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rancls'cu �u �ul: Purto �afeeiro �e Santa �a
.

.Reunindo-se no Rio de Janeiro a fim' de apreciar a posição do pôrto de São
Francisco do Sul, em Santa Catarina, a Junta Administrativa do Instituto Bra
sileiro do Café aprovou a sua abertura, como primeiro pôrto cafeeiro em Santa
Catarina.

Justo ressaltar a atuação do Senhor Antônio Paschoal Apóstolo Chefe do
Escritório do LB.C. em Santa Catarina, pela sua firmeza e forte propósito de lu
tar pela justa solução dos problemas da cafeicultura catarinense. Para isto des
de vários anos, vem se empenhando numa campanha intensiva em nosso Estado
de orientação e de plantio racional da cultura cafeeira.

'

Não medindo esforços, o to Brasileiro do Café, bem aos, torradores, e à lavoura
Chefe do Escritório, Senhor corno Chefes de Serviço do cafeeira.
Antônio Paschoal Apóstolo, l.B.C., para visitarem San- A vinda do CeI. Paula
mêses atrás convidou os ta Catarina e "in loco" es- Soares, Presidente da Jun-
representantes da Junta tudarem os problemas que ta Administrativa do I.B.C.,
Administrativa do Institu- mais diretamente atingem muito colaborou para que
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Elogiada democrcr
cia racial Brasileita

Chegou ao Rio, no navio britânico "Aragon", o Sr.

Godwin Alaoma Onyegbula, runcíonárto 'nigeriano que veio
realizar estudos preliminares que antecedem a criação da

representação diplomática na Nigéria no Brasil, tão logo
seja reconhecida a independência daquele país africano,
em 1.0 de outubro próximo.

Elogiou o Sr. Onyegbu
la a democracia racial bra
sileira e o respeito que em

nosso país é dado à' pessoa
humana, sem distinção de
côr. E declarou-se muito fe
liz por ter sido designado
para realizar êsse trabalho
aqui.

O Sr. Onyegbula é diplo
mado pela Universidade de
Oxford e por duas faculda
des nigerianas, fala portu
guês e será o segundo se
cretário do Alto Comissário
da Nigéria no Rio e em São
Paulo.
Disse êle, ainda. que são

Eleicões ontem
•

no (ongo
um. paíe, mas um aglome
rado de países, habitado por
mais de 50 tribos que falam
diferentes, linguas e diale
tos. Entre os 110.000 bran
cos residentes no Congo há
a evidente preocupação
quanto ao seu futuro po'is
já, se evidencia a 9l}lda pe
muitos- dêles,

t

BRUXELAS, 16 (UP)
Trêa milhões de africanos
Irão hoje às urnas nas prí

. medras 'eleições do Congo
Belga. A campanha prose
lística se viu prejudicada
,pelas últimas violências e

derramamentos de sangue.
Governado como unidade
política pela -Bélgica, há 75
anos, o Congo Belga não é

o Sepultamento de Ali Khan: 5.a feira
PARIS, 16 (UP) - A família do Príncipe Ai Khan

concordou em sepultar o Príncipe no Oriente-Médio quan

do fôr construído um panteão, segundo o desêjo do fale

cido, que era membro de uma seita muçulmana, Enquanto
isto, o cadáver do potentado ficará na Vila D'Horizon, de

onde sairá na próxima quinta-feira. Não se especificou
ainda o lugar no Orierrte-Médío onde será sepultada. Pen
sa-se que será em Salânia, Síria, numa mesquita que o

Príncipe construiu há alguns anos. A modêlo Bettina, úl
timo amor de Ali Khan, continua dormindo em profundo
sono provocado por calmantes. Seus amigos informaram

qué num momento em que despertou, Bettina exclamou:

"Não há motivo para continuar a viver". Era sua ínsepa
rável companheira desde há cinco anos.

�
�. �

Numa rodinha, no dia 13, quando O ESTADO

contava tempo, alguém discorria sôbre as subtilezas e

dificuldades das funções do PUBLIC-RELATIONS. O
- /,. .

assunto voltou à baila, ontem, na redaçao, a proposr-

to de uma. solicitação do militar que, na Policia, foi

recentemente designado para desempenhar essas fun
ções na Corporação.

Conversa vai, conversa vem, nela envolveram

nosso diretor, para saber se .o jornal iria publicar. a
matéria que interessasse ao coman� .da Polícia.

Nosso diretor mandou rever os telegra..'1las, cabo

gra,mas, telefonemas, cartões e mens��.
ens recebidos

por ocasião do aniversário do jornal, para saber se

entre eles existia algum do ComandQ a PolICia ou do

seu PUBLIC-RELATION. Não havia. !

Então nosso diretor falou mais ou enos assim:
- Não faz muito, escrevi uma ca! ,como advo

gado, ao CeI. Simões. Não obtive resp\ a, muito em

bora a solicitasse. Relembro o fato ape para que se

compreenda que o Comando estava lI] CO
o necessit�-

do de quem o representasse nas r�'''CA públicas.
Criado' o care;o e nomeado seu ocu! este disso

nos deu conhecimento '_ o 'que divl '. Logo em

seguida, enviou-nos ur�a 'coluna �RO DO
s do C�

man,d�. Mas, com? _�stl:esSem?s �'ESTRE D de_ am�
versano, com a edlçao 'Ja na maqul' açao fOI
deixad,a para a próxima edição. C

public-relation, que nos pe,dira e

ciário permanente da Policia Mm

Corporação, não teve sequer a l�
as congratulações que enviamos i
do do seu 125.° aniversário, a 5 d;
por sinal, nem foram ,egradecid
cordialidade, do ut des ...
-

candidatos ao cargo de
Primeiro-Ministro da Nigé e

ria os srs. Alhàji T!tfewa
Batewa e Norandi Azikiwe.
Sôbre as relações comer

ciais Brasil-Nigéria, escla
receu que, em decorrência
do acôrdo a ser firmado,
seu país deverá importar
máquinas e aparêlhos edé
tricos de nossa fabricação.

São Francisco do Sul se

tornasse agora um pôrto
exportador de café.
Visitando o interior do

Estado, tomando conheci
mento na fonte fie origem'
dos problemas, .maís graves
que tocam ao café em nos

so Estado, tívemos no CeI.
Paula Soares um amigo e

um lutador. erri favor da
causa catarinense. '

Retornando, sábado últi
mo, de sua viâgem ao Esta
do' da Guanábara,.o Chefe
do Escritório Estadual do
LB.C. em Santa.Catarina,
Senhor Antônío Paschoal
Apóstolo, onde :1'0' trat-ar de
assuntos aclJ,Jiinistrativos,

trouxe-nos a: grata notíeía
da aprovação, dia 13 c;lo
corrente, por maioria de
votos, na Junta Adminis
trativa do Instituto Brasi
leiro do Café da abertura
do Pôrto de São Frartcisco
do Sul, CQmO pôrto auxiliar
de exportação de. Párana
guá, com uma cota de es

tocagem de 200 mil sacas
. de café.

Logo após a Junta Admi
nistrativa do LB.C. ter vo
ta d o favoràvelmente a

abertura do pôrto cafeeiro
de São Francisco do Sul, o

Senhor parcy Canto, nos

so representante na Junta
Admínístratíva, prestou à

imprensa as seguintes ãe
clarações:
"O Estado de Santa Ca

tarina __:_. disse __:_.' em con

sequência dessa. medida; fí
eou em igualdade de condi
ções com as demais unida
des' federadas que possuem
·seus próprios portos de em

barque.
"Além dêsse fator - adu

zíu - temos a ressaltar o

problema social que tal me
dida veio amainar, uma vêz
Que São Francisco do Sul
terá g r a n d e s u r t o
de progresso. Várias orga
nizações qUe se dedicam, ao
negócio do café irão alí se,

instalar e, portanto, nova

frente de receita proporcio
nará ampliação do mercado
de trabalho regional.

.

Ao CeI. Paula Soarés, ve
lho amigo de Santa Cata
rlna e ao representante de
nosso Estado perante aque
le colegiado do LB.C., dou
tor Darcy de Souza Canto,
pelos seus trabalhos em

prol da cafeicultura catari
nense as nossas felicitações
e os nossos agradecimentos.
Ao Senhor Antônio Pas

choal Apóstolo o nosso

aplauso pela sua eficiente
administração à frente do
Escritório Estadual do Ins
tituto Brasileiro do Café
em Santa Catarina.

- �K �u. �edem eI�Ucª�ões
HAVANA, 16 '(UP) - Já está pronta a resposta cuba

na ao protesto dos Estados Unidos pelos disparos reítos

por um patrulheíro cubano contra o submarino estaduní

dense. Nessa resposta, que deverá ser entregue dentro de

48 horas ao Embaixador Philip Bonsal, o Govêrno cubano

afirmará que os disparos .foram feitos em defêsa das águas
territoriais de Cuba. Ao mesmo tempo, reiterará que uni

dades da Marinha norte-americana violaram o limite de

três milhas das águas territoriais cubanas ao navegarem

dentro daquele limite com as luzes apagadas.
O comentarista José Par- prímeíre, que foi pôsto a

do Llada, que costuma re- piqUe em frente a Pusan,
fletir os pontos de vista do
Govêrno de Havana, insi
nuou ontem que navios da
Marinha dos Estados Uni
dos vêm realizando espio
nagem nas ãguas cubanas.
Disse que um dos submari
nos avistados fOI o "Ba:r;ra
cuda", afirmando, a seguir,
que êste submarino o se

gundo com êste nome, po
derá ter a mesma sorte do

II Não despenderia o Estado muito mais

papel, orientando a opinião pública sô
bre o congelamento daquilo que perten
ce ao processo circulante da economia
coletiva. Não gastaria exageradamente,
desprestigiando sua ,conclamada auste�
ridade de araque, detalhando criteriosa
e honestamente, datas, quantia e movi

mentação de depósitos, Trata-se, na es,

pécie, de lamentável complexo de ilegiti
midade. O govêrno receia críticas. Admi

nistração sem biombos e sem sombri

nhas, resguardando-lhe atos que, pela
própria natureza, devem, em boa ética
e como determina lei expressa, ter am

pla publicidade e permanente divulgação,
não 'desamaria, antes estimaria, em man

ter tão graves e delicados assuntos mui
to em ordem. Não encontramos razão,
nem justificativa, para a inovação de se

tornarem cada dia mais concisos e resu-

durante a guerra da Coréia.
O Dpartamento de Esta

do convocou o Encarregado
de Negócios cubano, Enri
que Pattersori, para pedir
uma explicação para o inci
dente. O Departamento as ..

sim agiu diante da infor
mação da Marinha, segun- ,

do a qual o patrulheíro
cubano fêz fogo sôbre o
submarino "Sea Poacher"
quando êste se achava mui�
to fora do limite de três
milhas das águas territo-

riais de Cuba. O Govêrno
estadunidense repeliu, tam
bém, a acusação de que os

Estados Unidos estavam
preparando p I a nos de
agressão ao País das Anti
lhas. A nota lamentou que
Fidel Castro tenha adotado
tal atitude depois do reite
rado desêjo dos Estados
Unidos de conseguir um

justo entendimento entre
os dois govêrnos, mediante
a negociação diplomática
normal.

No Processo Stocco
DEVERÁ SE'R SUBMETIDO AO EXAME PSIQUIÁTRICO

A vereda tomada pelos
defensores do Major Hamil
ton ,stocco, ou seja a de pe
dir um exame de sanidade
mental para o acusado, pro
vocou nova tonalidade no

processo. O pedido que foi mais ampla. Florianópolis,
autuado suplementarmente, 16 de maio de 1960. Asslina-
acompanhado de uma carta do Hélio Sacilotti de Olíveí-
ao advogado da defesa, Dr. ra, 2.° Promotor Público
Laertes Munhoz, escrita a em Exercício."
pedido, pelo Dr. Alfredo DR. ROMEIRO NETO
Oherem, dando o acusado Já se encontra desde a
com uma pessôa de "tem- manhã de ontem nesta Ca-
peramento epileptóide" foi pítal, o crimnalista Dr. Ro-
dado ao conhecimentó da meíro Neto. S. S. foi recebi-
Promotoria Pública, que na do no Aeroporto Hercílio
tarde de ontem, coneígnou Luz, pelos advogados assis-
o seguinte pronunciamento tentes e por familiares do
à respeito: "M. Juíz. Nada falecido Dr. Antonio Dib
opomos ao requerimento de Mussi,
exame de sanidade mental A nossa reportagem de-
do réu, apesar de profunda- verá manter um contato
mentado em documento / com o ilustre advogado e se
evidentemente de ravor.: possível provocará uma en-

J pois o Ministério Público trevista sôbre acontecimen-
tem interêsse em que a de- tos jurídicos de interêsse
êsa se exercite da maneira .

dos -:leitores.
'

ICARAí, 7 DE MAIO DE 1960 _ Res- a serem impulsionadas e dinamizadas
pondendo, _ faz pouco -, a uma inter pelo Estado, será honesto a Administra,
pelação, na Assembléia Legtalatíva. para ção congelar depósitos em bancos amí
a qual fôra convocado, sôbre as razões gos, - reservas . que deveriam ser íncor-,

por que os balancetes do Tesouro não poradas, imediatamente, ao fluxo e re

designavam os estabelecimentos bancá- fluxo da movimentação � criação de 1'1-
rios, onde o govêrno faz depósitos, és· queza, pela expansão da política. de obras
'clm'.eccu o ,Secretári(l.' da' Fazenda. do, �pá�í�s? Fj;sa' ganâ-ncia, semita, nu en1-f
'stredo de Santa Cataiina que assim quecimento de poucos, se reflete índes-,I ,

procedia para economizar papel. Para viávelmente, em prejuizo de nossas Co,

muitos, analisando a ocorrência na su- munidades. Estamos, ou não, na hora de

perficialidade, poderá ser chistosa a saí- honrar o voto, mudando, em outubro tão
da dó referido 'titular. Precisam, entre- calamitosa situação? A Indústria, o Co

tanto, os nossos concidadâos saberem mércío, a Agricultura, as profissões Iíbe.
que essa resposta encobria I, clamoroso raís, estarão, porventura, satisfeitas com

regime de favoritismo, Inaugurado no tão condenável arte de administrar?
Estado pela UDN. Não escondeu o mago Não? Então, cumpre-nos esclarecer que
das nossas combalidas finanças certo a iniéiativa não deverá ser deferida ape
natural acanhamento, tratando-se, co- nas aos partidos políticos e ao candidato
mo se trata, em caráter pessoal, de um oposicionista, ao govêrno, isoladamente.
homem decente e d� bem, em ,afirmar A reação pelo voto deverá partir de to

que a Administração não especifica os dos nós, de casa a casa, na integral COJIl
bancos onde são feitos os depositos, pelo posição do colégio votante, sem outras
fato. do Estado recolher o posso. suado preocupações que a de pormos paradeí
dinheiro apenas em dois bancos: - 1'0 a esses repetidos eseandalos, trans
o INCO (BANCO INDUSTRIA E CO· formados. em rotina. ,E a coisa por
MÉRCIO DE SANTA CATARINA S. A. - aí tanto não está em cheiro de santída-,
GRUPO IRINEU BORNHAUSEN) e o de que é o próprio gnvêrno quem a es

NACO SUL-BRASILEIRO, de Blumenau conde. Omite esclarecimentos, soterrado
Do. primeiro, o Secretário da Fazenda é pelo complexo de culpa, se ainda houver
um dos diretores; do segundo o é o prí- sensibilidade moral para tanto. Temos,
mngên ito do Governador. ou não temos, na área de maior densi

dade industrial (Joinville) racionamen
to de energia elétrica? Temos" ou não
temos, 250.000 crianças sem escolas?
Construímos, ou não, em um ano, pouco.
mais de 50 Km. de estradas de rodagem,
corrrando-as, pelas respetívas dotações
orçamentárias, as rodo.vias mais cara�
do país? Os Municípiós do interior SE!
encontr�m satisfeitos com a assistêpcia
hospitalar por parte do Estado? Com os

sucessivos' e irrespiráveis aumento.s de
impostos, e com a ,criação. de novas ta,'
xas, sob as mais bizânti",as e especiosaf:
designações? Será justo que se gravem a

Indústria e o Comércio com uma taxa de

Investimento, de cujo produto específico:
são retirados recursos para pagament(\·4
de abono ao funcionalismo civil e mili, 1
tar? É aceitável o habitual avanço no l
Plano de Obras e Equipamento, para do'(
mesmo. serem sugados recursos, igual- tj
mente específicos, em atendimento a,�1
despesas' de' outrás naturezas? E o siste-r�ma rodoviário

.

stadual, com polpudas

Iverbas, corresponderá, porventura, na.
sua completação, ao dinâmismo do

go-Ivêrno federal, nas rodovias-tronco, ain-,
da qUe respeitada a proporcionalidade de 1
recursos? O voto está ao nosso alcancE', 1D��e�os alistar o maior número, para ae, I
VICISSItudes do pleito: O voto é a arm(),�
decisiva e fulminante . de que dispõe o

cidadão nas democracias. Reflitamos um

po.ueo sôbre êsses aspetos. Fortaleçamos
em nossos espíritos e em nossas almas, a

rcação eleitoral de out,ubro contra o es�

petacular fracasso de inescrupulosa ad�
ministração, destituida, por completo, de
autoridade moral e ele elementar auto-

midos cs balancetes dO' Tesouro. Have

rá, porventura, mouro na costa? E óbvio

que o grupo do Sul-Brasileiro levou o

filho dO' Governador do Estado à dire-

ção do estabelecimento com o só intuito
de, por essa vb paternal de aféto, cana
lizar para si um pouco do mel que fluia.
sem concorrentes, para as arca.s do

INCO. Há, nisso, ressaltante paradoxo:
- por'mais que::. iniciativa privada
trabalhe, labute de sol a sol, aumentan,
do: portanto, com '0 volume da produ-
ção, a coluna ele despesas fiscais, maIs

empobrecem as noss,:s coletividades,
para expandir ainda mais a fortuna dc
um pequeno e privilegiado grupO' fie plu
tocratas oficiais.

