlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-
PARTOS OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelO méto!1o

pslco-protllatico

I
ConsultórIo: Rua João .Plnto n,

1. O,das 16.00 às U;.OO nora•. Atende
com horaa marcada.. 'Telefona
3035 - Residência: Rua General

, Hltteocnurt U. 101.

DR. LAUlW DAUR�.
CLINICA G.KAL

I Joeoças de Se"lIlOral - procto

logla - Eletricidad. lIédlca
ConsultórIO: Rua Victor 11114
relles 0.0 28 -- Telefone 3307

DEPARTAMENTO DE SAÚDE- PÚBtlCA
PLANTÕES DE -FARMÁCIA

MÊS DE MAIO

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

Fármacia Noturna

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória

Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio

Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
pràça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

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

o plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuadC) pela farmácia Vitória,

ESTREITO

10 - DomIngo
B - Domingo
15 - Domingo
22 - Domingo
29 _ Domingo

Farmácia do Canto

Farm;icia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto. Indiana' e Catarinense./

Rua· Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Perlro Demoro

Rua 24 de Maiõ

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

!

Rua Gal. Bittencourt n. 121
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Scnmídt a. 37
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

"'-tende com hora marcada

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DRA. EBE Be BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

/ .. e..UII·ort" • a......... COllllllC..

.,. lIeraW. Lu UI" ••,., , Secund. • ,.a-taU.

••• iii .. 17 horlU

Tal. - na.I'LO&IANOPOLII

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Espectaliste em moléstiaa de anua e recto.

I'ratamento de hemorroidas. fistulaA. etc,

C1rul'�ia anal
CONSULTóRIO: - P,na CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 _.

DE·NTADURAS INFERIORES
MIi:TODO PRÓPRIO

F-IXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS 5[HWEIDSON
CIRURGIAU DENTISTA

DIPLOMAnO PELA UNIVERSiDADE DO PARANA
RAIOS X - PO:-<TES - PIVàS

TRATAMENTOS DE CANAL

HORA�IO - das 8 às 12 e (Li s 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
/

Médico Pediatra
FLORIANÓPOLIS

O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes

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

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

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

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASC-ONCELLOS

DiplomadO pela Escola de giárl0 do Instituto Nacional

Medicina e Cirurgia do Rio
I

do C'�.Dcer.

de Janeiro. Ex-Interno da DO}<�NÇAS DE SENHORAS -

Clínica Urológic do Hospital }'iUiTOS - UROLOGIA _

Pedro Ernesto (Serviço do CIRURGIA

Prof. Rupp) e da Maternidade -,üerJde, pela manhã, na

Fernando de Magalhães. M:at.ernidade Carlos Correia.
ResidêncLl: Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.o 26 - Fonc: 2305

ATENDENDO DlARIÀMENTE NA

MATERNIDADE (ARMElA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

.

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

Exames do Estômago - Vel'icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos _ Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radif,lgrafia Obstétrica

(Gravidêz) _ Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MOD�RNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDER1"!:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no õnibus à por
ta/ (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
Escritório: Rus João Pinto n. 1. lObo,
� :>lelone n 2.487 - Caixa Postal n. 11

bOBARIO: Ou 15 às 17 hor...

xxx

ESCRITO'RIO' DE ADVOCAC"IA E

PROCURA·DORIA,
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

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN.4

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

..

Clínica Geral

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

Dr. Evílásío Nery Caon

Questões Trabalhistas _ Causas cíveis, COmerCIaIS, crnm

nais e fiscais - Administração. de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventários -- Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e pericias

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se.
rua Bulcão Viana 49

Tratar à

VENDE-SE/
C E N T R 0:-

Bréve:
Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga

Lívlng, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro

social, cozinha. quarto empregada, banheiro

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

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

Avenida Rio Branco.

Apartameto Térreo
Avenida Rercílio Luz

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

Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Gtaciliano Ramos
----_-X------

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

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

Casa residêncial c/ 3 salas de ahíguel - Tel'l'e-

no cl 632 m2, (fundos pi mar)
Rua Frei Caneca

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

5 casas de aluguel ren[fenrlo cr$ 10.000.00 men

sais 50% à vista, saldo em prestações mensais

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

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

Terreno - 408 m2

50% à vista, Saldo em prestações mensais de

cr$ 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

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

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

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

E S T R E I T 0:
Terreno c/688 m2

• (3 lotes)
Transversal RU'a Max Schramm

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

CÇl..sa Residencial (Próximo à Praia)
Rua José Elias

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

Terreno c/368' m2.
Balneário

Rua São José esq. Rua Guaporé
------------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; saldo 3.000,00 mensais

Rua Copacabana (l00 metros da llraia)
------------X------------

C A NAS y"-I E I R..-A S:
Câsa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 m2.
Cachoeira

----�------x------------

A G R O N à M I C A:

Construção própria para depósito, com área de

350 m2.

Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Surrado o T mandaré pelo Paul

TORNA-SE O "SESI" INSTRUMENTO ...
continua na 7.8 pág. elevados sentimentos

compreenderam que era

pouco o que lhes sobrava de

satisfação quando traba
lhando únícamente para o

seu bem-estar, enquanto que
a sua alma sentia a angús
tia de fazer alguma coisa de
bem ao próximo, para que a

sentisse tranquila.
Mas, para levar avante

empreitada desta grandeza,
era necessário que alguém a

tomasse aos ombros e con-

COLABORAÇAO

vejaria Catarinense ofereceu Amim, encontrou não sã
o chop que foi servido aos mente a bondade de bem

trabalhadores e publico em �ervir, como a vivãctdade

geral, na séde do SESI, após �ersonificada; consti"tuindo

as solenidades cia manhã. se, assim. para Joinville, u'a
DISCURSO DO SR. OVIDIO trindade ideal, que resultou

PEREIRA DA SILVA na concretização desta Sé-

Foi o seguinte o discurso de parte de um todo que se

pronunciado pelo sr. Ovidio' espelha pela nossa
.

Pátria

Pereira ,da Silva: sob o dístico de: "PELA PAZ

"Exmas Autoridades SOCIAL NO BRASIL".

Federais, Estaduais, Muni- - --

dpais e Eclesiásticals� Componente que sou da
- Exmo. Snr. Represen- Comissão de Construção

tante da Confederação Na- desta Sede, juntamente com

cional da Indústria." os meus prezados compa-
- Exmo. Sr. Presidente nheiros Marcos Kelder e

da Federação das Indústrias Horst Kaesemodel, desejo
do Estado de Santa Catari- expressar o nosso agradeci
na. mento pela honrosa incum-

Exmo. Monsenhor Se- bência que nos foi delega-
bastião Scarzello. da, e que,. com a nossa' mais
- Laboriosos e estimados viva satisfação vimos hoje

operários ele Joinville. nos desincumbir com a fes-
Mui prezaelos . Sesia- Uva innuguração que se vai

proceder.
Quando o homem co- Desej a ainda esta Comis-

meça a pensar em "PAZ .'ião dizer da capacidade da

SOCIAL", - essa criatura, firma Construtora Antônio
seja qual fôr a sua situa- Hoepfner Ltda. desta cida

ção dentro da condição ql!le lle, representada pelo seu

a vicia se Ihe está oferecen- competente sócio-gerente, sr

do, - põe-se à dispC:sição Edmundo Hoepfner, que
de u'a fôrça imensa que é a sempre se colocou a nossa

Grande Lei do Amor que ge- disposição, trabalhando com

I'a o Bem. - E essa Idéia, entusiasmo e dando-nos
êRse clespertar p3.ra a

.

Con- proveitosas sugestões.

fraternização, - tanto se a- Assim sendo e, programa
proxima daquilo que ensi- do como está, tenho a gran
nou o Cristo em nome do de honra, em .nome da Co

PAI, - Que, não sãmente re- missão Construtora, de en

cebe. a sua Benção Espiri- tregar a Chave Símbólica

tual, como também a fôrca desta Séde ao Exmo. Gover

precisa para que, a sua m�- nador da Cidade de JOin
lerialização se faça. ville· sr. Balthasar Buschle
O criador e defensor do para que Sua Senhoria pre

SESI-SENAI, o saudoso e sida a cerimônia da inaugu
magnânimo' sr. Dr. Roberto ração".
Simonsen, - bem como ou-

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

tros ilustres seus continua- Mucus DA IS.,Adores, - não perderam, no N mA
vácuo, os seus grandes ideais
dentre aqueles a quem :a vi
da lhes era fácil pela. cir
cunstâlncia ·de bens materi
ais. para expandir os seus

nos.

Ataques de aEma e bronquite ar
ruinam sua .aúde e 'nfraquecem O
ceração. Mendoco domine. ràpida
mente a!: crises, r. �uJRrizando a

respirarão e gal"antindc. ..um sono
tranquilo dtsde o p'imeiro dia.
Compre Mendaco ainda hoje. Nossa
&arantia é • sua maior 1lrotecãQ,

amos

Suspensos Lázaro Bartolomeu,
Vasques, Alair e

O Tribunal de Justiça Suspender por quator o meia
Despcrtíva da FCF, reunido Alair, do Atlético;
quinta feira última, apreciou Suspender por 120 dias
vários procesos, decidindo o massagista João Vasques,
seguinte: Atlético;
Suspender por ioo dias, Suspender por 1 jogo o ex

como incurso no art. 266, o trema Pereréca, do Figuei
árbitro Lázaro Bartolomeu; rense.

