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CAMPANHA - 5.a Feira no R. 6. do Sul

Na Assembléia Legislativa:

�oDlemora�as as �atas �a Im�reDsa e �os Escratos
ReRercute o A,niversário de "0 ESTA DO" e Rádio Guarujá _-- Vice-líder do

-

G o y ê ri n o acusa
Manchete e"O ('ruleiro: ligação a Trusts ,e Subvencionadas Pelo Govêrno Federal - Péssima

a Acolhida Afirmativa Temerária'

NA SUA

Foi confírmada a ida do
candidato da coligação
PSD-PTB ao Rio Grande
do Sul, no dia 19 do cor
rente mês. O noticiário
político oriundo do Rio de
Janeiro, revela que o Ma
rechal Lott não suspendeu
a sua campanha, em virtu
de do estado ,gripal em que
se encontra.

localidades. encerrando-se
a maratona, na cidade de
Cruz Alta, no dia 22, como
foi anunciado,

Os díretóríos municipais
do PSD e do PTB do Rio
Grande do Sul, distribui
ram nota para a imprensa,
confirmando a viagem do
Marechal Lott e sua comi
tiva para aquêle Estado
sulino. Esclarecem os diri
gentes daquelas agremia
ções, que carecem de fun
damentos autorízados, as

notícíaâ de que o candidato
não mais iria percorrer o

itinerário programado, e

que o seu estado de saúde,
referente a forte gripe de
'que foi acometido, é con
siderado bom, estando mes
mo refeito do mal.

tos. O sr. Tupy BWª�o
em aparte'; homenagem a

[mprensa falada e a tele-O deputado Bahia Bittencourt, na sessão de 13 do corrente, na discussão visionada também, numade requerimento do sr. Mário Brusa, sôbre as homenagens na data que se co- antecipação, por certo, do
memorava a assinatura da Lei A'urea discorreu sôbre' a colaboração do negro que isto será em Santa

- Catarina, e o sr. Brazno soerguimento do Brasil, citando os nomes dos luminares da grande raça Alves enaltece a função danas artes, nas letras, na poesia, na arquitetura, nas ciências, e em tôdos os' se- imprensa e se congratulatôres, enfim, das atividades. Depois de mencionar que nossa 'constituição não com a, crônica parlamen-
diferencia raças, e Que o legíslador brasileiro é humano e. segue os, princípios' tal'.

, JOTA GONÇALVES:cristãos, o orador faz referências especiais a José do Patrocíniõ; e 'sua coopera- ÁNivERSARIO DE "O ES-ção inolvidável na campanha da abolição da escravatura Verberou, na ocasião, TADO" E RÁDIO GUA-
a atitude de nações como a Africa do Sul e Estados Unidos, onde o negro aind� RUJÁ
é tratadu como animal, especialmente na parte sul da -grande naeão do norte.

- O deputado Jotél, Gonçal-
-

ves fiz alusão ao reque-Finalizando, o sr. Bahia Bittencourt realçou o gesto' da princesa Izabel, "que rill1�nto da bancada pessc-perdeu um trono mas recebeu a homenagem eternal d:l'pãtria;'�'
,

'dísba, solicitando à Casa a
IWALDEMAR SALLES: prensa criou a história do sígníos, 'E' favorável a uma expedição de um telegra-

HOMENAGENS AO DIA mar de lama e encontrou linguagem' çomedída na ma congratulatório à díre-
DA, IMPRENSA um bode expiatório no te- imprensa, seen a explora-: cão de O ESTADO, pelo

O s�. Wal�em�r. SaBes, nente Gregório, para cum- ção do sadismo e do lado transcurso, na data, do seu
na .tríbuna justíríca

.

seu prtr seus impatrióticos de- escobroso dos acontecímen- 47.° aniversário, oongratu-
requerimento solícbtando ,.

'<oum voto de congratulações ANO XLVII - O MAIS ANTI GO DIARIO .mE SANTA CA TARINA ,- N, 1 3 8 8 6
pela passagem do Dia da
Imprensa, pedindo desse a
Casa conhecimento da o

corrência aos srs. Herbert
Meses e Jayro' Callado,
p r e s i dentes, respectiva
mente, da Associação Bra
sileira de Imprensa e Sin
díeato dos Jornalistas de
Santa Catarina. Refere-se
o orador à grande runçao
da imprensa na sociedade
moderna, enaltecendo a fi
gura de Jerônimo Coelho,
fundador ·dla, imprensa ca

tarinense. Rogou aos Céus
pela mantença permanen
te, em nosso país, de uma

imprensa livre, maior apa
nágio da democracla..
ADEMAR GHISI: QUE
BRA DE E'TICA E ACUSA-

'ÇÕES TEMERA"RIAS
Lamentavelmente O sr.

Ademar Ghisi, autor, tam
bém, de requerimentos de
homenagens à Imprensa, (

quebrou os princípios co-
. meztnhos da ética. parla
mentar e valeu-se da opor
tunidadc para afirmar, en

tre outras coisas, que a' re
vista Manchete é subven
cionada pelo govêrno fede
.ral, e que o semanário O
Cruzeiro é, por sua vez,
protegido por aquele po
der. E não parou aí. Foi
mais além: afirmou que
ambas as publicações es

tão ligadas :;.. grupos es

trangeiros, vendidas aos

trusts e cartéis ínternacío-
r na1s, sufocando a verdade
-sôbre o petróleo existente
no ·país .. O .sr." Waldemar
SaBes, manifestou, 'em a

parte, seu desagrado às a-,
cusações do vice-líder, g_o
vernísta, ponderando que
nessa data se comemorava

o dia da imprensa, e sôbre
isto que se devia falar. O
orador continua, d1zendo
que aqueles órgâ,0's fun-
cionavam como uma es-

Ad d· Bpécie de DIP do governo emar e anos\�eder,al, para faze; crer

que Brasília era a maior

Flori"�no'POII'S'" Por solicitação do presi-
obra do século. O sr. An- e m u dente' da 'República o sr.
tonio Almeida, pergunta,

.

Leonel Bripola" permanece- '

então, que o sr. Ademar ,Proveniente das cidades rã n'a Capital Federal ain-
Ghisi só nã0' apoia a im- de Itajaí e Brusque, deve- -' 'cíá 'alguns' dias, devendo
prensa que defende o go- rá chegar hoje a nossa Ca- 'entrevistar.;,se; novamente,
verno, O representante da pital o sr, Ademar de Bar-

...com 'o 'chef,e do Executivo
UDN da Guarda perde a ros, Prefeito da cidade de' , nacional, amanhã,
ação ,e graça, Não espera- São Paulo e candidato 'a' .' .

.
"

va' por essa. Presidência da República O governador externou
EVILASIO CAON: O SR. pelo, Partido Social Pro- sua satisfação, vendo queA. GHISI EVOLUIU gressista. os assuntos que o trouxe-
O líder do PTB, sr. Evi- ram a Brasília são enca-

lasio Caon, apoia as pro- O ilustre homem públi- minhados favoràvelmente,posições em discussão' e co, que vem acompanhado com grande interêsse daafirma que o sr. Ademar de' grande comitiva, deve- alta administração do país.Ghisi, embora não enqua- rá, na noite de hoje, paíti- Acredita-se qUe seu regres-drado no trabalhismo, re- cipar, de dois comicios, so de p, Alegre, via Rio,conhece que a imprensa sendo um no Estreito e ocorra segunda ou terça-venal roi quem derrubou, outro nesta cidade, à praça. feira: Amanhã será a ter-ligada aos interesses es- Pereira e Oliveira, marca- ceira entrevista do sr. Leo-trangeiros, o sr. Getúlio dos, respectivamente, para nel Brizola com o presi-Vargas do Poder. Conti- as 19 e 20 horas, dente Juscelino.nuando, manifesta que .9
vice-líder governista evo

luiu e põe, agora, os pés
na realidade nacional. Ob
servou que a imprensa li
gada a .grupos' entern�cio
nais sobrepõe os interesse"
estrangeiros, aos nacionaL;
a que aconteceu no dia 24
de agosto, onde essa im-

la-se com a direção desta
Fôlha, órgão do PSD no
Estado, e diz que Ia data
é festiva para toda Santa
Catarina, expressando vo
tos de congratülações 'ao
diretor, dr. Rubens de Ar
ruda Ramos, mencionando
a linha elevada com que o

jornal sempre pautou, re
conhecida pelos homens do
Governo estadual na As
sembléía, e aludindo, em

seguida, à personalidade, do
diretor de O ESTAIJO, em

quem reconhecia um dos
tcont. na últ. pág.)

A partir do dia 19, o Ma
rechal Lott \ estará cum
prindo a programação
constante do roteiro esta
belecido pelos coordena
dores da sua campanha em

plagas gaúchas. São Ga
briel, será a primeira ci
dade a ser visitada pelo
candidato e a sua comitiva,
seguindo dêste município
riograndense para outras

Partido libertàdor

Sede na Capital - Novo
Diretório - Moções

Libertador, ifBlumenau) Osny Vieira
(São JO!1..quím) Olimpio
Silva (Tubarão) Pedro
Bonassls (Caçador) João
Augusto de Melo - 1.0
Ten. Marinha R/R (Fpo
lis) . Roberto Drewes
Contador
GABINETE EXECUTIVO

mesmo Presidente General Paulo
seguinte Vieira da Rosa, Secretário

Geral dr. Narbal Alves de
souea, dr. OrI:y Machado
Furtado, Martins Herminio
Quintilhan, dr. Kant Ke�n
de Lima, dr. David da Luz
Fontes, dr. Valério Tor
quato de Andrade Botelho,
Tenente Alpheu Ferreira
J .ínhares, Tenente Eurico I

Ferreira Fagundes e Alcí
dcs Benvegnú.

Ao nosso diretor a Secretaria do Partido
fez a seguinte comunicação:

Senhor diretor.
Temos =a, honrá de comunicar a V. Sia. que ria Ter

ceira Convenção Ordinária Regional da secção catarí
nense do Partido Libertador, foram tomadas as seguintes
decisões:

1. '- Transferir' para 'a

Capital a séde do Diretório
Regional;

2. - Renovar o
Diretório com a
C! mposição:
Presidente Pau I o

Gonçalves Weber Víefra da
Rosa - Gen, Bda. R/R
(Fpolis

1.0 Vice-Presidente _

Orly Machado Furtado _

Cirurgião Dentista (Lages)2.° Vice-Presidente _

Martin Herminio Quinti
lhan-Construtor (Joaçaba)
3,° Vice-Presidente _

A Convenção aprovou as

Kant Keen de Lima _ Mé- seguintes moções:
dico (Tubarão) .

1. - de saudação aos

Secretário Geral Nar: correlíglonáríoa de Sao
bal Alves de Souza _ Far- Joaquim, na pessõa �. seu
aralcêutic0' (Fpo!is)' Presidente, Sr. Lauro Mar-

1.0 S�cretário _ Alpheu tins, pelo rerôrço e estímu
Ferreira Linhares _ 1.0 10 que trouxeram as hos
Ten. Exer. R/R (FpoTis) tes Líbertadoras, em San-
2.° Secretário _ Paulo ta Catarina.

Henrique Lopes Furtado _ 2. - de apôío ao Depu
Estudante de Direito (La-' tado Jânio Quadros, como
ges) .

Candidato a Presídêncía da
Tesoureiro Geral � Eu- República, pela possíbílída

rico Ferreira Fagundes _
'de de u'a melhoria dos nos

1.0 Ten. RIR (Fpolis) S0S costumes políticos' e
1.0 Tesoureiro _ Valério proéessos, administ,a;l'tivos., � Torquato-.... f.le Andrade Bo- bem como pela- eretívaçao

telho - Advogado (Fpolis� da noção de, responsabílí-
2.° Tesour'eíro _ Oaeta- "dade. -,

np Vieira da Costa Neto _
3. - de aplauso, ao Di-

E s tu d a nte Odontologia retório Nacional IPela de-
(Lages) sassombrada atitude él�
VOGAIS EFETIVOS vigilância democrática a-

través dos ilustres repreAlcides Benv-egnú (Mara- sentantes no Congresso.vílha) Alvino Ta1tz (agua 4. _ de aplauso ,ao Di-Doce) Abel Viana dr, (Vi- retório Regional ,cujo man-deira) Antonio Cândido de dato extigue-se, pela ele-Figueredo. Industriai vação, firmeza e clarivi-(Blumenau) Cleones Ve- dência derpocrática comlho Carneiro Bastos - En· que dirigiu o Partido, des-!�enheiro (lJages) Carlos ,tacando-se o seu PreSidenBalduino Martinelli '(Her- te, dr. Orly Machado FurvaI D'Oeste) David da tado p,e I a operosidadeLuz Fontes - Engenhei- qualidades de chefe> dedi-1'0 (Fpolis) Denubem BaI- cação e lealdade ao Partidissera (Maravilha) Evaf- do.do Dreher, (Cunha Porã)
Ernani Coutinho dr. (Xan_
xerê) Favorino ViV'an (Ca
çador) Hary Quadros de
Oliveira dr. (Seara) Heitor
Lotiu Angelli (Deonísio
Cerqueira) José Leal Fi
lho (Palmitos) João Pra
xedes da Silva (Abelardo
Luz) Jpsé utra.,-- Enge
nheiro' (Abelardo Luz) (dL
go SãO Joaquim) Lauro
Martins (São Joal1luim)
Lourival Lopes de Freitas
- Capitão Exer. (Túba- .

rão) Nestor, Lubi dr, (Por
to União) po.ggy Fer�n-des (Joaçaba) Solon Vieira
Vieira da, Costa - Fazen
deiro (Lages) Waldyr' Buz
zatto (São MLguel D'Oes-
te). ,-

VOGAIS SUPLENTES:
Antonio Brassanini (Joa
çaba) �yeso Campos
Engenheiro (Fpolis) 'Bra
siliano Camargo Filho (S.
Jo'aquim) Carlos R. Andra
de Lopes (Lages) Ernani
Rosa (Lages) Hilton Dre
bel' (Palmitos) José Càrlos
Ubtratan da Silva Jatahy
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Flagrante do momento em que falava o nosso Diretor' Dr, Rubens A. Ramos, e um aspecto parcial de uma

das meeas. Leia reporiaçem. ma última pág.ina.
,

-

BRIIOLA COM' JUSCELINO
rio-grandense
:F)ederaL'

na câmaraRIO, 14 (V, Al - Em

palestra que durou três
horas e meia) o .governa
dor Leonel Brizola fez on
tem à noite ampla exposi
cão da crise gaúcha para
os deputados da bancada

A reunião terminou à 1
hora da madrugada de ho
je, tendo sido repetidas tô
das as considerações feitas
em palestras ,para os d�pu
tados estaduais em P. Ale
gre e ao presidente Jusce
lino. :Exame de Sanidade 'M,enlal para o R�u

Deseja a Defesa - Romeiro Neto A
manhã em Florianópolis.

Notícias colhidas no car

tório da 2a, Vara da Ca
pital, informam que foi
adiado o julgamento do
Major Hamilton stocco. de'
nunciado como matador
do médico Dr. Antônio Dib
Mussi.

ciada pelo Juiz daquela
vara, Dr. Euclides Cer
queira Cintra, provocou a

prorrogação do julgamento,
Espera-se ainda, o pro

nunciamento da acusação,
para a qual, ainda não foi
dado vistas dos autos.

5. - de proesto, contra a

descriminação no uso do
rádio e da televisão, feril;l
do frontalmente o direito
,da opinião expressão má
xima da liberdade .

6. - de protesto veemen
te, conta 'qualquer tenta
.tiva de impedir ou de per
turbar a realização '-eras
eleições, únicO' meio"-,polí
tico e moral ,de constituir
um govêrno democrático.
7 . .,-- àe repúdio, a toda

forma de ação anti-demo
crática, seja ela pessoal,
de grupo, de partido ou de
cLasse.

8. -'- de agradecimento,
ao Diretório Municipal éle

I Florianópolis, pela coope
ração prestada e aue tor
nou possível o brilho da
Terceira Convenção Rê:gio
nal do Partido.

Na oportunidade,
V. Sia. aceitar as nossas
Saudações Libertadoras
Ten. Alpheu Ferreira

Linhares
1.0 Secretário

A defes�, entrou com pe
dido de exame de sanida
-ele mentaL do acusado, fal
tando poucos dias, para o

funcionamento da sessão
do Tribunal do Júri, onçie,
seria travado o esperado'
debate entre as partes. A
medida liminarmente apre-

O Dr. João Romeiro Ne
to, que funcionará na acu

sação, deverá estar nesta
Capital, amanhã, segunda
feira.
Os meios jurídicos, e

mesmo grande parte da .

popUlação do Estado. estão
acompanhando o desenro
lar dos fatos vista a alta
repercussão do homicí-dio
praticado em março do ano

passado. O Dr. Laerte Mu
nhoz, defensor do Major
Stocco encontra-se na ilha,
acompanhando as demar
ches do processo�

Congresso calarinense' de
Odontologia

além do estudo de medidas
que serão tomadàs para a

�

defesa dos interesses da
classe, diversos, ,curso de
especialização serão minis
trados na ocasião, por ilus
tres professores vindos de
diversos centros do país.
Já !3e nota Q interesse

despertado nos cirurgiões
dentistas de todo o Estado,
bem como no meio estu
dantil da nossa Faculdade
de Odontologia.
Aguardemos novas notí

cias.