Terá lugar em Londres e será a maior
do seu tipo no! mundo

crítica.

LONDRES, 16 (UP!) _

Realízar-se-á nesta cidade,
nos salões de Olympía, no

período de 25 de junho a 8
de julho do corrente, a Ex
posição Internacional de
Máquínas-Operatrizes.
O acontecimento, patro

cinado pela Associação dos
Fabricantes de Máquinas
Operatrizes, é considerado

o mais importante do mun
elo na sua esfera. Afirmam
os seus organizadores que
em nenhuma outra ocasião
se reuniu até hoje, sob um
único 'teto, Íiúmero tão
grande dI.' máqulnas-ope
ratrizes, enviadas 'por fa
bricantes de tôdas as par
tes do mundo, como as «ue
serão mostradas ao pÚblico.

ELEIÇÕES NA UNlliO CATARINENSE DE

Os meios unívereítáríos
da Capital, ontem, movi
mentaram-se com sentido
nas eleições para compôr a
nova diretoria da União Ca
tarinense de Estudantes,
órgão máximo do estudante
catarinense: .

Durante todo o dia cen
tenas de rapazes das várias
Faculdades circundavam o

prédio do Restaurante UÍlÍ
versítárío, ainda em cons

trução, concitando a votar
nêste ou naquele candidato.
Ontem, por volta das 9,30
horas já se conhecia o re

sultado, verificando-se a

Do Governador

ESTUDANTES:

Alianea Universitária
•

vitória, por larga margem
de votos, da Aliança Uni
vereltárta. (313 votos por
213) .

Assim, a nova Diretoria
ficou constituida da seguin
te maneira: Presidente, Do
mingos Augusto Gaio; Vice
Presidente D j aI m a B.
Duart:e; Secretário Geral,
Paulino Wantressen; Secr,e
tárío Auxiliar, Maria Apa
recida Freitas; Procurador,
Nereu do Vale Pereira; Sub
Procurador, Ralf Schmidt;
Tesoureiro Geral, Newton
Chaves; Tesour,eiro Auxi
liar, João Maurício D'Avila.

o ESTADO
A data de 13 do corrente, que assinalou a passagem

do aniversário do jornal O ESTADO, ensejou ao sr. Go

vernado.r do Estado, o envio, ao dr. Rubens Ramos, Diretor,
do seguinte des!Jacho telegráfico que, sensibilizados,'

agradecemos:
DR. RUBENS �RUDA RAMOS

NESTA
DIRETOR JORNAL O ESTADO

"

Queira aceitar com todos quantos trabalham
O ESTADO meus cumprirp,entos transcurso aniversário
e�se tradicional órgão nossa imprensa.

Cordiais saudações
HERIBERTO HULSE,
Governador; .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolís, (Terça- fei ra), 17 de maio de 1960

AGORA COM NOVA
EMBALAGEM

Aa Família de Maria Bayer de Amorim, convida os

parentes e pessoas amigas para assistirem a missa de 70
dia que mandarão rezar no dia 18 do corrente ás 7 horas
na igreja de Santo Antônio.

'

Desde já agradecem a todos que comparecerem a este
ato de fé cristã,

: CII•••O.""••�u••••••••••CII••••"••"",.""",""•••

! STUD�O JURíDICO I
• •
• •

: Advocacia em geral no Estado de :

'! Santa Catarina I
; Mauricio dos Reis - advogado :
: Norberto Brand -- advogado :
: �
• Correspondentes: Rio de Janei�o •

: São Paulo :
: Buenos Aires ,.
l Londres:
: Mah spricht Deutsch :
: English spoken :
• On parle trançais •

� Ed. StJI América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 ,I
-""••,,,,,..�_ _-- _ !

OSVALDO MELO

LAVAÇÃO DE CARROS - Já é uso, não deixando de
ser entretanto um abuso, o que se verifica diariamente
na Praça 15 de Novembro.

Ha ocasiões em que aquele principal ponto da Cidade,
transforma-se em garages,

Uma verdadeira lavandeira de automoveis e píges ser

viço a que inocentemente chamam de "passar um pa
ninho" ...

Eis aí um abuso que necessita acabar.
A Praça 15 não é tanque de lavagem de veículos.
A reclamação pela limpeza e higiene da Capital

aqui nesta coluna.
O resto a quem de direito, para não dar á cidade um

triste aspécto.
NOVAMENT� AS LARANJAS, PINHõES E AMEDOIM

- Nas esquinas das ruas principais, junto aos cinemas e

até na Praça 15. I

Balaios, sacos de aníagens, etc, com laranjas, pinhões e

amendoim.
As cascas são jogadas nas calçadas.
Quando a gente chama a atenção dos vendedores re

cebe resposta malcriada. De quem vende e de quem com

pra.
Uma verdadeira lavanderia de automoveis e jipes ser

da de multa, poria côbro a esse pouco caso, que Se -repéte
lodos os dias e todas as noites.

Se a coisa continuar, assim, veremos tambem a esca

mação de tainhas pelas ruas.

E uma taboleta dizendo - Postas de tainhas, limpas e

escamadas. Preço, tanto.
E por falar nas ditas cujas, tem havido fartura desse

pescado.
O precinho é que ainda está meio alto ... em alguns

.ugares.
Quanto as que são vendidas com o titulo de "escolhi

das" a modo de contrabando e que não são expostas, en
..

tão, nem é bom falar ...

fica

contecimentos

Desfile Bangú, continua
com suas lindas coleções em

tecidos e modelos exclusivos

para a'escolhà de "Miss

Elegante Bangú S. Catari
na" - No próximo dia 4 sob
os auspicias do Lions Clube
acontecerá a parada de ele
gância nos salões do Clube
Doze de Agosto.

--0-
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Criaram nova pOlícia \
-

Enquanto a velha perece;
Mas não esqueça o Govêrno,
Que o polícia não esquece.

COM A UDN É ASSIM:
Cria-se Policia Roâouiarui, cria-se Policia In

terestadual e enquanto isto, a
I

nossa gloriosa Polícia
Militar, quase perece a tome :.,

'

xxx

Por que em vez de criarem tantas Poiicias, que
outra finalida�e não têm senão servir de encosto
para filhotes politicas, não aparelham devidamente'
a Policia Militar que já existe ai ha 125 anos? ..

xxx

Enquanto o Deputado Liâer da UDN, com aque-
la sua empáfia de gato de hotel, luta, labuta e es

trabucha, por aprovação de projetos criando Poli
cias de todos os feitios, não se torna padrasto, co
mo representante do Govêrno, apresentando o tão
desejado e justo aumento da POlicia Militar?

xxx

Sabe-se que o soldado não vota, mas, seus [a
m�liares, sim ... E depois destas e doutras, acho que
irão, dar o verdadeiro valor a única arma que. podem
e devem utilizar contra os hipócritas ...

OS RATOS DO PALÁCIO ...
A garça estava atenta em algo. Os curiosos

atentos na garça. De repente' zás! .-.. e lá estava a

garça com um rato no bico.
.

Foi nessas alturas que um espirituoso exclamou
com ar compungido:

- Coitada. .. essa garça não vai durar ...
- Porque? - perguntou-lhe alguém.
- Ora porque. .. antes que ela liquide os ratos

do Palácio, eles liquidarão com ela ...

VEREADOR PAGA-PAÓAVA
Um reporter, naturalmente encomendado, saiu

em defesa do vereador. Nós também iremos averi

guar e informaremos o que houver ...

Despresaruio e nem ligando
O soldo não aumentaram;
Mas para efeito eleitoral,
Outra polícia criaram.

"O ESTADO;' O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
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10.O (ongr'esso Balista
(FJA) - A primeira

ca_j
Sidne. Outros congressistas

ravana a partir, rumo ao embarcaram em Auckland
Rio de Janeiro, para assistir Nova Zelandia. Em Washing�
ao 10° Congresso da Alían- ton, o Dr. Arnold J. Ohrn,
ça Batista Mundial, foi a de secretário da Aliança Batis
Sidne, Austrália. Ela embar- ta Mundial, enviou felicita
cou no dia 15 de março, en- ções aos componentes da
contrando-se atualmente no caravana australiana, dizen
Canadá, onde fará extensa dtJ que sua longa viagem,
escursão antes de prosseguir começada três mêses antes
Viagem para os Estados Uni- do inicio do Congresso, des
dos e, posteríorments, para taca a natureza mundial da

"Buona Sere Senorita", a

o Brasil. Segundo o diretor entidade batista que reuni-
musica com que Lívio Ro

da caravana, o Rev. P. J. rá no Rio congressistas de
mano conquistou o, "socíety".

Hayes, batistas de todos os 70 nações. O conclave batís-
--O--

Estados da "Comonwealth'' ta terá inicio no E�dio I
.

A festa En�ontro dos Bro

Australiana encontram-se no Maracanãzinho no dia 26 de
tmhos !1a noite de domingo

grupo que embarcou no na- junho. A última 'reunião se-
nO;3 salo.es do Clube Doze, foi

vio S.S. Liner Himalaya, em rá no dia 3 de julho no v�rd�deIra parada de ele-
--

"") grande Estádio Maracanã.
garicra - Reuniu o "socie-

CAFE'Z1"'_O
.

Ne
.-

f
ty" juvenil e tambem ele-

_
I

ssa ocasiao alará o Dr.
Billy Grahan, considerado o

gantes casais, para aplaudi-

maior pregador da atualida-
rem o cantor das lindas can-

de.
'. , 4o,.,f, J

ções italianas - Lívio Ro-

..._------- _J '____________ ,�_1 mano, no seu "show" de 50

(ONVITE MISSA DE 7.0 DIA
minutos, cantou e conquis-
tou a simpatia dos presen-

M A R I A B." D E A M, O R I M
tes - "Buona Sere Senori-
ta", foi a canção que mar- --O--
cou a apresentação de Livio Encontra-se em nossa cí-

Romano, na movimentada

I
dade o casal, Dr. Sergio (Te

festa "Encontro dos Brotí- rezinha) Nobrega.
nhos".,' --0--

--0-- I A Direção Social do Clube
Doze de Agosto foi confiada

PERD'EU-fE ao Dr. Paulo Bauer Filho.
� --0--

ciosidade de Iliseana Haver-

O Clube de Imprensa Ju- trot�, para "Miss .santa Ca...

E
"

F d '.

t I
arma". Posso afirmar aos

conorrnca e eral, nO .... mor reuniu-se on em no Bar .

01534 _ 3a. Série. L H t I t
leítores que o broto em ques-

ux o e que en re roda- tão tem beleza e desfila mui-
------------------------------------

DR. BIASE FARACO I !� �:a�:é:iS��o tem ida-

-O-

das de uísque palestravam
ap.imadamente.

-0-

Sociais

ras que tem na Presidencia o

A Sociedade Clube Painei-

jovem sr. Arthur pereira
Oliveira Filho, está progra-

I

mando festas para o dia 11
de junho.

-0-

Ricardo, filho do casal sr.

e sra. Dr. Fulvio Luiz Vieira,
recepcionou na tarde do úl
timo sábado, um grupo de
amigos festejando seu ani
versário.

Amanhã comentarei o Des
file de Jane Modas apre
sen tado nos salões do Lira
Tenis Clube na noite de sá
bado.

--O--

Bonitos prêmios serão sor

teados no próximo dia 20 no

Bingo, em prol o Asilo' de
Orfãs, nos salões do Clube
Doze.

CSSSSSSSSSSSSS%S%%%S,", ."". /Jle. :J4"". ·
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A menina Maria de Fati

ma, festejou no dia 13 seis
:U1QS de idade - Cumpri
mentamos com votos de fe

Iícítacões.

Uma Caderneta da Caixa

DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

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

-O--

Comenta-se a beleza e gra-

I

João Moritz S. ,Q.

21 - SOIRÉE - COM A ORQUESTRA MELó
DICA DE "CASTELÃN" - Início as 23

horas.

29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
1° SEMESTRE DE 1960

APEDITIVOS
I:/IUSICAOOS
DlARIAM'ENTE DAS /!iAsPSlIs

1

----�------------------------�
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;V-�A'�·TOOOI.; <,

/
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,. nos �tlAf}CJOS I
'.f\ti

VENDE-SE

"A SOBERANA" PRAC" 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA

KL'A FELIPE SCBMIDT

FII.IAL "A SABERANA" DISTRITO 00 1:�·n:'J.;J'ro r.AN l'fi

Duas Bicicletas Monark.

Preço de ocasião. Tratar a
rua Duarte Schutel, 42.

"r::'�:':,';:;:·, .

'�. Gráfica Con.tinente
Ltda.

Tipografia e fabrica de

Oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186

Estreito Florianópolis

(

Móveis (IMO de Florianópolis SXA
,

VENDE-SE;
Vende-se uma casa com quintal à rua dOf Ilhéus, n? 4,

com as dimensões de 11 de frente por 24 de ;fU21dOS.Tratar pelo telefone 3052.
I

----------+--------------

, \�
NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A -OPORTUNIDADE DE VISI\fAR ÀS LOJAS CIMO, ONDE

FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇ�O DE MÓVEIS DO BRASIL
.

\

ENTRE SINTA-SE.
À VONTADE E EXAMINE EM NOSSO.S CATÁLOGOS A EX�FMA. VARIEDADE DE

MÓVEIS 'CLÁSSICOS E MODERNOS --- SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SA ISFAÇÃO
AGORA, DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA" POR P ,ÇO DE CUSTO

.

(
\

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O jornalista Martinho Cal- todos os 65 Centros do P.E.N. acreditamos, teremos um sados em participar da. pró- Santa Catarina e o Senhor
lado Júnior, presidente do no Mundo. Já recebemos res- bom número de escritores xíma reunião, de todos êsses daí nos informaria díreta-,
P.E.N. Clube de Santa Ca- posta afirmativa da grande internacionais. Estamos, tam- detalhes. mente.
tarina, recebeu a seguinte maioria dêles, de modo que, bém diligenciando a fim de Quanto à questão de hos- Aguardando, em breve,
carta, datada de 28 de abril podermos -trazer um mínimo pedagem, informe-lhes, por notícias suas, subscrevo-me
findo: de 10 hóspedes de honra, es- gentileza, que poderão se 'atenciosamente.
"Em nome do Presidente .$ FORRO '�' colhidos entre os grandes entender diretamente com a (a) Maria Cecília Ribas

do P.E.N. Clube do Brasil, nomes da Literatura, não só Tesouraria - Praça Mahat- Carneiro, Diretora de Atas e

venho comunicar-lhe as úl- IRMÃOS BITENCOURT na América, como na Euro- ma Ghandi 14, sobreloja - Correspondência.'(AIS BADARO 10tH ]!1)7.

pa e Asia. RIO DE JANE�RO, que é a Os escritores interessadosANTIGO DEPÓSITO OAMIANI .

