
Baixada Nova Regulamentação
A Comissão Executf.'a do mesmo tempo, baixando re

Plano de Carvão Nacional comendaçôes às emprêsas
acaba de baixar várias me, de mineração.
dirias destinadas a regula-r De acôrdo com o novo
rízar a produção e o trans- ate, tôda a produção de
porte do produto, e, ao carvão de Santa Catarina

ANO XLVII - O MAIS ANTI GO DJARIO DE SANTA CA

DE FPOLIS.:
Apresentamos ao Dr. Ader
bal Ramos da Silva vg essa
Direção vs Funcionários e

Colaboradores de O ESTA
DO congratulações since
ras e felicitações efusivas
transcui so aniversário esse

órgão de Imprensa que
tanto dignifica terra e

gente catarínenses pt Hélio
Peixoto Presidente Câmara
Vereadores

*

DE FPOLIS.:
Nesse grande dia come

morativo Imprensa Brasi
leira e tambem 47.0 ani
versário fundação esse va

loroso matutino vg receba
prezado Diretor os meus

respeitosos cumprimentos
vg extensivos bravos cola
boradores pt

Saudações.
José de Lerner Rodrigues
sccretárío do Trabalho.

* * *

DE FPOLIS.:
Meus cumprimentos trans
curso data aniversaria esse

tradicional órgão impre!tS'a-

catarinense Mario Caldeira
de Andrada - Presidente
CESPE

* **

DE FPOLIS.:
Em nome da Imprensa

Oficial vz seus funcioná
rios e! Operários vg é no

meu próprio vg tenho sa

tisfacão enviar ilustre con

frade e a Quantos fazem
"O Estado" efusivas saudá
eões nela transcurso ho] e
de mais um aniversario
dêsse brilhante matutino pt
Jorge Krautz oarneíro -

Diretor Imprensa Oficial
::: :): *

DE FPOLIS.:
223 - Assembléia Legis

lativa sua Sessão hoje vg
aprovou recuertmento au

toria vários Deputados Ban
cada PSD vg sentido levar
a esse brilhante órgão im
prensa brasileira vg efusi
vas con '5ratulações passa
gem seu 47.0 aniversário

UDER CUM'PRIMENTA

DE FPOLIS.:
Apresentamos nossas con

,�ra.ulações quadragéssimo
sétimo aniversário funda
cão "O ESTADO" vz verda
deiro patrimônio imprensa
catarinense Walter Linha
res Publicidade

DE FPOLIS.:
N 58/60 Tenho prazer

apresentar melhores cum-

-primentos pr-lo transcurso
aniversário esse tradicional
órgão Imprensa nosso Esta
lardc da Silva Gomes pro

�

do pt Cordiais Saudações
Abelardo da Silva Gomes
Procurador República

* * *

DE FPOLI'S".: . .

1 Nome ·Pl:efeitó Municipal
envio votos feliciãades
transcurso aniversário esse

brilhante matutino Almiro
Caldeira de Andrade Chefe
Gabinete

* *

DE FPOLIS.:
Mesa Administrativa 11'

mandada Passos Hospital
Caridade meu intermédio
envia cumprimentos festi
va data Ferreira Bastos
Provedor exercício

*

DE FPOLIS.:
Sinceras felicitacões por

mais um antversárío de "O
ESTADO" pt Medeiros Fi
lhos

*

DO RIO
Aos companheiros de "O

ESTADO" «nvío calorosas

congratulações passagem
datR aniversária. Deputado
Attilio Fon tana.

::: * *

"0 ESTADO"
o Líder da. Bancada do Partido Social

Democrático na Assembléia Legislativa, por
ocasião das comemorações do 47.0 aniver
sário de fundação de O ESTADO, ocorrido
dia 13 do fluente, endereçou-nos o seguinte
despacho telegráfico:

Bancada Partido Social Democrático
com assento Assembléia Legislativa vg en

dereça vibrante e corajoso mátutino hoje co

memora mais um aniversário vg calorosas
votos prossiga caminháda gloriosa em favor
cultura e desenvolvimento terra Barriga
Verde pt Cordiais SDS Estivalet Pires Líder
Bancada

Nos dias 5, 6, 7, 8 e 9 de.
abril Passado, foram n'e�
ciadas com o exterior ....

284.420 sacas de café, sen
rio 158.163 em Santos, 43.641
no Rio, 15.353 em Vitória,
50.812 em parana,guá, 4.�00
em Angra dos Reis, 2.400
em S"1vador, 1.475 em Re
dfe e 1.276 rm Niteroi.

Naquelas mesmas datas
fOJ!lm despachadas 230,2n
saéàs, sendo 114.659 em

Santos, 42.254 no Rio, 10.269
em Vitória, 41.929 em Para
nélguá, 16,856 em Angra dos
Reis, 150 em Salvador, 1.2fJ2

Para o Carvão Nacional Portaria Retroativa
vai ser destinada .� Com
panhra Siderúrgica Nacio
nal, enquanto as emprêsas
regularão sua produção,
para e v.t ar n ronnacão de
estoques.

AS COTAS
A Comissão observa que

as cotas mensais de trans
porte estabelecidas em 1956
e Que permanecem vigen
tes

-

estavam apoiadas na

previsão de mercado con

sumidor, mas no tocante à
previsão pare o mercado do
c.crvão vapor, a mesma não

,

foi confirmada e, pelo ,con

trário, registrou-se, mesmo,
uma retração, a qual obri
gou a C.S.N. a acumular
vultosos estoques.

Essa.R reservas atingiram
a um elevado nível, o que
obrigou a Usina de Volta
Redonda a solicitar a rr

duçâo da entrega mensal
de carvão lavador a 108 mil
f.c r.eladas.

.

TARINA 13889

Ficou, também determi
nado Que o total das >ntre_
gas do carvão lava_sior, d�
rante o ano corrente, nao
exceda a 1. 296 milhão de
toneladas, e foram altera
das as cotas, visando, as

sim, à maior eficiência no

transporte ferroviário, por
proposta. da Estrada de
Ferro Dona Tereza Cristi
na, e fi, regularização do
abastecimento (qualitativo
e quantífativo) da Usína de
Beneficiamento, por pro
posto da C.S.N.

EMPRÊSAS
As novas cotas são as se;

guintes- Grupo A - Com
panhía Bíderúrgíea Nacio
nal, 54 mil toneladas; So
ciedade Carbonifera Pró
pera, 40,5 mil toneladas.
Grupo B - Carbomfera
Treviso, 40,5 anil toneladas;
Co.npanhía Carbonífera
Metropolitana, 35,1 mil to
neladas; Companhia Nacio
nal de Mineracão do Car
vão do Barro Branco, 34.830
tonebdas; Mineracão Ge
raI do Brasil, 29.592· tonela;
das; Companhia Brasíleíra
Carbonífera do Araranguá,
18.765 toneladas; Carboní
fera de Crlscíuma, 14.850
toneladas: Companhia Cal'
bonífera Catarinense. 11.070
toneladas; Companhia Car
bonifera São Marcos, 9,990
toneladas: Sociedade Car
bonifera Boa Vista. 8.775
toneladas; Carbonífera de
Urussanga, 8,1 toneladas;
Carbrnífera Uniço, 7.830
toneladas: Carbonífera Rir,
Maína, 4.7?5 toneladas; Cm'
bonífera Pinheirinho. 1.890
toneladas; Companhia Car
bonífera Rio Negro. 1.539
tonetadas ;Sociedade �'_
bcnífera Santa Bárbara, .:
1.350 toneladas e Compa
nhia Carbonífera Brasil,
594 toneladas. ERsas cotas
são mensais, ao passo que
·a portaria tem data de vi
gêncía retroativa a 1.0 de
abril último.

Na oportunidade em que o sr. Heriberto Hulse acaba de
inaugurar, concluidas já no curso de seu mandato de governa
dor, as obras da EmpresuI seria ominósa injustiça silenciar sô
bre os méritos que tiveram três eminentes hom-ens públicos no
encaminhamento das soluções agora concretizadas:

JORGE LACERDA, o saudoso governador tão cedo ar
rebatado por morte trágica, que deu sincero e decidido apôio às
sugestões e planos apreseJ?tados Rara eliminar com a urgência
que se requeria os constantes racionamentos da energia elétrica
na região servida pelai Empresul;
PLACIDO OLIMPIO DEl sempre foi ardente defen-

OLIVEIRA, também ja sor da solução do problemamorto
..que, como Diretor- com base na energia hídre-

Com.erclal da Empresuí a Iétríca e especialmente.
partir de meados de 1954, com o plano do rio do Jú-

lia, como providência capaz
de minorar ràpidamente a
calamidade então existente,
e que ainda em fins de 1956,
obedecendo ao critério das

Exposicão e
,

,

Centenário
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Entre outras, o mês de maio deu duas grandes datas a Lages: a de 22, há
189 anos, que lhe marca a fundação, e a de 25, há um século, que regista a <ma
elevação a foros de cidade.

Não incursionarem09, todavia, por veredas históricas, já inspiradamente
entregues ao brilhantismo, à cultura e ao talento da pena de Osvaldo CabraL
Com sua irrecusável autoridade de devastador de jatos, êle saberá situar a ci
dade centenária dentro do relêvo social, econômico e político que a esmalta no

conjunto geográfico e humano de 'Santa Catarina. E de bairrista _ muito em-
bora já ge tenha proclamado que o bairrismo, no Brasil, ainda é um mal virtuosa
mente cívico - não o acusarão, por exaltar a influência lageana, sempre presente
nos acontecimentos culminantes da vida catarinense. Livrar-nos-iamos dessa
pecha, nós outros, lagean09 que, mesmo por imitação, sentimos a emoção do

personagem de Rostand, citado por Nerêu, ao decosbrir revigoramento orgâniCO
de energias e clarinadas na voz quando pisava o chão da sua terra? Perdor-nos
iam os ímpetos de recitar verS09 de Paulo Setubal, feitos em Lages, cantando
enternecidamente a vida dos campos, tão cheia de graça amorável). como diria o

Eça? E confessar, como o autor das CONFISSõES, no confissionário das coxilas,
ouvindo o chôro das Daudades,

"Eu, no meio a isso tudo,
Eu - que destino cruel!

Tenho o desêjo sanhudo,
De espedaçar o canudo

Co'a carta de bacharel!

................................................................................

Mudemos, pois, de assunto, deixando os sonhos e retornando ao jornal.
Lag.eD, em avant-premiere dos festejos do seu centenário, inaugurará ama

nhã mais uma das suas singulares exposições agro-pecuárias.
Foi Inspirado o programa das comemorações de um século de cidade, ao

abrir com a demonstração viva e palpitante do Deu progresso, precisamente no

setôr que era um imperativo telúrico e que a natureza ofel'ecêra ao municípiO
com a ordem bíblica de crescer e multiplicar-se. E a vitrina que os lageanos, ama
nhã,vão oferecer aos olhos deslumbrados de milhares de visitantes, gerá o íncon�

trastáv.el documentário dos propósitos desenvolvimentista9 que os animam. Ali,
olhos e inteligências, uns por vêr, outras por compreender, ,estará uma tela da

PRODUÇãO, na opulênCia colorida dos valôres quali-quantitativ09. E ali, naquê
le mostruário de exuberância e de trabalho, de esforços e sacrifícios, de planeja
mentos e métodos racionais, estará também explicada a razão pela qual Lages
l�pulsiona e e9tende, por áreas ,cada vêz mais dilatadas, a sua salutar influência.