1)IATE�TI.,CA. I'ORTU,..

GUES, FRAN�S E LATIM.
PREPARA-SE ALUNOS

PARA O CURSO DE AD

MISSãO AO GINASIO. RUA

SOUZA FRANÇA, 20 - Te

lefone 35-30.

acrescentou o pegador baia

no: e o pior é que o publico
acaba acreditando que se

trata de uma "mal\!lela
da". " Gracie disse que a

luta fôra muito dura e que
não é fácil abater Walde-

---------

(-urso de Admissão
ao GinásioODRES NAl [DSIA�

- .. .r: VENDE-SE
PREÇO DE OCASIãO

Um quarto de casal em

estado de novo.

Tratar à rua A,raujo Fi

gueiredo n.o 21 - NESTA

OPORT�NID DEI
Grande Consórcio Financeiro em vésperas de lançar importan-

tes cmllreendimentos imobiliários de repercussão nacional, está

intel'essado em manter contacto com as melhores organizações'

(LIGADO AO GRUPO IMOBILIARIO MAIS SÓLIDO E
.

'fRADICIONAL DE SÃO PAULO. COM PATRIMÔNIO
SUPERIOR A 1 MILHÃO DE CRUZEIROS)

Rua Barã0 de Itapetininga, 275, - 13.o andar - São Paulo

do ramo e pessoas i(�!()neas. É indispensável que possam apr�'..

sentar excelentes referências a fim de serem nomeadas repre�

sentantes nas príncillais pI'aças do País. ESCl'ever com m:gênl!ía

para o

Consórcio lmetiiliílio de São Paulo S. A.

11

Figueirense e Bocoíuvcr pelejam esta tarde
Líder e Vice-líder Esperam Realizar Uma Batalha Promissora .

�����gia�� t::��Çã:e ��:ss�= ��t�iz������a�el:O:isc��:a�
t·

.

-
. I ••

.

d
. rcacao. PreliminarEm con muaçao ao Cam-

I Jogando F'iguelrense, um dos um bom público ao estádio mente, estando os OIS qua- alvi-negros como boquenses .

_. .

peonato Citadino de Futebol líderes, * e Bocaluva více-lí- da Praia de Fór.a, local do dros em perfeita, forma para se empenharem a fundo pa-
O Fguerensd iutc

dos iel Como prehmmar. bater-
de 1960 teremos na tarde de

I
der.

'

encontro, deverá ser dispu- evitar uma surpresa desa- ra levar de vencida a parti- contros que sp� ou pe o se-ão os conjuntos de aspi-
hoje um choque promissor I O prélio que deverá atrair tado renhido e. sensacional- gradável, Procurarão tanto da c, assim, manterem a certame, conseguiu passar rantes, com início às 13,30. , ,

por dois obstáculos senos, horas.
derrotando o Atlético por preçrs6x3 e Avaí por lxü, enquanto Arquibancada _ cr$ 30,00
que seu opositor de hoje, es- {) geral _ crs 20,00, com a

treando com uma derrota batimento para os sócios dos
, diante do Paula Ramos, con- clubes.
seguiu reabilitar-se no pré- Crianças _ ,cr$ 5,00. Senho
lío seguinte, ao vencer ao ras c Senhoritas não pagam
GuaranÍ. para no terct!f.ro entrada nos jogos do Cam
compromisso colher I)0va vi:' peonato.
tóría, desta feita ao Ta-

mandaré.

Quadros Prováveis

FIGUEIRENSE - Dj,alma;
osnt, 'I'rilha e Danda: Aníel Não permita que-eczemas, erupções,

micoses, manchas vermelhas, trie1-

Zilton e Nelinho; Hélio, e Walmor; Wilson, Oládio, na, acne ou "psoriasts" estraguem
lUa pele. Peça NllIoderDl ao seu 1ar

Sombra, Oscar, Valério e Sérgio, Fernando e pereré-. macêutico hoje! mesmo. Veja coma
NCxoderm acaba com a coceira em'

Joquinha. Tamandaré ca. I, minutos e ràpldamente toma ..,.

renda somou cr$ 2 430 0'0 Os Díl d BOCAIUVA _ Toto" Bon- pele mseta, clara e aveludada. A
. ,.

. I son; E uardo, Oswaldo e ,. nossa gllUtlU. é ..... maS"
quadros formaram assim. Miguel; .Walmír e Hélio; ga, César e Pelé; Nilson e í ",""t",cAo '

Paula Ramos - Gaínétsj Rangel, Vieira, Da Silva;
Marréco, Nery e Manoel; "Walfrtdo e Ney ·(Tuca).