Como o Senhor pode ima� companhia de turismo a devem inscrever-se com os

gínar será bem grande a quem encarregamos dêste srs. Professor Walter Piazza,
afluência ao nosso Congres- serviço. 1° Vice-Presidente em exer

so, portanto queremos aqui Seria mais prático se to- cicio, ou com o sr. Taliarbas
lembrar a questão dos nos- dos os escritores desejosos de Silva Martins Costa, secre
sos confrades de Santa Ca- aqui comparecer forneces-

\
tárío do P.E.N. Clube em

Tipografia e rábríca de tarína, sem seus nomes ao Centro de Santa Catarina.
Oarímbo. Impressos em geral Gostaríamos que informas-
Rua Aracy Vaz Callado, 186 se aos escritores catarínen-

Foram enviados convites a Estreito Florianópolis ses que estejam ínteres-

Uma verdadeira revolução em
Florianópolis

AGUARDEM?

,
'

'" "

,/

c :P�E,N, �lulJe: XIII �oD�resso-' lBternBciona!

timas resoluções sôbre o

próximo XXXI Congresso
Internacional.
Como já deve ser do seu

conhecimento, o Congresso
se ,reunirá de 24. a 30 de ju
lho próximo, sendo os dias

24, 25, 26 e 27 no Rio de Ja
neiro e os demais em São
Paulo.

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

MAIO
DIA 18 - Bingo em benefício do Pio dos Pobres da Igre-

DIA 21 - b�s���t�eA��:��·s Moda. CONTAGIOSA A FE'BRE DE FESTEJOS
DIA 22 - DISCO DANSE dás 9 às' 13 horas.

Gráfica Confinente
Lida.

'·1,

li

...,.....

PROG·RAMA DO

29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
10 SEMESTRE DE 1960

21 - SOIRÉE - COM A ORQUESTRA MELó
DICA DE "CASTELAN" - Início as 23
horas.

V E N DE-SE

PERDEU-SE
Uma caneta PARKER JUNIOR, com a gravação de

Antonio L, dos Santos. Solicita-se à pessôa que a encon

trou, entregar na Agência do Banco do Brasil ou nesta

Redação, que será gratificado.

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

Chácara D' Hespanha. Tratar na "A Samaritana"
de, Henrique Stef,an ou pelo telefone 3692.

-------------------------��f
CLUBE RECREATIVO

6 DE ,) A N E I R O
ESTREITO

PROGRAMA MÉS DE MAIO
DIA 28 - Soirée SURPRESA

Início 22 horas

NOTA ,- Pede-se a apresentação da car

teira social e Q talão do mês.

i
(

'�uase todos os brasileiros acompanharam os, festejos
da inauguração de nossa nova Capital.

Assim como a sua própria construção. o arrojo de sua

arquitetura, seu traçado urbanístico e a velocidade com

que foi construída assombraram o Brasil e todo o munt'!o,
também as comemorações da .sua instalação foram. algo

Causaram admiração, entusiasmo e emoção a todos
que tiveram a ventura de assístí-las.

O espírito de Brasília está se apossando de todo o

nosso País, que deixou de "dormir em berço'esplêndido"
para assumir o lugar que realmente lhe cape no consêrto
das nações.

.

Talvez fruto desta nova mentalidade que se apodera
do nosso espírito e resguardadas as devidas proporções
teremos em Florianópolis, aínda êste mês, grandes tes->

tejos.
Será a comemoração do 36.0 aniversário de tradicional

estabelecimento comercial de nossa Capital.
Aguardem!

, .:.-'.......

,

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

vemo, 3 quartos, copa e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sa- de notável.

Ia 501. Fones: 2198 e 2681.

;';"
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Flor�anópolis, (Terça-feira), 17 de maio de 1960

De acôrdo com informações divulgadas pela Câmara
de Comércio Suíçô-Brastlera, f! transmitidas ao IBC,
pelo Escritório da autarquia em Milão, a participação do
do Brasil no quadro geral da importação do café pela SUÍ

ça passou a ser de 35,95% totalisando 160.330 sacas. Em
1958, aquele país importou do Brasil 88.198 sacas ou seja
22,97% da importação geral.

O aumento verificado étanto mais s�gnificativo diz
o Escritório do IBC em Milão, quando vemos que ele ul
trapassa bastante a porcentagem do acréscimo geral do
consumo: 16% comparando-se o total importado em

1958 - 383 967 sacas, com a do ano de 1959, totalisando
46 024 sacas.

VENDA DE CAFÉ
Aludiu Q presidente do

IBC, em seguida, à venda
recente de um milhão e

500 mil sacas de café à fir
ma norte-americana "Ge
neral Foods". Disse que a

dotou nessa venda o siste
ma da "operação casada',
isto é, o IBC disporá de
750 mil sacas do seu esto
que e as firmas comerciais
venderão as outras 750
mil. O escoamento dessa
quantidade será em 90
dias. Acrescentou o sr.

Costa Lima eue tem real
mente recebido propostas
de outras firmas para ne

gócios semelhantes e espra
receber outras.
- Nesta viagem, entre

tanto, não tenho objetivo
de cuidar dêsses assuntos.
Se receber propostas nos
Esbados Unidos, natural
mente trá-Ias-eí comigo
para exame e deliberação
da Diretoria - esclareceu
o prsidente do IBC.
Sgundo entende o diri

gente cafeeiro, tal tipo de
operação, desde qu utili
zado m doses odequadas,
não areta o mercado nor

mal do cefé brasileiro e,
além de contribuir para
escoamento dos nossos es

toques, implica no desalo
jamellto dos cafés africa
'
..:lOS como matéria príma
do solúvel nos Estados
Unidos, pois os industriais
norte-americanos preferem
o emprêgo do produto in
ferior do Brasil.
O CONTRATO COM A

UNIÃO SOVIÉTICA
Ref,erindo-se ao contra

to para a primeira venda
de café à União Sovfetica,
assinado sexta-feira, disse
o 1;1'. CostaLima: .

- Esse coíítfato é o prí-

Lecionam-se
Inglês, Português, Latim

Prancês e Matemática, pa
ra alunos do curso gina
sial.

Preço por hora: Cr$ 150,00

(aulas individuais)
Procurar pelo fone: 2536

meiro de uma série permí
tídà pelo acôrdo comercial
firmado em Moscou em 9
de dezembro de 1959. Va
mos remeter neste mês ou
em junho 63 mil sacas de
café. Os membros da dele
gação soviética já demons
traram ínterêsse pelo a

cêrto do segundo contrato
e estão desejosos de am

pliar o intercâmbio entre'
n Brasil e a URSS. O as

sunto, naturalmente, vai
ser estudado pelas autori
dades competentes, uma
vez cue o IBC cabe apenas \a parte do café. Pcremoa
à disposição dos sovíêtícos

QUARTOS PARA ALUGAR
AI lIGA-SE QUARTOS. PREÇOS ÓTIMOS
TR.ATAR COM FLÁVIO NESTA REDAÇAO,

RiODO DA TARDE.

PE-

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

tôdas as facilidades para
a maior difusão da bebi
(Ia em seu país. Estamos
cada vez mais convêhcídos
de que a União Soviética
possibilidades de ser um
dos maãores consumidores
ce café do mundo.
INDOSTRIALIZAÇÃÓ
Atendendo a perguntas

dos representantes da im
prensa, o presidente do
IBC declarou que os 'gran
des estoques existentes em
noso país não são maiB
objeto de preocupação. E

explicou:
,- .-

Movimentado Bingo no- Clube Doze de Agosto
No Próximo Dia 20i Nos Salões do Clube Doze de Agosto, Realizar-se-á Movimentado BINGO Em Benefício do A silo' de Orfãs. A Orga
nização Está a Cargo da Sra. Francisco (Anita) Grillo. Coopere (om Esta Nobre Causa e Passe Momentos Agradáveis Adquirindo, Des-

de Já, Seu Cartão
/-----------------------------------------------------------------------------------

O café brasileiro na Suica
,

sumido pelas populações
misturado I:l. outros óleos
alimentícios. E a torta nao
só serve para a límentaçao
animal como para a pre
paração de sdubos. Por
fim, a ampliação da índus
tria de café solúvel no

Brasil, em "condíções fa
vorecidas, segundo a Reso
lução e o Edital que pu
blicamos recentemente, da
rão utilização a considerá
vel parcela daqueles esto
ques. Portanto, não há O

que receíar. Podemos pro-
duzir café concentrando
nosos esforços apenas no

preparo de um produto de
melhor qualidade. Para os

cafés finos, não faltam
mercados. Agora mesmo es

tamos sabendo que uma

firma nacional adquiriu
uma partida de café mara

gogípe de Guaxapé, Minas,
ao preço de 9 mil cruzeiros
a saca. Ess.e café vai se

guir para a Italia. Há mê

s�s, cafés finos de Ribei
rao Preto alcançaram 7
mil cruzeiros. São provas
de qu� precisamos, ape
nas, produztr bom café.
Haverá mercado e preço.

Na Alemanha o Enfarte do
Miocardio Mala mais na

da���:���1� -=- �:�!�S�v�=
I 2·•te I"rada cem habitantes que mor- •

rem na RepÚblica Federal da .

AI h d t tí t'
ventívos. Entre os conselhos:

eman a, segun o es a IS 1-
d

.. , . ,

1
cas divulgadas mais de vín- orm�r o maximo

.

possivei,
- , .' . especíalmente depoís de um

t� sao vltlma� da crise do
trabalho intelectual intensi-

sístema cardiovascular. Ad' ,

de cí, vo; re UZlr o numero e CI-
porcentagem e bem menor do

15 a....
que nos Estados Unidos I garras a �r la, prmci-

(54%) mas é alarmante de I pah.nente depois dos 40 anos
, ,

"
de Idade, para os que gozemqualquer forma, porque es-
d rd 4 5 di

semanais o alemão começa a

tá
,e sau e, e a ou por la,

a em aumento contínuo, Os
t

-
I consumir muito alimento

. ... ,para os que em o coracao '

obítos por molestías ínfeccío- '

f
.

o

especialmente no domingo à
_ A raco; consumIr menos car-

sas sao cada vez menos fre-
d

.

Ieít noite; bebe cerveja e vinho e
ne gor a e rnars ei e, ver-

'

quentes e os por tumores ma- d f t
..

1 pratica um esporte violento
. .

uras e ru as; pouco sa nos .

Iígnos premanecem estacío-
lí tIl qualquer corno por exemplo

, . a lmen os, pouco a coo .e '

nanas, mas a morte por ma- t· t
,a danca até extenuar-se O

_ pra lCar um espor e com me- o , •

les do coraçao, sobretudo pe- t d d
- excesso, pois, e não a dura-

lo enfarte dó miocardio está
o o e mo eraçao.

ção longa do "week end", é
aumentando. A culpa, dizem O "WEEK END" que é o responsável pelo '''en-
os médicos, é do "milagre O que, entretanto, está em farte da segunda-feira". Coi-
econômico" alemão. Todo. o discussão entre os especialis- âa semelhante acontece com

mundo se mata para ganhar tas é o problema do fim de
1 os que saem de férias por 20

VISI'l'E, DE DIA OU À NOITE, A MODERNA LOJA CIMO mais, para incrementar a semana. A controvérsia entre dias. Os que têm coração fra
produção; aumentam as ho- os cardiologistas alemães gí- co, voltam das estâncias sa-

E CONHEÇA A MAIOR E MAIS COMPLETA LINHA DE ras de trabalho extraordíná- ra em tôrno da seguinte dias, com "outra cara". Mal

MÓVEIS DO BRASIL. TÔDAS AS SEMANAS - OFER- rio e jamais se descansa. questão: é mais higiênico e retomam o ritmo normal de

TAS ESPECIAIS. VENDA À VISTA E EM PRES- Um ilustre especialista do saudável um "week end" de trabalho, caem fulminados
- coração o prof. Schmert, que 48 horas ininterruptas ou pelo .enfarte. O que os médí-

-..._ TAÇÕES. PARA FORRAÇOES (TAPEÇARIA) dirige um instituto particular distribuir o repouso durante
.

cos aconselham, enquanto
DISPÚMOS DE TÉCNICOS ESPECIALI- de pesquisas contra o enfarte a semana? (Não trabalhan- discutem que tipo de "week

ZADOS. CONSULTE PELO TELE- A L U G A _ S E em Munique, está organízan- do, por exemplo, quarta-rei- end" é melhor, é evitar os

do, em escala nacional, uma ra e domingo). Contra o fim excessos, durante os dias de
,

FONE 3478. RÁDIOS E ELE- campanha preventiva contra de semana de 48 horas há fim de semal1:a ou nas férias.

·TROLAS SEM P. Quarto na rua Felipe Sch- o terrível mal. Por ora, a um argumento, baseado num Este ponto é pacífico. Más a

RUA JERÔNIMO COELHO, 5. mídt 96, com ou sem reteí- campanha limita-se a dívul- I fato recentemente constada- discussão prossegue e os es-

'%%<%%%SSS%%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSgSS%SSSS%SS%S%SS%����S�s������!.�c�_õ:e:s:.�T:I:':t:a:r�n:o�1:oc:a:I:.�__�g:'a:r�·:c:oI:l:Sê:l:h:O:S�h:i:g:�:n:i:c:o:s�p:r:e:-�'�d:O�P��o Instituto Médko Le- tudos continuam.

2) Agravo de instrumento

nO 88, da comarca de Tuba-'

rão, em que é agravante
Industrial e Agrícola Fazen- te.

da Revoredo Ltada. e agra
vado Tomaz Balduino. Rela

tor o Sr. Des. ARNO HOES

CHL, decidindo a Câmara,
unânimemente, conhecer do

LEIA EM NOSSA NOVA
recurso e negar-lhe provi

EMBALAGEM COMO
menta, para confirmar o

SE PREPARA UM BOM
despacho agravado. CustasCAFÉZITO

'- .... ..... pela agravante.

Tribunal de Justiça
NA SESSÃO DA PRiMEIRA ---

I fissional, seguradora dos

CÂMARA CIVIL, REALIZA- 3) Agravo de ínstrumen- operarias da empregadora.
DA NO DIA 5 DE MAIO DO to na 111, da comarca de' Sem custas.

CORRENTE, FORAM JUL- Ituporanga, em que são I
GADOS OS SEGUINTES agravantes Martinho Wig- I 6) Apelação de desquí
FEITOS: gers e sua mulher e agrava- te nO 1.653, da comarca de

1) Apelação cível nO 4.550, do o Dr. Juiz de Direito da Joinville, em que é apelante
da comarca de Timbó, em Comarca. Relator o Sr. Des. o Dr. Juiz de Direito da la.

que são apelantes e apela- OSMUNDO NóBREGA deci- Vara e apelados Wigano

Idos Edgar Scheidmantel, dindo a Câmara, por unaní- Gonçalves da Luz e sua mu

sua mulhere outros e Emma midade de votos, conhecer lher .. Relator o Sr. Des.

Peschkle Poppe e outros. Re- do recurso e negar-lhe

pro-,
ARNO HOESCHL, decidindo r

lator O Sr. Des. OSMUNDO vimento, para confirmar o a Câmara, por unanímidnde

NÓ BREGA decidindo a Câ- despacho agravado. Custas de votos, conhecer da apela-

mara, por �otação unânime, na forma da lei. ção e negar-lhe provimento,
dar provimento em parte à para confirmar a sentença

apelação dos réus, para re- 4) Agravo de petição na apelada. Custas pelos apela-
formar a sentença na parte 344, da comarca de Blume'- dos.

que anulou as alienações dos nau, em que é agravante a

imóveis descritos na Inicíal Companhia Internacional de

e na petição de fls. 50, ,e ne- Seguros e agravada Alvim

gar provimento à apelação Konell. Relator o Sr. Des,

interposta pelos autores. ARNO HOESCHL, decidindo

Custas em proporção. a Câmara, por votação unâ-

nime, 'conhecer do recurso e

negar-lhe provimento, para
confirmar a sentença agra
vada. Custas pela agravan-

- Temos neses estoques
não só um meio de aten
der a .eventualídad dívrsas,
corno as resultantes de ca

prichos climáticos, 'como
também matéria priâm pa
ra estimular o desenvolvi
mento da indústria do ca

fé no noso país. Há dias,
saíram pelo pôrto de San
tos as primeiras parüídas
de caféina produzidas pe
la Indústría nacional apro
veitando nosos cafés de
expurgo, O óleo obtido da
mesma industría tem larga
aplicação em outros ramos

industriais e pode ser con-

5) Agravo de petição 'no
353, da comarca de Urussan

ga, em que é agravante a

Sul América, Terrestres, Ma
rítimos e Acidentes e agra-
vado Jorge Rocha. Relator o

Sr. Des. OSMUNDO NóBRE

GA, decidindo a Câmara,
unânimemente, conhecer do

agravo e dar-lhe provimen
to, para reformar a senten

ça agravada, por não ser a

agravante, na época em que

se manifestou a doença pro-

Móveis Cimo

Exija DISCOS
,

.....