•••••••••• o.' ••••• I •........................................... , •••••••••• , , ••••••

E um livro será lançado. Contribuição de lageano, que quer pa,ra sua terra

aquelas bênçãos que Frei Rogério pedia aos céus, na Capelinha do Rosário. Seu

título é tudo: LAGES.
••••••••••••••••••••••••••••

o
••••••• o. o ••• o o.

.... ,.

iie'��t� ·���b�·s� f�i��ã· d�· ��rêu, um símbolo que Lages'ofereceu ao Brasil.
•
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Em virtude da impossibilidade
ae o PTD realizar no próximo dia 29 sua

convenção regionat os candidalos da alían
ça PSD·PTB decidiram adiar para o dia 12
ae junho próximo sua visita política ao nas

so Estado. Nêsse dia, segundo apurou nas

sa reportagem, o Marechal Teixeira LaU e

o dr. João Goulart, nesla Capital, parlíeipa
rão do encerramenio da convenção íraha
lhísía, num comício monslro, em praça pú
blica.

�
..

A ELFFA - PERDOA.DA A MÁ PALAVRA - NÃO

TOMA INTERESSE PELA mUMINAçÃO DA CAPI

TAL. COQUEIROS AINDA NÃO CONSEGUIU ILUMI

NAÇÃO PÚBLICA, MAS, ALI NA dABECEIRA DA

PONTE, UM RETRATINHO DO SEU CRIADOR, SR.

IRINEU BORNHAUSEN ESTÁ RODIADINHO DE

LÂMPADAS. 14 FOCOS, NADA MENOS. QUEM ESTÁ

PAGANDO AQUELA ILUMINAÇÃO? SEJA QUEM

FôR, OU SEJA APENAS UMA BAJULAÇÃO DA EM

PRÊSA - UMA PARTE DO PAGAMENTO SERA FÁ

'TALMENTE FEITO PELA CELESC, POR ONDE ESTÃO

AFERINDO O CONSUMO DE LUZ NAQUELES FOCOS?

SE PARA UMA CASA PARTICULAR EXIGEM DOIS

OU MAIS RELóGIOS, QUANTOS EXISTEM POR ALi?

SiiO PERGUNTAS ...

tf __i:'lIi$:lSi::s$�S�"=::":::SS:SS::":I·�$;:S�,,=::S:::S::::SSSDiIii1I··sg!l!::!lw,.e_wilIIs:;;ss::m;sSS%

soluções .eugerídas, fêz pu
blicar edital de concorrên
cia para o fornecimento de
8 a 10 conjuntos Diesel com
10 mil H.P., concorrência
em que entraram 16 firmas,
posteriormente a n u l a d a

(por motivos até hojE'/inex
plicados) e mais tarde rea

lizada em Florianópolis, da
qual resultou a usina Diesel
agora inaugurada com a

potência de 6.000 H.P .. Gon
't'riouíii runãà t>laé"ído Olím
pio, juntamente com ou

tros decíeívamente, para a

obtenção no Banco do Bra
sil do financiamento ne-
cessário.

BALTASAR BUSCHLE,
verdadeiro inspirador das
obras agora concluidas e

que, como representante
da região norte na C. E. do
Plano de Obras e Equipa
mentos ressuscitou e de
fendeu ardoreamente- a já
velha idéia da ligação do
rio do Júlio.
A existência deste plano

era negada pelo então go
vernador Irineu· Bornhau
sen que em discurso pro
nunciado na noite de 4 de
dezembro de 1954, nos sa
Iões da Liga, defendendo a

linha Florianópolis-Jaraguá
das criticas que vinha so�

frendo, afirmava: '''O ce

lebre projéto de desvio dos
ri09 do Júlio e Cubatão ja
mais existiu".
Em outubro de 1956, em

memoráveis reuniões das
classes produtoras do Nor.
te do Estado, na mesma Li

ga de Sociedades, o sr. Bal
tasar Bm,'chle, ainda na

qualidade de delegado ao

P.O.E., expôs grandioso pla
no, por êle próprio elabo�

rado, á base de rigorosos e

aprofundados estudos, para
a solução do problema da

.energia elétrica incluindo
as obras do rio do Júlio, a

Usina do Cubatão e a Usina

Diegel, plano entusiàstica�
mente aprovado pela nu

merosa assembléia e que
Baltasar Buschle defendeu
vigorosamente. até

. t�rná
lo vitorioso, no plenano da

LOTIe JAN<iO adiaram sua excursão para o dia 12 de
---

�aryão catarinense será . to�o �alJa a ��N
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FeliCitações a "O Estado"
CONTINUAMOS, HOJE, A fundação fazendo ardentes DO RIO
PUBLICA:ÇÃO DOS TELE- votos prossigam lutando Receba transmita todos
GRAMAS ENVIADOS A ES- corno até aqui pela grande- colaboram nosso valoroso O
TE MATUTINO, DE FELI- za nosso Estado e Brasil pt ESTADO efusivo abraço
CITAÇõES POR OCASIÃO Pedimos estender estes vo- Joaquim Ramos.
DA SUA PASSAGEM NA- tos todos auxiliares esse * * ...

TALICIA: jornal pt Cordiais saudações DO RIO
Deputado Mario OIinger Festejo com vocês grata

1.0 Secretário em exercício efeméride enviando votos
':' * * continuacão destemida acào

DE FPOLIS.: partidária. Deputado Var-
Apresentamos nossas con- gas Ferreira.
gra tulações quadragésimo (CONTINUA)
sétimo aniversário funat-
cão O ESTADO vg verda
deiro patrimônio imprensa
catarinense Walter Linha
rcs Publicidade

* :;: ",'

MOVIMENTO DE (AFÉ NOS
PORTOS DE EXPORTAÇ10

em Recife e 2.864 em Ni
teroi.
Ainda nos mesmos dias

os emb9.rQUeS
__ para o f;'xte

rior atingh:am a 259.640

sacas, sendo 152.344 em

Santos, 40.450 no Rio, 6.437
em Vitória, 46.433 em Pa

ranaguá, 10.826 em Angra
des Reis, 1.074 em Salva
dor 279 em Recife e 1.808
em 'NiteroL
Até as dat3.s em referên

cia foram embarcadas, da
safra 14.781. 785 sacas,
sendo 14.073.099 para o

exterior, (' vendidas, no

mês, 492.944, havendo um

saldo de 1. 464.983 sacas"

A inauguração das obras da Empresul
TRÊS NOMES NÃO PODEM S'ER ESQUECIDOS ENTRE OS QUE PROPUGNARAM E EXECUTARAM
TÃO IMPORTANTES REAUZA(ÕiES: - JORGE LArE'RDA, PLÁCIDO OlíMPIO EBAlIASAR BUSCHlf

c. E. do P.O.E., ainda no

govêrno de Jorge Lacerda,
que deu seu apôio áquelas
iniciativas.

Se em 1954, como afirma
va enfàticamente o gover
nador Irineu Bornhausen,
não existia o plano doa rios
do Júlio e Cubatão, poder
se-ia concluir serem êles
então críacão de Baltasar
Buschle, que os apresentou
em 1956, mas a verdade é
que tais planos já existiam
desde os tempos da antiga
Empresul.
Posteriormente a própria

Empresul, em nota asinada
pelo seu Diretor Comercial
e publicada em 20 de de
zembro de 1956, confirma
va a atuação de Baltasar
Buschle, no caso, dizendo:
"Comunica-se outrossim

que por eugestão do sr,

Baltasar Buschle, o presi
dente da Comissão..de Ener
gia Elétrica Estadual pôs à
disposição da Emprêsa um

engenheiro especializado
que, com a colaboração dos
engenheiros da Empresul,
efetua estudos para o pro
jéto de ligação do rio do
Júlio com o rio Bracinho,
com bacias de reserva".
Todos êsses fatos são do

conhecimento público, por
que registrados, á época,
pela imprensa.
Enfim, as ooras aí .estão,

E ao ensêjo de sua recente
inauguração, sem preten
dermos diimnuir os méri
tos dos governantes que as

executaram, entendemos

qUe seria grande injuntiça
esquecer os que de início
trabalharam pela sua rea

lizacão e aquele que -reno

vou-o plano e por sua- con
cretização se bateu com a

inteligência, a visã�, os_ co
nhecimentos, a dedlCaçao e

a energia com que seml?re
tem trabalhado por Jom

ville.
E' a prevalênc�a de

. U!l1
princípio da justlça cl'lsta:
dar a Cesar o que é de Ce-

��� A NOTíCIA, de Joinvil
le, edição de 17-5-60).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS TERÁ NO PR:óXIMO DIA 4 O TÃO ESPERADO DESFILE BANGÚ, NOS SALÕES DO CLUBE DOZE DE AGOSTO, QUANDO
SE :ELEGE'RÁ SUA MISS ELEGANTE BANGÚ A FESTA ACONTECERÁ SOB OS AUSPICIOS DO "UO'NSCLUB"

·stc::]
:::;.:i.;:!I""�'%.�.:::!.�.·::.si.�:s.-�.��:��::-- .::_....
Falharam as hidrelétricas,

..

Estrada boa não tem,
Fizeram Inca e Ellra,

I Será mesmo que eles vem?

- sr. Mozart Coelho
- sr. Edgar Tasso Schnei-

- sr. Paulo Valente Fer- der

ANIVERSÁRIOS

Souza

reira
dr. Altair da Silva cas-

caes Sobrinho,
--------,-------

SERVI CO
,

MILITAR
Campanha do Alistament'o Militar

em 1.960
MILITAR?"

É M:UITO FÁCIL o ALISTAMENTO MILITAR
Basta procurar o órgão do Serviço Militar do Muni

cípio, com a Certidão de nascimento (com firma reconhe
cida), ou prova equivalénte e uma fotografia de 3x4 cm.

O alistamento fora do prazo legal, ocasionará a apli
cação da multa, prevista em lei.

APEDITIVOS
�USIC'A D0S
DIARIAMENTE [),o.S /9AS23I1S,

't,

DR� BIASE FARA'CO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcíal, tratamento pré-natal.
Alergia. Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas

. Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.
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LAJES CENTENÁRIA
cognominada "Princeza
nárío.

OSVALDO MELO iiDia 21 do rnêe em curso, a

da Serra" festejará seu cente-

É justo que consignemos aqui nossa sincera satisfação
pelo acontecimento, que registra para todo o Estado a
vitória do trabalho e do progresso de um velho rincão ea
tarínenee patrimonio de tantos feitos que muito a enal
tecem e justificam o orgulho dos lajeanos.

Berço de tradicionais famílias de nosso Estado, cujas
figuras proeminentes alcançaram os mais elevados POD
tos de comando na política brasileira, entre os quais ci
taremos Nerêu Ramos que foi até a Presidência da Re
pública.

Povo bom, educado, com uma vida social e cultural
que honra Santa Catarina, Lajes, hoje, veetída de novas

roupagens, atenta ao progresso, caminhando para um fu
turo cheio de realídadea que ainda mais a elevarão, é
exemplo magnífico do quanto pode o homem embora as

:1ificuldades e exígêncías da vida moderna.
Aqui, nesta rápidas linhas, envio a seu povo amigo ao

qual devo muitas atenções e onde possuo velhas e inesque
cíveis amizade, meu grande e sincero abraço, na pessoa de
seu Prefeito, que no tranecurso da gloriosa data deve sen

tír-se satisfeito e feliz por ter por chão a encantadora
Lajes.