Madame
GabrieJle Perl,

Finalmente movImenta
se a clase Odontológica
para a realizanão, em nos'::
sa Capital, de um congreso
odontológico. .

A data da realizaçâ,o do
importante conclave ainda
não está marcada em defi
nitivo, ma..; será, provavel
mente, �l11 setembro próxi
mo.

Podemos adiantar que

�
::;.

AQUELE JIPINHO, QUE É OFICIAL MAS ANDA
COM CHAPA PARTICULAR, DISTRIBUINDO E PRE-'
GANDO PROPAGANDA DO SR. IRINEU BORNHAU
SEN AINDA VAI ACABAR NA JUSTIÇA.

PORQUE SENDO pO ESTADO, COMPRADO E PA
GO COM O DINHEIRO DO POVO, ANDAR A SERVI
ÇO DE UMA CANDI1:M.TURA POLITICA E ANDAR EM
PERMiANENTE INFRA1ÇÁO, DEFINIDA E PUNIDA PE
LO CÓDIGO ELEITORAL. MAIS, HÁ MAIS. PREGAN
DO CARTAZES DOS SRS. JÃNIO QUADROS E IRIN'EU

BORNHAUSEN, OS QUE TRAFEq-AM NESSE JI,PE, EM
...\1UITOS LUGARES DILACERARAM A PROPAGANDA
DE ,OUTROS CANDIDATOS, E AINDA, EM MUITOS

POSTES, AFIXARAM RETRATOS DO SR. BORNHAU-
SEN POR SOBRE OS DO SR. CELSO RAMOS,

'

É O DESRESPEITO! QUEREMOS CRER QUE A

DIREÇÃO DA UDN NÃO CONCORDE COM ISSO. E

TOME SUAS PROVIDJtNCIAS QUE O FATO MEREOE,
AGUARDEMOS, PARA TOMAR AS NOSSAS.'

Encontra-se em nossa

Capital, a fim de fixar re

sidência Madame GABRI
:I!:LLE PERLY, natural da
França, uma profunda co
nhec,edol'a da arte do oa
let.
Madame Perly, veio de

Montevidéo, olide resicIiu
muito tempo, "ensillla:qdo
baIlete ginástica para a
Sociedade Uruguaia, senrlo
a Diretora do Corpo de
Ballet de DEL SODRE da
Capital do visinho país.
Madame Perly, a partir

de '?.manhã abrirá as ins
crições para aulas de gi
nástica e baBet, para me
ninas superior a qu�tro
anos e ginástica para 'se-'
nhoras, tudo em horário
marcado.
Madame Perly já. possui

dez alunas antes da aber
tuna, das inscrições. Uma
grande opol'tuniclade para
as amantes da arte""""· do
ballet,

'

TI' T U L OS EL'EITORAIS
:É de máxima importância que todos os cidadãos, ho�

mens ou mulheres, maiores de 18 anos, sejam eleitores.
É indiferente a que partido político êles pertençam. O es
sencial é que sejam eleitores.

E é tão fácil fazer o título eleitoral: Basta ir ao Car
tório Eleitoral ,de sua Zona, levando um dos· seguintes
documentos: Certidão de Nascimento, Certidão de Casa�
mento, Carteira Profissional, Certidão de Reservista ou
Carteira de Identidade.

E, agora, para maior facilidade, está funcionando na
Secretaria do Trib�nal RegiOn�1 Eleitoral de sa'nta Cata
rina, à Rua Padre Miguelinho nO 16, um Pôsto Eleitoral,
que alistará eleitores de ambas as Zonas ,da Capital. As
fotografias serão feitas no próprio Tribunal Regional Elei,..
toraI.

É de conveniência dos próprios interessados, procu
rarem quanto antes os Cartórios Eleitorais ou o pôsto de
alistamento para se alistarem, a-fim-de evitar atropelos e

acúmulo de serviço, nos últimos dias, uma vez que o alis- ,

tamento se encel'l'ará a 24 de junho próxlmo (T�R.E.)

78 bilhões
Plano Para o Nordeste

Pública, Pavimentação de
Estradas, Energia elétrica,

. Abastecimento ,de água e

alimentar. Construção de
centenas de silos e arma

zéns.

BRASíLIA, 14 \V. A.) -

Um plano revolucionário de
cinco anos foi assinado pe
lo sr. Juscelino Kubitschek,
que será: encaminhado ao
Congresso Nacional. O au-

tor do plano é o economis
ta Celso Furtado, presente
à entrevista coletiva do
presidente da Rep-q,blica,
O plano envolveh\ cêrca .

de 78 biliões de crUZeiros
para aplicação no Nordes-'
te e -visará :

as seguintes
obras: Transportes, Saude

..

Cetu,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

Domingo, 15 de Maio de 1960

"

CANTO DOS DIAS INIERMINÁVEIS
Péricles Luiz Medeiros Prado

Murcharam os ramos de sol
dos roseirais' do mundo
Porque as hastes Que sustentam as flôres da vida
estão pôdres e cheias de vermes ...

Gastas estão as pedras
que soterraram múmias
e vestiram a solidão das

- com o duro confôrto das
carnes frouxas
lascas brancas ...

i'

AVl!DA?
É êsse gastar contínuo
que lentamente morre nos delírios dos 'anos
e desaparece pouco a pouco nas peg�das

dos dias fugitivos
Florianópolis, 15--3-60

ANIVERSARIOS

FAZEM ANOS HOJE

Santos
- sr. João Makowíesky
- sra. Elisabeth Maria

Santos
- sr. Marcelo Modesto
- sra. Argentina Oliveira
- sr.- Hélio dos Reis

"O ESTADO" O MAIS 'ANTIGO OlARIO DE S. CATARINj

sr. Felipe La Porta,
sr. Celso Costa

'- sr. dr. Mário clímaco : d.a
Silva

que for alvo. juntamos as de
O ESTADO, com votos de,
perenes felicidades. I

Sr. Major GILBERTO SILVA
Assinala a data de aina

nhâ, o transcurso de mais
um aniversário do sr. Ma,jor
Gilberto Silva, figura de pro
jeção nos meios políticos da
Capital e elemento destaca
do na direção do SESI cata
rínense.
As nossas felicitações.

- sr. Antonio Mendes
Souza

- sr. Ubaldo Antonio

-----�------

-_

V contecimentos �� Sociais

- sr. Ernesto

gembach
A�berto Rig-

dos

- sr. Aécio Cabral Neves
- sr. Carlos Costa
- sr. Francisco Otávio da'

Costa Mellin
- sr. Romeu Estevão Gon-

çalves
- sr. André Cipriano
- sr. Hélio José dos Reis
- srta. Inês Monguilhot
- sra. Amélia de Oliveira
- sra. Olga A. Pereira
- sra. Ursulina da Luz Mello
- sr. Alfredo Cheren Filho

de Liuio Romano logo mais nos salões do Clube Doze de Agôs
to cantará pàra o "societu' florianopoiitano.

- sr. Harperes
Silva.

Pereira da - sr. Cônego Manfredo Leite
- sra. Marina

Rocha

-
-

Luiz Henrique cantando para o society
Hoje, Lívio Romano, o dúvida elegante e

cantor das lindas canções
italianas estará na movi
mentada festa "Encontro
dos Brotinhos", nos salões
do Clube Doze de Agôsto.
-- :0:--

Nos últimos dias da se

mana tivemos a visita do
ilustre Prof. dr. Laerte
Munhos

-

da Rocha.

contou

A "água fresca" é p'ros patos,
Nisso não há nada novo.

E a grama p'ra quem será?
Para o Govêrno ou p'ra o povo?

ANIVERSÁRIO DO "O ESTADO"
O veterano festejou natalício. Domínguínho provi

denciou churrasco. A turma? não tem bom! rente co

mo pão quente.
Resquício atávico da vida silenciosa do sítio quando

estouro é festa que acarinha os ouvidos da gente, não
foi esquecida o foguete.

O Diretor deu uma fóra; foi quando com a melhor

_.das intenções disse que a festa seria absolutamente à
vontade, sem cerímônía nenhuma e nem discurso.
Ora ... quanto a cerimônia, sim, mas quanto a díscur-

__ : I?: __ so, isso não! brasileiro gosta mesmo é de discurso.
Sob a direção de madame Constrangimento haveria, se não pudessem soltar o

Gabriellê Perly, destacada verbo; e a turma deitou falação biografando o aniver-

figura em "La Opera de satiante.' .-
Paris", o Lira Tenis Clube II Tudo bom! O pessoal alegre e prazenteiro confra-
abrirá em seus salões, es- ternizou do entregador até o diretor, inclusive os co-

cola de ballet e gi'hásticas laboradores que colaboraram com decisão e entusiasmo

para senhoras. As matrícu- deglutinando o churrasco ...

las do curso, terão início a CÃO DANADO ...
partir do dia 16 na secreta- Servi é o escrivão envolvido com o Major Amintas.
ria do Lira. T. C.. Foi sempre uâenista. O Servi serviu a U.D.N. que servi-

__ : o: __ da, serviu o Servi com vigoroso pontapé no

trazeirO'1A senhorinha Olga V. Li- IIá desculpa, é verdade, pois entre os dois, ela escolheu

ma, na noite de quinta- um. O Servi seria proteçíâo e amparado se no processo
feira, recepcionou a Direto- não estivesse envolvido cupincha mais apadrinhado.
ria do Lira Tenis Clube com Massacrar um para apadrinhar o outro, êsse foi o
elegante jantar em seu mo-' dilema. Azar do Servi que não serviu mais.

"

I
derno restaurante. Cão danado, todos a êle. Foi o que aconteceu. Sor-

__ : o: __ tidas na sua casa e, conforme diz, razões tem para te-

Circularam em nossa cí- mel' pela integridade física e da dos seus familiares.
dade os srs. Eng. O. Martins Conseguido o habeas-corpus, imediatamente pediu de-

/

da Silva e Dr. Freiherr missão "irrevogável" do cargo e, afirma, vai botar mui-
Paul von Jankowichs da to "podre" na rua ...

capital paulista. Os visitan- I Nós? Não ternos nada com isso. Só eurannamos a

tes deram presença no Bar
{ diferença de tratamento: um perseguido enquanto o

Querência palace em com- outro foi aposentado e promovido ...
panbla do sr. Nascimento, ANIVERSÁRIO DA aUAJ1.UJÁ,

gere[lte, do ".Banço tnco em ; Daqui os nossos cumprimentos e votos sinceros de

nossa cl�a�e. '.' pr�spei-idccde para á aúm:ujá, que orytem completou
, -l- : o. __ 'mais um ano de útil existênc.ià'. ,

Já regressou da EÜÍ'opa_ o ' I trr« nurrtetol 1W recepção,
Exmo. Sr. Senador Irineu O Bai'nab� é lembrado,
Bornhausen e. exma. espôsa Mas p'ra um bom e justo aumento
sra, Marieta Konder Bar-I Não tem vez, pobre coitado!

.�:����� �s�::!�� c:�al�::=· gsSS"ls:dSSSjSSS$<$"'�$e' :1'ae .

sa Cidade.
__ '0' _._ ' ..... ti

A dlreca� do jornál "O / 'ã:S::;S:S�;::s:l=a:ss=�=!;'=�/:::�:. a�v�:� DR•. BlÁsffAi'Àêõ
..ms<SD

des, -reunindo jornalistas e OOENÇ'AS DE -SENHORAS: inflamações distúrbios mens-
iun' á'h I

'

ri :cl�n rIOS �'3. � urrasca- truaís, varíaes, exame pre-nupcial, tratamento pre-natal.
a Sao Jorge. Alem da ;pre,,:_ Alergia. Afecções da pele.

sença do Dr. Rubens de Ar- Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
ruda R:amos, Sr. Domingos Cónsultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
de Aquino, também tivemos ·1 '""' � •..·'H,."If••• :
mos a presença do Dr. 1ST U D'I O I U R IDI (O· . •

Paulo Bauer Filho, Dr. Re- ! _ J' :
nato Ramos daSilva.; .

IA menin�o�i1Vili Maria.1 Advocacia em geral n,0 Estado de
-. Santa rcatarma

Aquino, recebeu convidados •

em sua residência, no dia : Mauricio dos Reis - advogada

I• Norberto Brand advogado
em que festejou seu aníver- •

-

s�rio.·,.. ICorrespóndentes: Rio de Janeiro
-- :0:--

Logo mais estarão na dis-
São Paulo

'

puta de taça\. e medalhas, :
Buenos Aíres •

I ��:as equipes: "O Estado" x
.

.1Guarujá.
Man sprícht Deutsch
English spoken

: On parle rrançaís :
: Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 :
. :

aniversário do sr. Desem

bargador Hercílio Medei
ros, ocorrido na semana

que passou. O ilustre ani
versariante na data, foi
bastante cumprimentado. A
Coluna Social felicita pelo
acontecimento..

--. :0:--
As 15 bonitas e elegantes

concorrentes ao título "Miss

Elegante Bangú Clube Doze
de Agôsto", já receberam
seus tecidos e modêlos es

peciais do figurinista José
Ronaldo, para a parada de

elegância dia 4 próximo nos

salões do Clube Doze, sob
os auspíeíos do "Lions Olu-
be".

:0: --

Estamos notando que nas

reuniões elegantes os fre
quentadores dão sempre
preferência á aperitivos ser
vidos com "Vodka smír-
noff".

:0: --

Encontra-se em nossa ci
dade o casal Mozart Régis.
"Pituca" veio matar as
saudades da terra.

Rui: .f11llC1sc� !"enlfllto a" lt

ste�.J
� sssssss�tSSS'SSS$SSSSSS%%

As "metas" do Palácio
São "água fresca e jardim"
Pinturinha caprichada
Cercando o »erõe 'caPi:n

I
- Vassoureiro! somos Obrigados a reconhecer que

bem pouco tempo gastou J. K. para construir Brasília ...
- Lanterneiro, faz favor! Até você! Ora ... Brasí

lia. .. Não vejo nisso grandes vantagens. Em tempo
igualo Entres construíu êsse jardim realizando uma
das metas H. H....

O POVO QUE OLHE E SUSPIRE ...
- Rapaz! Lá no morro é lata d'água na cabeca.

Banho? só de canéco. Vendo essa aguinha fazendo chu
veiro colorido, fico com inveja, e, não é querer falar
dela ...

FARÃO ANOS AMANHÃ - sra. Alexína Lima Simas
- sra. Claro Ramos Luz

Silva
- sr. Isolina Régis
- srta. Nílsa Spoganicz
- srta. Eugênia Ferreira
- srta qan�ta Maria Souza
- srta. Eda Lourdes Maia
_ sr. Ogê 'Cunha
� sr. Artur Capella
_ sr. Mário Silva.

com os srs. e sras.: Deputa
do éolaço 'Oliveira, Dr. Sta
vros Kotzias, Deputado Rui
Hulse, Sr. José Lemos, De
putado Fernando Viégas,
jo.rnalista Domingos de

Aquino, Dr. Dib Cherem,
srtas.: Ligia Moellmarm,
Lourdínha Piazza, Nelza
Mafra, Nice Faria, Léa Sch
midt, Odene, Dr. Maurício
dos Reis, Sr. Amilcar Cruz
Lima, Galdíno J. Lenzi,
Ubiratan Brandão, Paulo
Costa Ramos. O locutor sr.

Edgar Bonassis, com muita
distinção, fêz a apresenta
ção do cantor, em fóco.

· Cetu,
, ..

AS METAS

Sr. Osní Ortiga

-- :0:--
Em companhia do simpá

tico casal sr. e sra. dr.
Francisco Wosgraus, Dr.
Zani Gonzaga e sua noiva
srta. Tida, o colunista jan�
tau no restaurante Lux Ho
tel.

Transcorrerá na data de.
amanhã, mais um natalício
do nosso .emínente amigo e

conterrâneo sr. osní Qrtíga,
elemento destacado nos

meios sociais e culturais da
Capital.
As muitas homenagens de

'OSVALDO
FESTA DE ANIVERSÁRIO DO "O ESTADO" -

�ste jornal comemorou em família o seu 47.0 aníver.,
sárle. sexta-feira, dia 13 do corrente.

Um churrasco de, primeiríssima' qualidade com

"molhados" anexos.

Filé Sem filantes.
Somente o pessoal de casa.

Tudo decorreu à altura do grande'acontecimento.
l\fuitll:_ alegria.
Discursos discrétos e proferidos com muita

emoção.
Perfeita democracia.
Não havia reservados, em cartões, marcando

lugares.
Direção. gerência, redatores, colunistas, reporte

res, pessea! das oficinas até o nosso negrinho que leva
llQ,. seu carro de mão os jornais para o Correio.

Muita ordem, muita alegria, muita fraternidade
reinando na família jornalista da casa.

Ruase cíneoenta anos de existência servindo à
Santa Catarina. -"

Envelbecendo na oposição construtiva.
Apresenta'ndo uma situação financeira invejável.
Sem dividas.
Todas as contas pagas e todas as folhas de paga;

mento em dia. .

Muito papel em depósito.
E muita e sadia dísposíçã« entre os que ali tra-

balham.
.

Sem 'intriguinhas, sem diz-que-diz, sem ciúmes,
sem reclamações que nã9 procedem.