DE'FRlCCAO
-FORD

LEGÍTIMOS I

7) Apelação cível na 4.635,
da comarca de Brusque, em

que é apelante Comércio
A'uto Geral Ltda. e apelado
Antônio Vieira. Relator o Sr.

Des. OSMUNDO NóBREGA,
decidindo a Câmara, por vo
tação unânime, conhecer da

apelação e negar-lhe provi
mento, para confirmar a

sentença apelada. Custas pe
la apelante.
Liliam Gonzaga Prazeres,

Enc. da Jurisprudência.
VISTO:

Paulo Gonzaga Martins da

Silva, Secretário.

......... DO SUPER CONVDIR Dft

REal ...

(urso de Admissão
ao Ginásio

MATEMáTICA, PORTU

GUES, FRANÉS E LATIM.

PREPARA-SE ALUNOS
PARA O CURSO DE AD

MISSãO AO GINASIO. RUA
SOUZA FRANÇA, 20 - Te-

"'ARCARá

R I.

SUl
PRÓXIMI
ViaGEM ao o

f',

• o ar refrigerado perfeito mantêm. na cabine•.
a temp.eratura ideal. �

• A pressuriz<lção da cabine evita a dôr nos
ouvidos e a fadiga causada pela altitude./

• As poltronas macias e de desenho anatê
mico proporcionam grande confôrlo ... e iii
bastante espaço entre poltronas e para cit,.
culação." {

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

DIÀRIAMENTE* ÀS 13:45 "
o

�

Com escala em São Paulo x
UI
o
o
::l
.,• Exceto aos Domingos

:[� lt�iI'2tMi.,
tm Florianópolis: - Rua Felipe Schmidt, 34 o'

gal de Hamburgo, que afirma
que o enfarte atinge os ale
mães com maior frequência
nas segundas-feiras.
A semana de trabalho de

48 horas, de que gozam 7 mi
lhões de alemães da Repúbli
ca Feedral, causa, portanto,
problemas, em lugar de me

lhorar a saúde da população.
E' que nos dois dias de férias

, ""'"

GARANTIA DE

• partidas mais suaves

e sem trepidações
• rodagem contínua,
em tráfego intenso

• durabilidade máxima

• maior economia

Só use

PEÇAS FORD LEGíTIMAS
a •• e mantenha seu FORD

inteiramente FORD!
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I LI I O
Levantando-se foi para seu dissolução do mundo agora Está distante de Deus por lestial. Dá êste passo decisi
pai. O encontro reveste-se de é encontrada pelo' moço i causa do pecado e deve dar o vo na tua vida ,e será ben
atitude de confissão de to-, constituindo-lhe patrimônio I passo da felicidade, na cer- vindo à comunhão do Pai.
das as falhas, reconheci- santo e invulneravel. I teza de que o Senhor te es- (Foto Jornalismo Atlas,
menta da indignidade filial e Amigo .Ieitor, esta é a tua pera, consciente de sua pa- Caixa 320, Rio
de submissão a vontade do história. Afastaste de Deus. I ternidade, disposto a uma: Rev. Osvaldo Soares
pai. Seguem a estes aspectos Levaste nessa emprêsa in- confissão de todas as tuas Isublimes da vida humana, o glória as riquezas incontá- falhas e, reconhecendo a tua ,-.------- _

reconhecimento do pai, o veis que recebeste das mãos indignidade submete-te à r r. MADEIRAS PARA '"

perdão, a reconciliação e divinas. Precisa num exame vontade do Senhor. Recebe- CONSTRUCÃO
adoção. A alegria volta a in- introspectivo descobrir tuas rás dÊle o beijo do perdão IRMÃOS BITENCOURT
flamar o lar e a felicidade I falhas e a' necessidade que, da cruz,' a benção da recon-- ( A I S 8 A D A � 6 10 N f 10 C?

- ANTIGO O'!PÓSITO DAMIANI
que fôra o alvo procurado na tens de volta .ao Pai Celeste. ciliação e acesso ao lar ce-, -----..._- �.,_._,

o
"'E, levantando-se, !oi pa

ra seu pai. .. " Evang. sego S.
Lucas 15:20.
A encantadora história do

filho pródigo, contada por
Jesus aos seus discípulos, re
trata a vida humana em

seus desvárlos e queda e

procura revelar ao homem a

necessidade de voltar-se pa
ra Deus num passo decisivo

de felicidade. MOVe o homem

na luta pela aventura, o

sgoismo, terrível mal que
tem maculado a humanida

de, fazendo-a deslisar para a

decrepitude moral e espiri
tual, roubando-lhe, assim, a

consciência e beleza do vi

ver. Feliz, no entanto, é

aquêle que, a semelhança do

pródigo da parábola, tem

um momento de reflexão e

pode, depois de tantos decli

ves, defrontar-se com o Se

nhor Jesus e passar a viver a

genuina vida de felicidade,
fazendo a Sua Santa e Ben

dita vontade.
As palavras que nos ser

vem de meditação indicam-

nós um movimento de re-

tôrno ao pai, conversão. Eis
o passo que o homem dá, na
busca da felicidade, saindo
do mundo á demandar o céu.
Analisando-o em seus as

pectos, afluem-nos verdades

impereciveis e que caracte

rizam a nova disposição do

homem em relação a Deus.
Reconhecimento do pecado;
consciência do afastamento
do Pai.
"Levantar-me-ei e irei ter

CARLOS HOEPCKE S. A. - Comércio Resposta: A celebração de
um Congresso Eucarístico é
sempre acontecimento mar

cante que chama a atenção
de uma região Estada ou

País, conforme �eu âmbito e

aviva o espírito de fé e pie
dade entre as pessoas de boa
vontade que de qualquer

com meu pai", foram as pa- FRANCFORT � (Por AI- noreste, do norte e do leste, nar com qualquer pessôa em nuto. Na estatística seguem a "Torma dele participam.
lavras incisivas do moço. Es- bert Bechthold) - A Repú- I da Europa, assim como com! qualquer cidade da Alema- Holanda e a Grã-Bretanha, O Congresso Eucarístico Em cari:o triunfal, o Emi

tava caido e morto nos seus blica Federal da Alemanha I
a América do Sul. Números I nha. Na estatística das li- com respectivamente 14 mi- que acaba de realizar-se em

nentíssimo Sr. Cardeal Le

pecados; seu estado de cul- tem mostrado nos últimos I redondos 100.000 firmas, re-
I gações a República Federal lhões, de minutos de liga- Curitiba, de 5 a 8 do corren- gado, Dom Jaime de Barros

pa e degradação afasta.va-o anos muito especial interêsse
I
dações de jornais, agências da Alemanha figura, de lon- ções por telex, a Suiça com te, foi o VIIO de caráter na- Câmara, conduzia o SSmo.

do pai; não poderia conti- I pelas comunicações por tele- de informações, embaixadas, ge, em primeiro lugar com 8,2 milhões, a França com! cíonal celebrado no Brasil. Sacramento exposto no mes-

nuar assim,
.

era urgente

I
impressor. Francfort sôbre o: ministérios e departameutos 422,7 milhões de períodos. 6,9 milhões e a Bélgica com Foi sob todos os aspectos mo ostensório feito para o

uma decisão. Levantou-se, Meno (telex ffm é o seu in- em 44 países do mundo estão Nos Estados Unidos atingem- 6,8 milhões. magnífico. Congresso Eucarístico do Rio,
na certeza absoluta de que, dicativo) é o centro da rêde ligados à rdêe de telex e, se apenas 25,4 'milhões de Nas grandes salas do ím- Segundo a opinião de vá- em 1955, e que, como todos

encontraría o pai com pos- � alemã de telex, do qual se portanto ao alcance dos as- períodos. Nas ligações com o ponente edifício ,dos teleto- ríos Srs. Bispos, foi tal a sua sabem, é uma ríquíssíma
sibilidade de acasso

pessoalj
estabelecem tôdas as ligações sinantes alemães. As liga- estrangeiro observa-se a pre- nes e telégrafos em Francfort magnitude que para se equí- obra do mais fino gôsto e

e direto ao seu genitor e ím- com o oeste, o sul e o sudoes- ções são diretas com nove dileção dos alemães pelo te- estabelecem-se as ligações parar a um Congresso Euca- lavor artístico.

pelia ainda, a confiança na te da Europa, assim como países. Basta discar o núme- lex. Registraram-se 26,1 mi- com o estrangeiro. O telex ristíco Internacional só tal- Ao longo da extensa e be

paternidade daquêle que o com os Estados Unidos. Ham- ro desejado como ao teleto- lhões de períodos de um mi- ganha terreno dia a dia. tavam as, representações ex-
la avenida que vai da Cate-

esperava ansioso de regresso. 'burgo liga com os países do Atualmente contam-se dià- trangeíras, dral ao Palácio Iguaçú, a

T R I B UNA L D E JUS T I C A riamente, em média, 200 li- Estavam presentes 120 Bis- cuja frente fôra erguida o

I gações de uma duração mé- pos, cerca de 1.000 sacerdo- altar-monumento, desfilava
lidades legais, e desprover o dia de 6 minutos com os Es- tes, numerosíssimos relígío- o grandioso cortejo da Cru

apelo quanto ao julgamento tados Unidos. Cada minuto
I
sos e religiosas, dezenas e

zada Eucarística Infantil, das
de Sebastião Antunes de da ligação com os E.U.A. dezenas de milhares de con- Congregações Maríaaaa mas

Oliveira, pelo crime de ten- custa 12,60 DM ou sejam 3 gressístas ou peregrinos vín- culinas e femininas, das re

tativa de homicídio, para dólares. A maior parte das dos de todos recantos da liglosas, dos 'seminaristas,
confirmar, como confirmam, ligações da telex são estabe- Pátria, da Amazônia ao Rio. dos sacerdotes e dos Bispos
a sentença condenatória re- lecidas por meio de cabos da Grande e de Léste a Oeste. que precediam ímedíatamen

corrida. Custas na forma da rêde telefônica. Dois fios de 2a. pergunta: Quais os te o 'carro e das Autoridades
lei. um cabo bastam para 24 li- atos ou solenidades mais no- que o seguiam.

gações de telex. A ligação pa- taveis e destacados? Uma multidão calculada
3) Apelação criminal .... ra o ultramar é feita por on- Resposta; Para nós, Bis- em 300.000 pessoas apinha-

nO 9.265, da comarca de curi-I das curtas. .

pos,foram as reuniões da vá-se desde a Praça Tira-

tíbanos em que é apelante Um teleimpressor asseme- Conferência Nacional dos dentes, fronteira à Catedral,
Maurino Elpídio de Araújo e Ilha-se a uma máquina de es- Bispos do Brasil, de 29 de até a Praça do Congresso,
apelada a Justiça, por seu crever. No teclado há alguns Abril a 4 de Maio, para as ao longo da avenida numa

Promotor. Relator o Sr. Des. caracteres coplementares. O exercitações do Movimento extensão superior a 2 kíilô

MAURILLO COIMBRA, deci- papel não é ínserído em fô- do Mundo Melhor que, a metros.
dindo a Câmara, dar em Ilhas, mas em rôlo. Quem ob- convite do Episcopado Na- Todos com respeito e devo

parte provimento ao recur- servar pela primeira vêz co- cional, nos proporcionaram ção contemplavam embeveci

so, a fim de se reduzir para mo a máquina recebe uma os RR. PP. Ricardo Lombar- �

dos o triunfo do Coração
um ano de reclusão a pena resposta de Tóquio, Lima, ou di, S.J. e Frederico Bellido Eucarístico de Jesus, acla

imposta. pelo crime de feri- São Francisco julga-se em vindos especialmente de RO� I mado com amor por milha
mentos graves, e julgar ex- faCe de uma obra da magia. ma.' res e milhares de vassalos
tinta a punibilidade, pela Os técnicos vêm no telex) a O Movimento do Mundo fieis e dedicados.
prescrição, o crime de vío- coisa masi natural do mundo. Melhor que tem no Revdo. Maravilhoso espetáculo de

lência arbitrária, mantidas A cada batida numa tecla Pe. Lombardi o grande aní- ordem, amor e beleza!
as demais cominações da ! correspondem determinados mador, visa reformar a vi- Convêm ainda ressaltar a

sentença. Custas na forma I Impulsos de corrente alter- da no mundo imprimindo a extrema beleza e perfeição
da lei. I nada. As estações íntermé- todos os setores de atividade da parte coral executada por
Liliam Gongaza Prazeres,

1
dias, pelas quais se estabele- humana o espírito de JUS- � grandes corais, especial-

Enc. da Jurisprudência. . I.ce um� liga_?ão para o es- TICA SOCIAL PAZ e CARI- , mente pela magnífico coral
.

VISTO:, . I trangeíro, sao comandadas DA"DE que os' últimos Papas da Universidade do Estado.

Paulo Gonzaga Martins da por Impulsos de corrente não cessam de proclamar I Após a bênção do SSmo.

Silva, Secretário. I contínua. em suas encíclicas verda- Sacramento foi lida a men-

deiramente monumentais. : sagem do S. Padre ao povo
Nas ligações por telex de- A palavra de Deus, conti-

. brasileiro.
senvolveu-se um código in- da na revelação, é o verbo A alegria e satisfação' es
teressante. Uma vêz feita a eterno que nunca envelhece tampavam-se vísíveís no

ligação, bate-se a tecla e apresenta a única solu- rosto de toda a imensa mul

"quem está?"; automàtica- ção completa e justa para tidão que teve a dita de as

mente o telex escreve o

1n-1
todos os problemas tanto do sistir aquele espetáculo de

dícatívo. Em seguida bate-se indivíduo quanto da

famí-I
fé, amor e autêntica brasí

a tecla "aqui está", e no ou- lia e da sociedade. lidade porque unir todos os

tro extremo do fio aparece o! ,De�ta sorte, não ha, no Mo- corações em Cristo, com Cris
indicativo. O telex tem a' vimento do Mundo Melhor

I to e por Cristo, é dar à Pá
grande vantag,.e� d� se po-: como nas encíclicas papais,

I
tria dias de paz, de bênção,

derem transmítír mforma- verdades novas, mas formas de ordem e prosperidade.
çõea na ausência do outro �.

parceiro. Para �elhor apro- Mal·ome
A

s deMarlaaagora veitamento dos períodos "es-
esta- creve-se" numa máquina de

escrever especial uma fita

N f dpontilhada que se insere num ovena o ososdispositivo especial do aparê-
lho de telex. Este "escreve"
em seguida a informação' dl-a na Ca.;J.ledralcom regularidade absoluta e

em alta velocidade.

e Indústria
Rua Conselheiro Mafra, 30 - Horrcnópolis - Santa Catarina

TELEX NÃO E' MAGIA

Campanha Pró Construção da Matriz
de Nossa Senhor§! da Boa Viagem
em Saco dos Umões - Florianópolis

1 saco de. cimento .

1 saco de cal .

1 carrada de areia .

1 carrada de pedra britada .

1. 000 ti'Jolos .

1.000 telhas .

1 servente (diária) , .

1 pedreiro (diária) , .

crs 365,00
8,00

900,00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150;00
.-

280,00

A união faz a força! Com a sua colaboração, por pe
quena que seja, estará acabada em breve a igreja! Todo
e qualquer auxílio, será recebido com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

Remt.; Pe. F. de S. Bíanchini
Florianópolis - S.C.

Catedral -

NA SESSÃO DA CAMARA
CRIMINAL, REALIZADA NO
DIA 6 DE MAIO DO COR
RENTE,FORAM JULGADOS
OS SEGUINTES FEITOS:

1) Recurso criminal .