..
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ÀS 6,35-
Alvorada, Sertaneja
ÀS 7,05-
Revista Matinal
ÀS 7,55-
A VEMAG Informa
ÀS 8,05-
Parada de Sucessos
ÀS 8,35 -

Um Amigo a Seu Lado
ÀS. 8,55 -

Repórter ALFRED

{\S 9,05
Telefone Pedindo Músi,ca
ÀS 10,30 -

Antarctica nos Esportes
ÀS 11.05 -

Musical Copacaba
ÀS 11,35 -

Parada Mus, Chante.cler
ÀS 11,55 - .,

Repórter ALFRED
ÀS 12,25 -

A VEMAG Informa
AS 12,30 -

Carnet Soêial
ÀS,12,35 -

En�to Você Almoça
ÀS 13,35 -

Convite à Música
ÀS 14,35 -

Trio Cruz de Malta
ÀS 15,05 -

Show Musical R.G.E.
ÀS 16,00 -

A VEMAG Informa
ÀS 16,55 -

Repórter ALFRED
AS 18,10 -

RESENHA J-7
ÀS 18,55 -

A VEMAG Informa
ÀS 19,00 -

Momento Esport. Brahma
ÀS 20,35
Telefone para Ouvir
ÀS 21,00 -

Repórter ALFRED
ÀS 21,05 -

A Cidade se- Diverte
i..S 21,30 -

A VEMAG Informa
ÀS 21,35 -

Solistas Dentro da Noite
ÀS 22,05 -

Grande Inf. Guarujá
ÀS 22,35'-
Os Sucessos do Dia.

em suas partidas de xadrez.
-0--

Lux Hotel, homenageará
com coquetel, as candidatas
ao título "Mies Elegante
Bangú" do Lira Tênis Clube.

contecimentos Sociais

- sr. Jorge Daux,
--.-----

-'-- dr. Pedro Mendes de CAMPEONATO DE XADRES --0-- Aos _ sábados e quartas-
POR CORRESPONDENCIA Estamos informados de feiras, Luiz Henrique canta

EM PORTO ALEGRE que será, em julho próximo, no Querência Bar.
Venceu o Campeonato Es. o casamento de Sara Doner --0-

tadual de Xadrez P9r corres, e Dr. Alcides Alíreu. Blumenau acontecerá com

pondêncía, o jovem sr. --0-- desfile Bangú no próximo
Adauctro Wanderley da No- Voltam os comentários so-1 dia 18, nos ealões do Teatro

brega, correspondente nv I, bre o Belo Brumel. Continua Carlos Gomes. O cronista

O academico de engenharia discreto no trajar e na ma- Nagel, será o responsavel
I

"JOVEM VOCÉ JÁ SE ALISTOU PARA O SERVIÇO Adauctro é também cam- neira de ser. Imponente e pela apresentação do desfile

peão na cidade de Porto Ale- meio cheio de si. Aliás fica- em questão.
gre, e tem sido bastante dis- lhe muito bem. ---0--

cutido pelas suas vitorias. --0--- A loja "Moveis Cimo" está

Desejamos ao ilustre cata- Viajou para o Rio a erta, apresentando em suae vitri-

rinense radicado em P. A. os Concita Leite, onde deverá nes belissimos conjuntos pa-

• melhores votos de sucessos passar alguns dias. ra decoração de seu lar.
--0_- --0--

O Litríco da cidade Sr. As srtas. que desejarem
Lenzi, continua com os lan- fazer seu "Debut" em agos
çamentos de Iíndoa tailleurs to, pai' gentileza devem levar
e ousados casacos, duas fotografias em tarna-

--0_- nho postal, na secretaria do
Uma das Dez mais elegan- Clube Doze de Agosto.

tes da cidade está tomando --O--
A senhorinha Zilda Daux,

proprietaria da "boutique"
Jane Modas por seus invul

gares meritos foi eleita Pre- I

sídente do Clube Soropti-
mista de Florianópolis.

aulas de musica com um

Programação para o Dia 19 carissimo violão. A srta. Díl
de Maio de 1960 (5.a feira) za Dutra é a Professora mais

*

Uma casa a rua 'Crispim
Mira, 31 - com 4 quartos e

demais dependências, tratar
no mesmo

Bocaiuva, 83,
local ou a rua .4na

três
* *

em _evidência no momento.
Violão está na moda.

-0--

Grabrielle Perlu, bailarina responsável pela
"balletP do Lira T�IÜS Clube

escola

A CANGA

Apague a lanterna, lanterneiro! A luz é perigosa. A
bruxa da vassoura vem aí e ela não gosta da luz.

O tópico acima não tem nada a ver com a

Elffa, c.p.d.m.p.; pertence, simplesmente a um conto
de aesombração, mas é tão parecido, tão igualsinho que
até parece foi de encomenda e sob medida. A U.D.N.
não gosta da luz, pois se gostasse não teria criado a

máquina de exploração que é a dita que nós sabemos,
Também ela anda as voltas com a vassoura janista que
já varreu drasticamente o seu candidato a vice.

Há também uma espécie de luz que a U.D.N. não
tolera - aquela que vem do Palácio Alvorada BRA�

SÍLIA.

Aqui em Santa Catarina; quanto mais luz se fizer
sôbre a atuação pessedista de Juscelino e a atuação
udenista de Irineu e Heríberto, será pior, muito pior
para o udenismo já periclitante o jungido ao homem

da vassoura.

A ABANDONADA
O que é que há com a Udenilda? Os mais dedica

dos galãs que a cortejavam solícitos agora a abandb
ruim. desencantados da beldade. É certo que ha dez
anos ela era mais jovem e ninguem lhe conhecia o mau

gênio e não era gorda. Como ela engordou ...
Melcitiades, Fontes, Rupp, Albertori e vai estoura?

breve uma forte dissidência em Chapecó e outra no
, sul do Estado.
OS RAIVOSOS

A estreiteza mental, o impatriotismo, a raiva mes

quinha, dos deputados Tupi Barreto e Dario Sales, pro
vocaram fato inédito. Foi o caso do Pr.esidente da Cai
xa Econômica que, num jantar, implorou ao deputado
Jota para que na Assembléia desse andamento ao pro
ceseo de Joinville, para que a Caixa podesse entregar o

dinheiro do empréstimo para a Prefeitura, pois, caso

persístísse a demora, seria forçado a devolver para
São Paulo. Assim os deputados udenístae estão servindo
a terra que os elegeu - obstruindo, entravando ...

Clama triste o joinvilense,
Elegi Dario e Barreto,
Hoje choro arrependido
De ter criado o espeto.

CUMA DE INTERROGACÃO E MISTÉRIO'
, ,

Temos lido e ouvido constantemente anúncios de pro
f
,

paladas festas de aniversário, que terão início ainda es-

te mês.

i Esta pu�licidade. tem sido feita c�m are� de mtetérío

e interrogaçao sem CItar o nome da aníversaríante.

i Diz somente que tradicional estabelecimento de nossa
,

praça completará 36 anos de bons serviços a Florianópolis.
Ieto seria realmente interessante se não soubéssemos

, qual é a entidade desta Capital que sempre se lembra de

! bem servir sua freguesia, homenageando-a nestas oca

I síões.

I Assim sendo, achariamos melhor dizer logo de quem

ee trata, pois cremos que todos os rlonanopoütanos ante

cipadamente já o sabem.

Maria Schrniâi, Rosita Oliveira e Margot Paim Luz,
concorrentes ao título Miss Elegante Bangú Clube IDoze de Agôsto""

,

Grande Sucesso
Ido Teatro InfanlU
I Éra com grande entueías- ocasiões, a superioridade do

de' mo e muita apreensão, que bem sobre o mal. j.

se esperava a estréia de mais Não poderia ter sido me-

uma péça do TEATRO IN- lhor.

FANTIL, desta vez: A BRU- No sabado ,e domingo, mais
XINHA QUE ÉRA BOA. de 1.800 crianças compare-
O Teatro estava completá- ceram ao Teatro. Que satís

mente lotado, onde podia-se fação, que alegria imensa
ver grande parte dos espec- ver que houve compreensão
tadores em pé. por parte de todas as ramí-
As crianças mostravam luas, mandando seus filhos

nua ímpacíencía natural, e para maior brilhantismo.
aguardavam em meio a sua Notava-se tambem que éra
grande algazarra tambem grande o numero de pessoas
natural, que soasse o ultimo adultas que pela expressão
sinal para ter inicio o espe- de suas faces, transporta
táculo. ram-ee ao passado e, vive-
As 4 horas da tarde do dia ram mais uma vez um pouco

14 de maio, como havia sido de sua infancia que já rícou

programado, teve inicio o es- para trás.

petaculo. O que posso dizer para fi-!
Desde inicio, foi a criança nalízar, é que todo o Teatro

tomada de simpatia pela éra um palco, onde todos se

Bruxinha Angela, A bruxí- empenharam a fundo para
nha que era bôa, e dava seu o grande sucésso alcançado.
desprezo aa demais, que só Nos próximos sábados e do
se importavam em fazer mingos, a partir das 4 no
maldades. .É de se elogiar a Tas da tarde haverá novas
grande representação de Pe apresentações. Os que. ainda
drínho, o lenhador. não viram, não se arrepen-
Os dialogas entre os per- deram em ir ver.

sonagens e a platéia, fa
riam com que a criança real
mente tomasse parte do es

petáculo, e víbrasae, gritas-
se, vivesse com impetuosida
de os diversos papéís, onde

distinguia-se em todas as

No próximo mês de JulhO,
será lançada "A BÉLA
ADORMECIDA".
Continue D. Geny, a se

nhora será bem recompensa
da.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DlARIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, QUINTA- FEIRA, 19 DE MAIO DE 1960
_____..--------------------------------------------- ------ --------------------------------------------------------------�-----------------------------------------_.

3

rea norte-americana, de
Hanscome, no Massachu
setts, o foguete que colocou
o novo "Sputnik" na órbita
está girando na mesma,
atrás do satélite, e em igual
atitude. Ao anunciar os da
dos técnicos do engenho o
Professbr Dobronravov fêz
uma ligeira digressão polí
tica, afirmando que os cír
.culos militares estaduni
denses estão tentando utili
zar o espaço sideral para
fins diferentes daqueles que
a Russia tem em mira, e
que pretendem utilizar a
vastidão sideral nos prepa
rativos para a guerra na

espionagem e para a agres
são.

Entusiasmado com o êxi
to do novo satélite russo, o
eecretárío do "British In
terplanetary" d e cl a r ou:
"Isso prova que seu foguete
é muito mais poderoso do
que o "Saturno" norte
americano, que não estará
pronto senão dentro de três
ou quatro anos". "Está cla
ro", concluiu, "que os sovié
ticos continuam à frente no
domínio dOI) foguetes".

36 cruzeir s em cada Cr$ 136,00 de compras!
, 360 Cr$ 1.360,00II II ,. " "

3.600 II II ", Cr$ 13. 00,00 " "

13.600 II I I " Cr$ 136.000,00" "

� l

o MAIOR PRESENTE QUE SE PODERIA OFERECER I

- .... -
,

Supremacia Russa na Explora�ão de Espa�o Sideral
MOSCOU, 16 (UP) - Utilizando a energia de um superfoguete, a União Segundo tudo indica, essa façanha soviética teve a finalidade d:e dar ao "Pre

Soviética colocou hoje em órbita um enorme satélite artificial de 4.540 kg., que é I mier" Nikita Khruschtchev maior prestígto nos debates da conferência de cúpula,
o maior jamais lançado pelo homem ao espaço e se destina a ser o precursor da

.

que começa amanhã, em Paris. O engenho entrou em órbita a 320 quilômetros da

subida do primeiro sêr humano à região sideral. O engenho levava um boneco em
.