Todos trabalJüun com ,gosto, procurando eada
vez melhorar mais ainda' a vida do J'ornal ....

• ,
< que Ja se

lmpoz a consideração pública.
Por isso mesmo poude reunir a sua família nu:na

festa de confratenl'za 'o�áE tudo, numa sexta-feira, dia 13 sem azares.
-

-- :0:--
Nos salões do Clube Doze

de Agôsto acontecerá no

próximo dia 20, um "Bingo"
.

cuja renda reverterá em.
prol do Asilo das Orfãs.

--o :0:--
COQUETEL: Na última

quarta-feira a direcão do
Querência Palace, 'r�cebeu
convidados para a inaugu
ração das novas instala
ções do Bar Querência Pa
lace e a apresentação de
Luiz Henrique o cant�r do
"society", que fazia sua es

tréia naquele simpático �m
biente. A

-

reunião foi sem

-- :0:--
O sr. e sra. Ilmar Carva

lho estão de parabéns pelo
nascimento' de' seu filhinho
Ilmar. Cumprimentamos ao

casal com votos de felicita
ções.

-- :0:--
Hoje, no Teatro Alvaro

de Carvalho o elenco do
Teatro Universitário de
Santa Catarina, sob a dire
ção de Odília Ortiga e Jair
Francisco Hames, farão no

va apresentação da peça
"Está lá fora um inspetor".

_- :0:--
Com prazer registramos o

-

_...,____........ .:e.dP
I

P A R T 1 ( :1 P A ç Ã O
I?R. EUGENIO DOIN VIEIRA E 'SENHORA'

PartiCIpam 'aos parentes e pessôoas de suas relacões o
nascimento de sua filha

.
.

TERESA MARIA
oconido na Casa de Saúde Dona Helena em Joinvileno dia 12 do corrente.

PARTICIPACÃO
.

Julio Cesar tem o prazer de ,comu�icar aos parentes e

amigos de relações de seus pais Jaime e Orlandina Cardo
so, o nascimento de sua irmãzinha CÍNTIA BEATRIZ
ocórrido dia 13, na Maternidade Carmela Dutra.

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO D1ABIO DB S. CATARINA

.. Uma y . rd eira revolução ell
Fllrianópoli

de café em que está interes-, .

as negociações tanto para a
sada a ,Cooper·ativa ,Agro- 'ínstalaçãp da �eferida índús
Pecuár.ia do Oeste Paulista,' tria como para a criação de
'cujos dírígentes acompanha- um entreposto em Beirute,
-ram aquela âutoridade em estão tendo prosseguimento'
sua viagem. favorável. Acentuou o chefe
O Sr. Juvenal Aires encon- do gabíriete do Sr. Renato

trou a maior receptividade e da Costa Lima que o entre-
------------------------------ pôsto de Beirute tem grande

'significação na política de
conquista de novos mercados

para o café brasileiro, visto
como abrirá as portas para
importantes mercados do
Oriente Médio.
Acompanharam o Sr. Aires

os srs. Antônio Borges de
Queiróz, presidente da aludi
da cooperativa; e seus re-

presentantes comerciais em

Santos, srs. Carlos Wisling e

Badih Aidar. Em Beirute OS
,

visitantes já encontraram o

sr. Antônio Aidar, que foi
instalar a torrefação e moa-

J

. I

o representante do Insti- chefe do gabinete do Presí
tuto Brasileiro do Café ,en- dente do, IBC, entrou em en

carregado de estudar .a pos- tendíméntos com os repre
sjbilidade da instalação de sentantes da indústria cafe
um entreposto de caténo Lí- eira local, quando deixou pa
bano já se encontra em Bel- 'ténteoempenho do Institu
rute desde o dia 26 de;Abril. to de facilitar a instalação
O Sr. Juve�al Aires, que é de Uma indústria brasileira

@
WII.L'S.O:'V. BR,Ao.SI,L S. Ao.

> INDÚST,RIA E C-OMtRCIO

pAGAMENTO DE DIVIDENDOS
aviso aos acionistas

A WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A., INDúSTRIA E COMÉRCIG

participe aos srs. Acionistas que a- partir do dia 16 do corrente será

pago o divid.endo trimestral de 3% colculado sôbre as ações integra
lizadas até 31 de março de 1960, observada a deliberação da assem

bléia geral extraerdinária de 24 de ebril de 1959.

�ste dividendo corresponde ao período compreendido entre 19 de

janeiro e 31 de março de 1960; o pagamento do' mesmq será feito

aos srs./Aclonistas da forma sequin+e:

Às' ações nominativas � por intermédio de cheque no

minal enviado pelo Correio, pela Deltec S. A., Investi

mentes, CréçJito e Financiamento:
Às o�õ,s <\.0 portador - mediante a apresentação do

cupom nO 12, no sequinre estabelecimento:

Estlldo de Santa Catarina

Banco Ind. e Com: de Santa Catarina S. A. "INCO"

em

�.

A DiretoI'Ja.. ,��
5 de maio .de d9)�

Florianópolis, Domingo, 15 de Maio Ide 1960 3

,

(

AGUARDEMl

DOR DE CABEÇA.7_ .... - �-�-..___
o seu médico lhe dirá porque

-

Melhortrl--clá

LEYANTADAS
NáTURNAS

Tome 1 ou 2

comprimidos de
'\

o
..,

Ó ANALGÉSICO MAIS USADO EM TODO O BRASIL

Clube de Imprensa Junior Reune-se
gemo

José Hamilton Martinelli,
Reuniu-se no Querencia Paulo da Costa Ramos, fi-

Pálace Hotel, na noite de cou deliberado qUe pode-
segunda feira, o Clube de ria haver o ingresso de

1:'.Z II: Imprensa Junior de Santa mais um sõcío, cuja escô-
.." iii Catarina, sob' a presidên- lha recaiu na pessôa do
"f>o perrnua que ecz+mas , erupções.

cía do Secretário Geral, jornalista e radialista Jor-
-mcoses, manchas vermelhas, rrier- Acy Cabral Teive. Na reu- ge Cherem. ..Entre outros
ras, acne ou "psooiasls" estraguem nião, a que compareceram assuntos discutidos, figu-sua pele. Peça Nlxoli ...,. ao seu �ar· '.

YI C Ih d I bmacêutlco hoje m"""'o. Veja como OS SaCIaS mar arva o, rou o e o C u e promover
,oIlxod.rm ac,.ba com a coceira em 1 C. A. Silveira Lenzl,

wal-I
um programa radiofônico

minutos e rapldameu\e toma - demar Anacleto, Yara Pe- sôbre sociedade, cuja res-

���� ,,:�1:�.�:,!a ee :V:�d��'I': drosa, Rozendo Vasconce- ponsabilidade seria do co-

tPrêmiO LiiarZAriõ��jõsé i:aõ d Rego"
i sfluido por Editô a P rtoguesa n�o
f• t·b

·

d
embora méritos íncontestâ- atribuído, e no desêio de

O•· a ri UI ° velmente notáveis a alguns contribuir para o fome�to
I I' r o m a n c e s apresentados. da literatura portuguesa,

Reuniu-se recentemente presenta não só a quantia de Atendendo àrepercussão in- oferecer a referida impor

em Lisbôa, o júri do Prêmio 40.000 escudos (aproximada- ternaciona lque se pretende tância de 40.000 escudos à

José Lins do Rêgo, constitui- mente 280.000 cruzeiros), atribuir ao prêmio entendeu Sociedade Portugêsa de Es

do por expressivas figuras ainda os benefícios de, pelo o júri que nenhuma das \ crítores, para que esta a utí

das letras portuguêsas: dr. menos a edição no Brasil, da obras concorrentes lhes ore- lize como estímulo' da cria

Augusto de Castro, dr. Fran- obra premiada, pela Editôra recia a oportunidade de re- ção literária em Portugal.

cisco da Cunha Leão, João -Globo, ríuma contribuição às velar ,ou' confirmar, à altura

Pedro de Andrade, dr. Oscar letras do país irmão, pela co- das suas melhores possibiU
Lopes e o editor Antônio de nhecidaamprêsa gaúcha. dades, a tual literatura de

Souza Pinto, cuja casa edítõ- Considerando tôdas as ficção portuguêsa.
ra _ "Livros do Brasil" foi a obras concorrentes, que atín- O sr. A. de Souza Pinto -

instituidora deste galardão giraIl'l algumas dezenas, re- diretor da edítõra Livro's do

literário, o mais avultado que solveu, por maioria, não atrí- Brasil -, decidiu, porém uma

em Portugal existe, pois re- buír o prêmio, 'reconhecendo vêz qUE( o prêmio não seria

Para combater capidamenle nores
.Jas costas. dores r ....urnáttcas, íevan
ladas noturnas. rrervos ísrrm, pes m

cnado•• tonteiras. dores de cabeça,
resrrt..dos e perda de energia causa
dos por dlsturb10' dos rins e da be
xiga. adquira CYSTEX na sua far
mácia. ainda hoje. CYS....EX tem au

ldI1ado munões de pessoas há mais
lIe 10 anos. Nossa garantia é a '"'u.

. ...tor proteçAo.

16,ONII DA aSMA
A taque. de asma e lInnIqulte ar

rumam .ua ..(Ide c e1lfra4uecern o

coraçAo. MenctocO domina rápida
mente .. crtHI,erejlUl&l1.sando a

re.plraçlO e ,araa\tadO um .ono

tranqutlo deade o prbnelro clla.
tompre "'.n!faco a1IIda bole. NOIIa
flirantU "é a .ua malO!f>�pro�
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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Florianópolis, Domingo, 15 de Maio de 1960
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H O J E r P E L A MA N H Ã r N O E S T Á D 10 DA F. C. F.:- rr O :E S T A 'D O" X "G U A R U J Á rr

Atlético e Bocaiuva dão p,osseguimento ao Campeonato
N A T A R D E o 'E H O' J E

.

o E N C o N T R o DOS C L A S S I ( o S R I V A I S
Mais um prélio em continuação ao Campeonato Citadino de Profissionais, teremos a satisfação de presenciar na tarde de hoje" no

estádio da Praia�;de Fóra. Atlético e Bocaiuvi, os dois rivais do Estreito, prometem sustentar um combate atraente e movimentadQ,
no-qual estará em jogo a vice-liderança que o iuri-celeste perdeu domingo quando foi vencido pelo .Figueirense e que se encontra
com o tricolor que, assim, ficou um ponto à frente do quadro boquense que divide o terceiro pôsto com o Avaí. Sem dúvida um bom
cotejo, raz,ão porque não deverá ser pequeno o público que o presenciará e cujo início está marcado para às 15,30 horas, devendo

às 13,30 horas ter começo o jogo ·.dos quadros . suplentes.
--------------------�----------------.---------------------------- ---------------------------------------------------------------

OBSERVANDO 'E (OMENTANDO

Quarto na rua Felipe Sch- BLUMENAU Com 10 firmando-se no segundo
mídt 96, com ou sem rereí- clássico Olímpico x palmei- pôsto,
�ões. Tratar no local. ,I ras, prosseguirá na tarde de GASPAR - Será realizado

hoje, nesta cidade o certa- nesta cidade na tarde de ho ,

me regional, oportunidade je, o outro cotejo, o de nú
'em que estará em jôgo a li- mero dois, do certame da

Liga de Blumenau, com o

derança do Palmeiras en-I' riuélo que travarão Tupy 19.
quanto que o Olímpico com cal e União de Timbà. O

vista, a segunda cromca

quatro pontos perdidos, na Tupy é o fávorito. desta série, correspondente
segunda colocação, tenta- ITAJAI' _ O público ita-

a segunda etapa.
rá colher uma bôa vitória, jaiense aguarda com vivo Assim, no dia de hoje, 7

---------------.-------------_ entusiasmo a 'apresentação
de maio de 1960, estamos a-

OS INVICTOS BRASILEIROS HOJ'E do Paula Ramos, frente ao
presentando um rápido re-

Almirante Barroso, marcado
lato do que foram as segun-

CONTRA O rpORTING t d d h' O
a e terceira. etapas, pelo

J \ f:��o
a

i��é� :p;��'ntarC_�� grandioso "raid" de pedes-

� equi�e do Brasil, que Ião, pelo escore de 2 x 2, após á completo com todos Os
trtanísmo, a qU� .se ,propôs, a nicípal e comércio e índús-

�umta�f�l.ra manteve a sua I estar perdendo por 2 x O, en- seus :gr,andes ases.
Caravana P�eslden t e J._, �., .r.as locais, onde fomos re-

mvencíbítídade ao empatar frentará hoje o Sporting' de BLUMENAU rI'
,Santa Catarma - Brasília. cebidos cordialmente.

. I""
- a meirasi, . d ta d tcom o Internaslonale, em Mi- Portugal e Olirnn termí Apos termos recebido. em Em a de 5 o corren e

. ....,ICO, ermlnaram 03' .. . J
.

treínament Tljucas, magnírícas home- mês, às 7 horas, partimos
os para o grano a ter- .edores e o cronista

de clássico da rodada de ho- nage�s: por �a�te do Exmo. de Itajaí, cumprindo
zencedora.

)'e No Palmei idad
Prefeito Municipal. senhor ceira etapa de nossa jorna-

•.....
. eIras a nOVI a.ue 'd'a. • • • . • •

foi Agachada, todavia, está
David Luiz dos Santos, bem

RENOVAR PARA MELHORAR... I

.

fora de cogitaçÕes para a c?mo de (comerciantes, ín- Chegamos em Ilhota às
Aproxima-se o mês das eleições para os cargos qtl Pré-:'

Temos a grata satisfação de convidar, a todos os en- zrande lut N 01'
. dustriais e populares, ru-, 11 horas, quando tornos re- .. , '

d
� .< ta. o rmpico bí I f ·t 'idente e Vice-Presidente da Federação Catarmense e

tusiastas do esporte veleiro, para uma assembléia geral a tôdos os seus valeres estive-
mames, dh 3 do corrente, à ce j( os na Pre ei ura Mu-

W9..!te A d S'liía é a
t 1 êd d Tijucas. A partidàlle TiJu- nícípal, pelo senhor Jaime J'uteboL O Dr. Sanl OliV����_,.�._ I I

.

, .
./

/

er ugar na se e o clube Veleiros da Ilha de Santa Ca- rarn presentes. Sexta feira 'I'A.:ru"_'-,('I�"'�� "ira tôdas as ligas do mtenor e"para

;�:;�aho��t:=� ��e:�vodod:o;::�!.:�.:;�!-�J<' f:;i<.�'::-:::.:;.,:,,- � .;::�l��t���!';:�a� ,�·eii�ri�I?��:'A MELHORAR, e �M para pio-
. .��VEL...H...1tE",· ;:rj, r-:=,·,sr .•��\'êr P�R�à�ção da I preparativos, realizando um

ta Luz'l'aàs 8,10. ]:perequê as de, na 'ausência do respec- I b dor desta pagina
SocIedaWl p..ro .

�"" � i.ORIANÓPOLIS puxado coletivo. .

t·t I 'ar, conforme disse um co a ora .' -Ó.

10,05 horas, onde encontra- tívo 1 U ar.
.

Melhorar pelo menos a tribuna das a�tondades, que
r

�_�Uit.��llWoS da Vela do Brasil, destinada a_ angariar t se "a bifurcação que deman-j Após o almoço, reenceta-
"caixão" com meia dúzia de cadeiras quebradas,'

rundos para realizar financiamento da construção de pe- da o município de Pôrto Be- mos a viagem, às 12,30 ho- pare:e;;:rar pelo menos o vestiário dos árbitros, que �a
quenos barcos, com que incrementar a prática do esporte

C·AFE'ZITO lo, e chegada em Itapema, ras, chegando a Gaspal
. d 'sito de cal ,e agora é na bilhetena.

id
'

17 h' )oucos días era.no . epo ,
. f ·to'da vela em nossa Cl ade. .

no Hotel Miramar, precisa- mais ou menos as oras.j .

Isto não foi feito em oito anos. 'Será que vai ser ei

Florianópolis, 12 de maio de 1960. AGORA COM NOVA mente às 11,30. send� recebidos pelo nosso
cm dois, pelo mesmo presidente?

Sebastião B. de Albuquerque EMBAL\GEM particular amigo e distinto
Tem mais ... Aguardem. .' �

Ney W. Hubner Antes, contudo, devemos conterrâneo, o senhor An-

citar a feliz e rara opartu filóquio Nunes Pires, ofero-'
A SELEÇÃO BRAS��E�R� ;N:ÃO DEC�PCION<?U.. .

nidade de tel1l11OS encontra-, so Delegado de polícia da·
Escutei muitas críticas contra a- Seleçao Braslleua e

do, na ponte de Iperequê, o quela Comuna. , 1
-

nosso distinto coestaduano De Gaspar, seguimos ru� 'ontra os dirigentes desta se eçao.·
,. r ma�

A seleção não decepCionou, pelo contrano, ez u

c prez·ado amigo, desportista mo à Itajaí, depois de uma.
t ça-o' .:Ie que possui recursos durante todos os no-

Hélio do Amaral Lange, que suculenta refeição, oferecida demons ra .....
d "0 .

h A f' "lenta minutos'para vencer qualquer a �ersan..
viajando de Florianópolis pelo já citado sen or n h

Os nossOs rapazes, jogaram duas vezes .por �emana,
para Curitiba, efetuou rápi· lóquio Nunes Pires, aden- tIr a diferença
da ma's satisfatória parada trando Blumenau exata� naturalmente que tinh�m que cans;r

e ::: os jogos amis-
de seu 'veículo, para cUmpri-\mente

quandO os ponteiros le temperatura dos paIses em que ISpU
,

mentar os caravaneiros, cO- acusav'am 23 horas. tosos. .
. leção fôsse

. .