. I nO 5.827, da comarca de In
,'o

I
daial, em que é recorrente a

�;. Justiça, por seu Promotor e

�;.. recorridos José Coelho e ou

l!!1 tros. Relator o Sr. Des. MAU-
RILLO COIMlBRA, decidindo
a Câmara, por unanirr.,idade
de votos, e consoante o pa
recer da Procuradoria Ge,
ral do Estado, conhecer do
recurso e negar-lhe
menta. Sem custas,

provi-

2) Apelação criminal
n'O 9.305, da comarca de
Campos Novos, em que são
apelantes Gregório Ribeiro
Becker e Sebastião Antunes
de Oliveira e apelada a Jus
tiça, por seu Promotor. Re
lator o Sr. Des. FERREIRA
BASTOS, decidindo a Câma
ra, por unanimidade de vo

tos e consoante o parecer do
Dr. João Carlos Ramos, Pro
motor Público, convocado,
conhecer dos recursos e pro
vê-los, em parte, a fim de,
anulados os julgamentos pe
lo crime de homicídio, por

contradição das respostas
aos quesitos, mandar que a

novos sejam os réus sujeitos, I
com observância das forma-

ALERTA ADEPTOS DO JOGO DO BICHO
Não constitue segrêdo, embora seja uma contraven

ção, o fato de que muitas pessoas ligadas ou não direta

mente ao acontecimento, ganharam belas sornas em di

nheiro, jogando na centena do aniversário de determinada
entidade de nossa Capital.

Ainda este mês outros festejas serão realizados
em comemoração ao aniversário de conheeldíssímo
belecimento comercial de Florianópolis.

A firma em aprêço comemorará de maneira extraor
riinária seu 36.0 aniversário.

Que tal se na data respectiva "a cobra"

car "amiga da onça" fazendo outra ralceta
ros de bicho'?

"

Não deixa de ser um palpite ...

resolver ban
aos banquei-

I

(
.

A. SCHMIDT

D. Frei Felício Vasconcellos, O.F.M., que hoje re

ponde sôbre o VIIo Congresso Eucarístico Nacional à esr.,

coluna.

novas de apresentar a ver

dade eterna e de aplicá-la
às condições e necessidades
atuais da humanidade.
Em outras palavras, o Mo

vimento do Mundo Melhor

pretende atualizar e vitali
zar em meio à sociedade o

. fermento dos princípios
evangélicos a fim de que no

espírito de JUSTIÇA, AMOR
e PAZ se r.esolveram os gra
víssimos problemas da hora

presente.
Tambem sacerdotes, reli

gíosos religiosas e leigos ti
veram conferências especiais
sobre o Movimento do Mun

do Melhor com grande pro
veito e imensa satisfação.
Quanto às funções pro

priamente sagradas ou li

túrgtcas, devemos destacar
os soleníssímos Pontificais
de abertura e encerramento
celebrados pelo Exmo. Sr.

Núnncio Apostólico e Emi

nentíssimo Cardeal Legado,
respetivamente, bem como

o Pontifical em rito ucraíno,
Ás comunhões foram nLl"

la. pergunta: Que impres
so tráz V. Excia. do Congres
so Eucarístico de Ouritíbn?

merosíssímas não só na Pra

ça mas tambem em todas as

Igrejas, Matrizes e Capelas.
A Procissão Eucarística de

encerramento constituiu ver

dadeira apoteose ao Rei de

Amor.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Negou o 1.1.0., por 5x2., provimento ao recurso do (axias 'que desejava os pontos da peleja isputada e ,perdida f r e R'te ao Atlético ..

Operário, o que daria ao clube joinviUense o cetro de campeão ., Regozijo na (apitai pela decisão do colendo. :
.. ....... ..... _..........."'&,_'.._ ... 't ... ..__�..... �_ .. 'L_ ..�----. .Com a séde da FCF quase repleta de'

.af�cionados interessados e curiosos, efetuou.'
se, na noite de sábado, um dos grandes jul-,.

��.\OOmTI�� :gamentos da história do nosso futebol Apre-,
U .ciou o Tribunal de Justiça Desportiva da Enti•

•
dade da rua Tiradentes o recurso ínterpôstoj

.
I pelo Caxias que alegou irregularidade por.

_____._
. ._ ... ...._.,. ...

'ncasião -do seu jogo perdido diante do Atlé-,

S
II

I d L
II

d
• tico Operário, efetuado em Criciuma e cons-,-. e'nsenone a I e'ranca 'tanteda4.arodadadoreturnodoCampeo-,'., I

.

, 'nat? .Estadual., �o que suste�tou o Caxias,_o,
J it '1'

.

d
- ..,J, F" P I R 'l'd' .

t C
'AtIetIco Operário, naquele logo lançou mao�

oga:m esta nOI e, em pre 10 antecipa o, os conjuntos oo igueirense e au a amos, que I eram mvic os o am-'d I t it
-

trari li'

t t t d dif ôb
.

Iíd
-

Afl't' A' E d t" t'
' e um e emen o em SI uacao que con rarrava,peona o com qua ro pon os e 1 erença so re os vice- I eres que' sao "e ICO e vai - spera a uma au en ica • I t Mi, I ...

hatalha de gigantes -' Ligeiro favoritismo do tricolor praiano, dada a sua condiçâo rle detentor do título máxi- ".) regudamJe� o.

-II
as n� a'TcoJnsDegl!lU o

5a V21,.d E I d F" di t t d I Ih Q dros
,. .negro e omvi e, pOIS.o .•. , por x II1IImo o sta o - 'Igueuense' ISpOS o a u o para evar a me or --o ua 1"OS provaveis. . Ih' .

.�..
Antecipado de 5.a feira esportiva praiana, numa ,numa colocação incompati- Wilson, Ronaldo, Sérgio e Preços ,nego�- e provimento, ?e f o rm � que foi ...

para hoje a fim de .propi reafirmação eloquente da vel com o prestigio que o Pereréca, Arquibancada - cr$ 30,00; _mantIdo o resultado do logo e confirmado o'
ciar a diversos jogadores dos rivalidade existente entre os clube desfruta no Estado: o Preliminar Geral - cr$ 20,00, gozando '...Paula Ramos como Campeão Catarinense df'
dois quadros servirem à se- dois clubes, só suplantada último pôsto. Será disputada entre as de abatimento os associados JIIII. •lcção universitária que dís- pelo clássico Avaí x Figuei- Vai o Figueirense dar equipes secundárias, pelo dos dois clubes; Menores de .59_:, Consegu�� pr�va� O advoga.d? .do Cam-

p�tará os. J_ogos Uníveraítá- rense. combate, logo à noite ao certame de aspirantes, do 12 anos - cr$ 5,00. • peao da Região Mineira, dr. Evilásio Caon'
nos Brasll�lros, \defr?�tam- No ano pasado, no certa- Campeão do Estado, ao clu- qual o Paula RamOS é líder Senhoras e Senhoritas terão

... lue a alegada infração não existiu e que o'
se, esta noite, no estádio da me de um só turno, o "Re- be que logrou a proesa de juntamente com o Avaí. entrada franca. JIIII. f

. .

b id ,. •rua Bocaiuv�, os categ�riz�- lâmpago", os dois clubes fazer retornar à Ilha o titu- --, logo OI �UltO;,.. em ve�cI o pel� AtleÍIc�.·
dos esquadroes do Flg�el- empataram e, embora se re- lo máximo de Santa Catari- O :REMO NA JH�JENTUDE ...�esta. Capital, t�o logo fOI c�nheclda a decI-'
rense e Paula Ramos lide- conhecesse no Paula Ramos na e que hoje deverá pisar

. _ .

JIIII
'mo do T.J.D. fizeram-se OUVIr o estrondo de'

res sem ponto perdido do um quadro de maior catego- a liça como franco favorito. V I do capitão ou tremador duo • '

Campeonato Citadino de ria, no final desse certame, I
Disso sabem os alvipretos de rantc :;; deríodo de treino.

I.

.milhares de rojões lançados pela torcida pau'
Profissionais de 1960. o título de campeão da cí- Nelson Garcia que irão dís- Desde o momento em que Buscar-se- variação nas

... laín.a que VOltO_li a experimentar uma de suas'
o prélio que decidirá a li- dade ficou com o alvi-negro, postos a vencer com 'as mes- o candidato a remador com- comidas, incluindo abundan JIIII E t

.

I •derança do certame, vem tendo o Paula Ramos, embo- mas armas com que o tríco- promete-se a intervir nos te quantidade de hidratos de .maIores emoçoes. , aSSIm, emos o trico OI'

sendo, há muito, aguardado ra invicto também, se con- lor contou para ser campeão treinos, terá que fazer uma carbono. por ser sua ínges- �praiano como Campeão de Fato ,e de Direito!'
com interesse invulgar e en- tentado com o vice. Tudo do Estado: técnica, harrno- abstenção ABSOLUTA de tão aumentada ao se efetuar - ... -- .. _ .. -"." ............ ' ..

tusiasmo redobrado, por- motivado pelos empates con- nia conjuntiva e "garra". fumar. Neste aspecto não um eercieío muscular da in- O Paula Ramos Vencido Pelo
quanto se trata de um au- seguidos por Valérlo e sua O Paula Ramos sabe que há excusa nem atenuante tensídaed do remo .que é

têntico clássico, clássico êsse turma. Porém veio o Cam- para. passar pelo "Decano" lpossiveís. neste sentido, um dos que Barroso em lia i.aíque, desde o ingreso do trí- pconato por Zonas e o Pau- terá que jogar o que sabe e Com respeito ao alcool, o requerem em maior quan- li
color na Divisão Principal la Ramos sagrou-se cam- pode, considerando o adver- torna-se necessária uma dis- tídade e duração. Os, hidra- Atuando debaixo da chuva

t.

(tado. Foi seu adversário o

da FCF, tem arrastado mul- peão, enquanto que o Fi- sárío como uma verdadeira Unção. Deve-se

diferençaI.'
o

I
tos de carbono encontram- que alagou bastante o cam-J onze barrosista o qual, bem

tídões incalculáveis à praça gueirense teve que amargar ameaça. às suas pretenções alcool que se ingere com o se em doces, compotas, fécu- po do Barroso, o esquadrão mais feliz conseguiu levar II

de alcançar mais um titulo. vinho ou ceveja nas refei las, massas. sobremesas, etc do Paula Ramos realizou melhor pelo escore de IxO.
Grande prélio, sem dúvi� ções do que, por exemPlo' É importante também a vi- sua primeira exibição no in-I. Apesar de vencido, a equipe

da alguma, o que hoje sl!!rá entra na composição dos a- gilância de um bom funcio- terior após a conquista do paulaína causou excelente
As bipiclétas que serão diS-, Deverá constituir-se em desenrolado sobre o tapete- peritivos. Considero que o. namento intestinal e renal, título de campeão do ES-/ impres�ão ao público itlr,iai-

putadas na segunda Volta ao grande atração a vinda dos verde do estádio fecefano. remador que normalmente
I

pelo qual se procurará t3i�- cnse.

Morro, Monark Jubileu e ciclistas paulistas, p'ara a Daí prever-se uma excelen- toma vinho ou cerve}a nas bém eómidas ·qeu deixem reI

Monark Olímpica 60, chega- Volta ao Morro. Todavia, os te arrecadação. i refeições poderá seguir fa- s1duos. _ pão integral, ver-

ram ontem a ,noss'a 'capital, famos.es pedalistas que' par- . ! zendo-o, cuidando de não duras de folha, frutas cruas,

e dentro de breves dias serão ticipam em competições de Quadros Prováveis i fazer excessos. evitando desde onde seja
expostas ao público. A Mo- caráter internacional, como Paula Ramos - Gainéte; I Contudo, não é obrigatório possível, as comidas muito

nark Jubileu é de côr verde a de 29 de julho, patrocina- Marréco, Nery e Manoel; a !odo remador tomar vinho gordurosas, os fritos, salsas

cIaro e a Olímpica 60 é ver da pela A Gazeta Esportiva Zilton e Nelinho; Hélio, i ou cerveja. Durante os Pri- picantes e condimentos con

melha e branca, últimos 'lan_ de São Paulo, não concorre- Sombra, Oscar, Valério e
I
meiros Jogos Panamerica- centrado. Evitar-se-á tam�

çamentos da famos,a fábrica. rão aos premlOS, participan- Zacky. nos, os remadores almoça- bém o excesso na ingestão
-- : o: -- rio apenas como atração rI� vam e- jantavam juntos e de líquidos, especialmente

alguns dêles tomavam vinho durante o treino de verão:
e outros água, soda ou leite., Terá que se ter cautela no.

Não existe nenhum motivo
I quantidade

de água, soda ou

para quem não está habi-, leite que se beba. Com res

tuado a tomar vinho, o faça, peito a esta última parti
especialmente nos treinos, a cularidtade, devo fazer uma

exempIo dos outros compa- pequena anotação.
nheiros que o façam. Tôda É muito

�

comum ver' du-
Na segunda quinzena do outra ingestão de alcool de- rante o treino muitos rema·

mês de julho, será realizado ve ser absolutamente proi- dores obrigados a tomar du
na Baia, mais um campeo- bida. rante as refeições uma de
nato brasileiro de basqu�te- Desde muito tempo é de termin3ida quantidade de
boI juvenil, oportunidade todos es médiocs conhecida leite, que em afgumas opor
em que Santa Catarina es e ainda das pessoas em ge- tunidade, chega a um litro
tará PJrti�ipando.. Rúbens

I ral,
a influênci� recíproca por refeições.

Lange, sera o tremador da que tem uma boa refeição Não é o caso agora de ana_
. : o: -- equipe catarinense. sôbre o estado espiritual e lisar as virtudes do leite

Em F�ankfurt, na ��ema- I . O, p�rcurso da maior prova I --- x X x--- ivce-versa, um estado anê- como alimento, suas múlti-
nha, eXiste uma famlba de

I
cIclIstlCa de Santa Catarina i A equipe do Clube Doze mico sôbre o aproveitamento "plas vantagens, etc. Tão

boxeurs, ,composta; de nove' que será realizada dia 26 de I de Agôsto vem de receber da mesma. Quero dizer com pouco queremos dizer que
membros, os quais até'o '1Iti'íW 'junho em nossa metrópole! convite para se exibir na ci- isto que o momento das re� não seja bem tomar leite I O Conselho Regional de Contabilidade de Santa Ca
passado haviam disputado deverá ser o mesmo do ano dar! de Lajes, por o�asião do feições -deve ser xato para nas refições. Naa' disso. O, tarina leva ao _conhecimento de todos os Contabilistas dêS
mais de 800 lutas. 9 menor I anterior, ou seja, saída da Centenário da Cidade. As Godos 'os rmadores. Deve ser que dizemos é que, é llom

.

te Estado, e demais pessôas interessadas que. por imperiosa
do grupo tem apenas 8 anos rua Felipe Sc\hmidt, Praça dat? � escolhidas foram 21 e! estudada a posibilidade de verdadeir�mente para aque- I necessidad� do serviço, o e�pediente e�terno, dêste Regio-
de idade! Quinze de Novembro, Rua 22 do corrente, tendo o chi- que. todos aImocem ou jan- le que sta acostumado a fa- i nal, no penodo de 9 a 31 do corrente mes, sera efetuado nO

x x � Bulcão Viana, Prainha, José be Dozista, aceito pronta- tem ao mesmo tempo, e se- zer-lo fora das épocas do' seguinte I horário: das 12 às 14 horas, de 2.a a 6.a feira,
Billy Wright, inglês que já Mendes, Ejaco dos Limões, mente ao convite. ri::. conveniente, a presença treinamento. j a fim de que possa por em dia os seus serviços internos.

deve ter pendurado as chu� Pantanal, Trindade, Rua...RUY --- xX x !
teiras. disputou até o ano Barbosa, Frei Canéca, Bo- Nes próximos dias 28 e 29,: Empatarampassado mais de 100 jogtOS caiuva, Esteves Junior, Ave- será desenrolado na cidade

{'como integrante da seleção nida Rio Branco, e Felipe de Itajaí, também por oca- ( trepresentativa da Inglaterra. Schmidt. A única inovação sião do seu Centenário, o on agem
Um autêntico recorde! será três voltas ao invés de campeonato catarinense de' Atlético "vers\!.s" Bocaiuva bora equilibrado. O resulta,

x x x duas como '�conteceu em b�sqUetebol e vole.ib,?l 'juve-! foi o ca�taz de domin,go ne�-II do final acusou empate
Há pouco tempo I divulgou 1959, lUI, numa competlçao que ta Capital,. em prossegul- sem abertura do escore, de

um jornal, dois "jovens" lu- promete atingir um
_

clima I mento ao Campeonato Cita- forma que o Atlético passa a

tadores, antigos campeões -- : o: -- ,:xcelen�e ::0 que concerne a

I
dino tJé Futebol profiSSiOnaI.1 dividir a vice-liderança com

persas de luta livre, exibi- A Guarujá para detalhar parte teclllca. O jogo se desenrolou num o Avaí. Pelo visto, a luta en-
ram-se em Teerã, perante para tôdo o Brasil, o grande -.-- x X x

--o-_- I campo totalmente imprati- : tre Avaí. Atlético e Bocaiuva
enorme público, tendo ambos acontecimento, instalará 5 As CIdades de ItaJa! e La- cável e com a chuva caíndo pela presença no segundo
demonstrado téc'nica apu� postos, a exemplo do ano ,ies, preparam-se ativamen-: contínuamente, foi de um

I
turno vai ser das mais seu

rada I> combatividade. Os passado ou sejam Locar 'Ga te no sentido de oferecer aos descolorido deplorável, em.
I
sacionais.

dois lutadores adentraram a

I P�rt!da e C:hegada, �aco dps desportist�s locai� e de ou-i
arena da luta. contando o LImoes (fIm da lmha do tras localIdades, otimos co- PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUçõES
primeiro 83 e o segundo 81! ônibus Saco dos Limões, Pe- tejos de basquetebOl, reali- I A CARGO DE

anos. I nitenciária do Estado (secção Zando por ocas�ão de 'seus' A G n " (' O l ti B R UNOI Agrícola), Abrigo de Meno-res I Centenários, o \ campeonato t • K. g A I
Foi vencedor o mais idO�O" e Bocaiuva com Este:ves JU-j catJarinense' desta categOria! REGISTRO: N.o 167 - C.R.E.A. 10.a REGIÃO _ S.C.