Terra, sendo que, 1'W apogeu, êle estará a 369 quilômetros do nosso planêta, des
tudo semelhante a um homem, anunciando os soviéticos que o satélite continha

I
cendo a 312 quando no perigeu.

todo o-equípamento necessário para o futuro vôo espacial do pioneiro humano. De acôrdo com as infor- I sos darão para a viagem de
mações da Agência "Tass", I um homem ao espaço será
o satélite completa uma I a tentativa de recuperar,
volta à Terra em cada 91 por meio de pára-quedas,
minutos, fazendo uma ór- uma câmara pressurizada
bita em um ângulo de 65° semelhante à que subiu ho-
com o Equador. Todo o je com o satélite. Acrescen-

equipamento nêle contido tau, entretanto, que o pro-
funciona normalmente e cedimento necessário para
até as 15 horas (hora de êsse trabalho ainda não foi

Moscou) já havia dado no- fixado. Enquanto o Profes-
ve voltas em tôrno da Ter- Sal' Bazekin falava, o sibilo
ra. Cientistas sovíétícoe que dos rádios do satélite, cap-
comentaram o feito, disse- tado e amplificado, era ou-

ram que êle demonstra, vido em todo o Planetário.
mais uma vêz, a suprema- A rádio de Moscou acres-

cia russa na exploração es- centa que o novo "Sputnik"
pacial. De acôrdo com a será visível à vista desar-

"Tass" o satélite é coman- mada, dado o seug rande
dado da Terra, mas que tamanho, principalmente,
não será tentada a recupe- no caso e de madrugada. O
racão do boneco enviado no ruído emitido pelos rádios

engenho nem de sua câ- do engenho se assemelha
mara. Todavia, acrescen- ao apito distante de uma

tau a Agência: "Quando re- locomotiva.
cebermos certas notícias
qUe esperamos, procedentes
do satélite, a câmara pres
surizada, de duas toneladas
e meia, que gira com êle em

tôrno da Terra, será sepa
rada do engenho, consu

mindo-se, depois. quando
penetrar de volta na at
mosfera terrestre".
O Professor Viktor Baze

kín, do Planetário de Mos
cou, disse a imprensa que
o próximo passo que os rus-

MIRCIRá

R Isua
PRÓXIMa
'laGEM ao o

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

• A pressurização da cabine evita a dôr nos

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.
• As poltronas macias e de desenho anatõ

mico proporcionam grande confôrto... e há
bastante espaço entre poltronas e para elr
culação.

• O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convair possibilita viagens serenas.
�Ima das zonas d. turbulência.

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45

Com escala em São Paulo

• Exceto aos Domingos

DE XANXERÊ

Em marcha a diss'idâncíã
Udenisla Calarinense

IEleições hoje no

Clube Miiltar

..
o

�

Na séde do C,lube Mili
tar, principiando às 10 ho
ras e se encerrando às 21,
serão realizadas hoje, elei
ções para escôlha dos no

vos integrantes da sua Di
retoria dos Conselhos De- ,

liberativo e Fiscal bem co

mo dos dirigentes da Caixa
Econômica Mutuária da
C a r teira Hipotecária e

Imobiliária e da Assistên
cia do Clube, para o pe
ríodo administrativo 1960-
1962.

Assume O comando da dissidência nesta
região, o brilhante advogado, prestigioso po
lítico e Vice Presidente do Diretório Muni
cinal Udenista, Dr. Roberto Machado.
Chegou a esta Cidade, I Xapecó os Srs. Melquiades

procedente de Joaçaba. o Fernandes e Dr. Roberto ISr. Melquiades Fernandes, Machado, a fim de visita
chefe .da dissidência ude- rem, naquele Município, os Quarto na rua Felipe Sch-
nísta catartnense, que aqui seus correligionários. i midt 96 com ou sem refei-
chegou a fim de conferen- É mais uma grande vitó- _

'

cíar com o Dr. Roberto Ma_ ria que a dissidência ude- çoee, Tratar no local.

chado, prestigioso chefe
udenísta nesta região.
Depois de trocarem idéias

sôbre H finaIídade da dis
sidência udenista catari
nense, aceitou êsse valoro
so correligionário a chefia
do movimento dissidente
em todo o Oeste do Estado.
À tarde do mesmo dia,

depois d� visitarem o Sr.
Prefeito Municipal deste
Município, Cidadão Alberto
Michelin, seguiram para

As suspeitas ocidentais de Ique os sovíútícos necessita-

Maurício dos Reis, Norberto Brand
Advogados

Comunicm que já pos- I
der JudiciárIo e da Admi-

�;u e m correspondentes nistração Pública que pa-

BRASI'LIA D. F.. estan- ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5.°

Andar - Tels. 2198 e

2681

ram de um foguete especial
.e reforçado para lançar a

tremenda càrga de 4.540
kgs. ao espaço,' foi confir
mada por uma emissão ra

diofônica de Moscou, que
disse o seguinte: '"O Pro
fessor Vladimir Dobronra
vov, que é o maior cientista
soviético em assuntos espa
ciais, disse que o lançamen
to de hoje teve estreita co

nexão com as provas de su

perfoguetes, levadas a ca

bo pela União Soviética sô
bre o Pacífico, em janeiro
último." Recorda-se, que,
na ocasião reefrida, Moscou
informou que as provas di
ziam respeito aos estudos

para o lançamento de saté
lites pesados e de viajantes
espacíaís destinados aos

planetas do sistema solar.

ALUGA-SE

x
UJ
o
o
::>
UI

Segundo observações fei
tas pela estação rastreado
ra de satélites da Fôrça Aé-

[�k�)J,SG'1
,

� Florianópolis: - Rua �olipe Schmidt, 34

Duas Bicicletas Monark.

Preço de ocasião. Tratar à

rua Duarte Schutel. 42,

do capacitados a se man

terem em cont.acto com os

principais Or.gãos do Po-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Invicta Seleção Brasileira
IRIO, 18 (v. A.) - REGR'ESSOU, ONTE'M DA ,EUROPA E REPÚBLICA ARABE UNIDA, ONDE EF!ETUOU SETE ENCONTROS, VENCENDO SEIS i
i'f 'EMPATANDO UM E, COM ISSO ELEVANDO PARA VI,NIE E NOVE S'EU CARTEL D,E JOGOS �EM; DERROTA, A SELE'(ÃO BRASILEI'RAi
IOUE OBED'ECEU À ORIENTAÇÃO DO TÉCNICO VICENTE FEOLA. OS -CRAQUES CHEGARAM MUITO BEM DISPOSTOS ESATISFEITOS (OM Ai
IB'RllHANTE CAMPANHA QUE,IEFETUARAM PA'RA HONRA E Gl-ÓRIA MAIO:RES DO PAíS CAMPEÃO DO MUNDO. HOJE OS CRAQUESi
i SERÃO DISPENSADOS E ENCAMINHADOS AOS SEUS RESPEC'TIVO-S CLUBES. i�·.!_·········�······················o.•..�:

�.""••••••••••_••••••••••••@••••••••o".o••••••••••• ,••;.••••••••••••••••••• I•••••••••••• \)•••�•••••••Qt•••••••; FUTEBOL NO SUL DO ESTADO
Conforme estava prévía- lo placard de 2 tentos a 1.

mente anunciado, o Botare- O Botafogo ínícíou bem o

go do Rio de Jan,ei],'o reali- prélío, Iutarido de igual pa
zou recetemete um gíro pe- ra igual com os atleticanos
lo sul de Santa Catarina, No entanto, com a má atua
cem uma equipe míxta, o çãc do árbitro que aeompa
plantel alvi negro -entrou nhavs a Delegação botare
na cidade de Criciuma, en- guense, ravorecendo em dc
frentando o Atlético Operá- masia os alvi-negros êstes

Palmeíros derrotou o O'll'mpl·CO.. �i:�r:�,:fO������iaOni�ê�!� f�� :��(�:::md: %�����Oo e ���
liz na Capital do Carvão, metro tento para suas cô-
caindo frente ao seu anta- res, O '�tlético, entretanto,

3X2 O (I be grena' no am I "b"l"d d d gonista pelo escore de 1 a 0, procurava empatar o prélío,

/ BLUMENAU, 18 (E) _ O ��ve:'t��:nt�; ��iX;!�p:,�:
VIa:: :o���n=uca�:���:����a�;,:�� �� I��f��:!!f�!�, ����:. �:::��;:d��::e:.:�:�::� ��:��:;e:�!����oe::�

maior acontecimento mar- do clássico. Coube ao Olim- gueiro Nilson, Porém, aos 26 gar, com poucas possíbílída- Pinho, Balsini e Albano. O quadro juvenil, presenciou armado pelo Técnico Filhi

cado para a tarde de domín- pico abrir a contagem aOS 7 minutos o Olímpico chegou des de se classificar para o árbitro foi o senhor Wilson a enorme assistência com nho, O segundo gôl da tarde

go em tôdo o Estado, foi o minutos, quando o arqueiro ao empate, por intermédio do certame por zonas, do Esta- Silva com bôa atuação na
um futebol de primeira, po- surgiu ainda em favôr dos

que' diz respeito ao clássíco Juca, soltou o balão, propí- médio Aduci, atirando com do, primeira fase e claudicante rérn não conseguindo vazar cariocas, fruto de uma pe

Blumenauense Olímpico X ciando ao atacante orton, violência de fóra da área. O Olímpico alinhou; Ber- no final. o arco atleticano pela se- nalidade máxima que dei

Palmeiras, devido as círcuns-, cabecear para marcar, Toda- Quando se pensava que o co; nardo; Bíanchine, Nilson e A renda somou Cr$ 32,840,00, gurança de uma defensiva xou dúvidas entre os expec

tâncías que o cercava. Se o via, aos 11 minutos, o Pal- tejo terminaria em igualda- Hélio (F, Níltcn) : Romeu e record do atual campeonato.
sólida e bem armada como tadores. Com 2 a ° no pla

Olímpico vencesse, o Vasto rneíras conseguia igualar o de, b médio Romeu aos 45 m. Aduci; Nenê, Orion, Paraná, Nos aspirantes, verificou-se realmente esteve a do Rôlo card, O Atlético cresceu em

Verde ficaria isolado na lide� marcador através ele Dinho, ao tentar hesviar um petàrd., Pereirinha e Nanico. Palmei- a; vitória do Olímpico por
Comprensôr criciumense. � campo e chegou a marcar o

rança enquanto que se o Pal., concluindo com sucesso um de Albano, marcou contra ras: Juca (Abelardo), Arão, 5 x 2. A Renda somou Cr$ gôl de honra, para suas cô-

meíras vencesse, o clube gre- passe de Cuba la, Com êste suas próprias rêdes. Com
223000,00, considerada ótí- res, aliás um bélo tento assi-

ná, permaneceria no páreo, placar terminou a primeira 3x2, o prélio chegou ao seu NOTICIÁRIO D.A II VOI TA AO MOR'RO
ma,

*

rialado de forma espetacu-
em busca do tittilo. Devido as fase. Na etapa decisiva, O final, apontando a vitória do

� -
-,' * lar pelo colored Almerindo.