Os dirigentes seriam os culpados se. a se.
"

mo ainda, obsequiàr-nos com
. Amanhã, dia 8\ imclare�

t "o mundo se acabava, a

um exempl,ar do mais anti-' mos a quarta etapa, com derrotada, se isto acon ecesse. 's so

go. diário de Santa Catarina, I partida de Blumenau às maior parte da nossa imprensa espor�lva, acha qU�o�opara
o popular e apreciado "O I 6,30 �oras, com a t r a s o mos invencíveis no futebol. vam�s fl�ar prep�::er muita
ESTADO", edição daquela de um dil'J., motiv'ado pela ,primeira derrota do nosso seleclOna o, sem :

data, dia 3 de maio. luxação sofrida pelo cara 'onda". Futebol é futebol!
__--

Do Hotel Miramar, em vaneiro Mauri Lapa, em seu

Itapema, após o almoço e pé direito,'mas já recupe

regular descanso, partimos rado. .

em demanda à Ita:jai, às Até, a próxÍima, segunda
12,30 'horas, passal11do pela feira da semana vindoura.

I�
I

i

ALUGA-SE JOGOS DE HOJE NO INTERIOR

Gráfica ContiQenfe
Lida.

Tipografia e fabrica de
Oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - Florianópolis

SAY'EL DE FLORIANÓPOLIS
CONVITE

MIRCIRá

R ISUA
PRÓXIMA
VIIGEM ao o

• o ar refrigerado perfeito mantém, na cabine,
I a temperatura ideal.
•. A pressuriz;Jção �a cabiné evita a dô� nos

ouvidos e a fadiga causada pela allltude.

• As poltronas macias e de desenho anatô
mico proporcionam grande confôí1o ... e �á
bastante espaço entre poltronas e para Cir

culação.
• O vôo a grandes altitudes, caracterislico do

Super-Convair possibilita viagens serenas,

�ima das zonas de turbulência.
'

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45

Com escala em São Paulo

• Exceto aos Domingos

, '>01", )
,

�. '�' ; '�f,�',

�m Florian'ópolis: ,-! Rua· Felipe Schmidt. 34 •

Écos da Caravana Presidenle J. K.,
Santa Catarina

-

- Brasília
l.a Crônica de uma série, porlomaçcs
Infelizmente, ligeira en

feraninadde, não me permi
tiu remeter, na data pre-

vila do mesmo nome, a

proxímadamente às 12,50,
chegando em Oamboriú, às
17 horas e 20 minutos. Da-:

,,,uele próspero mumcipio,
seguimos rumo à ttaíaí; on
de chegamos às 21 horas e

55 minutos, co mhospeda
gern no Hotel Itajaí.

O dia 4 de maío; foi de
dicaria ao descanso, com vi
sitas -ao senhor Prefeito Mu-

V E N D E - S E
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Al!;nirante

� Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in

,'erno, 3 quartos, copa _e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sa

ta 501. F'ones: 2198 e 2681.

-----_._�_. -----
---------

"
o
o

tapeçarias
rádios e eletrolas SfMP I
RUA JERÔNIMO COELHO, 5 - ��ne 34 -18 I

MOVEIS
resi���laisclao
escntonos

estofadosescolaresx
UI
o
o
:J
.,

1---------.--"
--. ----'

Lázaro Bartolomeú
BLUMENAU VIBRA COM O TENIS

'

Está se realizando em Blumenau, no Tabajaras T. C.,
o Campeonato Estadual Infanto Juvenil e da Juventude.

Estão tomando parte nêste campeonato as seguintes so-,

ciadedes: Bôa Vista T. C., de Joinville; Tabajaras T. C.,
de Blumenau; Lira T. C., desta Capital; Guarani T. C., de

Itajaí e Bandeirante de Brusque; com um total de 76 te-

nistas.
Pelo número de atletas inscritos é a maior prova já

realizada no Estado, nesta modalidade esportiva. Isto por

que em julho teremos o Campeonato Bràsíleíro de Tenis,
na classe de Infanto Juvenil e para Juven�ude, na Cidade

de Blumenau, onde deverá runir aproxímadamente 205 te

nistas de diversas entidades brasUEliras.,
E' o primeiro campeonato desta naturesa, a ser reali

zado numa cidade do interior.
· .

· .

REGATA INTERNA NO VELEIROS DA ILHA

Hoje, hãverá uma regata interna, às 9,30 hs., no Ve

leiros da Ilha, em homenagem ao maior incentivador do

esporte de Santa Catarina, que é o Dr. Aderbal Ramos da

Silva. O Campeão Brasileiro, Walmor Soares, tomará parte
desta grande regata.

· .

· .

UMA '''PELADA DE CLASSE"

Hoje pela manhã, será realizada uma "autêntica pe

.ada" entre as duas famosas equipes da Rádio Guarujá e

de O ESTADO, no campo da F.C.F., em comemoração ao

miversárío da Rádio Guarujá e de O ESTADO.

O Sr. Celso Ramos ofereceu 15 medalhas para os ven

Zuri Machado a taça para a equipe

o GUA,RANí PLANTOU O "DARIÉ"
NO OLTIMO PÔSTO: 2 X 1

Na noite de 5.a-feira o timo colocado. Bô� arbitra

c�mpeonato prosseguiu com g!lm de Gilberto Nahas, pem

a peleja Guarani x Taman- auxiliado por Silvano e Cho

daré vencida pelo primeiro, colate.

pela' contagem de 2 x 1, com Quadros: GUARANI - AI

tentos de Sady ,e Lohmeyer do; Jaraguá, Carlinhos e

(penalty) para o vencedor e Porco; Osni e Zézinho; Sady,

Jaraguá _ (contra) para os Palito (Helinho), Lohmêyer,

. "vermelhinhos". Uma expul:- Anízio e Eurides.

são se verificou, isto na 2.a TAMANDARll: - Dilson;

fase: I Fida, do Tamandaré. ElivaIdo; Oswaldo e Miguel;

Com êste triunfo dos "bu- Hélio, Zilton, Sereno, Walmir,
gres" d eNewton Garcez, o Rato; Fida e Ney.

Tamandaré muito dificilmen- PRELIMINAR: Também

1
te escapará da "lanterna", vitorioso o Guaraní, pelo es..

d tA pon core de 5xl. Rendi'!: Cr$ ....
pois ficou separa o, res .

-'

tos do tricolor que e o penul- 270,00.

CONVITE MISSA
Luiz Z. Fernandes e demais parentes da pranteada

MERCEDES CATHARINA FERNANDES, convidam ?s. seus
amigos e parentes .. para a Missa .de 7.° dia, que sera �an
dada rezar, no dia 13 do mês ,corrente, na Capela do Co

légio Sagrado Coração de Jesús, às 5,30 horas...
Antecipadamente agr.adecem o compareClmento a

'"
êste ato 'de fé cristã.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Padrões

Todos os tipos
para qualquer
ambiente

À venda nas boas
casas especializadas

em Blumenau
PROBST

Representante
WALTER

Rua-? de Setembro n.o 1540 apto. 1

4. SCHMIDT

I

NOSSA SENHORA-DE ÇATtMA
Realizou-se no dia 13 p.p. a tradicional procíssão ·.1e

N. S. de Fátima, no bairro do Estreito, onde compareceu

grande massa de fiéis, que fizeram o acompanhamento.

__- ::: __-

, '

HORÁRIO DAS MISSAS AOS DOMINGOS

Catedral - 6 - 7 - 8,30 � 9,15 - 10 - 19 horas

S. Francisco - 7 - 9 - 11 horas

S. Antônio - 7 - 8,30 - 19 horas

Cal. Catarinense - 4,30 - 5 - 5,45 - 6,30 - 7,30 - 8,30
- 18 horas.

S. sebastíão - 6,30 horas
Rosário - 8 horas

S. Luiz - 6 - 8 - 10 horas

--:onceição - 19 horas

Asilo de Orfãs - 6,30 - 8 - 18,30 horas

Asilo de Mendicidade - 6 horas

Nossa Senhora do -Parto - 8 horas

Saco dos Limões -7,30 horas

José Mendes - 8 horas

Menino Deus - 5,30 - 8 horas

Monte Serrat - 19 horas

Prainha - 19 horas.
ESTREITO

Nossa Sra. de Fátima - 7 - 8,30 - 9,30 - 19 horas

Bom Jesus - 6 horas.

/'

/

ALUGA-SE
Aluga-se a casa n.? 9 da Rua Melo e Alv�m na

Chácara' D' Hespanha. Tratar na "A Samantana"

de Henrique Stefan 'Cu pelo telefone 3692.
.

---------
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PINTOS
ALTA SElECÃO

,

Aceitamos encomendas aos melhores preços.
Solicite cotações sôbre produtos avícolas e veterinários. '

AGROLANDIA
Rua da Quitanda, 30 C - Rio de Janeiro �

"SSSSSSSSSSSSSSS$SSSSSSSSSS$S�'SSSSS$SSS"
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Tribunal de Justiça
NA SESSãO DO TRIBUNAL cão unânime, indeferir a se- por unanimidade de votos,
PLENO, REALIZj\.DA NO DIA gurança. Custas pelo reque- conhecer do recurso e negar-
4 DE MAIO DO CORRENTE, rente. lhe provimento, para ç_onfir-
l"ORAM JULGADOS OS SE- : : mar a sentença recorrida.

GUINTES FEITOS: 9) Recurso de mandado de Sem custas.
1) Habeas-corpus n.o 3.106, segurança n.o 132, da comar

da comarca de Itaiópolis, ca de Pôrto União, em que é

em que é impetrante o Dr, recorrente o Sr. Juiz de Di

José Bonifácio da Silva e pa- reito e 'recorrido o Coletor
cientes Estanislau Kosteski e Estadual. Relator o Sr. Des,
Adão Kosteski. Relator o Sr. FERREIRA BASTOS, decí
Des. OSMUNDO NÓBREGA, dindo o Tribunal, por vota
decidindo o Tribunal, por vo- ção unânime, conhecer do

tação unânime, conceder a recurso e negar-lhe provi
ordem para anular o pro- menta para confirmar a

cesso desde os ínterrogató- sentença recorrida. Sem cus

rios exclusive, devendo o pa- tas.
ciente Estanislau Kosteski
ser posto em liberdade se por
outro motivo não estiver prê
soo Sem custas.

Desembargadores Belisário ça n.O 190, da comarca de

Costa e Ferreira Bastos. Joinville, em que é requeren- MISSÃO AO GINASIO. RUA

__
o .' te Darci Schroeâer Cubas e SOUZA FRANÇA, 20 -- Te-
.' �--------------------------_---------------

3) Habeas-corpus .no 3.112, requerida o Exmo. 8'1'. oover-
da comarca de Videira, em] nadar do Estado. Relator o

que é impetrante Cláudio Lo- Sr. Des. IVO GUILHON, de

renzoni e paciente Sebastião cidindo o Tribunal, por sete

Padre. Relator o Sr. Des. votos contra três, conceder a

BELISÁRIO COSTA, decí- segurança para anular o ato
dindo o 'I'ríbunal, por unani- que desanexou o Cartório do
midade de votos, denegar a impetrante, sendo que os de
ordem impetrada. Custas pe- sembargadores IVO GUI
lo impetrante. LHON, Relator, Trompowsky

Taulois e Cerqueira oíntra,
por entender que a Lei n.o

1.948, de 27 de dezembro de

1958, violou os artigos 124, I
e Y87' da Constituição Fed,e

ral: o desembargador Arno

Hoeschl, por êstes motivos e

tambéi:n porque hOUVe viola

ção do art. 63, VI, b, da cons

tituição Estadúal. O Desem

bargador Ferreira Bastos, por
entender que o ato impugna
Constituição Estadual e o art.

187, da constituição Federal.
O Desembargador Osmundo

Nóbrega, deferiu o pedido
por achar que foi violado o

art. 124, I, da Constituição
Feedral e o Desembargador
Belisário Costa por entender

que houve violação somente
do art. 63, VI, b, da Consti

tuição Estadual. Vencidos os

desembargadores Adão Ber

nardes, Vitor Lima e Mauril
lo Coimbra. Impedido o Sr.
Desembargador Hercílio Me

deiros. Convocado para inte

grar o Tribunal, por se tra
tar de matéria constitucio

nal, .0 Sr. Dr. Euclydes de

Cerqueira Cintra, Juiz de Di

reito da 2.a Vara da Comar

ca da Capital. Custas na

forma da lei.

de segurança n.o 143, da co-
-- :: -- marca de Curitibanos, em

7) Recurso 'de habeas-cor- que é recorrente o Dr. Juiz
pus n.o 491, da comarca de de Direito e recorrido Orés
Laguna, em que é recorrente tio José de Souza, Prefeito
o Dr. Juiz de Direito "ex-of- Municipal de Santa Cecília.
fieio" e recorrido Modesto Al- Relator o Sr. Des. FERREI
fa. Relator o Sr. Des. MAU- RA BASTOS, decídíndo o

RILLO COIMBRA, decidindo Tribunal, por maioria de vo

a Tribunal, por votação unã- tos, conhecer do recurso e

níme, negar provimento ao 'negar-lhe provimento, para
recurso. Impedido o Sr. Des. confirmar a decisão recorri-

Trompowsky Taulois. . da. Sem custas. V.encidos os

I-- .: -- ',81'S. Des. Hercílio Medeiros e

8), Mandado de segurança [Vítor Lima.
n.o 215, da comarca de Join-' .. :: __

ville, em que é requerente! 13) Recurso de mandado.
Balthazar Buchele, Prefeito! de segurança n.O 130, da co

Municipal e requeridos o Ex- ; marca de Blumenau, em que
mo. Sr. Governador do Esta- 'é recorrente o Dr. Juiz de
do e a Assembléia Legislativa \ Direito e recorrida a Fazen
do Estado. Relator o Sr. Des. da Pública Estadual. Relator
FERREIRA BASTOS, decí- o Sr. Des. ADÃO BERNAR
dindo o Tribunal, por vota- l DES, decidindo o Tribunal,
------------------------

.

--::
2) Habeas-corpus n.o 3.111,

dacomarca de Mlafra, em que
é impetrante ,e paciente Al
zerino Fernandes da Silva.
Relator o Sr. Des. --IyO.QUI
LHON, decidindo o Tribunal,
por maioria de votos, não
conhecer do pedido e enca

minhar os autos ao Egrégio
Conselho Disciplinar da Ma
gistratura. Vencidos os Srs.

--::
4) Habeas-corpus n.o 3.102,

da comarca de Concórdia,
em que é impetrante o Dr.
Pedrinho Antônio Furlan e

pacientes Faustino Benatti e
Armando Benatti. Relator o

Sr. Des. TROMPOWSKY
TAULOIS, decidindo o Tri
bunal, por votação unânime,
indeferir o pedido. Custas
pelo impetrante.

---::--
5) Recurso de habeas-cor

pus n.O 489 da comarca de
Lajes, em que é recorrente o

Dr. Juiz de Direito da 2.a
Vara "ex-offício" e recorri
do Vidal de Liz e Silva. Rela
tor o Sr. Des. OSMUNDO NÓ
BREGA, decidindo o Tribu
nal, por unanimidade de vo

tos, conhecer do recurso e

negar-lhe provimento. Sem
custas.

---:: --'/

6) Recurso de habeas-cor
pus n.o 490, da comarca de

Laguna, em que é recorrente
o Dr. Juiz de Direito e recor

rido Oscar Eufrásio de Sou
za. Relator o sr. A R N O

SHOESCHL, decidindo o Tri
bunal, por unanimidade de

votos, negar provimento ao

recurso. Sem custas. Impedi
do o Sr. Des. Trompowsky
Taulois.

s'

10) Agravo de petição n.o

176, da comarca de Xanxerê,
em que é agravante e agrava-

dos o Dr. Juiz de Direito "ex-
-iS

officio", Amelia Cavalheiro e IRMÃOS 8ITENCOüRT
a Fazenda Municipal de Xa- ( A I S 6 A o A � o , o N f 15 O?

xim. Relator o 'Sr. Des. AN11GO O!P�SITO OAM',"NI

TROMPOWSKY TAULOIS, 1"'ur;o de Adml��sa-odecidindo o Tribunal, por vo- i\. ,J ,J
tação unânime, conhecer do

recurso e negar-lhe provi
mento, para confirmar a de

cisão agravada. Sem custas.