5' a O nos Profissionais e 8 a _0 nos Aspirantes
Quinta-feira, à noite, no deram prosseguimento no tendo o tricolor praiano, que

estádio da rua Bocaíuva, campeoneto Cítadíno de Fu- é o líder do certame [tinta
Paula Ramos e Tamandaré tebol Profissional de 1960, mente com o Figueirense,

[ustífícado seu favoritismo,
pois conseguiu suplantar seu

antagonista pelo escore de
de cíncc tentos a zéro, consíg

�onfraternização entre _o_ Ca- nades por oSmbra (2), Helio,
pítal e o Trabalho. Valéríc e Oscar. Nos aspí
Os homens de emprêsa rantes também o Paula Ra

mos triunfou por goleada,
conquistando oito tentos

contra nenhum dos "verme

Ihinhos", de forma que o tri

color da Praia de Fói-a con

tinua também líder dos .as

pírantes ao lado do Avai. A

arbitragem esteve a cargo
[le Osmar de Oliveira.

e a

NOVA tUTA E NOVO EMBATE
Casados x Solteiros RIO, 5 (V. A.) - Em luta

Em regosijo pelo trans- t realizada em Salvador, Ba

curso, anteontem, do seu hia, que. rendeu cêrca de '700

décimo terceiro 'aniversário mil cruzeiros, Wafdemar
de fundação, a diretoria do Santana e Carlson Gra-cie
Fluminense para o dia de empataram. O encontro não
hoje, em homenagem ao Chegou a agradar. Wal.Wmar
"Dia das Mães", uma ínte- falou à reportagem, assfm mar.

ressante festa cuio ponto que terminou a peleja,' afir-
culminante será a partida mando que não lutará mais
entre associados casados e com Gracie, pois êste decí
solteiros, com início às 16 dídamente não quer lutar e
horas. por isso fica na defensiva. E

ELEITO presidente do Conselho Deliberativo do i'Lira T. C. o Dr. Heitor Ferrari e Vice Presidente o sr.•
Ewaldo Moritz. No decorrer da eleição _os �rabalhos Iforam presididos pelo dr. Osvaldo Bulcao VIana, que

proclamou e empossou os eleitos a Presidente e Vice-

Presidente. Nesta sess�o. foi homenag.eado o Sr. Acioli

IVasconcellos, que presídíu duraute seis anos o Conse

lho Deliberativo do Lira T. C.

O Dr. Heitor Ferrari, e sr. Ewaldo Moritz agra

deceram a tõdos os conselheiros, pela honrosa esco- I
lha. : IUsaram da palavra os srs. Acioli Vasconcellos, dr.•
'Walter 'Wanderley, dr. Osvaldo Bulcão Viana, que:
pediu que constasse em ata, um voto de 101!VOr ao :
sr. Acioli Vasconcellos, pelos relevantes serviços pres- :
tados ao Lira T. C.

. :
A eleição foi feita num ambiente calmo e muito :

democrático. Felicitamos o dr. Heitor Ferrari e o sr.•

Ewaldo Moritz, Presidente e Viçe-Presic1ente do Con- :
��IJw_DelilleJ.,:aÚvo 'do Lira T. -C., que aeabaram de sr :
eleitos na noite de sexta-feira. :
............. ..e..••••••.•�•.

bem como, a confecção
gentilmente oferecida pe
lo citado atelier. Mesas

pelo telefone 3637.

Caa-ioni, Superintendente em

exercício.
DE ARAQUARI - Prefeito

Anterior Sprotte.
DE JOINVILLE - Prefeito

Baltasar Buschle; Ten. CeI.
Milton Queiroz, representan
do o Comando do 13.0 B. C.;
Dr. Norberto de Miranda Ra

mos, JlÍiz de Direito da La

Vara; Dr. Francisco Rodri

gues de Oliveira, Juiz de Di
reito da 2.a Vara; Dra. Car
men Amin Ghanem; Juiz da
Junta de Conciliação e Jul

gamento; Dr. Adhemar Gui
lhon Gonzaga, Promotor PÚ- duzísse.
blico da l.a Vara; Dr. Nagib
Nasser, Promotor Público da Em Santa Catarina, essa

2.a Vara; Sr. Alberto Lepper, grandiosa obra recaiu, por
Comandante do Corpo de

I
força da scircunstâncias no

Bombeiros; Monsenhor Se- Presidente da Federação das

bastião Scarzello; deputado Irvlús trlas, Sr. Celso Ramos
J. Gonçalves, além de cente-I e no Superintendente do

nas de representantes das SESI, dr. Renato Ramos da

classes produtoras, das clas-I Silva, que por felícídade, en
ses liberais, da sociedade e t controu éco em seus