interessantes considerações Palmeiras pulou à frente do Palmeiras, que desta fórma
A cada dia que passa, ,- ,ne, dos corredores paulistas A segunda pugna do Bo' Com 2 a 1 em favor do Bo-

que cercavam o match, o pú- marcador aos 19 minutos 3,- corrida ciclística marcada "ue estarão participando- da etafogo teve como palco o tafogo foi encerrada a par-

blico blumenauense, apesar I través de um tento magistral AflaAnfl·co ,Esporte para Ü' dia 26 de junho, cres- 3elunda Volta ao Morro, co- ,Estádio Dr. Ernani Cotrin, tida que teve como renda a

elo tempo chuvoso, acorreu de Cubala, após fintar o za- ce de entusiasmo e desperta no atração, não concorrendo na cidade de Lauro Miller. importância de Cr$

Clube
a atenção dos atlccionarlos e à prêmio. Nessa peleja, os botafoguen-' 44,000,00.
amantes do pedal e m 'é 'o o * * * ses já mais ambientados, * * *

(Reta)
Estado 'catarínnse e mesmo venceram de modo espetaeu; Na Cidade Azul - Tuba-Eis em desfile os nomes
em São Paulo e Paraná. lar o famoso I'Tigre I da Ser- rão - D Botafogo encerrou1:s ciclistas já inscritos que ra" H· L

'

estarão em luta, na manhã
- o enrrque age, seu giro, enfrentando o Her-

pelo escóre de 5 tentos a 1. cílio Luz com t-lc dia 26 de junho Miguel Jogando à vontade com'
quem empa ou

Jací Freitas, José Ramos Pe-
en- em 2 tentos após ,90 mínu-

trosamentos perfeitos eITI tos be .

t d Hreíra, João Jorge, Cantalícic
'" • " m movrmen a os. er-

todas as suas linhas, a ÊS- cilistas g botafoguenses eRosa, Otavíano
'

Gonçalves trêla Solítárta não teve di
Oscar Jorge, Paulo Fernan

ficuldades em abated o ad
rles Pereira, Paulo Deodinó

O, campeonato comerciário Norte, pela diretoria do Iate

,aê futebol que estava com Clube de Florianópolis, não

seu início marcado para 8. foi realizada devido às chu

manhã de domingo, oportu- vas,

nidade em que se bateriam -,' -,' ':.

em luta as equipes da Re- Provavelmente será reali-

mington Rand e da "'!!'armá- zada domingo, pelo Iate Clu

cia cio Canto, foi transferidõ be de Fpolis. a regata de en�

para domingo ,próxirvo em cerramento da temporada
virtude das chuvas que desa- que terá por local -a baía relacionados; o número de desportistas que de casas comerciais da capi-
baram sob a nossa capitaL Norte, President,c ,- Arjuna Sucu- têm visitado o Departamen- tal.

_,' '" ',' ,;, ,;. _,' pira; Vice-Presidente - Ede to Esportivo da Rádio Gua-

O Julgamento do Tribunal Como aconteceu em 1959, Rosa; Secretário Geral - rUjá, para efetuar suas ins�

de Justiça Desportiva, r,eu- o Departamento Esportivo da Jair Pires; 1:° Tesoureiro - crições e mesmo para apre

nido extraordináriamente, na Rádio Guarujá estuda a pos-
Alcione Sucupira; 2.° Tesou- ciar as magníficas biciclétas

noite de sábado último, a- sibilidade da Corrida ciclis- reiro - Valmor D'Avila, Monark Jubileu e Monark

traiu até aquele local, "cleva- tica ser puxada por motoei- Certos de que V, Sa. dará Ol1mpica, que estarão em

do número de des1'lortistas, clétas e lambretas, dando i a,colhLmento à presente, �- disputa na manhã do dia 26

ansiosos por acompanharem assim um tóque de realc� à presentamos na oportum-, (10 mês próximo.
o desenrolar do tão aguar- competição, Mais a frente dade, nossos pro'testos de__ - -.' * ,;.

dado julgamento, do protes- deverá aparecer uma cami- tima e distinta consideração, Dentro de breves dias es-

to interposto pelo Caxias nhonete da Inspetoria de Jair Pires - Secretário taremos anunciando os no-

tra'nSI'to quP_ colabor� -_1 Arjuna Sucupira " ATRAÇÕES NA EQUIPE mãos, se recupera rápirla-
contra o OperáriO. ",.a; """'1

V E N DE' S E
DO AVAl mente, devendo estar recu-

Venceu afinal g.. Paula Ra- a Pioneira, para o êxito total Presidente
No próximo compromisso perado em condições' de ser

mos por <Cinco votos contr'a da prova. /

Gra'fl"Ca Conll"nenfe Vende-se uma casa com quintal a' rua dos Ilhe'us nO 4
do Avaí, que será contra, o lançado pelo treina'dor no

dois, sagra'ndo-se então cam- * * ':. , ,

Icom as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.. Bocaiuva, em partida válida próximo compromisso do clu-
peão estadual de 59. O cotejo marcado para b

'

* ',' >:: a manhã de domingo, no es- LIda. Tratar pelo telefone 3052. pelo certame regional, tere- e,

� �_______' mos atrações em penca na IVAN COM CALO
A competição velistica in- tádio da F.C,F, entre Guaru- '

terna destinada a classe de já e O Estado, ficou transfe- �,�.�:;;::.i;mp:essfoasbreinClagerda,el N'EGó(!OS EM GERAL �����e °t��!ad�e���o�ize:� O ata::n��I�!:Oque vem
"ligtinings", marcada para a rido Sine Die, em virtude das

Rua Aracy Va'z, Callado, 186 CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS iação o zagueiro Enizio, o despontando na equipe aspi-
manhã de domjngo, na baía chuvas.

Estreito Florianópolis Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11 dianteiro Rodrigues e o pon- l'ante do Avaí com atuações
....__ "__ ,, ..... V,S, DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU teiro Betinho e possivelmen-- magníficas, encontra-se fóra

rI\E"D''EU-SE APARTAMENTO te o centro médio Abelardo. de cogitações para o ,cotejo
Lr K "A T E N ç A O" CLAUDIO COM CONTRATO que seu clube sustentará con

Uma Caderneta da Caixa GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL TERMINADO tra o Paula Ramos, isto por-

I Econômica Federal, nO ....
CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE- O zagueiro central Clau- que, encontra-se com um calo

01534 - 3a. Série. NA ENTRADA E SUAVES PREST.A!ÇÕES MENSAIS. dio, que integra a equipe dei �rrui�ado, dificultando-lhe

! INFORMAÇõES RUA JERONIMO COELHO, l-B, SA- profissionais do Ava,í. está mcluslVe os movimentos.
! Dr. Helio Freilas LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO. com seu contrato terminaria EMBARQUE DOS

DOENÇAS DE SENHORAS
NECESSITAMOS AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO. com o clube. Os diretores do UNIVERSITáRIOS

PARTOS _ CIRURGIA _

GRANDE PLANO PARA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL- azul e j::Jranco já se pronun- .J" delegação catarinense de

CLÍNICA GERAL DADAS, F I B R A T O N, TERRENOS, etc. POSSIBI- ciaram a respeito, tentando universitários que participa-

Consultório; Rua Cei. Pe-
LIDADES DE GANHOS ELEVADíSSIMOS. RESPONDA junto ao jogador a prorro- rá das OHmpiadas de Niterói,
HOJE MESMO. gação de seu contrato. ainda êste mês, partiu via

dro Demoro 1.627 - Estrei-" ae're'a; pela TAC-CruzeI'ro doSENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU- Claudio fi!cou de responderto, das 16 �D 19 horas (ao la� í..OR LTDA! oportunamente. Sul em duas turmas, A pri-
do da Farmácia do Canto). Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras TUDO PARA QUE meira embarcou segunda-
Res,; Santos Saraiva, 470

no Estada; ABELARDO JOGUE feira enquanto que a outra
� Estreito - Fone 2322, l' 'd '1' ? d' vI'aJ'ou te'rç·a-fel·ra.Como se c 1ama a pessoa naSCI a em Brasl la. A lretoria do Avaí está se

Nome: .'""" .. ' .. ' ' Resposta:..... empenhando a fim de regu-
A imprensa estará presen-

Endereço: .,.',............. larizar 3. situação de Abe- Cc :através de um cronista es-

Localidade; _............... lardo, dando-lhe assim con- portiyo da ACESC.

Remeta sê los para a resposta. dições para integrar o clube

Atenção! Atendemos em nossos esCritórios à rua Jerõni-" avaiano na próxima peleja.
C Ih 1 B S I 11'

.

t
-

O '2- TELHAS. nJOLOS �
1110 oe o, - - a a , quaisquer serViços, ais co- ARQUEIRO MAURO CAL E AREIA
mo; procurações, requerimentos, contratos, recibos; car- SE RECUPERA, I RM AO $ BITENCOURT
tas, encaminhamento às repartições públicas, etc, Dis- . O 'jovem arqueiro Ma.urp, c A I � 8 A o A RÓ. f o N f ) H O?

pomos de um Contador que atenderá diàriamente das 10 que se transferiu para o Chi- ANTIGO DEPÓS'lTü OAMIANI

às 12 horas. be Atlético ,Catarinense, e

fi E" O ESTADO X G. E� GUARUJA DOMINGO P'ELA MANHÃ JOGARÃO NO CAMPO DA FEDERA'(ÃO CATARINENSE, DE FUTEBOL EM
DISPUTA QUrNZE M,EDAlHAS OFE'RECIDAS P'ELO SR� (ELSO RAMOS E UMA TA'ÇA OFERTA DO CRONISTA SOCIAL IURY MACHA'DOa

I

nm�ãiãm"�IRN�iliõl
Silveira,Ruà 25Tenente

Artigos para Esporte em' Geral
BOX _- REMO - NATA:ÇÃO - BASKET

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Sorti:rnento de ArtigosVariado para

Homens e Crianças
CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS

'.

Ofício N.o 6/60
Estreito, em 16-5-60

*

Recebemos e agradecemos; -Provavelmente no d;fl de
"!lmo. Sr. Diretor Esportivo amanhã, chegarão a nosea

capital, dirétamente de São
de "O Estado"

Florianópolis.

que se encontrava fortemen
te contundido numa. das

Paulo, diversas faixas alusí-

Pelo presente, comunica- vas a grandiosa corrida ci

mos a V. Ba. que, em "AS-j
clístlca 'realizada pela Rádio

sembléia Geral, realizada no Guarujá, através de seu De

dia 11 do corrente mês, fo- i parta:mento Especializado,
ram eleitos c- empossados) que deverão ser colocadas

para dirigire,m _

os desti�os I! em pontos diversos da cidade.

desta agremlaçao esportiva ,;. ,;. ,;.

no biênio 1960-61, os abaix� Continúa sendo numeroso

apresentaram uma bôa exi-

bição de futebol, premiada.
.'

com o empate que veio as- ,
sim consolidar as respecti
vas atuações de cariocas e

catarinenses. Renda em Tu
barãos Cr$ 80.000,00 apro
ximadamt"nte.

Dutra, Evilásio Cordeiro,
versárto que por sinal jogou
Só com a 'prata da casa".
- A Renda sornou aproxi
madamente Cr$ 60.000,00,
também considerada ótima.