--::

Geny Borges fala sobre o
ingresso do Teatro Infantil
Todos que têm ido assistir ção aos empregados do Tea- criança para futuras 'pla

as péças infantis, notaram troo téías, despertando o gosto
que o íngrésso para as crían- Muitas vezes, encontra-se artístico. Além de tudo. pra
ças, foi cobrado pelo preço uma ou outra pessôa que porciona as famílias horas
irrisório de Cr$ 1�.00. 'auxilia, tornando de cérto de alegria, e em retribuição,
Mesmo com O teatro lota- modo, mais fácil a apresen- quer apenas o apoio de quan

do, cobrando este -preço, de tação. As vezes nos ajuda na tos cooperar com o Teatro
maneira alguma pode-se vi- confecção das roupas, ou Infantil de Florianópolis.
sal' lucro. outras ainda que procuram A Esses o meu mais sincero
Existe por trás dos basti- nos incentivar, para que não agradecimento.

dores, uma infinidade de fique abandonado o nósso

gastos, na maioria das vezes Teatro Infantil que esta dan
muito grande, que para se- do seus primeiros passos.
rem cobertos, o preço dos Atualmente com o apoio
ingressos deveria ser bem do Sr. Prefeito Munícípal. e

maiór. das Emissoras de Rádio e

Os gastos a que me refiro, Jornais de nossa Capital, é A casa sita a Rua Padre
são imprescindíveis, senão possível oferecer mais esta Roma, 76, com dois paví
vejamos: Estatistica, Direi- peça, sem olhar para a parte mentos, 5 quartos. Sala. co

tos Autorais, Roupas. Cená- monetária. sinha grande, 'armários em

rios, Impressão dos Ingres- 'A minha verdadeira finali- butidos garagem interna, re,
ses, F1aixas, Cartazes, Impos- dade, é a divulgação da ar- construída.
tos, 'Programas, Propaganda te de representar, arte éssa Tratar à Rua Conselheiro
em Geral. e uma gratifica-ln__a_d_a__fa_'.c_i_I, e

__p_r_epa_r_a_r_a_M_a_fr_a_,_4_0_a_4_2_co_m__S_A_D_Y_.

::--
14) Processo crime n.o 74,

da comarca de Xanxerê em

que é autora a Justiça' Pú
blica, e réu o Dr. Lourenço
Alves de Deus, Promotor Pú
blico da Comarca. Relator o

Sr. Des. ARNO HOESCHL,
decíôíndo o Tribunal, por vo
tação unânime, encaminhar
os autos à Procuradoria Ge

ral do Estado, para os devi
dos fins, dando-se baixa na

distribuição.

FORRO

--::

11) Mandado de seguran-

ao Ginásio

12) Recurso de mandado

MATEMATICA, PORTU

GUES, FRANtS E LATIM.
PREPARA-SE ALUNOS

PARA O CURSO DE AD-

/

Presidente de CMba Dia
'

13 no RIO'
RIO, 12 (V. A.) - O pre

sidente de Cuba, sr. Osval
do Dorticós TorradQ, que
foi oficialmente convídado
a vir no Brasil, íníctará no
próximo dia 23 uma visita
por alguns países da Amé
rica Latina. PQrticós deverá
visitar, inicialmente o Mé
xico e a Venezuela, passan
do, depois, por outras na

ções, até a Argentina. O
Brasil "(.leverá ser o último
país a S'�r visitado.

iJ':':' __ ,:1'

/_\

O cerimonial do Itama
rati ainda não foi infor
mado oücíalmente da data
da visita, acreditando-se,
no entanto, que ocorra no

início do mês de junho, O Ipresidente cubano viajará
acompanhado do chanceler
Roa, do mínístro- do Tra-,
balho e do famoso chefe
:revolucionário "Che" Gue
vara. A comitiva visitante
demorar-sé-á três dias no ,

Rio de Janeiro.

.\

11039

Com SIKA na

argamassa. •• a água
nunca' mais passa

SIKa S. a. Representantes em todo o Bras!!

Repres. em Florianópolis: TOM T. WILDI & CIA.

Rua Dom Jaime Câmara - Esq. Av. Rio Branco

Co-Distribuidores: MEYElt & elA. Rua Felipe Schmidt, 33

À venda nas boas casas do ramo

ALUGA-SE
OU

_ VENDE-SE

•

, /

CONVAIR DIAPIO

FLOPIANÓPOUÇ
DilETO
b.PAULO��
.�

.

RJO

�-

f I
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Os Pintores Fr nce
Artigo inédito de Georges que procurou despertar a a mais inferior, evidentemen-

I
manifeste nÇL. literatura, no

Charensol atenção dos artistas francê- te, foi a "Rhéabilitation du ' teatro ou no cinema, etc ...
ses para o mundo moderno, portrait", que sem dúvida,.e que expressões como "bos

COPYRIGHT DO SERVIÇO foi alvo de um visível cetí- constitui um gênero mais di- sa nova", já estão passando
FRANCÊS DE INFORMA- cismo. Esta tentativa opu- fícil e menos procurado pelos na linguagem corrente.
çõES E IMPRENSA DA EM- nha-se tão ousadamente às pintores, porquanto êles en- Por outro lado, à medida
BAIXADA DA FRANÇA tendências atuais da arte cararn a rísíonomía humana em que os anos passavam,

, contemporânea, que poderia- como um pretexto. Tanto as- desapareciam os veteranos
Há dez anos atrás, um gru- mos crêr que não teria pros- sim que podemos afirmar que que primitivamente haviam

po de pintores e de críticos seguimento. só Van Dongen tentou nos patrocinado os "Peintres té-
A novidade do empreendi- dar uma imagem fiel de 'al- moins de elur". Tratava-se,

mente, entretanto, seduziu guns dos nossos mais impor- pois, de indagar, principal
alguns veteranos que aceita- tantes contemporâneos, de mente, dos jovens pintores, Q
ram .os convites que lhes to- Anatole,France à Aga Khan. que pensavam a respeito da'
ram dirigidos para visitarem O tema escolhido para a' Juventude de 1960.

Recebemos, em data de fábricas e ateliers. Dentre Exposição de 1960 foi parti- Há alguns anos atrás, êsse
ontem, o seguinte: / êsses, Fernand Léger e ou- cularmente feliz, porque to- conceito, sem dúvida, teríaSenhor 'Diretor:
Certo do valor da ím- tros sentiram-se logo à von- dos interessam-se autalmen- sido bastante sombrio. A�

prensa falada e escrita tade. Mas, o execelente pín- te pela "Juventude", quer se condições de vida após ã
com função também perta tor Kislíng, hoje desapareci- )

:ej�d�êu�:Ulr�s o�d�J:çr�� ud� ncãerOtoderieXcOeUI'odaeomeaxnpio,fr·esstuaar Encontrada a Bíb.lia d.o Explorador I
vens, venho cumprir o meu
dever apresentando os a- grande obra, inspirada por Ingle"sgradecimentos do Diretor- uma frábrica moderna, êle

.Executivo da Acaresc, a

colaboração que foi presta- que até então, só havia pin- (FJA) - Antartica - En- da expedição, em Granite
da no noticiário da orga- tado mulheres e flôres.

I
tre os objetos pertencentes Harbor. A Bíblia, um livro de

nízaçãó e realização da Para essa primeira Expo- ao explorador inglês Robert Julio Verne e um volume
IlI.a Exposição 4-S, ocor- síção no Museu Galliera, os F. Scott, que morreu em das obras de Poe, tudo emrida no dia L de maio do
ano corrente, : no Estádio "Peintres támoíns de leur 1912 quando estudava o con- excelente condíção, foi acha-
da Federacão Atlética Ca-: temps" escolheram como te- tinente antartico; foi encon- do' em uma cabana tôsca,
tarinense, "nesta cidade.

ma, '''O Trabalho". Porém, trada um Bíblia que segun-
,/

Nesta oportunidade, tam-
bém apresento os meus preocupados em exprimir a

'

do o seu estado foi largamen- conforme diz o Prof. Ni-

parabens pela meta educa- vida moderna sob tôdas as te manuseada por êle, O im- r chols, assim como sapatos,
Uva e.loançada pela Expo- suas formas, propuseram a portante achado foi desco- latas de canela e uma lata
sição mencionada, porque seus convidados, "O Domín- berto pela expedição de de fumo desfiado. Os livros
à imprense, pertence uma

parcela do êxito. go", que lhes oferecia um geologia tendo por chefe o foram enviados ao Dr. Grif-
atenciosamente campo muito vasto de inter- Prof. Robert Nichols, que fith Taylor, de Sidney, Aus-

Glauco Olinger

\
pretação, Esta foi uma das relatou haver sua expedição' I trália, o qual se acredita ser

Diretor Executivo da
ACARESC melhores exposições da -séríe, achado o rancho que o Sr, o único sobrevivente da es-

_____________________ Scott construiu na sua segun- pediçâo de Scott.
.

Bati$las Europeus fretaram (onslella-
lion par'a vir ao Rio

A A(ARESe
Agradece

Brasílicté
Cancão

. ..

Brasília é o título e tema viados pelo Instituto Bra-
da nova canção que o can- sileiro do Café e tranxnor-
tal' e compositor francês tados pela Panair do Bra-
Charles Aznavour lançara siL Duas aeromocas dessa.
esta semana em Paris. O empreza nacional auxí.ia-
autor de "SUl' la table", rão ao cantor durante a

canção promocional do
_

distribuição dos pacotes do
nosso café, fará a apre- nosso produto, "'Brasília",
sentacão de "Brasília" na devido ao noticiário publí-
sede da Embaixaida do Bra- cada pela imprensa fran-
sil em Paris na próxima cesa sôbre a inauguração
sexta-feira, 'e distribuirá da nossa Capital, já está
aos jornalistas, ,

artistas e sendo muito procurada nas

demais convidados, cente- casas especializadas em

nas de pacotes de café bra- discos de Paris.
sileiro que lhe foram en-

em Madrí, Dakar e África
Ocidental Francêsa. Os se

guintes países serão repre
sentados: rtalia, França,

(FJA) - Um avião "Super
Constellation", que acomoda
70 passageiros, acaba de ser

fretado em Paris para tra

zer os batistas da Europa e suíça, Holanda, Espanha,
Arríca ao Rio, a fim de as-

sistirem ao 100 Congresso da Inglaterra. Noruega, Suecia,
Aliança Batista Mundial. Se- Iugoslavia e Dinamarca, O

gundo o Sr. Erick Rudem, se- grande conclave batista terá

cretário para Europa da re- inicio no dia 26 de junho
ferida organização, o avião próximo. Espera-se que 7

da Air France partirá de mil estrangeiros e 20 mil ba

Paris com 50 passageiros a tistas brasileiros estejam

bordo, no dia 21 de junho. inscritos no Congresso, o

Outros componentes da c�-I pri.meiro a .re��ir-se num

ravana batista embarcarào! pais do hernísférío Sul.

Av,- Maúro Ramos, 64 Fone 3159VYa�' 1. CARDOSO BITT:ENCOURT 1

.
'

uventudes
.guerra eram dificeis. Triun
fava a filosofia da angústia.
Na literatura, o romance té
trico recebia todos os sufrá
gios. Na pintura, o mestre
da jovem geração dos pinto
res fi.gtJ.r:ativos era Francis
Gruber, falecido em 1947, em
dolorosas círcunstâncías e.
que engendrou. uma posteri
dade que, de Bernard Buffet,
a Jacques Rebeyrolle, retra
tava um mundo sem alegria.
Mas o tempo seguiu o seu

curso. 'A determinada moda,
outra sucede. A situação dos
píntores melhorou em rela-

2ão aos seus compradores, e

assim as suas inspirações re

vestíram-se de um sadío otí

mísmo .. E_ esta nona Exposi
ção dos "Peintres témoins de
leur temps' consãtuí uma

prova da evolução da .píntura
francêsa, mais eloquente que
tôdas as que a precederam.
Certamente é preciso es

elarecer que se tra apenas de
um setôr da Arte Francêsa
contemporânea, as tendên-.
cias abstratas ficando mais
ou menos excluídas dessa'

confrontação, pois tenciona
va-se representar o mundo
exterior e não se entregar
pura e simplesmente à pro-
cura de linhas e de formas.
Esta limitação vem paten

tear o quanto rica é essa Es
cola de Paris, uma vêz que
dentro de limites tão restri
tos, pode apresentar obras
de uma díversídads e quali
dade §\Upt:e.endentes. A prí
.ncíra manifesta-se primei
.amente pela escôlha do as

sunto- "A J\:l'Ventude", te
ma assás vasto, que dá ensê
jo a inúmeras variações.
Não nos surpreendemos,

pois, que Van Dongen nos

envie um retarto que ideali
zou na sua juventude e que
Foujita tenha se inspirado
dos mestres do Renascimen
to It�Jiano., Ao lado dêsses in
dependentes, um membro do
Instituto 'prova-nos, que
também nos meios oficiais, o

espirita mudou: Fontanarosa I
reune seus três filhos numa I

obra que denomina "Les Mu
sícíens", título bem adequa
do, porquanto todos os três
são, realmente, alunos do
Conservató;rio de Música.
Rol,>�rt Humblot apresen

ta-nos, da juventude, uma fi
sionomia grave, quase Jan
senista, com seu "Manne
quín", gue apertado num
maillôt prêto, afastase das
figuras frívolas que, ordínà
riamente, estão ligadas à al
ta costura parísíense; quanto
a esta, acha-se melhor evo
cada nos enca,utadores "'Star
lettes" de Ber·thomé Saint
nAdré .ou nas "Jeunes Fill�s
en fleurs", de Pierre Alary,
Jean Carzou, Yves Brayer,
Leonor Fini, Jacques Des
píerre preferiram nos ofere
cer retratos de rapazes ou

de mocinhas, enquanto que
Savin, de Rosnay, Phílíppe

Noyer, André Hambourg dei- aspectos, está em plena flo-
xaram-se tentar pelas gran
des obras de côres vivas, on
de transborda a alegria de
viver e de ser jovem,

A êsse respeito, os esculto
res não cedem terreno aos

pintores e trabalhos como os

de Dideron, Volti,
demonstram que

Gimond,
a Arte

rescêncla,

PERDEU-SE
Uma Caderneta da Caixa
gc�nômica Federal, n.o ....

01534 - 3.a Série.

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC

INM vai· fazer cam
panha . para au

mentar 'o consu
mo do Mate

Francêsa; sob todos os seus

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A Cl}.RGO DE

A G R I ( 0'1 A . B R UNO
REGISTRO: N.? 167 - C.R E.A. - 10,a REGIÃO - S.C.

Rua 14 de Julho (Saco da Lama) - COQUEIROS

*

O CONCURSO de Miss
Brasil, será realizado, no
Maracanãzinho, no día Tl
de junho. Esta promoção
dos Diários Associados, com
o patrocínio exclusivo em

todo o país de CIAESA. Co
mércio e Indústria, Antonio
Elias SIA, O Lira T. C. quer
apresentar uma candidata.

*

HAMILTON Schmidt,
lançou neste jornal a co

luna NOTAS RELIGIOSAS.
Hamilton, teve uma bôa
idéia.

*

O ENGENHEIRO Dr. João
Kalafatas casou-se no dia
10 p.p. com a srta., hoje sra.

Lygia Carneiro da Cunha
Ferro.

*

HOJE, como todos os do-

mingos teremos o "Disco
Dance", no Lira T. C. das 9
às 13 horas. Eliane Lins e

Luiz Henrique são a grande
. atração do encontro com a
,

alegria.
SR71r"REG-.Li�-A

Oliveira, morena de cabe

los castanhos e olhos ver

des, Esta simpática môça é
uma das candidatas ao des
file de Míss Elegante Ban

gú, no Lira T. C ..

*

MADAME PERLY forma-

rá o Corpo de Balet do Li ..

ra T. C .. As inscrições estão
abertas a partir de amanhã
das 10 às 12 horas no Lira

T.C ..

*

O lar do jornalista !lmar

O LAR DO jornalista n
mar Carvalho, enriqueceu
com o nascimento de � um

robusto garôto, Felicitamos
ao prezado jornalista e à
sua digna espôsa dr. Lorena

de. Carvalho, pelo feliz
acontecimento. O menino
recebeu o nome de !lmar

Gastão de Carvalho Filho.

MAIO
DIA 15 - "DISCO DANSE;', dás 9 às 13 horas.
DIA 18 - Bingo em benefício do Pio dos Pobres da Igre

ja Santo Antônio.
DIA 21 - Desfile de Charms Moda.
DIA 22 - DISCO DANSE dás 9 às 13 horas.

RIO - O presidente do
Instituto Nacional do Mate

� entregou a uma agência es-
,4

pecíalízada a incumbência de
lançar uma campanha de
âmbito nacional para au

mentar o consumo interno do
mate em suas' várias modali
dades de preparação. Atra
vés dessa campanha aqueles
centros que não estão habi
tuados com a bebida serão
orientados tanto no sentido
ela manlpulação da erva, co
mo .sôbre suas virtudes ali-

. menticías e mesmo medici
nais.

Recelltemente um labora":
tório francês, fazendo análi
se no mate brasileiro, consta
tou que êle contém ácido O DR. VINICIO OLINGER, avisa a sua distinta
pantotôníeo, isto é, a mesma clientela que adquiriu o "Borden Airotor Kavo", de fa1

substância enco,'ltrada na bricação alemã, par!:'. a técnica do tratamento dentário
geléia real.} indolor.

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
PRECISA-SE, DATILOGRAFO E CURSO GINASIAL

COMPLETO. PAGA-SE óTIMO SALÁRIO. DEVENDO OS

CANDIDATOS FAZEREM UM TESTE. TRA':'AR A RUA,
MAX SCHRAMM 941, Tratar com o snr, Barbarísí.