\
bons

igualmente 'diretores das sentimentos, e, assim, 0- tra
emissôras locais e dos [or- balho embora árduo, se a

nais. menísa ao encontrar em
1 Para combater ':<>piçl,!,no;nt(! ddre-seUS semb antes aquele sor- nas costas, dores reumatícas, Ievan

'.'
d t· f· _ tadas noturnas. nervosismo, pés InPara os ,refrigerantes ofe- nso te sa IS açao que sg- ':hados, tonteiras. dores de cabeça.

recídos aos convidados con-
j
riso de satisfação que sã-I tesfriados.

e perda de energta caesa-
•

.
dos por tlIsturblos dos rms e aI< "'e'

tribuiram gentilmente o Ins- dado ter pelo Bem cumpri- xíga .• adquira CYSTEX na >ua ''''.'
mácla, ainda hoje. r:YSTEX tem av:.

tituto Nacional do Mate e as do. xlllado milhões de pessoas h' mais

firmas fabricantes de Crus- Na Encarregada do SESI, :a;�r.a;r�te��ssa garantia é • �Il.

ch; Nestlé e Nescafé. A Cer- em Joionville, St. Matbildé

No clichê vemos a srta.

Nilda I. 'Kuerten uma das

candidatas a Miss Bangú,
no Lira T. C. no próximo
dia 2 de julho.

A CASA Vera Lúcia a

presenta CHARME EM

DESFILE, no próximo
dia 21. no magnífico sa

lão do Lira T. C .. S�rão
apresentados na passare

la, lindos modelos MEIA

ESTAÇÃO ,pelos "mane

quins" ROSA, LEONI,
NILDA, ELISEANA, TE
RESINHA E MARIA HE
LENA. A confecção, 'está
a cargo do atelier das

Elegantes CHARME MO
DAS. Haverá um presente
no decorrer do desfile,
sendo o sorteio en"t.re as

mesas venclidas, de um

maravilhoso corte de fa-

2lenda para recepção,. o

ferta d3. Casa Vera Lúcia,

HOJE, estaremos às 9
horas no Lira T. C., asis
tindo a 'estréia do tão fa-
lado .\ I"DISCO DANCE.'.'
Luiz Henrique, é a atra

ção da manhã ategre no

Clube. da Colina. Os só
cios do Clube 12 de Agos
to, poderão franquear,
com a apresentação da
càrteira social.

O PORTEmO,. Antônio
João de Sousa, cúmplice
do crime de Aída Cúri,
foi absolvido :ppi-;"-7xO.
Este foi posto em liber...

dade, imediatamente�

HOJE, DIA DAS MAES,
A S S O C I AMO-NOS AS-
HOMENAGENS 'EM CO

MEMORAÇãO AO DiA
DAS NOSSAS QUERIDAS
MÁF.S.

RECEBI um programa
do Centenário' de BRUS

QUE, cla srta. Ethel Cer

necky, Rainha do Comér
cio daquela cidade, que
esteve nesta Capital a

convite do sr. Luis Carlos
Pessoa Brasil. Agradeço a

gentileza ...

A VAIDADE TEM TAN
TA FORÇA QUE É CA
PAZ DE FAZER EN
TRAR UM PÉ TRINTA E

O I T O NUM SAPATO
TRINTA E CINCO.

A VIT,RINE DA SEMA

NA. Vou destacar duas vi

trines que estão homena

geando o DIA DAS MAES.

DONA ADÊLIA Grams,
funcionária aqui de "O
ESTADO" é a encarrega
da da decoração, para a

recepção qUe estamos or

ganizando par� o dia 13
de Maio, data do 47.0 ani

versário ele "O ESTADO".

\
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Celso: trago a satisfa�ão de haver cumprido um dever
'Relatório de Excursão - 1.0 de Maio em Joinville -� Atividades partidárias- Funcionalismo à Mingua - Uma notícia de rrarromba".

De regresso do.Norte do Estado, onde o levaram obri

gações de Presidente da Federação das Indústrias de San

ta Catarina e diretor do seu Serviço Social, o sr. Celso Ra
mos esteve alguns momentos em Florianópolis, seguindo
às primeiras horas de sexta-feira para Joaçaba, via aérea,
a fim de presidir uma grande concentração de diretórios

pessedistas do Oeste, e 'participar hoje, de um comício
monstro em Campos Novos.