.,

tic nome Sedaghat! l )lia!'. ele esporte. I I Rua 14 de Julho (Saco ela Lama) - COQUEIROS
------------�===.......��.--''=...�--�

" 1 si' ;

,'_

(

da II Vo�la ao MorroNoticiário

E$porles
Amadores

Figueirense Djalma;
Osni, Trilha, Laud'a,res e

Danda; Marcio e Aniel;

A cada ,dia que passa, mais prova.

cresce o interesse do público -- : o: --

ca.tarinense pela prova peda- Na noite de ontem, estive-

lística que o Depart'amento mos em diversos pontos do

Esportivo da Rádio Guarujá percurso que será observado

fará realizar no dia 26 de na grandiosa prova que pro ..

junho, num percurso de 42) mete ser disput!lda por mais

quilômetros. de cluas centenas de atlétas

: o: -- I de tôdo o Estado catarinen-
---- se. A reportagem const'atou

que alguns ciclístas, já se

encontram em treinamento,
vizanclo melhores condições
técnicas e físicas para a

grande data que se aproxi-
111a.

Atlético e Bocaiuva
Sem Abertura da

- CUÉCAS - SUSPENSÓRIOS - ETC.

Casa ClHNEIRD I I,

Rua 25Tenente Silveira,

Artigos Esporte Geralpara
BOX - REMO - NATA'ÇÃO - BASKET

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para

Homens e Crianças
-

CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS

- CINTOS - PIJAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

'SSSgSSSSSSS%%SSSSS%%%%%�ss"SSSSS%SSSSOS�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PEREIRA OLIVEIRA

---. .

10 MODELOS A SUA ESCOLHA�'
desde 14.703,°0 .�

-

l inclusive Instalação , gás)

13XCr$1.131,OO
sem entrada

fEIRA
"",.

DE. FOGOES

•

+

FOGÃO 31!!&4 em
4 bocas

ou

00
,

./

'"' !,. :/';
, H, 'r.

-�'-

GER��
,

•
.

mensaiS
sem entrada ( plano suave)

ASSISTÊNCIA
���� , PERMANENTE,- .

4 bocas

DAKO

Poloo rttIDt .

4 bocas

,

ENTREGA DE GA$
AUTOMÁTICA

.. ">. -

".ÂKO
4 bocas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Flodanópolis, (Terça-feira), 17 de maio de 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

õtto&���'iiüdiêãdürPrõiissíõitãi!
Rua Conselheiro lll&fra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139
Enderêço Telegráfico ESTADO

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00 Diplomado pela Faculdade Naclo_

A direção não se respousabiliza pelos I'
nal de Med,lclna da Unlv'\l'.ldade

do Bra.U
conceitos emitidos nos artiaos assinados.
------------------------------------------_!. .

I Ex-Interno !;lor concurse da lIater_

I nldade_Escola. (Serviço do prot.
----------------------------

Octávio RodrlgueB Lima). Ex-

Escritório de Advocacia :�:��:ld�.:;Vi�.�� ��rur::: :�
janeiro. MédlC� do HOlpltal de

Florianópolis � Caridade e da Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

lDOENçAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

Dr. Evilásio Nery Caon f PARTO SEM DOR pelo método
Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crímí- I pslco_pro!llatico
naís e fiscais - Administração de bens - Locação e ven- Consultório: Rua João pinto n. 10.

da de imóveis - Naturalização _ Inventários _ Cobran- das 16.00 às .1S.ao boraa. Atende

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
com horaRs Idn:arcladall. Telefone

3035 - es enc a: Rua General
Bittencourt n. 101.

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G ER E-N T E
Domingos Fernandes de Aquino

REDA'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaClo - Z�ry Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros F'ilho - Dr. Oswaldo Rod'l'igues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof, Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. IMUton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costà - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares -r--' Dr. Fontoura "Rey - limar Carvalho
- Fernando Souto Màior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro .Bartolomeu, '

POBLICIDAD.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso.

R_PR.S.NTANT.
Repre8entaç6Q A. S. IAra Ltda..
RIO:- Rua SeDatior Dniu " - I.. AlUIu

TeL 215'1'
8. Paulo Rua Vitória 157 - �.J II -

TeL 34-8941

Serviço TelelTáfico da UNITIID PRJ:SS (O -P)
AGENTES II CORaESPO�DIlNTBe

'I. Todotl, os ..unicipio. {'-' f!3ANTA CATARINA
ANUNCLJ8

....,..,. centra'o, de acordo co•• tabela e. viE.r

Ruâ. Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar
Dr. Acácio Gàribaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

...8•••••0•••0•••000••000•••0.00.�••O.O�O.O.

Dr. ( O' -R D E I R O

CIRURGIÃO DENTISTA
Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

i���������----�-��--,-�--��.
,DR. HENRIQUE PRISCO DR HURI GOMES Das 16,00 às 18,00, ,diaria- O Angustia - Complexos - Ataques - Manias �- :

� mente exceto aos sábados : Problemático Afetiva e sexual O

i Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -. I
DR GU·ARACY A O Insulínaterapía - Cardíozolorapía - Sonoterapia e :

I
"

• I Psicoterapia. I •

SA'NTO'S oI Direção dos pSiquüi'tras - :
.. DR. PERCY JOAO DE BORBA :
O DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA :

Cirurgião' Dentista i DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE :
Especlal1sta em dentaduras anil_"

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
tômícas, Horário: Das 8 às 12 bS: Endereço: Avenida Mauro Ramos; 286 :

I (Praça Etelv,ina Luz) •
,•••O OOOO••••O @O O••••O !

Avisa sua dlst.:uta clientela Que

PARAISO

ME'DICO

O'peraçót1i1 - Doenças de
, senhÓ_

ras - Clinlca de Adulto.

Curso de Especlal1zação no E!oapl
tal dos Servidores do Estado.

(serviço do prof. Mariano d� Au"
drade ) , Consultas: pela manbã no

Hospital de Carlda.de. 'A tarde d!,,1r
15,30 horas em diante no consin,

tório, à Rua Nunes Machado, 17.

esquina da Tlradente. - Telef.

276.6. Re,ldêncla - Rua Mare
chal Gama D·Eça. n.o 141. - Tel.
3120.

�
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA
- DOENÇAS DO PUL:r.UO -

- TUBERCULOSE -

ConsultoÓrlo - Rua Fel1pe

Schmldt. 3H - 'fel. 8801.

Horário: das 14 à' 16 bor...

Residência -- Felipe SCbmid'.
n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO '

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João Plnoo, 14 -

Consulta: daI lIi às 17 boral. dli
rtamente, Menoa aos lIábado.. Re
sidência: Bocal\lVa, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Especlal1sta em moléstia. de Se

nhoras e vias urinária.. Cura r._

dlcal das Infecções agúdal e crô

nicas, do aparêlbo genlto_urinário
em ambos os sexos. Doença. do

aparêlho Digestivo e do .Iatema

nervoso. Horário: 10',2 à' 12 •

2'12 às õ horas - Consultório:

Rua Tlradelltel,)2 - 1.0 andar

_ Fone 3246. Residência: Rua

Lacerda Coutlnbo. la (Cbicara do

Espanha - Fona 1141.

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

Doenças de Senbora. - procto

Iogta - Eletricidade Médica

Consultório: Rua Victor Mei_.
relIes n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das 15 horas em diante.

Residência: Fone, 8.423. Rua Blu
menau. n. 71.

I

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE F ARMÁ'CiA

ms DE MAIO

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

Fármaeia Noturna
Fármacia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Catarinense
Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antônio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendido entre i2 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

10 - Domingo
8 - Domingo
15 - Domingo
22 - Domingo
29 - Domingo

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

-\

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

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

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua'Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

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

I

CAPOEIRAS.
--'��,H j Terreno C/500m2 - Rua 4piai

DR. MOORRlS l[HWEIDSON

MilDICO

!\tende com hora marcada

MERDOIÇA

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica G'3ral
R�sidência:

Rua Gal. Bittenconrt n, 121.
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt li. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

mudou seu consllltórlo para a rua

Fel1pe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DRA. EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

ConlUltóno I Re........ COD.VJtu
AY, HercWo Lu IHA .,'e.• 8e,una. i &.a-leln

4.. 16 ii 17 borao

Tet. - Ztl4rLoalANOPOLIII

ORA. EVA B. SCHWEIOSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas. fístula.. etc.

ClJrur�ia anal
CONSULTóRIO: - P.ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

CIRURGIALJ DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

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

casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Erqesto (Serviço do
Prof. Rupp) e da Maternidade
Fernando de Magalhães.

gíárío do Instituto Nacional
do cãncer.
DOENÇAS DE SENHORAS -

l'ARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

Atende, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia.
Residência: Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.v 26 - Fone: 2305

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARM'ELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames do Estômago - Vesícula. Biliar --- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediãtrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODlilRNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

ENDEREÇO: Rua Irmã Benwarda s/n, ônibus à por
ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
zscntórto: Rua João Pinto n, 11 lObO
t elefcne n, 2.467 - Caixa Postal n. U
f:10BARIO: Das 15 às 17 hor...

xxx

ESCRITO'RIO' DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Edf. João Alfredo" -- Te'lefone 3658
.

'"

"CUN1CA SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinica Geral

VENDE-S,E
CENTRO: -,-;- T'il.·T7,f� 1�1':'��j,�•.;

Terreno com 272 metros quadrados
(Ao lado da Faculdade de Medicina)
Rua Ferreira Lima

Bancas no Super-Mercado de Florianópolis
Avenida Hercílio Luz

---x---

BARREIROS:
Terreno c/947 m2 - (3 lotes)
Loteamento Florianópolis

---x---

.
Terreno c/425m2 (esquina)
Loteamento Portella

---x-.--

C E N T R 0:
Bréve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
Lívíng, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro
social, cozinha, quarto empregada, banheiro
empregada, área de serviço o/tanque, play ground
e garagem
Avenida Rio Branco.

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

Apartameto Térreo
Avenida Hercílio Luz

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

5 casas de aluguel rendendo cr$ 10.000.00 men

sais 50% à vista, saldo em .prestações mensais
de cr$ 10.000,00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)
-------X---------

1 G R O 1� O M I C A:-
Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construída
Rua Graciliano Ramos
--------X-----_

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida
Rua Graciliano Ramos
------X--------_

Rua Frei Caneca
Casa resídêncíal c/ 3 salas de aluguel - Terre
no c/ 632 m2 (fundas p/ mar)
Terreno -- 408 m2
50% à vista. Saldo em prestações mensais de
cr$ 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

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

- X-----_

E S T R E I T 0:
'terreno c/68B m2

(3 lotes)
Transversal Rua Max Schramm

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

Casa Residencial (Próximo à Praia)

RU:a José Elias
------------X-----------

Terreno c/368 m2.

Balneário
Rua São José esq. Rua Guaporé.

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

c O Q II E I R O S:-

'Terreno c/ 330 mã,
Próximo .ao futuro Hotel

-----------X--�--�---

BOM ABRIGO
Terreno c/12 x 30, cercado c/alícerces
Pequena entrada, saldo 3.000,00 mensais

Rua Copacabana (100 metros da praia)
------------X----------

C A NAS V I E I R A S:f
Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 m2.

Cachoeira
------------,x-----------

AtUGA-SE
A G R O N ô M I C A:

Construção própria para depósito, com

350 m2.
Rua Alm. J;;arlo:; da Silveira Carneiro

x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"OESTADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

Aniversário

Prefeito Osvaldo Machado,
enviou o seguinte telegrama:
"Nome Prefeito Municipal

formulo vótos felicidades en-

tcont. da últ. pág.) "Bancada Partido Social nópolis prestou homenagem mantida rigidamente como

OUTRAS AUTORIDADES Democrático com assento ao radialista Acy Cabral norma de ação, sem aventu-
MANIFESTARAM-SE Assembléia Legislativa oca- Teive, diretor gerente da reírísmos, ao largo das con-

O Comandante do 5° Dis- síâo 17° aniversário essa emíssôra, oferecendo-lhe, trafacções sensacionalistas
trito Naval enviou à direção I

prestigiosa emissora formu- também medalha "Honra ao que podem, passageiramen
da Rádio Guarujá, o seguín- la melhores votos continúi: Mérito" pelos relevantes ser- te, gerar fama, mas não es

te telegrama: I essa organização prestando viços prestados nesses 17 maltam reputação, tem si-
"Queira aceitar e trans- relevantes serviços em favor anos de atividades. do,' sem margem de dúvida,

mitir aos que trabalham na I da gente catarinense. Cor- Ao fazer o agradecimen- o inabalavel alicérce em qUI
Rádio Guarujá minhas fe-. áiais cumprimentos Estivalet to aos sintonizadores da. a. Guarujá assente o concei

licitações juntamente ofi- I Pires, lider da bancada". Guarujá, ao comércio, in- to alto ,e lisonjeiro, que des,

ciaís motivo transcurso aní- I --- dústria e aos artistas e

fun-I fruta,
e que constitui um no,

versário fundação prestigio- '1 OUTRAS MENSAGENS: cionários, o radialista Acy bre e opulento patrimônio
sa emissora. Ass. Comte Au-

.