QUARTOS ,PARA ALUGAR
AI;UGA-SE QUARTOS. PRE'ÇOS ÓTIMOS
TRATAR COM FLAVIO NESTA REDAÇÃO,

RtoDO' DA TARDE.
pl)i.

A V I S O'�

..
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JUIZO DE DIREITO DA de, 28 de dezembro de 1950,
PRIMEIRA VARA DA CO- combinado com a lei 2.699 de
MARCA DE FLORIÃ- 28 de dezembro de 1955, re�

NóPOLIS querer a V. Excia. a notífí-
EDITAL DE CITA�ÃO COM cação do sr. JACQtTES SCH-

O PRAZO DE TRINTA WEIDSON, residente à rua

(36) DIAS CeI. Melo Alvim, n.o 14 _

O DOUTOR. WALDE- 2.° andar' - nesta cidade,
MIRO ·CASCAES, 1.0 pelos motívos e para os fins
Juiz Substituto da La seguintes: O suplicante deu
Circunscrição .Judiciá- em locação verbal e por tem,
ria do Estado, no exer po indeterminado, ao suplí
cicio do cargo de Jui:l; cada, o apartamento situado
de Direito da La Vara no 2.° andar do prédio n.O 14
desta Comarca de Flo- da rua CeI. Melo Alvim, des
ríanópolís, Estado de ta cidade, pelo aluguel men
Santa Catarina, naT sal .de Cr$ 3.000,00 (três mil
forma da lei. cruzeiros) ; Acontece que o

FAZ SABER aos que o pre- suplicante necessita do rete
sente edital de CITAÇÃO rido apartamento para mo,
com o prazo de trínta (30) radia de sua filha Nilza Ma
dias virem, ou dêle conhe- ria Vieira Silva, casada com
cimento tiverem que, por o sr. João Alberto Silva, a
êste meio,' fica citado o SE· fim de nêle fixar residência;
NHOR JACQUES SCHWEID .. Assim, requer a V. Excía,
SON, para os devidos fins que se digne de mandar no, lo, Advogado".
por todo o conteúdo da se· tificar o Suplicado e possí-,
guinte. veis sub-locatários para que, DESPACHO DE FLS. 9 JUIZO DE DIREITO DA CO- tumina da Silv<8. lhe foi dírí- tando como está a Supte, por for de direito. Protesta-senos têrrnos da lei digo, dos "Expeça-se os editais na

PETIÇÃÇ> diplomas legais acima cita- forma requerida. Fpolis., '3' MARÇA DE TIJUCAS. gida a petição do teor se- sucessão na posse mansa, por todos os meios de prova

"Exmo. Sr. Dr, Juiz de Di- dos, desocupem, no prazo da maio _ 1960 (Assinado) Wal-
-- guínte: - "Exmo. Snr. Dr. pacífica e ininterrupta do e depoimentos pessoais de

reito da La Vara desta Co .. lei, o mencionado aparta- demiro Cascaes, Juiz de Di
EDITAL DE CITAÇÃO, COM Juiz de, Direito da Comarca terreno acima, há mais de 30 interessados e testemunhas,

ma MILTON ESPEZIM
O PRAZO DE TRINTA DIAS Je Tijucas. - MARIa SA- anos, tendo-a, corno os anti- Dando-se à presente o valorrca. .

menta, sob pena de, não o reíto em exercício". E, para
VIEIRA, brasileiro, casado fazendo, ser despejado judi .. 1 que chegue ao conhecímen-

de interessados, ausentes, TURNINA DA SILVA, viúva, ,gos posseiros, como sua, "'ul- de Cr$ 3.000.00 para o eteí-

co 'a t íd t d incertos � desconhecidos brasileira, doméstica, resí- tívando-a etc., quer Iegltí- to do art 49 do C P C COll1v merCI n e, res� en e e o� cialmente e a sua própria to de- todos, mandou expedir
�., . . .,

miciliado nesta Capital, por custa, sujeitando-se, neste o presente edital que será
O D t M 1

dente em Morretes, desta má-la, agora, nos termos dos Os documentos inclusos, P,
seu advogado aba' o a' .�

. ou ar anoe Carmona Comarca, vem, com o-devido arts. 550 e 552, do Código deferimento. TiJ'ucas, 29 de'" IX - ssma, ..."'w aos pagamentos decor- afixado no lugar de costume G 11
. .,

do, devidamente inscrito na rentes da ação de despejo, c publicado na forína (ia lei. I co: ego, dJUlZ .�e DIreito da respeito a V, Exeia. por seu Civil. Nestas condições, re- junho de 1957. (ass) , Rober-

O A B Secç- de S t C'
.

Iusí h
"

D d
omanca e TIJucas do Es- assistente que esta subscre- quer a Supte. a V. Excia.· �o Pedroso - Asaíetente"

. ., ao an a a- me usive onorarios de ad-, a o e passado nesta cidade t d d S t t<.á...tarína sob nO 1153 com es do
â

b d 20 d FI
. .

l'
a o e an a Ca ll'"nua. na ve, brasileiro, casado. solící- que, na forma do art. 455 e Em dita petíção fOI' exarado

, .., lU - voga o a ase e % (Vinte e onanopo IS, aos cinco f da Teí t
-

critório à rua Jerônimo Coe- por cento). Nestes têrmos, dias do mês de maio do ano
arma a ei, e c.. . . tador, inscrito na O.A.B., seguintes do C.P.C., se pro- o seguinte despacho. - "R.

lho no 1 1 ° _.. Secção· dêste ,Estado, que ceda em día, hora e-local HOJ'e A a' conclusa-o 'T"
.

a
,. -. aUtUar _ autuada esta e cumpridas de mil novecentos e sessen- FAZ SABER

. ., '. IJUC s,

salas 9 e 10 ne t cíd d tôd t
' recebe as citações à Rua que forem designados, com ,11-7-1957. (,ass.) Carlos Ter-

, s a I a e, o as as formalidades legais, a. Eu. (assinado) I. E. Car- a todos quantos o presente
vem com funda t

. Felipe S.chmidt, n.? 52, em citação prévia do Exmo. Snr. nes - J. de Paz, no exereí-
, men o nos requer ainda, na forma .ío valho. Escrevente Juramen- edital de citação, com o pra-

artigos 720 e
.

t d t 7' t Florianópolis, expor e freque_ Dr. Promotor Público para cio do cargo de J, de Direito'.'.

, segum es o ar. 23 do Código de Pro- ado o datilografei e subs- zo de trinta dias, de ínteres- .

C 'd' s P
rer. o seguinte: - Que, há todos os latos do processo Conclu o os a to f' fo 19O ce recesso Civil e cesso Civil, seja a presente crevo. sados ausentes, incertos, e

' s s u S 01 pro e-

em conrormIdade t'f'
- mais de 30 anos, entrou na dispensando-se a cítacão do rido o seguinte despachocom o ar- no I icaçao entregue ao su- Confere com o original desconhecidos, virem ou de- _: -

tígo 15 rncí XII t' Ii t
posse de um terreno, por su- Serviço do Patrimônio da "Desígne o Snr. Escrivão día,CISO ,·e ar 19o p ican e, independente de Carlos Saldanha le conhecimento tiverem,

15 parágrafo 2 ° da Ieí 1 300 t 1 d
- cesso, que pertencia ao seu União, em face da Jurispru- e hora, no local do costume,.

!
.

., a ei r. ras a o. Dá-se à presente o. . Escrivão. que por parte de Maria Sa-

,�frlRsa:sJi\1tiift6raX!ss,.SssSSSiêfa%nSS%<%n ;SSShU do *s7r;iMsct't;:Gr��:a"J: ft f�:::i��� :�n�: ����;:� �;�;!�a�O F��:���� aS������ �:��d:S ji�St���:�:�� f���c::'
MARCA DE TIJUCAS. União. Sem custas, P. R. I. tes", município de Tf.jucas, cação início litis, com o de- 12-7-1957. (ass) Oarlos Ter

Tijucas, 22 de julho de 1957. desta Comarca, com 32 me- poimento das testemunhas nes -. J. de Paz, no exerci
(ass) Carlos 'remes _ J. ele tros, digo, com 32 braças de abaixo arroladas que compa.x cio do cargo de J. de Dífeito".
Paz, no exerc. do cargo de frentes que faz a Leste, com recerão independente de in- IFeita a Justificação foi pro
J. de Direito", E para que

o Travessão do Campo, ten- timação, feito o que, julgue feridà a seguinte sentença:
chegue ao conhecimento dos do de comprimento para os I V. Excia., por sentença a - "Vistos, etc .... JuI'go por
interessados e nínguem pos- fundos, 1.320 metros, fundos ,Justificação.

.

mandar citar, sentença a justificação retro,
sa alegar ignorância, man- que faz a Oeste, com João por editais no prazo da Lei procedida nestes autos de
dou expedir o presente edí- Fl'ancisco Corrêa; extreman-: os herdeiros e interessados Ação de Usucapião requerida
tal que será afixado na sede do ao S1)I, com Hermindo incertos e, pessoalmente, os

.

dêste Juizo, no lugar do cos- Olegário ria Silva e, ao Nor-
f
confrontantes para, se qui- por MarLa Satumina da Sil,

tume, e, por cópia. publicado te, com Efigênio Olegário da
I
zerem, contestar a presente va, para que surta seus devi

UMA VEZ no Diário da Jus� Silva. Que a Supte. e.ntrou: ação de usucapião, no prazo
dos e jurídicos efeitos. Ci

tiça e TRES VEZES no jor. na posse do terreno aCIma e da lei e a seguir até o seu
tem-se, por mandado;' os

nal "O Estado", de Florianó- a vem exercendo, como .seu, término, na qual se pede se-
confrontantes conhecidos do

polis. Dado e passado nesta mansa, pacifica e ininterrup_ j,a, declarado o domínio da imóvel; por editais, com o

cidade de Tijucas, .aos qua-
tamente, sem qualquer opo- Supte. sobre o aludido ter- prazo de trinta diast na for

torze dias do mês de 'agosto sição. Que, assim sendo, es- rena, prosseguindo-se, como
ma do art. 455. - § 1.0, do

do ano de mi'! novecentos e
Código de Processo Civil, os

cincoenta e sete. Eu, Hiss)
interessados incertos; pes-

Gercy dos Anjos, Escrivão, o Sindicato dos Trabalhadores na Indu's- soalmente, I) Dr. Represén-
datilografei, conferi e 'subs�

tante do M. Público nesta Ci-

cr�:�S) tria de Panificação e Confeitaria de :;�:�i��p��!rec�tór;�iz� s��
F

'Direito da 1.0 Vara da Co-

lorianópolis, São José e Biguac, u marca de Florianópolis, o

Snr. Delegado do Serviço do
Patrimônio da União. Sem

E D I T A L N.O 1 cushas. PRI:;:' Tijucas, 22 de

julhO de 1957. (ass) Carlos
Faço saber aos /que o presente virem ou dêle tiverem Temes _ J. de Paz, no exerc.

conhecimento que, no dia 15 de junho de 1960, serão rea- do cargo de J. de Direito". E
Jizadas nêste Sindicato as eleições para sua Diretoria para que chegue ao conheci
Membros do Conselho Fiscal e Representantes da entida� menta dos interessados e
de no Consêlho da Federação a que está filiado e respec- ninguem possa eleger igno
tiv�s suple�tes, ficando aberto o prazo de 5 dias, que cor- rância, mandou expedir o
rera a partIr da primeira' publicação/ dêste, para o registro presente edital que será afi
;ias chapas na Secretaria, de acôrdo com o dispôs to no Art. xado na sede dêste Juizo, no
1.0 da Portaria Ministerial n.o 146 de 18 de outubro de 1957.

As chapas deverão ser registradas em separado, sendo
uma para os candidatos à Diretoria da entidade, ,Conse..
lho Fiscal ,e respectivos 'suplentes e outra para os Repre
sentantes no Conselho da Federação, na forma do dispôs
Co no art. 5.° da citada Portaria:. ,

Os requerimentos para o registro das chapas deverão
:.ier apresentados na Secretaria, em três vias, assinadas
pelo cabeça de chapa e acompanhados da relacão assin'a
da por todos os candidatos, pessoalmente, não ·sendo per
mitida 'para tal fim a outorga de.procuração, devendo da
mesma constar todos os dados indicac;los no § 1.0 do Art. 5.0
da Portaria n.o 146 de 18-10-1957,

Florianópolis, 12 de maio de 1960.

valor de Cr$ 2.100,00. Pede
Deferimento. Florianópolis,
25 de março de 1960. (Assi
nado) Antônio NicolIó Gríllo,
"Advogado.

'

PETIÇãO DE FLS. 8
·'Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da 1.a Vara desta comar
ca. MILTON E�PEZIM VIEI

RA, por seu advogado abaí
xo-assínado, nos autos da
notificação que promove
nessa Vara, em face do cer

tificado pelo Oficial de Jus

tiça, de que o Sr. JACQUES
SCHWEIDSON se encontra
em lugar incerto, no estran
geiro, requer a V. Excia. que
se digne de ordenar a expe
dição d9S respectivos editais
de citação, para os devido"
fins de direito. N. Têrm03
P. Deferimento. Florianópo
lis, 2 de mato de 1960. (AssI
nado) Antônio Niccoló Gríl-

EDITAL DE CITAÇÃO, QOM
O PRAZO DE TRINTA DIAS

de interessados, ausentes,
incertos .� desconhecidos terímento. Ti'jucas, 29 de

Junho de 1957. (ass) Roberto
Pedroso - Assistente". Em
dita petição foi exarado o

seguinte despacho, - "R,
HOJE. A. à conclusão. Tiju
cas, 11-7-1957. (ass) Oarlos
Temes - J. de Paz, no êx).r�
cício do cargo de J. de Direi
to". Conclusos os autos 'foi
exarado o seguinte ãespa
cho: - "Designe o Snr. Es
crivão dia e hora, no local do

Supte. imediatamente entrou
na posse do terreno acima e

a vem exercendo, como seus

vendedores. mansa, pacífica
e ininterruptamente, sem

qualquer oposição. Que, as

sim sendo, estando como es
tá o Supte por compra, na

posse mansa, pacífioa e inin

terrupta do terreno' acima,
há mais de 30 anos, tendo-a,
como os antigos posseiros.
como sua cultivando-a' etc.,
quer legitimá-la, agora, nos

termos dos arts. 550 e 552, do
Código Civil. Nestas condi·
ções, requerem os 'Suptes. a

V. Excia. que, na forma do
art. 455, e seguintes do C.P.C.
se proceda em dia, hora e

local que forem designados,
com citação préVia do Exmo.
Sr. Dr. Promotor Público pa
ra todos os atas do processo.
dispensando-se a citaçãó do

Serviço' do Patrimônio da
União, em face da Jurispru
dência do Egrégio Supremo
Tribunal Federa1, a Justifi
cação inicio litis, com o de
poimento das testemunhas
abaixo arroladtll.s que com

parecerão independente de

intimação! feito o que, julgue
V. Excia., por sentença a

justificação, mandar citar,
por editais no prazo da Lei
os herdeiros e interessados

para que surta seus devidos
e jurídiCOS efeitos. Citem-se,
por mandado, os confrontan

tei! conhecidos do imóvel;
por edita�s, com o prazo de
trinta dias, na forma do ar

tigo 455, § 1.0, do Código de
Processo Civil, os interessa
dos incertos; pessoalmente,
o Dr. Representante do M.