Se m espaço de tempo disponível para a sua habitual
entrevista - relatório de viagem, como êle diz - para O

ESTADO, o Sr. Celso Ramos falou ao jornalista já I\O au

tomóvel que o levava ao aeropôrto "Hercílio Luz" e du
rante a espera da saída do avião,

O diálogo com o jornalis
ta foi o seguinte:
- Que nos diz da sua es

tada em Joinville?
- Dois-motivos levaram

me àquela grande cidade. O
prímeíro foi o de inaugurar
o Centro Social do SESI,
que ali mandei construir,
apoiado pelos meus compa
nheiros de direção na en

tidade. Trago das Iestívída
des que marcaram essa

inauguração a emocíqnada
certeza de que o povo joín
villense e, em especial, suas
esclarecidas classes patro
nais e operárias, receberam
com alegria e com entusias
mo o Centro Social inaugu-

rado, com o qual o SESI se

aparelhou para realizar su
periormente suas finalida-,
des. Trago, assim, a satís
facão de haver cumprido
uni dever, que o espirtto
classista me impusera. Não
fiz favor. Atendi exigências
qUe se fizeram imperativas
em Joinville. As carinhosas
e eloquentes. manifestações
de que meus companheiros
e eu fomos alvo, tantas fo
ram ·e tão expontâneas, que

ficarão em nós como estí
mulo para novos cometi
mentos. Ainda não fizemos
tudo o que está nos nossos

propósitos. Mas Joinville
nos compreendeu. E isso re

presenta a maior compen
sação que se podia desejar.

- E as atividades 'políti
cas. foram suspensas?

_ Suspendi-as durante o

dia Lo de maio, para reiní-

ciá-Ias no dia seguinte,
cumprindo determinação do
Diretório Regional e da Co
ordenação da

, Campanha.
Essa a segunda razão da
minha viagem. Com os di
retóríos municípais do Nor
te, primeiro em Joinville e

depois em Mafra, estivemos
em proveitoso contato, pre-

.

sentes a maioria dos ele
mentos que os compõem.
Conosco estiveram os depu
tados Atílio Fontana, de
votado Coordenador Geral,
Vargas Ferreira e ,J. Gon
çalves, além dêsse excelente
companheiro Adhemar Gar
cia, ora na presidência do
Partido. Nessas reuniões
conversamos franca e in
formalmente, como em fa
mília. E não haverá exage
ro em afirmar que o PSD

marcha decidido para a vi
tória de outubro. Por tôda
a parte o que ouvimos tem
o mesmo sentido, de neces

sidade de mudar a orienta
cão administrativa da nos

sa terra, tirando-a da inér
cia e da pasmaceira, para
dinamizá-la dentro de me

tas desenvolvimentistas.
Santa Catarina está parada
- dizem todos, numa quei
xi:!. geral. Os seus proble
mas avolumam-se sem es

peranças de solução. Daí a

grita, por todos os recan

tos, no estribilho: E' preci
so mudar. Concluo, meu ca

ro jornalista que, seja co

migo, se fôr o eleito, ou se

ja com outro, o govêrno
forçosamente terá que mu

dar, porque o povo está
exausto e não admite mais

a continuação do stato quo!
- Queixas gerais, então?
- Queixas quase unâni-

mes. Do agricultor, abando
nado; do motorista, sem es

tradas; do pai de família,
sem escolas 'para os filhos;
das proressôras curtindo
vencimentos inferiores aos

de domésticas, se conside
rados o alimento e a habi
taçao: dos funcionários,
classe Barnabé, vivendo do
crédito até para a sub-ali
mentacão dos seus... En

quanto isso os depósitos dos
dinheiros públicos abarro
tam um banco e' o governo
faz jardinzinhos, tipo te
téia, em redor do Palácio.

- E a Elffa - perdoada
a má palavra - aumenta
seus prêços!
� Com essa, se fôr eleito,

terei uma conversa em par
ticular. Um dos meus pri
meiros atos será nomear

�
..

Se A U.D.N. DE JOINVILLE ESTIVESSE MESMO
SINCERA EM PACIFICAÇÃO, JÁ DEVIA TER PRO

POSTO UMA SOLUÇÃO POLITICA PARA O ESTADO.
É ÊSSE O PENSAMENTO DO NOSSO LEITOR

C.A.V.
E A SOLUÇÃO, A SEGUINTE. UNIR-SE ÁS VI

TORIOSAS FÔRÇAS OPOSICIONISTAS, SOB A BAN

DEIRA DE C E L S O !
I

Columbus CUmpre
Nirival PereilJa contempta�o com uma ma�uiDa ue costlll'a

Os flagrantes abaixo fo
ram tomados na Filial da
COLUMBUS, (a maior or

ganização em cestas de na

.tal
i
da América Latina)

nesta Capital, por ocasião

. da entrega, ao sr. Nirival
Pereira, residente na rua 14
de 'Julho, 11, no Estreito,
portador do cupon 826096 e

oarnet de pagamento n.o

72002, de uma máquina de

Costura marca Leonam,
com cabeçote de luxo.
Em todo o Brasil, a CO

LUMBUS vem distribuindo
diàriamente milhares de
prêmios fazendo milioná-
rios.