A Rádio Guarujá, recebeu I Cabral Teive finalizou o seu moral."

gusto Hamann Rademaker! aínda, telegramas de felici- comentário, com as seguín- _

Gl'unewald". tacões da Associação Evan- tes palavras do jornalista Domingo, na séde do Co-
I gélica Beneficente de Assis- Rubens de Arruda Ramos: queiras Praia Clube teve lu-

O Comandante da Guar- tencia Social; da Associação "Reviver e relembrar a' gar a ehurrascada íintima

níção Militar de Florianópo- Atlética Barriga Verde; da jornada vitoriosa da Guaru- I, dos funcionários e artistas

lís, enviou a seguinte men- Editora Globo, filial de Flo- já, não caberá nos estreitos da "Mais popular", tendo

sagern telegráfica: rianópolis; da Comissão Re- limites da introdução de um I comparecida o Dr. Aderbal

"Comando, oficiais, sub- gíonal Pró-Sapebb; da As- programa específico. Mas, Ramos da Silva ,e o Sr. Celso

tenentes, sargentos, funcio- sociacão dos Cronistas Es- por pouco ou quase nada Ramos.
nários civis e praças guarní- portivos de Santa Catarina; que seja, ficará na sintese \

ção militar Floríanópolís I do Sindicato dos Bancários destas palavras o valímen- Saudando a emissôra, pe-

apresentam emissôra Mais! de Santa Catarina; da As- to de uma Intenção de lou- 10, seu 17° aniversário, falou
popular sinceras congratu- socração Atlética Banco do vor e de aplausos aos que o locutor Rouget Carril, o

lações transcurso seu 17° Brasil; do Diretor do Abrigo aqui realizam, em moldes , mais novo funcionário da

aniversário com votos pere- de Menores; da Agência de elevados e honestos, a nobre Guarujá tendo agredecído,
nes felicidades prosseguindo Publicidade Walter Linhares; missão da imprensa 'falada. em nom�, da direção, o Sr.

sendo até aqui trilhada para do Santos Dumont F.C.; do À Rádio Guarujá, se mais Acy Cabral Teive. Entre coisas espantosas
maior grandeza cultura ca- Rr. Renato Ramos da Sil- não devessem nossa Capital havidas nesses anos, até a

tarinense e prestigio terra va; da Federação de Vela e e nosso Estado, de justiça OUTRAS NOTAS morte de um provérbio hou-
brasileira. Ass: Coronel Veí-

,

Motor de Santa Catarina; da lhe deveriam uma atuação Colaboraram com as' fés- ve: "Falando, a gente se en

ga Lima." Cooperativa .dos funcioná- de tantos anos, superior- tas de aníversárto da "Mais tende". Carlito aprendeu a
rios do Banco do Brasil; dos mente orientada no desejo Popular" as firmas Droga- vida na desgraça. O pai mor

O Chef.e do Gabinete do senhores ROdrigo Azambuja, de bem servir o grupo hu- t'ia Catarinense, Expresso reu cedo. O irmão partiu pa
Osvaldo Melo Filho, Dakir mano de Santa Catarina ba- Florianópolis, Lux Hotel, ra a Africa. Ficou no bairro
Polidoro, Félix Kleis, Major tendo-se pelos seus anseios, Emprêsa Florianópolis s;A, pobre, com a mãe que se
Arruda Câmara, Dem-trío, propunando-Ihe os ínterês- Silvio Orlando Damiani, Co- guidamente ia para o hos
Narangoni e esposa, Dr. 6tto ses mais instantes, respei- mércio de Rebidas Florianó- pital. O menino não podia
Gama d'Eça, EurICO Hoster- tando-lhe as tradições da! polis, Jacob Vilain Filho e a entrar no hospital: dormia
no, srtas. Maria de Lara Ri- inteligência, de cultura e de 'Secretaria de Educação e num abrigo, comia a ração
bas, Adalgiza e Verônica. ,educação. A compostura, Cultura. da caridade. Cresceu um' FOI MUITO FESTfJADO o aniversário da gra

pouco. Empregou-se numa • ciosa menina SILVIA 'MARIA FERNANDES DE
barbearia. De noite, dançava II1II AQUINO, filha do verkador_ Domingos F�rnandes de
a giga nos teatros popula- lIfIII Aquino e de sua Exma. esposa Dona Mana de Lour
res. Não teve, pequeno, nem II1II des Fernandes de Aquino. Calculamos. em quase tre.-.

t I' d CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS lIfIII
.mmu os rea iza o no Tea- o recreio das ruas. As ruas

• sentas pessoas aproximadamente, o numro de convi-
t I

\
Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11 d1'0 A varo de Carvalho, a sua infância eram tristes. dados que compareceram. Da. Lourdes preparou uma

V.S. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU P II1IIassou pela adolescência. A, lIfIII elegante mesa de doces, salgadinhos bebidas para. as

APARTAMENTO miséria fez a sombra da. amiguinhas de sua querida filha. Para os adultos foi

"A T E N 'º Ã O" juventude do que ia ser o
.. servido um jantar em estilo americano, sendo muito

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL
homem mais só do mundo. II1II comentado pelos presentes, louvando o bom paladar

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE-
Carlito é a lembrança disso "da sra. mãe da aniversariante.

NA ENTRADA E SUAVES PRESTA!ÇõES MENSAIS.
tudo. • Consegu ímos anotar os seguintes convidados

INFORMA:Ç9ES RUA JERONIMO COELHO, 1-B, SA- 1IIIIl)l'esentes na festinha de Silvia: Sr. e SI·a. Deputado
Isso tudo criou Carltto em lIfIII ld S II S S D rtad DI'b CheremLA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO. 'Wa emar a es, r. era. ept o ,

NECESSITAMOS AGENTES NO INTERIOR DO �ESTADO.
Charlie Chaplin, quando • Sr .. e Sra. dr. Ari Melo, Sr. e Sra. Francisco Grillo,

GRANDE PLANO PARA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL- che�a a Londres, é em. Sr. e Sra. Galdino Lenzi, Sr. e Sra. Osvaldo Meira, dr.

DADAS, F I B R A T O N, TERRENOS, etc. POSSIBI-. WhIte-ChapeI e �ennington II1II Mauricio dos Reis, Sr. Amilcar Cruz Lima, Srta. Ma

LIDADES DE GANHOS ELEVADíSSIMOS. RESPONDA,' que se procura. La, pelas ve- ,ria Bernadete Cardoso, Srta. Lygia Moelmann, Pro-

.TO
lhas calçadas, segue os ítí-

• fessores Francisco Takeda, Paulo Fernando Lago eHOJ� MESlV.1 .

ouvintes com belíssimos nu- SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU. neráríos, encontra "as neves
,

Joã� Evangelista; compareceram também um grande
COR LTDA! .,. t de outrora". i' número de funcionários da Prefeitura Municipal e de

Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras • "O ESTADO", que por coincidência festejaram por

no Estado: * duas vezes, o aniversário do jornal e da menina Sil-

Como se chama a pessôa nascida em 'Brasília?
,\ Carlito está vivo em nós. • via. O Vereador Domingos Fernandes de Aquino, ·pos-

Nome: Resposta:. . . . . . . . . . . . .. D�sde. o

t
"engraçado" das' suidor de �uita prática em gerência foi o gerente

pnmeiros empos. E no que da grande festa em comemoração ao aniversário deEndereço: lt' .

Localidade: �""!'�®(P'" ;;:;:;';fJ'"
vo ou da guerra. E no que sua filhinha. Com êste acontecimento social, regis-

Remeta sêlos para a resposta: p�rtiu em busca do ouro. No • trames na nossa coluna êste grande destaque da se-

Atencão! Atendemos em nossos escntónos à rua Jerôni- Circo, nas Luzes da Cidade. 1II1II mana que passou.

mo Coelho, 1-B - Sala 11. quaisquer serviços, tais co-
Na inauguração ,dO monu- IIIfIII A SRTA. OLGA V. LIMA, proprietária do Restau-.

mo: procurações, requerimentos. contratos, recibos', car-I menta a Paz e a Prosperi- 'rante do Lira T. C" ofereceu um elegante �antar pa-.
tas, encaminhamento às repartições públicas, etc. Dis-' dade '.

Nos Tempos modernos. !. ra todos os membros da Diretor�a do Lira T. C. Entre.

pomos de um Contador que atenderá diàriamente das 10 No DItador. Nos temp�s mo- j II1II os presentes ano,
tarncs os soguíntes : Sr. e Sra. dr.

às 12 horas. dernos, cantou. No DItador, lIfIII Walter 'Wanderley, Sr,' e Sra. dr. Percy Borba, Sr. e

falou. Mas as palavras do ".
Sra. dr. Abelardo da Silva Gomes, Sr. e Sra. Zeferino

canto e da fala ainda eram • de Carvalho Neto, Sr. e Sra. Luis Carlos Pessoa Br!li
de mímica. ,. Há de cantar e • sil, Sr. e Sra. Osni Barbato, Sr .e Sra. Acioly Was
falar com as palav�as d� to- � • concellcs ,Sr. e' =. Lázaro B.artolomeu, Sra. De�do o mundo. CarlIto amda I putado Fernando VIegas, Sr. MIlton Campos, dr. An
tem muito que dizer.

" Pereira Oliveira, S.r. Harold.o Barbato, .Sr. e S�a .. Jo�é
* • Pereira, Sr. FranCISCO MedeITos. Antomo PereIra OlI-

Parentíssimos. Em qual- veira Filho e Srta. Olga V. Lima que ofereceu êste
quer ordem, na fantasia, na _ jantar no confortável restaurante do Clube, que tam
realidade. O ponto de con- • bém tomou parte, nesta simpática reunião social.

'

tac�o. é a in!l;daptação e vi�a. -OUTRA FESTA SOCIAL que ficou registrada
cotIdIana, que fez de D. QUl- nesta coluna, foi a grande churrascada, servida na

xote um ari.st.ocrata saindo j' Churrascaria "São Jorge", em comemoração ao 47
Uma ótima casa residencial, ,sita à Rua Almirante d Id d M d f d II1II'

a
.

a e - � la: e ez e
'JII aniversário deste jorna,l. Antes foi servido um "Coek-

I Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in- CarlIto um mlseravel entran- ' .. taU" organizado pelo nosso gerente, jornalista D'o-

! rerno, 3 quartos, copa e demais dependências. do na Idade Atômica. Am-III' mingos Fernandes de Aquino. Em seguida, os jorna-

"
Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar - sa- bos melhoraram, no gênero j • listas e funcionários de "O Estado" foram servidos

la 501. Fones: 2198 e 2681. h li
' •

um�no, as que c o::ara� /' com uma ,gostosa churrascada bem preparada pelo
-----------------------------a-to-'m-i-co-e-b-a-l-ís-t-ic-o-,-e-sp-e-l-'am pelo mínimo a dimi- por eles. Os que se dlvertI- sr. Mario Grumicholli, sendo êste um períto, no pre-

nuição da crescente tensão internacional. ram com êles, ao menos ti- I • parar um bom churrasco.

Infelizmente as primeiras notícias divulgadas à ver�m esse melhoramento:

I'
Usaram da palavra os seguintes jornalistas: Os-

respeito da Conferência de Cúpula, não prometem
o no. , .

_ valdo 'Melo, I1mar de Carvalho, Renato Ramos e fina-

grandes progressos de vacificação, desarmamento,
-------

lizando agradecendo tôdas referências dos oradores

e espírito de renúncia. I" anteriores, o Dr. Rubens de Arruda Ramos. Após esta

Pobres homens, pobre humani�ade, que deposi- Há amparo , festa da família de "O ESTADO", foram queimados
ta nas mãos de 4 homens, os seus destinos, o seu • 47 foguetes, ofertados pela Casa Savas, sendo que

futuro, e a sua sobrevivência. financeiro I' Jf cada foguete correspondeu um ano de existência. No
III próximo ano, serão 48 foguetes.

(FJA) -. Em_ 1959 fo.i �ado , • Assim, marcoU mais outro importante aconteci-
por orgamzaçoes relIgIOSas! II1II mento social, da família jornalística de Santa
de todos os credos nos Esta- lIfIII Catarina.

.

dos Unidos o total de 3,9' A RÁDIO GUARUJÁ con emorou o seu 17.0 ani-

I
biliões de dólares,. ao pa�so II1II versário, com uma movi�enta�a, na séde do Coqueiros
que no ano antenor atm- lIfIII

, d b I
. , .- , I" PraIa Clube, que contou a presença dO' Dr. A er a

I gm 3,6 bIlloes de dolares, se-
II1II Ramos da Silva, e do Sr. CellSo Ramos.

gUnd� divulgou a Associação lIfIII Na noite de sábado, foi realizado um grande
AmerIcana do Conselho de • "show" de duas horas, no Teatro Alvaro de Carvalho.
Levantamento de Fundos, de 1II1II Tomaram parte neste "show" os seguintes artistas:
�ova Iorque. O cons�lho s�- ,1IfIII Helena Martines, Dilzo Silveir2., Trio Cruz de Malta,

h�ntou qu� o total fIlantro- '. além dos comediantes da emissora. Na segunda par

p��� pode ultrapassar a 7,5 ... te o Duo Guarujá, brindou os ouvintes com umS!< bo-
blhoes comparado com 7 1 IIIfIII

'
-

, . nita apresentaçao.biliões em 1958,
_ '& ... \'liA "VilL VA __ 'í'mI. .. _ ......... \'Ia'

j

seja aniversário essa con

ceituada emissora. Almiro

Caldeira de Andrada"

marcou, artisticamente, a

passagem do 17° aniversário
da Rádio Guarujá.
Perante uma seleta e nu

merosa assistência, desfila
ram os cantores Helena

Martins, Dilzo Silveira, Trio
Cruz de Malta além dos co-

O Presidente do Tribunal

de Contas do Estado, home- O SHOW DE SÁBADO
Um grande "show" de 120nageou a Pioneira, com a

seguinte mensagem:

"Ensejo transcurso festiva

data todos quantos militam
nessa simpática emissora

manifesto justo júbilo meu

nome e membros Tribunal

de C�ntas augurando gran
des e promissores dias essa

rádio orgulho gente culta e

honrada nossa terra. Ass:

Nelson Heitor Stoterau". mediantes da emissôra.
Na segunda parte do es

petáculo, o DUO GUARUJA
(Armando Castro e Nílsen
Ribeiro) brindou a todos os

o Senhor Celso Ramos,
candidato do PSD ao Govêr-

meros de seu 'grande reper
tório, arrancando fartos

aplausos da platéia.

no do Estado, acompanha
do

.

dos deputados Osni Ré-

,gis, Antonio Almeida, Ivo

Montenegro, Dr. Renato Ra

mos da Silva, do jornalista
Ilmar Carvalho e do Sr.

Em meio ao programa, a
Adolfo Martins, esteve vísí-

Direção da Guarujá home
tando a emíssôra aníversa-

nageou, com medalhas "Hon-
ra ao Mérito", os funcioná
rios Antonio Trindade de

ríante, ocasião em que, atra
vés do seu microfone, pro
nunciou as seguintes pala-

Menezes, Oscar Vieira Filho,
Alberto Alves Osni José da

Silva, Darcy' Lima e José
Nazareno Coelho, todos com

mais de 10 anos de serviços.
Aproveitando o ensejo, a

direção do Exprésso Floria-

vras:

"Ao ensejo da passagem
do aniversário da Rádio

Guarujá congratulo-me com

todos aqueles que nos seus

divérsos setores e funções
fizeram e estão fazendo' des-
sa emíssõra um dosmaís ex

pressivos e populares instru
mentos de radiodifusão

-

do
nosso Estado.
Aproveito a oportunidade

para efusiva e penhorada
mente agradecer a inesti
mavel colaboração que essa

rádio vem prestando nossa

causa e minha candidatu-
ra."

Os senhores deputados do

Partido Social Democrático
enviaram o seguinte tele

grama:

Os destinos ciJa humanidade que estão confiados
aos "4 Grandes", reunidos na Conferência de Cúpu
la, foram simple"Smente passados para trás, quando
o "premier'" Kruchev se dispas a discutir num cer

tame imlJOrtante a ocorrência com o avião U-2, de
I

procedência norte-americanCIJ..
Acreditamos, que os interêsse� das numanida·

de, estão acima dêstes atos de espionagem. Esta,
sempre foi feita por ambas as potências, e não á
êste o momento próprio para que os russos insistam

veementemente com o incidente.
Tôdjas estas distorsões, ividenciam má vontade e

personalismo. Os povos que desejam a paz e con

fiam nos "Grandes", nas possíveis perpectivas de

harmonização belicosa dos detentores do pod'erio

, I

Florianópolis, (Terça-feira), 17 de maio de 1960 9

da CiuarUjá ...

D.Qui.xote
(Coni: da últ. pág.) ---------------------

e Carlito
, I

Carlito, que, na verdade

nunca, falou, é a imagem
mais exata do meio século
onde crescemos e nos multi

plicamos, justamente o tem

po em que mais se falou no
Imundo.

QUATRO ACONTECIMENTOS SOCIAIS
NA SEMANA QUE PASSOU O ANIVER
SARIO D ESILVIA MARIA FERNANDES
DE AQUINO, O ANIVERSÁRIO DO "O
ESTADO"-JANTAR NO LIRA T. C. E O

,
-

ANIVERSÁRIO DA RÁDIO GUARUJA.

NEGÓCIOS EM 'GERAL

PERDEU-SE
Uma caneta PARKER JUNIOR, com a gravação de

Antonio L. dos Santos. Solicita-se à pessôa que a encon

trou, entregar na Agência do Banco do Brasil ou nellta

Redação, que será gratificado.

Domingo frio, chuvoso, pesadão.
M,esmo assim, o sr. Ademar de Barros não se

furtou de ocupar o microfone de uma das emissôras

locais para verberar contra a personalid'ade psico
patológica do candidato Jânio Quadros.