Público nesta Cidade; e, pOli

f)recatória, a ser expedida
para o' Juizo de Direito da
La Vara da Comarca de Flo

rtanópolis, Q Snr. Delegado'

O Doutor Manoel Carmona
Gallego,/ Juiz de Direito da
Comarea de Tijucas, do Es..,
t,ado de Santa Catarina, na

forma da lei. etc....
FAZ SABER

a todos quantos o presente
edital de citação de interes
sados auséntes, incertos e

desconhecidos, com o prazo
de trinta dias, virem ou dele
conhecimento tiverem, que
por parte de LEODOGERO
FANCISCO DA CUNHA e sJ
mulher, lhe foi dirigida a pe
tição do teor seguinte: -

"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca de Tijucas.
Leodogero F r -ao n c i s c o da
Cunha e sim. Lindomar da
Cunha, brasileiros, casados,
operários, residentes em ,Tim
bé, desta Comal'ca, vêm com

o devido respeito a V. Excia.
por seu assistente' qúe' esta
subscreve, brasileiro, casado,
solicitador, inscrito ;na O. A.
B" secção dêste Est�do, que
recebe as citações à rua Fe

lipe Schmidt n.o 52, em Flo

rianópolis, expôr e requerer
o seguinte: - Que, há mais
de 30 anos, entrou na possa
de um terreno, por compra,
ao Sr. José Batista da Cunha
e sim. Albertina Pulcena da

costume, para a justificação,
feitas as devidas intimações.
Tijucas, 12-7-1957. (ass) Car_
los Ternes ---, J. de Paz, no

ex�rcício do cargo de J. de
Direito". Feita a justificação
foi proferida a seguinte sen

tença: - "Vistos, etc... Jul
go por sentença a 'justifica
ção retro, pro.cedida nestes
autos de Ação dé Usucapião
r e que rida por· Leodogero
Francisco da Cunha e sua

mulher Lindoiliar da Cunha

, Cunha, sito no "Timbé", Mu- incertos e, pessoalme'ilte, os

niiCÍpio de Tijucas, desta Co- confrontantes pãra, se qui
marca, com 277 metros de serem, eontestar a presente
frentes que faz e Leste, com ação de usucapião, no prazo
Jacinto da Rocha Guedes da lei e a seguir até o seu

tendo do comprianento para término, na qual se pede seja
os fundos, 700 metros, fun.., declarado o dominlo, dás
rlos faz a Oeste, com 167 me- Suptes. sobre o aludido ter
tros, no Travessão da Meta rena, prosseguindo-se, como

Estiva; extremando 13.0 Sul fôr -de Direito. Protes,ta-se
com Carmelinó' Canha, - nU- por todos os meios de prova
ma extensão de 132 metros e depoimentos pessoais de

para os fundos, fazendo um interessados e testemunhas
l'epiquete de 110 metros e, Dando-se à pres.ente o v!l,lol!
568 metros, com Antério Pe- de Cr$ 3,000,00 para o efeito
reira e, ao Norte, com Anas- do art. 49, do C.IP.C., com os

tácio Jorge de Souza. Que- o documentos inclusos, P. 'de-

CARLOS HOEPCKE' S. A. - Comércio e Indústria
Rua Conselheiro Mafra, 30 - Honcnépolis - Santa Catarina

,------' --

lugar do, costume, e, po'r có
pia, pubHoado UMA VEZ no

Diário da Justiça e TR:tilS
VEZES no jornal "O EstadoU
de Florianópolis. Dado e pas
sado nesta cidade de' Tiju
cas, aos desenove dias do
mês de agosto do ano de mil
novecentos e cin�oentã. e se

te. Eu, (I3.S8) Gercy dos An

jos, Escrivão, o datilografei,
conferi e subscreví. - ;IseI\to
de selos por se tratar de
Assistência Judiciária.
(ass)

Manoel Carmona Gallego
JUIZ DE DIREITO

Está conforme o orliglhal
afixado na sede dêste Juizo,
nó lugar do costume, sôbre
o que me reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão.

Gercy dos Anjos

ALUGA-SE
C A S A

Aluga-se uma ótima

re-Isidência, com amplo quintal,
próxima a Escola de Apren
dizes Marinheiros, no Es- I

treito. Tratar com o sr. Vi
riato So?res pelos telefones
29-19 e 35-01.

Manoel Carmonà Gallego
, JUIZ DE DIREITO
Está conforme Q orilginal

afixado na sede dêste Juizo,
no lugar do costume, sôbre
J que me reporto e dou fé.
Data supra. O Escrivão.

Gerey dos Anjos
.

'MISSA D E 7.0 D I A
Xavier Rebelo'

Espôsa, filhos, genros, noras e irmãos do saudoso ex

tinto, aind'a sob a consternação da sua inesperada perda,
convidam os ,parentes e pessôas de suas relações, para a

missa que, em intenção à sua boníssima alma, mandam
celebrar na Capela do COlégio Catarinense, às 7,10 horas
do dia 14 do corrente, e antecipam agradecimentos pela
presença nêsse ato religioso.

Francisco Teodoro Costa - Presidente

VENDE-SE· i AAI�_� Gum�:.! E
na

Duas Bicicletas,Monark. Prê-, ·Rua Max Schramm 155 Es-
ço de ocasião. 'Tratar à rua' ,treito.

'

Duarte Schutel, 42. I Tratar na Rua JÚliO!Mou-
ra. 19,

Mov.imentado Bingo no Clube Doze de Agosto
No Próximo Dia 20i Nos Salões do Clube Doze de Agosto, �ealizar·se·á \M'ovimentado BINGO Em Benefício do A silo de Orfãs. A Orga" <?

nilação Está a Cargo da Sra. Francisco (Anita) Grillo. (oopere (cm Esta Nobre (ausa e Passe Momentos Agradáveis Adquirindo, Des"
"_,�_�,__��","""."��.��",,,,,=,=ae Já, Seu CartãoI.�I;.',

j:.�;"'·jf,"::':\'_,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIES EM ELO HORIZO
13.150 'Kva foram instalildfts em apenas-_45 dias!
com a unidade "M-16" de 1 000 kw - 1250 KVA'montada em vagão para

transporte em estrada de ferro

DIESEL - 'ElÉTRICA sôbre TRILHOS
t �,.,-_

A g ,o r a e m B r a s i I i a
'ORCA DIESEL EtÉTRICA, UNI'DADE MU,,42 DA "ELECTRO M,OT�VIE DIVISION" DA GENERAL MOTORS

t

w

(Fator de potência do gerador - 0.56)

USINA PORTÁTIL GENERAL 'MOTORS

pronta para entrar em operação.

Fundação de concreto desnecessária

Departamento de Produtos Industriais

USINA MODELO MU-42 � DIESEL ELÉTRICA

GENERAL MOTDRS DO BRASIL S. A.
.con.cessionários para

São Caetano do Sul- São Paulo - Caixa Postal, 8200

Santa ·Catarlna· C A ,I L OS' H·O:E P C K E s/.
Associacão Calarinense de Medicina Normalistas calarinenses

t

E D I T A L
De ordem do Sr. Presidente, aviso aos Srs. Associados

que dentro de 4,5 dias será realizada eleições para delega
dos e suplentes de delegados ela A.C.M. junto a A.M-.B. em

número de 3 e para idênticos cargos para a Assembléia de

delegados da Associação Catarincnse de Medicina em

n.O de 27.
Os interessados terão 30. dias a partir desta data para

organizarem e registrarem as chapas na Secretaria da
A.C.M.

Florianópolis, 15 de maio de 1960

Ass, DANILO FREIRE DUARTE
SECRETÁRIO-GERAL

A V I S O
O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Ca

tarina leva ao conhecimento de todos os Contabilist5Ls dês
te Estado, e demais pessôas interessadas que por imperiosa
necessidade do serviço, o expediente externo dêste Regio
nal, no período de 9 a 31 do corrente mês, será efetuado no

seguinte horário: das 12 às 14 horas, de 2.a a 6.a feira,
a fim de que possa por em dia os seus serviços internos.

vão freinar
para o ensino rúral

RIO - O Conselho

Nacio-l
Familiar do município de

nal do Serviço Social Rural Lajes, estabelecimento de ní
de Santa Catarina comuni- vel médio que, em regime de
cou ao Conselho Nacional internato, aprimora a cultu

que vai firmar convênios pa- ra de moças procedentes do
ra a especialização de assis- meio rrual. Seu currículo, di
tentes sociais, treinamento vidido em três anos, compre
de professôras rurais e do ende, entre outras, as ser
pessoal de nível médio para guintes matérias; economia
auxiliar nos programas agro- doméstica, educação familiar,
pecuários. A primeira etapa elementos. de enfermagem,
da iniciativa será o aprovei- puerícultura; noçôes de so

tamento de uma construção ciologia e de serviço social
abandonada no município de rural, corte e costura e arte
Herval d'Oeste, onde instala- culinária.
rá um Centro de Treinamen-

to de Prof'essrôas Rurais des
tinado a complementar a

formação de normalistas is
to através de convênio com
a Campanha Nacional de
Educacão Rural.
Out;o ac6rdo será. assina

do com a Escola de Educação

Silveif'8 Lenzi
Fazendo parte da farta matéria que enchia pági

na da "A Gazeta" de ante-ontem, lá estava nova

mente um pretenso artigo, ou verbete, como deseja
rem, em defesa dos âeputtuio« Bráz e Búrigo. Para nós,
a coisa já passou das meâiâas, está enchendo, como
dizem os positivos. Como dissemos a sociedade e os

PQlítico de bom sendo, já jUlgara";_ êstes dois "aut€n
ticos petebistas, por dentro e por fora" (palavras do

verbetista ou articulista, como preferirem) . -Agora é
tarde.

---x---

Na mesma "Ã. Gazeta", uma nota diz respeito a

uma reuni'ão do Secretário do Trabalho, Sr. Lerner Ro
drigues, com os guardas de trânsito da Capital. Após as

gentilezas trocadas - abraços, cafezinhos, etc ... , fi
cou resolvido que os ditos abnegados do trânsito irão

"trabalhaI' de mangas arregaçadas", com o apóio to
tal do Sr. Secretário.

Só agora é que a Secretaria do Tarbalho está pen

san�o no caso! a que adiantará, Sr. Secretario, resol
ver o problema do trânsito em Florianópolis - o que
acreditamos muito difícil, se os "abnegados" ,guardas
ganham uma ninharia que mal dá para o café da ma-

,
nhã! Suas famílias -estão à míngua, 'e o pior é que tõ-
--- '

da a estrutura do Serviço de Trânsito está esbodeçaâa,
esirançaltuuia, desprestigiadja, sem direção e orienta
ção! Falar com os guardas não adianta Sr. Secretário,
fazer demagogia também não. O que adianta, é rees

truturar o mal fadado Serviço de Trânsito, e olhar me
nos para a política e mais para os homens - guardas,
que o compõem.

---x---

o Sr. Ademar de Barros, continua inabalável em
sua decisão de permanecer candidato à vice-presidên
cia, digo, à presidencia da República. Em declarações,

_"
disse peremptõríamenter "Não desistirei de minha can- ,

didatura, mas apoio o Sr. Joã'o Goulart na sua posi,-
cão",

---x---

-- :o:--
Juan Cardero tinha sido

roubado no bonde. Levaram

a Sua carteira com' 900 pese

tas, seu pequeno ordenado;
zom o qual sustentava sua

mãe. Alguns, dias depoís re-

. , cebeu de volta a carteira, o
A Rádio ouaruía - que 1 dinheiro e mcís 100 pesetas,

ontem comemorou a pa�s�-, acompanhado de um bilhete,
gem do seu 17.° aniversano

di
.

a' "Lendo a carta de
,

h
. que lZl •

- lançarà oJe. u,m. novo pro- tua mãe. que se achava den-
grama de audítóno, no ho-

tI'O da carteira verifiquei
rário de 20 horas.

que és pobre e aínda 'a "sus-

Produzido e apresentado tentas. Incluo 100 pesetas
pelo locutor PAULO'MAR- para ela. Também, tenho

TINS, a nova audição focall- mãe".

zará -em sua estréia os can- -- : e: --

tores Helena Martins, Dilzo Uma criança quebrou um

Silveira, Duo Limoense e o ebjéto das relíquias de sua

Trio Cruz de Malta, além de mãe, que havia pegado sem

várias brincadeiras e prêrfifios permissão. Não escondeu o

para o auditório. que fez e trouxe os cacos a

Tambem o "cast" de rádio sua mãe com grande receio.

teatro da Pioneira estará Esta lhe disse: "Não impor
participando do programa ta, querida, desde que não

Paulo Martins, interpretando quebres o meu coração".
"script" humorístico do pro
dutor conterrâneo G, Mar-

_--

J
'

t'v1A[)[(R.AS PARA
..

CONSTRUCÃO
IRMAOS BITENCOURT
(AIS B",0,,"6 ' 'ONE .OO?

"",TICO OfPÓSITO OA"'IA.�'

VENDE-SE
Duas Bicicletas Monark. Prê

Ç'o de ocasião. Tratar à rua

Duarte Schutel, 42.

Hoje, na GUARUJÁ
Programa
Paulo Marfins

Na inauguração das novas instalações do Bar do

Querência Palace Hotel, quarta-feira à noite, houve
grande mooimerüação, Entre o borborinho, o vai-e-vem
dos que chegavam, dos que se locomoviam, empu
nhando taças, copos, em atitudes gentilescas, em um

dos cantos, afirmava-se uma mesa mais mooimentaâ«
ainda. Predominava na conversação um celebre pro

fessor, tido como espirituoso e palrador. Os ,convidados'
penetravam na recinto com suas senhoras elegantes,
daquela maneira como só sabe comentar o Zury Ma

cado. Em certa altura, diz um dos convivas:
- Olha o Wolney!
_ Que1n, quem, - vira-se o "professor", dizendo, o

vice-governador já vitorioso?
_ Não, o Wolney garção, arremata o interlocutor,

sequioso por uma nopa dose de Whisky.
________'�'.-;;;..,--_-------------... ques{

4.:.,--'

,,�..� .: '

seguinte; "Maria, a mãe de

Washington". Êle também

era uma honra para sua mãe

e para Deus.
__ ;0;--

A pequena Margareth re

cebeu uma lição para fazer

em casa, tão difícil que nem

a própria mãe soube resol

ver certo. No dia seguinte
veio com "nota insuficiente".

A mãe ficou triste, mas ela

ia consolou dizendo; "Não te

'aborreças, mamãe, as outras

mães também erraram a

conta".

por Walter Lange.
N.o 153

estas palavras: "Seguramen
te o amor de mãe é a mais

p�ra �pressão da bondade,
da ternura e do cuidado de,

Deus Que a humanidade [a
mais viu. Está íntímamente

relacionado com o amor de

Deus por nós".
-- :0:--

(Por falta de espaço não

foi publicado no dia apro

priado, isto é "No Dia das

Mães").

8 de Maio. "Dia das

Mães".
O milionário americano A.

Ross estava ameaçado de fi�

car cego. Certa mãe lhe es�

creveu : "Estou pronta a lhe
oferecer uma das minhas

vistas. Em compensação peço

que se encarregue da educa

ção do meu filho. Sou pobre".
Durante algum tempo nada

mais soube do milio_rio
considerado como um esqui
sitão. Agora ela foi notíeíada
de ter o mesmo falecido ten

do deixado para ela toda o

sua imensa fortuna.

--:0:-
Urn bom filho chegou-se à

Diógenes e lhe disse: "O que
devo fazer? Minha mãe está
inconsolável porque fez on-

;0; --

Escreve N. H. Griommett;

"Há umas palavras das quais
não me esquecerei jamais.
São as que mníha mãe repe

tia, noite após noite, ao se

despedir de mim; "Deus te

abençoe, meu filho".

tem 70 anos". "Oh, respon- ,-'- ; o; --

deu o filósofo, "mostre-lhe São de James R. wadswortn
uma alegre octogenária".

-- :0:--
A Bíblia se refere à muitas

mãe-s. Eunice e Loide, mãe
e avó de Timóteo, que lhe
ensinaram as Escrituras cê

do, na sua infância. Houve

Ana, mãe de Samuel, que
prometeu a Deus o seu tm{o
antes de nascer. Isabel, mãe
de João Batista., que dedicou
também a Deus o seu filho.
E Maria, mãe de Nosso Be

nhor Jesus Cristo, que a êle
deu o mais acurado ensino

religioso conhecido em seus

dias. Foi fiel até ao ponto de

acompanhá-lo ro cruz; uma

das primeiras a chegar no

sepulcro e a esperar no ce

náculo pela promessa do Es

pírito Santo. - Escreve Hal
James -Bonney Jr.; "Preste
mos homenagem a multidão
de mães, conhecidas somen
te de Deus e cujos nomes es,

tão escritos no livro da imo!

talida,S!_c:;,,_ que .encorajaram
seus filhos a buscarem a

Jesus para a sua salvaçãõ e
,

bençãos celestiais.· Bem-aven
turadas as mães que buscam

para si mesmas êste poder e

tão iniciam os espíritos in
fantis nas veredas gloriosas!
Entre os que neste mundo
são chamados bem-aventu-

Pregador Am�ri·
cano visitará a

Alemanha
rados estão as mães cristãs.

(FJA) _ O Evangelista
Elas oferecem ao seu Salva- Graham visitará a
dor o sacrifício de seus filhos

Billy
Alemanha Ocidental .. para

bem instruidos na arte de .

uma campanha evangelístlca
no outono de 1960. Em res

posta ao convite feito pela
Aliança Evangélica, êle fa

lará em Essen, Hamburgo e,

Berlim, em setembro.

amar e servir".
-- :0:

Escreve Elsle B. Byers,
Nova Escócia; "Visitei certa
vez o lar de uma senhora,
mãe de cinco filhos, que es

tava atarefada lavando a ca-

sa. Disse-lhe eu; "A senhora
deve ter muito trabalho para
conservar êste assoalho tão'
limpo." Ela levantou a cabe-

I

ça, olhou para mim e respon- :..")..
deu: "Tive que aprender a '\h
não olhar para o ·chão. 'Para ' ftj
er uma benção para os meus

I

c:::
filhos resolvi não ser re13-
mungona e pensar em coisas
mais importantes do que a

sujeira". Os seus olhos bri

lhavam, sua face irradiava
todo o amor que tinha por
eus filhos e por todos que
a cercavam".

VENDE-SE
PREÇO DE OCASIÃO

Um quarto de casal

estado de novo.

Tratar à rua Araujo Fi

gueiredo n.? 21 - NESTA

em

-'"'r- -- �.- "-- ---

LEIA
Panoram
A REVISTA 0.0 PARANÁ

em tôdas as 'bancas

Lecionam-se
Inglês, Português, Latim

lo'rancês e Matemática, pa
ra alunos do curso gina
sial.