* *

Dentro de mais alguns dias
as biciclétas Monark, Jubileu
e Olímpica 60, estarão sendo

expostas numa das vitrines
*

O terceiro jôgo cio alvi

negro de Geera] Severiano
aconteceu em Imbituba ten
do como adversário' o 1. A,

CluQ.' Perante bom número
de expectadores, os rapazes
do Botafogo voltaram a bri
lhar, vencendo Os locais pe- pressão.

* *

Com 2 vitórias, um empa
te e uma derrota o mixto do

Botafogo concluiu sua tu1'

née pelos gramados do sul
do Estado, deixando, de um

modo geral, muito bôa im-

Hoje o Departamento Es

portivo da Guarujá estará

fazendo entrega ao sr, Wal
ter Livramento das camisas
do Ciclo Clube Monark, que
será fundado nesta. cidade e

logicamente ,concorrendo -pe
la primeira vêz, na Segunda
Volta ao Morro.

--- ----------------_.:.....;_---

INSTANTAN'EOS DA CIDADE 'E DO
ESTADO

t

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Escritório ,_ Rua Felipe

I Schmidt nO 37 - zo Andar -

, Sala 4,
I Residência Alameda
Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Movimentado Bingo no Clube Doze de AQosto
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
�i.lação Está a (argo da Sra� Francisco (Anila) Grillo. (oopere Com Esta Nobre Causa e Passe Momentos AgradáYei� Adquirindo, Des..
� .'

u , :���.:' de Já, Seu Carlão
------.-.

8es�osta Necessária �ara Desfazer, Notícias IDYerí�icas
Preliminarmente solicito cação para a Maldade, e nos

ao prezado Direto; do jornal seus coraçõee empedernidos
"'O Estado" transcreva a estão plantados os marcos

minha resposta, que saiu em do ódio, do vício e da vin
"A GAZETA", no dia 23 de gança!
abril de 1960, o que, desde Não atacaram pela frente
já, lhe fico grato. porque desprezaram o monu-

Ê cômodo desfechar ata- menta da Coragem e prefe
ques ou pugnar no sentido riram, como vilões, aplaudir,
do desprestígio da autorida- na ação, a Vileza!
de sob anonimato, forma ve- Preocuparam-se de levar
dada pela lei de imprensa, mais adiante a inverdade
mas, por outro lado, dá o di- porque êles têm gravado, no
reito de pensar-fie existir fundo de suas consciências a
um covarde por detrás da co- palavra Detração, publícan
luna redatoríal. do numa das revistas cio

país, em resumo, o que saira
em "A Gazeta"; de Florianó

polis.
Não remeteram cópias das

portarias engraçadas ao

Egrégia Tribunal de Justiça,
porque elas não existem, a

não ser na imaginação dê

les, e os desafio A QUAL
QUER TEMPO, a fazê-lo.
Qual a intenção? Obrigar

me a sair de Curitibanos? Se
Iôr isto, estão perdendo tem

po, porque declaro, solene

mente, que não sairei daqui,
salvo quando eu mesmo qui
[ler, porque estimo esta terra,
uma das joias, incrustadas
em solo catarinense; ou

quem sabe querem que eu

aja em função de seus inte
rêsses ilícitos contrário à lei
ou cruze os braços para que
êles possam mais libertina
mente expandir seus instin
tos?

Se fôr isto, também estão

enganados. Meu lema é:
"Dura lex, sed lex", e por

çâo do Catecismo, e 09 meus' mormente no interior, onde
detratores não teriam esco- o serrano neceseíta de um

lhido o que a vocação mal- Representante da Justiça,
dosa lhes ditou. em que possa confiar.

Calar seria crime, ainda Eis por que respondo aos

que, em outras oportunída- meus detratores, frisando

des, o silêncio seja ouro - que continuarei a sustentar

seria crime porque a autori- o meu ideal de defender a

dade do juiz atua, de certa Lei e a Justíça..
forma, perante o público, Hélio Veiga Magalhã'es

ser dura, não goetam.
Ademais, adoto o lema:

"Guerra de morte ao êrro;
amor aos que erram".
Não me afastarei um mi

límetro do cumprimento do

dever, em absoluto! e pela
Justiça tudo farei, engran

decendo-a, mais e mais, em
bora enfrentando incom

preensões, aqui e ali, embora
seja atacado por êste ou por

aquêle, embora um ou outro,
'hoje de minha amizade,
amanhã me censure e me

ataque e me critique, injus
tamente.

êombato e combaterei sem
pre as folhinhas e gravuras
indecentes, sem dúvida, des
de que se configure, em tese,
o crime do art. 234, do Có
digo Penal; trabalho e tra
balharei sempre pelo ale-jvantamento moral da In
fância e da Juventude e se

,

não obrigo os engraxates a

frequentarem o catecismo,
porque sei reepeítar o culto
de cada um, por outro lado,
como cidadão, orgulhoso de

pertencer à Igreja Católica
Apostólica Romana, e como

juiz, louvo tôda idéia bôa, e

colaboro, na medida do pos
sível, para arrancar dos des
vios da vida os marginais,
dando-lhe existência mais

condigna, na ânsia de fazê
IOf! úteis a DEUS, à PATRIA
e à FAMíLIA, na consubs

tanciação do HOMEM INTE
GRAL.
Se não sou juiz catequis

ta, exige a Verda-de que eu

diga, menor seria o número
de criminosos e de margi
nais, se todos vivessem a li-

••••�•••••••••IQ••••••�•••••�•••••••�••••$••
• NA SEGUNDA apresentação do "DISCO DANCE" ;: no Lira Tênis Clube foi com o mesmo sucesso igual a I: da primeira. Destacou-se as seguintes srtas ; Eliseana

: Hawerrotte, Marise de Andrade Ramos, Vera Regina:
: Gonzaga, Regina Pereira Oliveira, Ieda Machado, Léa :
: Mendes, Iremar dos Santos. Neves, Vera Mendes, :
: Neusa dos Santos Neves, Vera Moritz, Maria Regina:
• Campos, Maria Regina Helena Pavan, Lucia Maria :: Freysleben e Rute Pereira Oliveira. Notamos a pre- :: sença do Comandante Luis Mario Corrêa Freysleben, •

: jornalistas, Pascoal Apóstolo; João Carlos e Diogenes :
: da "Ultima Hora" de São Paulo, edição do Paraná. :
* •
• •
........�.o.� a �

Usan�o
.

REGULADOR GES�EIRA
Por que tentaram ridicu

.

larizar a autoridade judiciá
ria da comarca de Curitiba
nos?

Por que mentiram ao en

caminhar uma notícia para
"A GAZETA"?
Por que não atacaram pe

la frente, assinando corajo
samente o pseudo-escríto,
que tiveram o atrevimento

EDY SANTANA cantará no

"Disco Dance" do Lira T. C
no próximo domingo.

VERA MORITZ, fez con
a autoridade judiciária porcurso e foi nomeada para o
de mandar publicar naquele16.0 D.R. do D.N.E.R.. .

I?Jorna .

Por que se preocuparam de
levar a mesma nctícía, um

pouco mais resumida para
a �evista "Visão"?

'

Por que não íngressaram
com uma representação con

tra o juiz de direito da co-

MADAME PERLY, apre
sentará no próximo dia 12
de novembro um interes
sante programa de BALET,
no Lira T. C. As inscrições
estão abertas.

A Senhora também poderá SORRIR
todos os d ias tIo mês !

R E G U L A D O R G E S TE I R ANA PONTE HERCILIO LUZ
marca, se é qUe êle está sen

do arbitrário em suas fun
fizeram uma divisão de ções, uma vez que manda
pistas, e colocaram uma executar ordens ridículas?ban deira vermelha para. o

Sim, procuraram ofender
dia e para à noite se es-

que, efetivamente, ela quis e
queceram de colocar uma

quer o respeito à Lei!
luz vermelha. Se esta pro- Mentiram porque têm vo
vidência não fôr tomada,

é um remédío extraordinariamente eficaz no

tratamento das menstruações dolorosas e outros

distúrbios funcionais dos orgãos femininos.

PERDEU-SEse preparem que os "bar
beiros" vão destruir o que
estão. fazendo. 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
Motor - F.60 W 65 B X Redação, que será gratificado.

10218.

Caminhão FordA RUA GENERAL Vieira
da Rosa. está cheia de bu
racos. Os moradores por
intermédio de um dos nos

sos funcionários, desta re

dação, apelam para o Pre
feito Osvaldo Machado, no

sentido de melhorá-la, fa
zendo pelo menos as sarge
tas para que os escorrimen
tos das águas, não prtjudi
quem mais esta rua.

Ano de fabricação 1956
Côr amarela 7.000 Kilos
Placa - 2301-14 certifica-

do nO 03988.

V EN DE-SE
Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in
\ erno, 3 quartos, copa e demais dependêncíaà.

Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0 andar
la 501. F'ones: 2198 e 2681.

(urso de Admissão
ao Ginásio

sa-

Montepio dos -Funcionários Públicos
.

do Estado de Sanla Catarina
MAIO

DIA 18 - Bingo em benefício do Pio dos Pobres da Igre
ja Santo Antônio.

DIA 21 - Desfile de Charms Moda.
DIA 22 - DISCO DANSE dás 9 às l:� horas.
DIA 29 - "DISCO 'DANCE"

I
funciona normalmente das

- O Restaurante do Clube, 10 hs, em diante.

MATEMáTICA, PORTU

GUES, FRANCES E LATIM,
PREPARA-SE ALUNOS IPARA O CURSO DE AD-

I

MISSÃO AO GINASIO. RUA requerentes de empréstimos de previdência e hipotecários,
.

SOUZA FRANÇA, 20 -

Te_li
cujos processos se acham paralízadoe, por falta de provb-

Ierone, 35-30. dêncías suas, dêsde o ano passado, que de acôrdo com o
--------.-------------------

deliberado pelo Conselho Diretor dêste Montepio em reu-

nião de 5 do corrente, caso não tomem ae providências
necessárias. para o seu andamento até o dia 10 de junho
:Jróximo, serão os mesmos arquívados.

Florianópol,is, 16 de Maio de 1960
Renato Gutierrez

COLABORAÇÃO DE UMA
ANÓNIMA: Ultim,a novidade
em penteados para a tarde
e para à noite. Os cabelos
levantados e fõfos, enfeita
dos com brilhantes. NãO' en
tendo nada de penteados,
mas, êste é muito bonito,
para quem pode gastar o

dínhcírínho.

Levo ao conhecimento dos Senhores Contribuintes,
No clichê, a srta, Elíseana
Hà:werrotte, eleita MISS

ELEGANTE "DISCO DAN-

no LiraCE" da Semana,
Tênis Clube.

NA RESIDÊNCIA, do sr.

José Salustiano Rodrigues.
apareceu numa folha de

tomateiro, diversos ovos de

borboletas, parecidíssfmos
com brincos de ouro. Está

exposto na Agência Geral

ele Passagens, na rua Feli

pe Schmidt n.? 7.

Presidente

Ministério da Aeronáutica S.a Zona
Aérea - Destactunento de lase Aérea
de Fpolis - Secção Mobilizadora N� 52

i �

� PROGRAMA DO MES
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ONTEM, almoçamos no

Restaurante Panorâmico do

Hotel Royal, a convite do

proprietária do m-esmo, Sr.

Osmar Rigueira. Posso afir
mar aos leitores que as re

feições são de primeira,
com preços módicos. O res

taurante ficou bem próprio
podendo-se ,apreciar uma

bela paisagem da baía sul.