.,

Segundo pudemos apu
rar, o movimento cresce

assustadoramente, com a

venda de dezenas de cestas
diàriamente na capital
barriga-verde, o mesmc

er.nOI/·

tg rl1U (a
carinho

nA MÃE ANO"o O

A boutique Jane Modas promoveu, êste ano, ,2. escolha da "MÃE
DO ANO':, contando, para tanto, com a colaboração do cronista
Social de ° ESTADO, Zury Machado. Acertadamente a escolha
recaiu na sra. Newton (Eliana) Cheren. Mais notas na,2.a pág.

A objetiva de O ESTADO fixou o 11101�1entu em que o

sr. Nirival Pereira, portador ds> cupon da sorte, re

cebia das mãos do sr. Almiro Márto Hess, Gerente da

Frlial e Superintendente de Vendas no Estado de

Santa Catarina, documento comprovante de ter ganhado
a máquina. Vêm-se, ainda, da esquerda para a direita, o

Reporter, Lindolfo Montibeler, Assistente da Gerência,
Odorico Durieux, do Departamento Jurídico das Organi-

zações Mercurio, e srta. Marlene Maria da Silva.

"üIelizarcio recebe cumprimentos do sr. Almiro Mário Hess,
Gerente, vendo-se, em primeiro plano, a máquina de cos

tura Leonam.

acontecendo nas cidades
interioranas.
O fato se explica ràcíl

mente. Organização forte,
cumpre fielmente suas pro
messas. O Portador do
cupom, se contemplado,
imediatamente recebe o seu

prêmio.
ROTEIRO DA FORTUNA

COLUMBUS
O sr. David Baumgarten,

em Brusque, foi premiado
com uma casa no valor de
CrS 400.000,00, em sorteio
realizado pela Loteria Fe
deral do Brasil de 20)1/60.
Em Lajes, um senhor ga
nhou uma casa inteiramen
te mobiliada, no valor de

crs 500.000,00. Durante o

corrente ano a COLUMBUS
já distribuiu aos seus pres
tamistas mais de nove mi
lhões de cruzeiros, represen
tados por 20 casas inteira
mente mobiliadàs. Is to
além de 12 prêmios diários
no valor de Cr$ 80.000,00.
Em Florianópolis, o sr. Ni
rival' Pereira ganhou uma

útil máquina de costura.
Também o sr. Genésio Mi
litão Pereira, funcionário
do Servico Nacional de En
demias Rurais, GANHOU
da COLUMBUS um prêmio
valioso. Ele poderá adqui
rir Cr$ 5.000,00 em merca

dorias de sua livre escôlha,
por conta da MAIOR OR
GANIZACÃO DA AMÉRICA
LATINA -EM CESTAS DE
NATAL.
Dezenas de outras cidades

catarinenses já foram visi
tadas pela sorte. Em Join
ville 5 prestamistas' já re

ceberam seus prêmios.
No próximo dia 18 de

maio mais 12 casas serão
distribuidas.
Tôdas as quartas-feiras e

sábados das 20,05 hs. às
20,30 hs., pela Rádio Tupy
do Rio e das 21,05 hs. às
21,30 hs., pela Rádio Tupy
de São Paulo, SUPERCES
TAS COLUMBUS e GRAN
DES VOCAÇÕES, divulgam
a .relaçâo de seus premia
dos. Também os jornais
Diário de São Paulo, O Es
tado do Paraná, Correio do
Povo de Pôrto Alegre, aos

domingos e Gazeta Espor
tiva às segundas-feiras,
além de inúmeros outros
órgãos da imprensa nacio
nal, divulgam a relação dos
felizardos COLUMBUS.

uma comissão para estudar
. e indicar ao govêrno a ex

tinção dessa e m p rês a.

Energia é fator 'de progres
so com lucro indireto. Os
prêços altos, proibitivos, de
emprêsas ou concessões pa
rasitárias, representando a

ganância dos intermediá
rios que vendem o que não
produzem, acabam em pre
juízo social. A Elffa tanto
desserve nossa Capital que
foi negociar luz em Tijucas
deixando nossos bairros às
escuras.