Preço por hora: Cr$ 150,00

(aulas individuais)
Procurar pelo fone: 2536

._ :0:--
O epitácio sôbre o túmulo

de GeoJ'lge Washington' é o
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"O��ESTADO" COMEMORA O SEU ANIVERSA'RIO
Redatores e Operários Cong,'alulam-se em festiva Churrascada - Osvaldo Melo, Ylmar Gastão de Carvalho e Renato Ramos da SII
va, Além do Nosso ,Diretorr dr. Rubens A. Ramos, os Oradores do Acontecimento. - rr41 Anos de Bem Servir e Informar".

sembléia Legislativa, que
naquela mesma manhã ha
via inserido em ata um

voto de congratulações pe
la passagem de nosso ani
versário.
Renato Ramos da Silva

em nome do candidato Cel
so Ramos, e falando co

mo Coordenador Geral da
Campanha do candidato
pessedista ao Govêrno do
Estado, agradeceu tudo o

que "esta equipe dedicada
faz para auxiliar o esfôrço
dos que querem uma San
ta Catarina mais próspera
e mais desenvolvida", e elo
giou sobremaneira a qua
lidade desta fôlha, "que
tem à sua frente o maior
jornalista de Santa Cata
rina" e uma equipe de co

laboradores ,e redatores on

de pontificam os valôres

novos esperança de um
melhor futuro para tôda a
comunidade.
Agradecendo as manifes-

_ tacões, nosso Diretor, em

brilhante improviso, disse
que muito do que se fazia
era devido a cooperação
que sempre recebeu do po
vo de Santa Catarina em

geral e do florianopolitano,
em particular. Falou dos
altos objetivos que sempre
o nortearam a seguir uma

politica de imprensa ho
nesta e sadia, "sem súbi
tos desenvolvimentos nem

empurrões misteriosos" e

encerrou por afirmar, que,
não obstante ser a fôlha
de pagamentos curta e mo-

.

desta, todos estarão per
feitamente satisfeitos a

partir de 3 de outubro de

19601 ao vêr coroados os

sacrificios e lutas de lon
gos anos, com a eleição
Celso Ramos ao govê
do Estado.

PRESENTES

Além de todo o corpo
redatores e pessoal de o
cínas, estiveram presen
os srs. dr. Paulo Bauer
lho, diretor da Caixa Ec
nômica Federal de San
Catarina, dr. Renato !la
mos da Silva, Coordenad
Geral da Campanha
candidato Celso Ramos
que ali o representava'
CeI. Ruy Stockler' de So�
Contribuiram para a fes
para a qual não foram fe'
tos convites especiais,
f i r mas Germano Ste'
Sylvio Orlando Damlan]
Schnoor e Casa Savas.

'

Dois aspectos da ctiurrascatia comemorativa do 47° aniversário desta [ôlh.a. Pelas
tatar que não houve falia de apetite... DISCURSOS
Comemorando, como em ocorreu num ambiente de O primeiro a ter a pala-

todo 13 de maio do ano, perfeito entrosamento en- vra, por sugestão do [or-
mais um aniversário da tre todos, chefes e subor- nalista Lázaro Bartolomeu,
rõlha lider da imprensa dinados, como que a con- foi o nosso velho colabo-
barriga-verde, reuniram-Se firmar aquilo que nós. de rador, que viu inclusive o

na Churrascaria São Jorge "O ESTADO", viemo-nos nascimento do jornal, Os-
o corpo redacional e o ope- batendo em nossa luta díá- valdo Melo. O "vovô de
rariado dêsse jornal, a fim ria e sem: esmorecimentos: O ESTADO", como foi ca-

de participarem de uma a perfeita igualdade entre rinhosamente chamado, íní-
suculenta churrascada ofe- todos, a democracia exer- ciou seu breve e brilhante
recida pela direção para cida no seu sentido mais improviso relembrando o

I saudar o evento. A festa alto e nobre. surgimento do diário que
viria, anos mais tarde, a
liderar a imprensa de San
ta Catarina. Falou das di
ficuldades que existem pa-,
ra fazer um bom jornal em
nosso ambiente, semi-pro
vinciano, e terminou elo
giando a direção, na pes
sôa dos jornalistas Rubens
de Arruda Ramos e Domin
gos Fernandes de Aquino.
Ylmar Gastão de Car

valho tomou a palavra, a

seguir, para trazer a men

sagern da bancada pes
sedísta com assento à As-

fotos poder-se-á cons-

Todos confraternizaram-se na churrascaâa do 47° aniversário. Na foto à esquerda notamos, em primeiro
plano, o encarregado da limpeza do jornal, e mais' atrás, o dr. Paulo Bauer Filho, Cel, Ruy Stoekier ele

Souza, dr. Rubens de Anuda Ramos e o [or. Paulo da Costa Ramos.

Na Assembléia leglslativa:
tóríos das firmas anúncias
de cem cruzeiros, e que a

tualmente, contratos de'
dez e quinze mil cruzeiros
são feitos por telefone, ca

racterizando, êsse aspecto,
a força que o rádio vem

tomando junto aos anun
ci" nt es, que julgam êsse
veículo como força pode
rosa junto a uma Iegfáo de
ouvintes que tende a au

mentar.
Finalizou por cumpri

mentar o dinâmico e ex

periente Acy Cabral Teive,
diretor da Rádio Guaruj á,
estendendo os cumpri
mentos aos locutores, fun
cionários, operadores, ci
tando o nome do dr. Ader
bal Ramos da Silva, ho
mem sensível a tudo o que
diga respeite à imprensa e

ao rádio, sua constante a

tenção no sentído de �tl1,r
a emíssõra em referência
do Que há de mais moder
no e atual no setôr da fm
prensa falada.

O sr. Dib Cherem con

gratulou-se, na qualidade
de representante da capi
tal, com a passagem da
data natalícia de O ESTA
DO' e Rádio Guarujá, di
zendo de suas ligações es

ti eitas com esta última,
acentuando o poder do bi
nómío imprensa e rádio na

vida de uma comunidade,
e Que constituiam, no ca

so em tela, um elo de ad
miração e aprêço

. Disse, o orador, do rádio
como fator de progresso, e

que a confirmação disso
'era o prestígio junto aos

anunciantes. Realçou a po
sição dessa emíssôra, nes

ses dezessete anos de íní
terruptos serviços ao pú
blico, dentro de um gaba
tados à coletividade, en

rito do mais elevado e só
esta sorna de serviços pres
grandecía a Rádio Guaru
já aos olhos dê todos.

"O ESTADO F. C. X
RÁDIO GUARUJÁ

Dando continuidade às
festividades de comemora

ção pela passagem de suas
datas natalícias, (JS grê
mios desportivos de O ES
TADO e da Guarujá, hof',
às 9,30 horas eretuarã«
encontro no Estádio Adol
fo Konder, na Rua Bocaíu-
'la.

(Coni: da 1a. pág.)
mais brilhantes homens de
imprensa de Santa Cata
rina. O sr. Waldernar Sal
les, em aparte, registra
que referido jornal é o
mais antigo de Sar ta Ca
tarina, possuindo larga
fôlha de serviços ao Parti
do e ao' povo, sendo um

verdadeiro pioneiro da im
prensa.

.

Florianópolis, Domingo, 15 de Maio de 1960

Loteria do Eslado de Santa
EXTRAÇÃO DO DIA 13 DE MAIO

6.481 Cr$ 500.000,00 JOINVILE
5.610 crs 50.000,00 HERVAL D'OESTE
2.013 Cr$ 30.000,00 LAJES
3.196 c-s 20.000,00 BLUMENAU
3.534 crs 10.000,00 FLORIANóPOLIS

O de p u tado Orlando
Bertoli, também 'Jornalista
e diretor do jornal, apro
veita o ensejo para exter
nar votos de felícídades
não só ao diretor de O ES
TADO, mas 'a. seus redato
res, colaboradores, colunis
tas, pessoal das oficinas, e
a todos, enfim, que com

põem a equipe dêste ma

tutino.
O líder do PTB, sr. Evi

lasio Caon, por sua vez,
em nome da' bancada que
lidera expressa suas felici
tações a O ESTADO, afir
mando Que defende a fô
lha oue

"

trabalha em prol
'!i-e um partido ou Iígada a

grupos nacionais, mas nao
a imprensa subvencionada
pelo capital estrangeiro.
O sr. Jota Gonçalves pe

de, então, ao repórter par
lamentar que transmita,
pessoalmente, à direção e
demais componentes da
equipe de O ESTAIJO as

congratulações da bancada
do PSD na Assembléia Le-

19iislativa, extensiva ao sr.
Aderbal Ramos da Silva,
proprietário desta fôlha.
Aludindo ao aniversário
da Rádio Guarujá, sôbre
o aue a bancada requerera
à Casa expedição de um

telegrama de felicitações à
direção da emissôra, a pio
neira da radiofusão na ca

pital do Estado, o repre
s;�ntante do PSp joinvil
I e n s e, d e c 1 a r ou sua

qualidade de radíalísta, pe
lo que manifestava seu

júbilo pela efeméride. O
sr. 'Wa:ldemar Salles, em

aparte, solicita ao deputa
do Dib Cherem, -mtígo co

laborador. da emissôra, que
transmita as congratula
cões 'ela bancada pessedista
pelo transcurso, a .14 do
corrente, do 17.0 aniversá
rio da Rádio Guaruj á.
O sr. Jota Gonçalve..;, dis
correu sôbre a imporUl.n
cia do rádio, atualmente,
recordando-se.· dos tempos
em que ia p.edir nos escri-

.'. BBASlL� 1960 '

(QJ1Ínta de uma série)
Paulo da Costa Ramos I'

Uberlândia - e a Simpatia de uma Cidade
O Trêvo Que não Vimos e a. Ponte Que não
Está Pronta -Itumbiara: Far-west em Goiás

Há também ótimos e gran
des colégios, um intenso
comércio e aquela ativida
de que caracteriza tôdas as
cidades da .região.
É o progresso.

futebol oficial, quadras de
basquete e de valei, e uma

praia. artificial, compõe o

seu patrimônio. E, em

construção, um ginásio que
posteri.ormente r e uni r á
num só edificio tôdas as
atividades do clube.
Isto é. riqueza.

SIMPATIA

Uberlândia antes de tu
do, é uma cidade simpáti
ca. E isto é importante. Há
cidades que são muito bôas,
muito confortáveis, muito
bonitas, muito limpas mui
to muitas coisas; mas não
servem. Se fôssem pessôas,
dír-se-ía que "não se vai
com a cara delas". .Pois
Uberlândia encontra-se jus
tamente no' caso opôsto.
Não me perguntem porque.

É simpática, e pronto!
.

Zenhor Tirretor.
Eu estar te recrezo te um temorrato berecrínaçer

nos citates ta Zul ta Estade, to zona zerrana e ta Va·

le ta Idajai. Serria popagem e serría mendírra t01

mais esgandalozes tizer que os ;otovia te Sante Ca·

drin som sadisfatórria. Zenhor tirretor: os rotovía ti

Sante Catrin nom som satisfarria! O cauza tisso é qUI
essos rotovías estam opessoletas, estam superratal
estom xá andem. Equicepizionalmende, o Iígaçom tI

Plumenau a Idajai, zem condal' uma bequena dr!'

chinha andes te Caspar, estar fertateiramente mal'

ravilhosso. Zómende esse drechinha. Tudo mais esta

esdradinha mísserrárel, sem bafimendaçom, xeinba
te petras, que nem as verso ta Garlos TrumoJU �

Antrate.

Tepois te zof'rer tolorrossarnende como se minba
fígada, minha gorrazaçorn e as outros órcãos ta in

derríor, esdívezern num liguitificator, eu gonzegui teso

canzar no citate .te Griziuma. E eu ler, na hodel. na

jornal ta todor Bimendel, um etttorrial ta zenbor
Varraco Quimarrães, que estar um crassa pujançoJJ1
te zaco! A zenhor Varraco tiz dexdualmeride que 9

zenhor Pornhausen fez aperdurra te estratas na Esta'
de inderra nas tirreçons dadas. A zenhor Varraco rJ

nom estar' um fissionário imbenidende, estar uJU eX"

dromisda ta temacogia eleidorral, que bredente lutl'

priar e encanar e misdivigar' o opiniom ta bofo arteira
to noza derra. Em madérria te rotovia a zenhor por'

nhausen no atiminisdracom parrica-ferde, foi u)1J
, .

. sel
fertaterro fragazo, uma zerro pem retondinha. TI� ra'
a condrárrio nom zerrá zusdendar um grante mendll

t
hisdórriga? A zenhor Varraco tevia madar o gobra

I

mosdrar a pau como tizem humorrisdigamente 8l
"" ,

• pOI'
goIano: tevia indigar os estratas que a zenhor

.

nhausen gonsdruiu com o guilomedn'!gem pem esb:
,

.7ft.
civigade! Zape bor quê, zenhor tirretor? Bar que

�
mende com .estratinha gonsdruida na pabel ta jOI�e'
ta estimade e deférras gortial rodar Bimendel, a

nhor Pornhausen nom voldarrá. . .

'!Il9,
I. I

O publicaçom tos mot�stas opisservaçons a�1 on
serrá adenzionamente consiterrada por guem raplsc
este pilhedinho.

O TRÉVO

Embora a funcão precí
pua de um repórter seja a
de se manter de ôlho vivo
em tôdas as ocasiões, devo
confessar que sempre fui
muito chegado a um bom
cochilo. Em Uberlândia
nos preveniram que havia
entre arruela cidade e

Itumbíara um belissimo
cruzamento de estradas com

trêvos, viadutos e tôdas as

outras sutilezas rodoviá
rias imagináveis. Poãs não
as ví. Contou-me o dr.
Ivanildo Pôrto, companhei
ro de viagem, que era como

se estivessemos numa high
way americana. Carros

surgindo de .todôs os la
dos,

.

cruzando-se ora por
cima, ora por baixo, numa
das mais .bem ordenadas
confusões que já vira.
Faço minhas as suas pa

lavras.

O OUTRO

Mas isso é só o um. O
outro - preparem-se - é
várias vêzes superior a ês
te; instalado em um edí
ficio próprio, tem três an

dares, do mais requintado
luxo e bom gôsto, com

preendendo bares, boite, bi
bliotecas, salão para fes
tas americanas, e uma sé
rie de coisas eleboradas
com o objetivo único de
proporcionar o máximo

confôrto possível .ao feliz
associado.
Perguntar-rne-ão porque

me demoro em citar clu
bes quando há outras coi-
-sas maís dignas de serem

observadas. Mas, no caso

particular de Uberlândia,
nada seria melhor para
dar uma idéia do nivel
econômico e social da ci
dade do que êsses clubes.

RIQUEZA

Há, naquela cidade do
Tríangulo Mineiro, dois
clubes como não o imagi
nariam os mais penhas
quentos e dunescos incor
poradores desta suave capi
tal. Um não obstante fique
à beira de um rio, chama
se Praia Clube - eterna
frustracão dos mineiros!
- e tem gabarito para ser

colocado em qualquer 10-

Gal e em qualquer socieda
de dêstes brasís afóra.
Canchas de tênis, salões de
bilhar, piscinas, bar, sa

lões de dança. campo de

'Entrevista' Com
D. Felído
Por motivo de fôrça

maior não nos foi possível
publicar a entrevista que
o Bispo Auxiliar da Capi
taL D. Felí:cio da Cunhn
Vasconcellos, concedeu pa
ra êste jornal. Esperamos
iJ�serí-la na próxima ter
ça-feira, dia 17.

O RIO PARANAIBA

Dizer qUe os rios são bo
nitos é lugar comum. Mas
êsses ,rios do planalto são,
de fato, os mais belos que
encontrei. O Paranaiba na

da fica a dever ao seu com

panheiro Grande. Com uma

vegetação exuberante a lhe
limitar as margens e com

uma agua surpreendente
mente clara êste forma
dor do paràná faz jús ao

bonito nome que tem. O

qUe não é bonito no rio é
a ponte, que, na falta de
outra (que está sendo· ul
timada) serve a trens e a

automóveis.
Do outro lado do rio está

Goiás, um estad{) qUe nas

ce com o Brasil novo, o

Brasil novo, o Brasil de
1960. E a primeira cidade
em que se passa á Itumbia
ra a mais legitima txpres
sã� do faroeste brasileiro.
Terça feira conversaremos
sôbre ·ela.
Bang bani

R E T R E T A
Hoje, às 19 horas, no Jardim "Oliveira Bello", a So

cied'ade Musical "Filarmônica Comercial", realizará re

treta, obedecendo ao seguinte programa:
Primeira Parte

IDALICIO PIRES - Dobrado d Pelaio Mendonza
ALIPIA - Valsa de Alipio Vieira
SWEET HAWAIAN CHINES - Fax Trot

GOSTOSO - Maxixe de Maio Zan

VILMA - Bolero de Vespaziano Souza
DIONISIO GILBERTO - Dobrado de Durvalino F. na

Silva Fritz F1i(tnz

Segunda Parte

ALIJúCI -Valsa de Alípio Vieira
PISEI NA BRASA - Polk:! de Mario Zan
PULA A FOGUEIRA - Xóte de Vespaziano de Souza

RECORDAÇÃO -, Valsa
COMANDANTE PENIDO - Dobrl:l.ldo

Os edifícios já começam a apontar paTa os céus nesta
progressista �idcu:Z.e de Triangulo Mineiro

�,-,..- -i,
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