PONTO DE REUNIÃO N° 02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
OS cidadãos da classe de 1942, alíatados ou não, que

desejarem servir por 2 anos, como voluntário, para incor

poração em Junho de 1960, no Destacamento de Base Aérea

de Florianópolis, deverão apresentar-se no Quartel do 14°

Batalhão de Caçadores, a partir da presente data até o dia

20 dêete mês, onde está funcionando a Junta de Alista

mento Militar da Aeronáutica, devendo o candidato ter

no ato da apresentação:

I a) 1m,70 de altura,
b) ter profissão de interêsse da Aeronáutica, como

I sejam: datilógrafos, mecânicos, motorista, etc.,
c) ser alfabetizado,
d) ser brasileiro nato.

DOCUMENTOS EXIGIDOS:

a) Certidão de naooimento com firma reconhecida,
b) Atestado de conduta com firma reconhecida,
c) Autorização do pai para servir por dois anos com

firma reconhecída,
d) Atestado de que é solteiro e não serve de arrimo a

pessoa alguma, com firma reconhecida.

Quartel em Florianópolis, 12 de Maio de 1960.

Hamilton Bonetto Schinko - 20 Ten lG

Chefe da Seção Mobilizadora nO 52

·1
21 - SOIRÉE - COM A ORQUESTRA MELó

DICA DE "CASTELÃN" - Início as 23
horas.

(22) - SOIRÉE - Infanto Juvenil

i··············�
I•••••••••••••••�

•
AS SOROPTIMISTAS APRESENTARAM um mag- :

nífico jantar dansante com um belo desfile de modas.
A Presidente, Sra. INA MOELMANN, informou que :

J
a finalidade desta festa que passou, foi para a recu- :
peração de uma cega e um cego, como também para :

.
pagar a bolsa de estudos de um estudante catarinen- :
sft na Faculdade de Medicina nesta Capital. :

As moças que desfilaram, bem orientadas pelo :
cronista Zuri Machado, foi o sucesso da, noite de ele- ®

, gância e solidariedade, no magestoso salão do Lira T.C. :
As soroptímístas estão de parabens pela feliz or- :

ganízação que apresentaram a sociedade local, em be- :
nefício dos que realmente necessitam. :

, e••••••••Cl••II••••••G••••�( .
,

Com a orquestra melódica de "CASTELAN"
Início às 17 horas .

(29) - Encontro dos Brotinhos.

t' ,i' /
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. José de Miranda Ramos

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
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Dr. (I R O (O' R D E I R O I
,

,

CIRURGIÃO
Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

FLORIANÓPOLIS, QUINTA- FEIRA, 19 DE MAIO DE 1960

........ 11' •

�IDdicador Profissional!
�� "'''',�fl''''_'' � _ ,.. _ .4

\

DR. HENRIQUE· PRISCO DR BUBI GOMES Das 16,00 às 18,00, ,diaria-: Angustia - Complexos - Ataques _ Manias .-
� mente exceto aos sabados • Problemático Afetiva e sexual IPARAISO : Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _ •

ME'DlCO MENDONÇA DR. GU'ARACY A. I.· Insulinaterapia _ Cardiozolorapia .: sonoterap'a e IIPsicoterapia.

SA'NTOS I.· Direção dos Psiquiátras _ ••••DR. PERCY JOÃO DE BORBA

•• DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA •

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE !'
! CONSULTAS: Das 15 às 18 horas ••Especial1sta em dentaduras ana, ..

tõmícaa. Horário: Das 8 às 12 bs I· -, Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 •.

•
(Praça Etelv,ina Luz) :!\,tende com hora marcada

...._ _ _..-- � ;Avisa sua dlst;llta cllentela que

Operaçõ�� - Doenças as Senho-
ras - Clínica de Aaulto.

I
Ex-Interno por concurso da .at.r_
nldaae_Escola. (Serviço do prof.
Octávio RoarlgueB Lima). Ex

,

Interno do serviço de Cirurgia do

\ Hospital I.A.P.E.T.C. do Riu .a�
.

jaPEtrro; Médico ao HOBpltal cie

Florianópolis ca�,laa,?� e da �Maternlaaa. D�.
(;ar,I.o8; Corrêa.

I Db,ENÇ�S DE SENHORAS-:-
PARlf0S - OPERAÇOES -

Dr. Evilásio Nery Caon I PARTO 'SEM DOR pelo método

Questões Trabalhistas _ Causas cíveis, comerciais, críml- 1 pslco-profllatlco

naís e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven- Consultório: Rua João pinto n, 10.

da de imóveis _ Naturalização _ Inventários � Oobran- das 16.00 à' lS.00 hora.. Atlnae
com horas marcaaa.. TIlefon.

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias 3035 _ Residência: Rua General

Curso de Especlallzação no I!oapl
tal dos Servidores ao Estado.

(SerViço do Prof. Marlano'dl An.
'draq.e). Consultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.30 noras em diante no, ccnsui,

tório. à Rua Nune. Machado, 17.

esquina da Tlradente. - ':[i.l.t.
2766. Re'\ldêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.
.'

(fo-

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULJU.10 -

- TUBEllCULOSB -

Consultório - Rua Fellp.
Schmlat. 3k - Tel. 1801.

Horário: aas 1.4 à' 16 hor...

Re.laênclll _. Fellpe Schmla•.
n.o 127.

DR. ANTON (O MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 1'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDlA

Consultório: Joãe. Pln�o, 14 -

Consulta: das lIi às I': hora•. alá
rtamen te, Menoa aos sábaao•. Re
sidência: Bo�aluva. 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

I Diplomado pela Faculdal1l Nac10_
nal de Medicina da Unlv",l'Ilaaae

do Bra.U

Blttencourt n. 101.

DR. LAURO DAURA
CLINICA GERAL

Especlallsta em moléstia. de S-
nncras e vias urinária.. Cura ra_

dícal das tnrecções aguaa. e crô

nicas. do aparêlbo genlto_urlnárlo
em amboe (I' sexos. Doença. ao

aparêlho Digestivo e do sl.tema

nervoso. Horário: 10% à' 11 •

� li! às 5 noras Consultório:
Rua Tlradeute•. 12 - 1.0 andar

- Fone 8246. Residência: Rua

L ..cerda Coutinho. 13 (Chácara do

Espanba - Fon. 1141.

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GER,\L

J.)oenç"8 de St'�borlUl - procto

logla - Eletl'lCldaae Méalca

ConsultóflO: Rua Victor Mel-
relles n.o �8 -- Telefone 3307

Consulta., Daa 15 boras em alante.

Re.ldêncla: Fone. 8.4.28. Rua Blu-
lll�n ..u. n 71 I

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE MAIO

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

Fármacia Noturna

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Modérna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio

Farmácia sto. Antônio

Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça)5 de Novembro

Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias Sto. Antô 'lio, Noturna e Vitória.

ESTREITO

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será ef�tuado pela farmácia Vitória.

10 - DomIngo
8 - Domingo
15 -- Domingo
22 - Domingo
�9 - 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 Pe(lro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

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

·,l

MJDICO

Dentista
Pré-Natal - Partos ;__ Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
H(�sidência :

Cirurgião

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

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

mudou seu consultório para a rua

Fellpe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BAIIOS
CLtNICA DE CRIANÇAS

(:onlultórt" • R....i:a... COJlJUUU
A'· lIoroIDo Lu UiA a.c•.•

i��
Secunda i 1 ....'••'.

••• 15 i' 17 boru

Tol. - nurLORlANOPOLl1I

ORA. EVA B. SCHWEtDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

,

Especialista em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas. fistula•. etc,

Cilruraia anal
CONSULTóRIO: -- P.ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
M1i:TODO PRóPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

--"�l

DR. MOORRIS 5[HWEIDSON
CIRURGIALJ lJENTISTA

DIPLOMAI�O PELA UNIVERSIDADE DO PARANÁ
RAIOS X -- PONTES - PIVôS
TH.ATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO _ das P. às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

: RUA TRAJANO. 2Ç1 - 1.0 andar

L O T E, S
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 3.0 andar - Sala 305 -

" Fone 2391 e 3426.

DR. HAMILION SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola de I giário do tnstttuto Nacional

Medicina e Cirurgia do Rio do Câncer.
de Janeiro. Ex-Interno da DO}<.NÇAS DE SENHORAS -

Olíníca Urológic do Hospital -

l'imTOS -- UROLOGIA --

Pedro Ernesto (Serviço do CIRURGIA

Prof. Rupp) e da Maternidade Atende, pela manhã, na

Fernando de Magalhães. Maternidade Carlos Correia.
Resídêncí a : Rua Demétrio

Ex-Interno � Médico Esta_' Ribeiro, n.o 26 - Fone: 2305

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago -- Vel"icula Biliar -- Rins

Torax - Ossos -- Intestino, etc.

Histerosalpingografia Rad,iografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERÉÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ónibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"'
Escrltór.Io: Rua João Pinto n, li lObO
� :,le1one n 2.467 - C8.1xa Posta] n. U

E:10RARIO: Das 15 àa 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 � 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

- �.__..- -_ .._--_._---- --

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais

•

Clinica Geral

fli1ifJfJels'MO!l1pra-Vendo�JocdçiJb�admmlsfroçõo
� � .

v" ,�

_

'

RUA 'FEÜPE SCHMIDT.�37�sClla, 2A-Ed. sÃo LUIZ
.

', .. ;. ',_. ','
-

'. "'"

V E N DE - S E-
CENTRO: --, "r?;il a:�'" iiiI'I.t:;t·�Bl

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---

CAPOEIRAS.
Terreno c/500m2 - Rua Apiai

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 e/tanque, play ground
e garagem
Avenida Rio Branco.

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

Apartameto Térreo
Avenida Hercílio Luz

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

/

5 casas de aluguel tendendo cr$ 10.000.00 men

sais 50% à vista, saldo em prestações mensais
de cr$ 10.000.00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)

--------X----------__

\ G R O �<J O M I C A:-
Casa Residencial 2 pavimentos
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

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

-----------X-------- __

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

_ Terre-

Rua Frei Caneca (fundos)
------------X------ __

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

------------X-------- __

E S T R E I T 0:

Terreno c/688 m2

(3 lotes)
Traitsversal Rua Max Schramm

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

Casa Residencial (Próximo a Praia)
Rua José Elias

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

Terreno c/368 m2 ..

Balneário
Rua São José esq. Rua Guaporé

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

c O QUE I R O S:-

Terreno c/ 330 m2.

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

BOM ABRIGO

Terreno c/12 x 30. cercado c/alicerces

Pequena entrada, saldo 3.000;00 mensais

Rua Copacabana 000 metros da praia)
---------X-----------

C A NAS V I E I R A S:

Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 m2.

Cachoeira
---------x-----------

ALUGA-SE
A G R O N Ô M I C A:

Construção própria para depósito, com área de

350 m2.
Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Salve

dos srs. técnícos em assis
tência social da Confede-

FLORIANÓPOLIS, QUINTA- FEIRA, 19 DE MAIO DE 1960
---_.,--_.__.�--_."._--...;.,-

Centro
ração Nacional da Indús
tria do Rio de Janeiro espe
cialmente convidados. Ou
vimos o sr. Ovídio Pereira
da Silva que passou a pa
lavra ao nosso Prefeito sr.
BaltaDar Buschle, que pre
sidiu os trabalhos. Finali
sando usou da palavra o

grande benfeitor sr. CELSO
RAMOS. Pena que nem to
dos os operários ouviram a

palavra de emocão dêsse
grande amigo d� Joínvílle, lpela falta de alto falantes.