\

rança e do progresso. Na
sessão da Câmara de Ve
readores, na noite do dia
20, o vereador Abílio Heiss,
em longo discurso exaltou a
obra' de Juscelino Kubits
chek ao transferir para o

planalto a Capital, sonho
de mais de um século. O
vereador João Darcy Rug
geri teve também palavras
de encômíos ao aconteci
mento. O mesmo fêz o ve

reador Hilton Ernesto Mo
ro.

- A notícia é de "arrom,
ba". Publico-a?
\ - Claro! E' meu pensa,
mento! Condenei êsse tipo
de emprêsa, na minha pla,
taforma e condenar sõmen,
te não basta. Acabar com a
Elffa é compromisso meu
Se o povo me confiar o gO�
vêrno.
Nêsse momento o mícro,

fone do aeropôrto chamou
os passageiros. Despedímo;
nos do sr. Celso Ramos com
pesar, pois o assunto estava
realmente gostoso ...

FLORIANÓPOLIS DOMINGO, 8 de MAIO DE 1960

Pelos Municípios
DE PÔRTO. UNIÃO DA VIIÓRIA

(Especial para êste jornal)
União da Vitória. mo

Correspondente) .

GRATUIDADE DO ENSINO
SECUNDÁRIO EM PõRTO

UNIÃO

O govêrno do Estado de
Santa Catarina mantém, ao
todo, cêrca de seis ginásios.
Os dois de Pôrto União são
subvencionados com uma

dotacão anual de pouco
mais- de Cr$ 400.000,00.
Diante da pequena verba,
os ginásios são obrigados a

cobrar de seus alunos uma

anuidade, o que põe êsses
educandários em situacão
de inferioridade, já que em
União da Vitória o ensino é
totalmente gratuito.
De vêz em quando, po

rém, vêm as promessas de
magógicas. Assim, há pou
cas semanas, como já o fi
zera várias vêzes um ve

reador situacionista afir
mou ter conseguido do go
vêrno o aumento da dota
cão;
J

Até esta data, contudo,
nada de concreto. Seria de
se esperar que houvesse
mais atenção para Pôrto
União. E' preciso ter um

pouquinho mais de atenção
par com a juventude local.
COMEMORADA A INAU
GURAÇÃO DE BRASILIA
EM UNIÃO DA VITóRIA
Como em todos os pontos

do país, União da Vitória
lembrou a inauguração de
Brasília, capital da espe-

'As 8,30 horas do dia 21 o

Colégio Estadual "Túlio de
França" realizou uma ses
são solene no pavilhão de
esportes "Moysés Lupíon",
quando o Professor Pedro
Stelmachuk proferiu bri
lhante palestra sôbrj, Bra
silia, historiando os fatos
que precederam a constru
çãq da nova capital.
A sessão cívica foi segui

da de atividades esportivas.
Houve jogos de basquete,
voleibol cabo de guerra e

gincana. Os jogos prorroga
ram-se até a noite.

(O NVITE
Convidamos aos funcionários públicos estaduais à

comparecerem dia 9 do corrente, ás 20 horas, no Clube 15

de Novembro (antigo Democrata), à Praça 15, para to

marem parte na Assembléia Especial, que esta Assoclacão
realizará com o fim ÚNICO de tratar da reivindicação de

aumento de vencimentos.
A DIRETORIA

A. M. KRUGER' - Presídente

FreGQanao
Não vejam nisto malícia, •

•

Que o episódio é verdadeiro:
No dia de anos da Polícia,
Deu centena do carneiro!

X
Cento e vinte e cinco anos,
Segundo está na notícia,
Bem vividos, bem ufanos,
Festejou nossa milícia!

X

O soldado, pobre e micho,
Sem poder entrar no Inco,
Arriscou cincão no bicho
Bem no cento e vinte e cinco!

X

E fêz promessa, com afinco,
Para que desse o carneiro
Com cento e vinte e cinco
Mas ... que fôsse no primeiro!

X.
De tarde, tudo deu certo!
Centena mesmo Integral!
Pro forma: foi o Heriberto,
Quem deu abono geral!!!

X

E festejando a centena
•

Com melado e com pinhão
O morro cantou novena:
Carnetnnho ... carneirãot t t

Guilherme Tal

fi'AL,ECIMENTO
SRA. MERCEDES CATARINA FERNANDES

Causou profunda consternação a notícia do faleci·

mento, anteontem, na sua residência, da exma. sra, d.

Mercedes Catarina Fernandes.
A extinta era casada com o sr. Luiz Zeferino Fernan

Ies e deixa 9 'filhos maiores.

Seu sepultamento verificou-se ontem, no Cemitério
1e Itacorubi, partindo o féretro de sua residfncia, nn

rua Mauro Ramos, 200 (fundos).
À família enlutada nossos votos de profundo pesar l;
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