A sua (fria) pretensão ao alto cargo de primeei
ro mandatário da Nação, infelizmente nã'o pôde ser

aplaudida. Talvêz a Providência Divina achasse por
bem destacar um dia aguoso e fechado como o últi

mo domingo ,a fim de que os incautos sectários do

ex-governador paulista não gastasse a pele de suas

mãos e as suas cordas vocais em gritos lancinantes.

Coisas da Providência Divín&. Azar Ademal',

'�--------�---------
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Aniversário "R á d i O
AUTORIDAD'ES CONGRATULAtt1-SE COM, A PIONEIRA -- o GRANDE SHOW
NO TEATRO ÁLVARO DE CARVALHO - VÁRIOS FUNCIONÁRIOS FORAM HO
MENAGEADOS - A CHURRASCADA DE DOMINGO - OUTRAS NOTAS

A mais antiga emissôra da capital - a Sociedade Rá
dio Guarujá Limitada - comemorou sábado e domingo
últimos, a passagem do 17.0 aniversário de sua fundação.

O acontecimento festivo para a cidade, ensejou vóto

de louvdr da Assembléia Legislativa do Estado, propôsto
pelos deputados do Partido Social Democrático, tendo sido

enviado à direção da "Mais popular)' o seguinte telegrama:
"Exmos. Srs. da Rádio Guarujá, o depu-
Diretores da Rádio Gua- tado Jota Gonçalves do

ruiá PSD joinvillense declarou,
NESTA incialmente, que na sua

qualidade de radialista, ma
nítestava seu júbilo pela
efeméride. O sr. Waldemat
SaIles, em aparte, solicitou
ao deputado Dib Cherem,
antigo colaborador da emis
sôra, que transmitisse as

congratulações da bancada
pessedista pelo transcurso
do 17.0 aniversário da Rá
dio Guarujá. O Sr. Jóta
Gonçalves, discorreu sôbre
a importância do rádio,
atualmente recordando-se
dos tempos em que se ia pe
dir nos escritórios das fir
mas anúncios de cem cru

zeiros e que atualmente,
contr�tos de déz a quinze
mil cruzeiros são feitos por
te 1 e f o n e caracterizan-'
do êsse �specto, a fôrça
qu� o rádio vem tomando

Levamos vosso conheci
mento Assembléia Legisla
tiva sua sessão de, hoje
aprovou requerimento as

sinado vários deputados da
bancada do Partido Social
Democártico sentido levar
a essa emissôra seus Díre
tores e demais funcionários
votos felicidades motivo
passagem amanhã seu 17.°
aniversário augurando-lhes
um futuro cada vêz mais

próspero nêsse patriótico
trabalho divulgação cultu
ra gente barriga verde,
Cordiais Saudações

Braz Joaquim Alves
PRESIDENTE.

S. S. em 13 de maio de
1960.
Aludindo ao aniversário

"Duo Guarujá" aoriüuinia os festejos

Medalha de Ouro para o Diretor da Pioneira

junto aos anunciantes, que
julgam êsse veículo como

fôrça poderosa junto a uma

legíão de ouvintes que ten
de a aumentar, Finalizou
por cumprimentar o dinâ
mico e experiente radialis
ta Acy Cabral Teive, dire
tor da Rádio Guarujá es

tendendo os cumprimentos
aos locutores, funcionários,
operadores, citando o nome
do Dr. Aderbal Ramos da
Silva, homem sensível a

tudo o que diga respeito à
imprensa e ao rádio, e sua

constante atencão no sen

tido de dotar a emíssôra em

referência do que há, de
mais moderno e atual no
setôr da imprensa falada.
Co Sr. Dib Cherem congra
tulou-se na qualidade de

representante da capital,
com a passagem da data
natalícia da Rádio Guaru
já, dizendo de suas li�aQ.ões
estreitas com. a emissora,
acentuando o poder do rá

dio na vida de uma comu

nidade. Realçou a posição
dessa emissôra, nêsses de

zesséte anos de ininterrup
tos serviços ao público, den
tro de..um gabarito de mais
elevado e só esta sôma de
servicos prestados à coleti
vidade, engrandecia a Rá
dio Guarujá aos olhos de
todos.

(Cont.inua na 9.a pág.)

BRASIL, 1960
Sexta de uma série)

PAULO DA COSTA RAMOS
GOIÁS E O PROGRESSO DE UMA REGIAO
- ESTRADAS: 500 QUILOMETROS DE
ARRÔZ & BURACOS. STA. HELENA,
BARRO 'E RIQUEZA.

FAR-WEST
Itumbiara é a primeira

cidade do Estado de Goiás,
para quem vem de Minas
ou São Paulo. E é inteira
mente diferente de qual
quer cidade dêsses dois
Estados. O pioneirismo alí
é não é uma palavra, é
uma realidade. Os cami
nhões levantam o pó mais
vermelho que se possa ima
ginar, dando demãos de
uma côr v.agamente ímpre.,
cisa e inunda nas roupas e
nas edif'icacôes.
Aprende-se mais depres

sa a negociar e a n�,pêjar
com armas, naquela região,
do aue a lêr e a escrever.
Um

-

exemplo disso encon
tra-se numa tabuleta colo
cada num estacionamento
da praça principal daquela
cidade: "Estacionamento
esclusivamente só para
charretes".
E' o fim.

ARRÕZ
Entre Itumbiara e Santa

Helena, a estrada corre por
duzentos e' cinquenta qui
lômetros como um rio no
meio das maiores planta
cões do arrôz do Brasil
central. O Que pasma e q12e
durante anos o escoamento
de tô d.a a produção se te
nha dado por meio de uma
estrada simplesmente car

roçável, como é esta que
a+ravessa a região. No mo

mento, entretanto, cons
trói-se ao lado uma rodo-

Cinquentenário da morte
de L U I Z O E L F I ti O Pesquisa proibida: minerais alô'micos

o Presidente da República, despachando
LUIZ DELFINO é patro- ressonância na poesia bra- exposição de motivos do Ministério da Agrino da cadeira número 27, sileira pela prodigalidade

atualmente ocupada pelo da sua imaginação e a be- cultura, aprovou parecer no sentido de quepoéta conterrâneo Joao leza sonôra da sua rima.
Crêspo. Todavia ficou êle esque- seja mantida a, proibição de pesquisa e lavra
Na verdade, o grande bu- cido a Machado de Assts ri .,.

d
.

t
"

desenvolvirilador do verso lírico e quando da fundação 'da _,e mlnenos e ln eresse para o esenvo VI-
que não poude fugir, em Academia Brasileira! mento da energia nuclear no País. As referi-certa época da sua vida 1'1- As comemorações da Aca-
terária. às seduções do ver_' demia, juntamos nós a nos- das matérias-primas estão relacionadas na
balísmo parnasiano - eon- sa solidariedade e () nosso 'L' 1 310 D 30 230seguiu um lugar de alta aplauso. el nr. - . e no ecreto . .

---------------------------------------------------------------------�-------------------------------------------------------------------�--------------�-
H

ID Q
. ca enternecida e 'por acaso. moinhos e as vantagens a 1959 foi ano de grandes querida: "Absolvo". Em "D.

I •

t § tirar dos moinhos. Isso não livros: poemas, romances, Quixote e Carlito", o jUi"U1XQ(" e Louco pela solidariedade significa que em Sancho contos, crônlca:s, bíograrías, sereno ficou em casa. veio

LI
I

R
® '

' .� � '.' com os fracos, - eis um Pança só se veja cobiça, só ensaios. Um dêsses livros é para a estrada, para a ru�,1'10 omano �m

C
diagnóstico bem moderno, se encontre vulgaridade. de Oliveira e Silva: "D. o poeta assistiu aos mo�-�

1·t II Nem anjo nem demônio. Não. Ele compreende, ad- Quixote e Carlíto" (tentatí- mentos
'

dêsses agitados a

fi
I r §" e ar 1 o Um homem de coracão fer- mira. D. Quixote. A conse- va de interpretação, Olivei- solidão, que terminara�lor�anOInOt�S '

, vendo, de cabeça construín- lho de mulher, exigiu salá- ra e Silva, há dois anos, pu- sendo os exemplos perfel-11'3
do sempre... Olhos além rio. Satisfêz-se com a honra blicou: "Julgamentos fic- tos da bôa companhia.Esteve em nossa Capital Alvaro Moreura foi guerrear a, guerra, li-' das vozes. Sancho Pança é de seguir o engenhoso che- ticioe" (à luz da crimino-no último domingo e ontem, (Para o Jornal do hertar a liberdade. Depois, o homem da presença, - fe e receber um pouco da logía) , Deu, então, as suas Oliveira e Silva os olbouo cantor italiano Livio Ro- Commércio) a vida a dura vida que em cima do burro escudei- glória de tantas façanhas sentenças a Hamleto, Hed- profundamente, descobr!U-mano, que atuou com o Creio que não há perso- alonga' o caminho e acelera 1'0, amigo, ambicioso do go- maravilhosas. da Glaber Madame Bovary, lhes as confissões silencIO-maior agrado de nossa so- nagens: há modos de' ser o passo, tornou mais angus- vêrno de uma ilha. enquan- Claro que Dulcínéa de Ana KarEmina, Raskolni-. sas, contou a submissão e.aciedade no "Encontro dos dos autores. D. Quixote che- tíado e mais instantâneo o to o amo queria dominar os Toboso existiu. O amor é hov, Crainquebille, outros independência dos dOIS,Brotinhos" do Clube Doze gou ao mundo com Miguel Cavaleiro Andante de todas continentes, purificá-los, um sentimento criado na réus assim. contou com encantament�ele Agôsto. Livio, possuidor de Cervantes Saavedra. Re- as ilusões, - comprido, sem unir uns aos outros pela imaginação. Nasce do ins- como lhes agradecendo � sde uma maneira personalís- velou-se na Itália, quand') carne quase, "chidalgo de justiça, pelo entendimento, tinto. Pode tornar-se idéia. Foi, então, o magistradO nome da família imensa ?U['lma de interpr.etar can- o seu portador, em defesa los de lanza em astilero, pela paz. D. Quixote, a in- Até idéia fixa. A mulher sereno, encobrindo a ternu- que espalham entre o ce

acões peninsulares. canta na dos prodígios da Renascen- adarga antigua" montado teligência. Sancho Pança a que forneceu o pretexto, ra pelos acus3ldos, procu- e o chão a ansiedade e
boite Bacará do Rio de Ja- ça, na terra cristã, resol- no velho cavalo, reflexo de esperteza. A inteligência, não importa como se cha- rando nos autos uma atitu- melancolia., certos nos e�-neiro, e veio à nossa cidade veu, de impeto, ir combater triste figura, homem da aflita. A esperteza, calma. mava: chama-se Dulcinéia de, um gesto, uma palavra ganos. contentes tios pes;.atendendo a um convite do no Oriente o inimigo infiel, distância. Assim era. Assim Onde há moinhos, D. de TOboso, e esta é que é que lhe permitíssem escre- res, irmãos, bemaventurDoze e do nosso companhei- capaz de destruir aquela foi. Assim é. Nada de sím·· Quixote vê adversários a importante. ver na última página o dos...

)1'0, colunista social Zury beleza, aquela alegria, _ e bolo proposital. Auto-críti� destruir, Sancho Pança vê § tempo do verbo ,desejado e (Continua na 9.a pá;':_'"Machado. l �_�_ ,�_�--�
_

A Academia Catarinense
de Letras, em sessão solene
realisada sábado, 14 do cor

rente, na Casa de Santã
Oatarina, comemorou o cín
quentenário da morte do
grande poeta catartnense
LUIZ DELFINO.
Foi orador da solenidade

o acadêmico Arnaldo de S.
'I'híago, que proferiu uma
brilhante página de estudo
e crítica sôbre a vida e a
obra poética do magníficó
vate barriga-verde.

via. pavimentada a �"'l1to
que dará Ü' maior hnulso
que a zona já experimentou
desde a marcha para o in
terior, com a construção de
Brasília. O caso é que lá o

govêrno pensa em têrmos
inteligentes, e não se olha
somente lW espêlho - olha
para os outros também. Dai
as estradas asfaltadas, daí
as obras de base.
Bom dia, governador He

riberto Hulse.
SANTA HELENA

Em Santa Catarina, uma
sede de municípios Como a
de Santa Helena de Goiás
não existe. Nem em São
José, nem em Biguaçu, nem
em Dionísio Cerqueira. A
cidade é mal arranjada, su
ja. poeirenta, não tem ho
tel, nem qualquer coisa pa
recida - o que há é uma
hospedaria sem as mínimas
condições de permanência
-, não há uma única edi
ficação que se possa cha
mar ele razoável, enfim -

o fim. Até a conhecida e
celebrada instituições na
cional "casa do padre" não
passa de uma reunião mal
acabada de quatro paredes
que se deixam ficar de pé
muito precariamente
talvêz apenas pela fé do
paróco e pela graça de
Deus. E é no município quo
tem por séde êste amon
toado de moradias chama
do S?nta Helena que o go
vêrno goiano arrecada 20
milhões de cruzeiros Dor
ano. Isto só o Estado,

-

ti
rando o município e a na

ção.

A que se chama isto?
CÉU & RIOS

Já que nada, ou muito
pouco, poder-se-á dizer de
SR nta Helena. numa repor
t' =em (deixemô-Ia para as

crônicas) o caso é falar do
n/u oue sucede cobrir-lhe
às noites. É único. Se se de
selasse fazer uma figura
sôbre êste céu do planalto
nas +orras de Goiás, poder
se-ia dizer que se tratava
C� um incomensurável véu
pr vto inundado de peque
l'mos buracos em tôda a

sua extensão, em tôdas a\
direcões. Ou talvêz qué
uma eternidade de turí
nhos coberta ocasionalmen
te por alguns pedaços des
sa coísa que os poetas cha
mam de "manto negro dr.
noite". Mas deixemos a"

H<;uras para os poetas. O
céu é de fatO' belo e como ..

vente. e que mquiser saber
mais que vá até lá.

Outro capítulo à parte é
o dos rios. Não os haverão
mais Iimpídos nem mais
numerosos em qualquer re
gião do país. Acontece mes.,

mo, às vêzes, que se oõser
va com a maior facllíd.sde
o leit de um rio oue tenha,
digamos, uns quatro me

tros de profundidade. E as

plantas aquáticas que o en
feitam parecem represen
tar, para os felizes víajan
tes que atravessam a re

gião, uma suave peca sem

palavras, onde o palco é o

rio, atôres não são pagos c

o diretor é a natureza.
-Bonito, isso. •

n,UMO À GOIANIA
Estamos caminhando pa

ra uma cidade cue, antes
dp. qualcuer outra impres
são, obriga a que se esta
beleca um paralelo entre
ela e Brasília, que são irmãs
nisso de serem tracadas sô
bre um papel. Mas falare
mos sôbre isso amanhã.
Hoje 'já falamos muito.

o povo vibro1h. Guarujá [êz anos.

Florianópolis, (Terça-fei ra) , 17 ele maio de 1960

CONSÓRCIO TAC
DO SUL

CRUZEIRO

AGORA!!

MELHORES UNHAS E MELHORES
HORAR�OS

PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS:

(onvair
Diáriamente às 9,30 - Direto a São Paulo

e Rio.
às 18,00 - Para Pôrto Alegre

Douglas
Diáriamente às 7,30 - Para Curitiba,

S. Paulo e Rio.
às 7,30 - Para Itajaí, Joinville, Curi

tiba, Paranaguá, Santos e

Rio.

A chuva, que de-gavar e sempre caiu sôbre a

Capital, não permitiu o comício do dr. Ademar de
Barros. O chefe populista, entretanto, não ficou

quieto. Foi à, "Anita Ga.ribaldi" e submeteu-se a

uma demorada sabatina, saindo-se bem de tôdas as

perguntas. Para um político, sair-se bem quer dizer

não se deixar envolver ou comprometer.
Ontem, na hora do bate-papo, pedimos impres·

.

sões sôbre a entrrvista. Das diversas' opiniões, sele
cionamos esta:

- O estilo do dr. Ademar devia ser observado
pelo Zezé Moreíra: defesa cerrada, com golo de es

capada, um ou dois, no máximo, Co dr. Adernar, de

fato é da defêsa. Não constroe placard avantajada.
Evita' apenas ser goleado. Vê}am: questão da Vice ..

·

para depois. .. questão da sucessão estadual. . . pa�a
depois. .. O homem manda tudo para comer ... j\1I'

via tudo para a Iínha dos fundos ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