Social da...
Mas no jornal A NOTICIA
todos puderam ler, Logo �
eeguir com grande salva de
palmas, foi por um operá-'
rio Ioínvíüense, descoberto
e inaugurado o busto do
sr. CELSO RAMOS. Foi sem
dúvida um momento de
grande emoção para todos
nós da família do traba
lhador joinvillense e de'um
modo especial para o ho
menageado que teve os

A FACULDADE DE SER- FICADO.
VIÇO SOCIAL DE SANTA Por duas vezes esteve nos

CATARINA, recebe honrada Estados Unidos de 1944 a

a visita de Madre Maria d� 1946 em função do Serviço
Mesquita Sampaio, grande Social Médico do Hospital
assistente social brasileira. das Clínicas de São Paulo

Nome muito conhecido no de que era Chefe e organí
meio intelectual e social, zadora.

l'fadre Maria de Mesquita Em 1957 novamente numa

Sampaio, uma das pioneiras excelente oportunidade pra
do Serviço Social no Brasil porcionada pelo Internacio

é, desde 1953 Diretora da Fa- nal Cooperation Administra

tíon, quando teve oportuni
dade, durante três meses, de
obs-ervar "in loco" as Esco

las de Serviço Social daque
le País.

o

seus olhos razoe d'água.
Mais adiante outra home-

(Cont. da últ. pág.)
ros tíjólos da nóva cons

trução. Cada dia que pae
sava mais e mais alegria
invadia os lares humildes
dos trabalhadores 'joín
víllenses e suas famílias,
pois quase não acreditáva
mos que tudo aquilo era

inteiramente nosso. Acom

panhávamos o trabalho
diuturno dessa grande mu

lher Srta. Matilde Amin
Ghanem, naquela lufa-lufa
dos preparativos da/inau
guração. 9s rádios e 09 jor
nais começaram a anunciar
o programa das' solenida
des de inauguração. Che
gou o dia 1:° de Maio. Fo
mos acordados às primei
ras horas da manhã do dia
do Trabalho com o· espou
car dos fógos em diversos
recantos da TERRA . DOS
PRINCIPES. A alegria in
vadiu a nossa alma. Êra o Icomeço da t�o aguard!),da.
festa. Inicialmente fomos
a missa campal em frente a

tgreja Sagrado Coração
de Jesus. No local reserva
do as exmas. autorldadee,
divisamos os nossos amigos
sr. Baltasar Buschle, Pre
feito Municipal, CeI. Co
mandante do 13.0 B.C. o

grande amigo dos traba
lhadores Deputado Jota

Gonçalvee, Deputado Le

noir Vargas Ferreira, sr.
Adhemar Garcia e outros,
No final da missa, o sacer

dote pediu que todos se

guissem para o SESI, para
assistirem à inauguração
de seu novo prédio. Maíe
um salto de alegria deu o

meu coração de mãe. Par
timos com 'meu .esposo e

filhos para o local das fes

tividades, onde a grande
massa humana se compri
mia por toda a Rua São

Pedro, aguardando a che-.
gada do grande benfeitor
sr. CELSO RAMOS, Presi

dente da .Federaçâo dae In

dústrias e Diretor do SESI
Todos desejavam conhecer

-

aquêle que tudo fez para
que nós trabalhadores ti
véssemos a mais completa
e perfeita assístência so

cial de Santa Catarina. A9

9 horas em ponto, em com
panhia das mais altas au

toridades, chegava ao local
o sr. CELSO RAMOS E SUA

COMITIVA constituída dos A união f.az a forca! Com a sua colaboração, por pe
srs. Renato Ramos da Sil- qucna que seja, estará acabada em breve a igreja! Todo

va, Superintendente do SE- e qualquer auxílio, será recebido com suma gratidão!
SI em Santa Catarina e DEUS LHE PAGUE!

Campanha Pró Construcão da Matriz
•

de Nossa Senhor� da Boa Viagem
em Saco d�) limões - Florianópolis

1

1 saco- de cimento Cr$ 365,00
8,00

900,00

1 saco de cal . ,
, , , . , , .. , . , , ..

1 carrada de areia , , , .

1 carrada de pedra hrif arla , .

1 ,000 tiJ alas . ,
'

,

r.ooo telhas , , .. ,.

1 servente (diária) .. , . , .

1 pedreiro (diária) .

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150,00

280,00

Remt., Pe. F. de S. Bianchini - Catedral -

Florianópolis - S.C.
.--------------�--_._�------------

CARlOS1 HOEPCKE S. A. - Comércio

nagem foi prestada, desta
feita ao sr. Renato Ramos
da $ilva que juntamente
com Matilde Amin, muito.
se esforçou pela concretí;
sação da grande obra. Es
tava inaugurado o CEN
TRO SDCIAL DO SESI DE
JOINVILLE. A voz geral,
era de que aquele prédio
figurava entre os mais mo

demos e mais lindos do
Estado, sendo, por todos
aclmado como o maíor t
melhor serviço de assisten
cia social de Santa Cata
rina

......
Em poucos instanteé

os operários e suaa famílias
invadiam todas as depen- Idencias de sua nova casa,
Notava-se. no semblante de
todos a grande alegria. AI-'Iguns ainda duvidavam de

.

que uma obra tão impor
tante havia sido construí
da para êlee operários.
Grande . Salão de Teatro

Ipara cir:ema, conferências:
recereaçoes e representa
ções teatrais. Modernos ga
binetes médicos e dentá
rios com aparelhos de Raio

X. Grande
I Fa�mácia com I

serviço de reembolsável. I

Luxuosas e modernas salas Ide espera onde o operário
se sentirá com todo o con- I

forto para repousar de suas I
lutas diárias. Na parte su-

AUSPICIOSA

culdade de Serviço Social de

Campinas, dirigida e man

tida pelao IRMÃS MISSIO
NÁRIAS DE. JESUS CRUCI-

Ruo Conselheiro N\ofra, 30 - Flonanópolis - Santo Catarina

e Indústria

perior todos os departa
mentos de admínístração
inclusive de Córte e Costu
ra. Enfim, nada foi esque
cido para que nada falta ao

d;isciplinado e eficiente
operário Ioínviüenss,
Hoje estamos festejando

o DIA DAS MÃES. Eu na

qualidade de mãe e esposa
de operário, não poderia
deixar de aproveitar esta
felíz data, para em nome

das MÃES OPERÁRIAS DE

JOINVILLE, levar os mala
profundos agradecimentos,
brotados expontâneos do
coração de mãe aQS nossos

. grandes benfeItores:
MATILDE AMIN GHANEM
- RENATO RAMOS DA
SILVA - ADHEMAR GAR
CIA e ao grande benfeitor
e verdadeiro amigo do tra
balhador joinvilIense sr.

CELSO RAMOS. Sim ope
rários joinvilIenoos. Deve
mos a CELSO RAMOS, o

grande CENTRO ·SOCIAL
DA INDÚSTRIA - SESI,
que acabamos de receber.

Que Deus o �oençõe e a

sua dd. esposa. O MUITO

OBRIGADO, SENHOR CEL- .

SO RAMOS, DAS MÃES
JOINVILLENSES.

(Ass.) - U'A MÃE JOIN
VILLENSE QUE DESEJA
PERMANECER NO ANONr

MATO.

VISITA

Entre nós, em Visita Téc

nica, desempenhando o _Car
go que também ocupa em
sua Congregação Religiosa,
fez para os alunos uma con

ferência sôbre as impressões
de flua viagem aos Estados
Unidos e o desenvolvimento

do Serviço Social.
Presidiu a Reunião das

Supervisoras da Faculdad,e,
falando, com sua natural

eloquência, sôbre os atuais

métodos de Supervisão.
Na reunião da Congrega

ção da Faculdade, falou sô
bre as novae estruturas das
Faculdades de Serviço So

cial.

Aproveitou o ensejo desta

visita para entrar em con

tato com os ilustres mem

bros da Fundação Vidal Ra

mos, Entidade Mantenedora.
da Faculdade.
Esteve em visita também

ao Serviço Social Rural e ao

'Escritório Central da ACA

REC onde constatou a apli
cação de técnícaa moder-
nas nos seus diversos ser-

viços.
Percorreu os diversos Cam

pos de Estágio para treina
mento prático dos alunos

desta Faculdade.
. Agradecemos tão honrosa

visita, guardando dela os

proveitosos ensinamentos

que a cultura e a experiên
cia que Madre Maria de Mes

quita Sampaio nos trouxe.

- ...... "",.....

------

..

-=:.�
RECREATIVO 11'.JANEIRO

,

,NOTA - Pede-se a apresentação da car

teira social e" t·>l.lão do mês.

CLUBE

DE6
E S-T R c I TO

I

PROGRAMA MÊS m; MAlC
DIA 28 - Soirée SURPRESA

Início 22 horas
r

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

APÕIO DOS (O'RRETORES DE (AF:É
DE 'SÃO PAULO, AO ISC'

Em ofício dirigido ao Sr
Renato da Costa Lima, pre
eídente do IBC, o Sr. Moacyr
Calil, em seu nome e no de
seus companheiros de cha- Dizendo solídarízar-se com

pa à eleição do Sindicato dos tL atual direção da autarquia
Corretores de Café de São cafeeira, o Sr. Moacyr Calil
Paulo, reiterou total apôio à .afírma que os dirigentes do
política que vem sendo ím- IBC encontrarão em cada um

prímída no Instituto Brasí- dos corretores de café, do
Ieíro do Café, pela atual di- Estado de São Paulo colabo
retoria da autarquia careeíra, I' radores e defensores 'da atual
política que se caracteriza � política cafeeira.

diz êle - pela probidade com

que vêm sendo conduzido os

negócios do café, no I.B.C ..

HOJE EM, DIA ESTÁ T:tJ:DO ,1,NVERTlDO
Desde temposdmernoríals que existe a tradição de se

presentear a quem comemora seu aniversário.
Até noesos dias se estende esta tradição, represen

tada as vezes por presentes caríssimos ou simplesmente
por objetos cujo valor seja mais sentimental do que mate
rial.

,
\

Ate mesmo um simples ramalhete de flores preenche
a sua agradável finalidade, representando, não raro, mais
que valiosos presentes, dependendo da intenção e dos sen

timentos de quem oferece.

Entretanto, nesta era de bombas atômicas e satélites
artificiais até tradicionais costumes estão se modificando.

Segundo tivemos conhecimento este mês terão início
certos festejos' de aniversário, porém quem "oferecerá os

preeentes será a aniversariante, contrariando séculos de

tradição.
Como hoje em dia muita causa está se invertendo,

abstemo-nós de comentários ...
----_._------

João Moritz S. ,6.
-----�------------

1\- nos;'r;;sDfA<
·?ftt�"'�

----------�.----------

"A SOBERAJliA" PBACo\ li DE NOVEMBRO

KCA FELIPE SCBMIDT

�ABKRANA" DISTRITO 00 I:&lHJCITO CANTOf'1I.IÁI, "0(

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE DE VISITAR ÀS LOJAS CIMO, ONDE
FICARÁ'CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS DO BRASIL

ENTRÉ, SINTA-SE À VONTADE E EXAMJNE EM NOSSOS CATÁLOGOS A EXTRFMA VA RIEDADE DE

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
AGORA; DIARIAMENTE, o "MÓVEL DA SEM�NA" POR PREÇO DE CUSTO

,

:.• J.

Mó,e.is (IMO de Florianópolis' SIA
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Notas &
Comentários

SALVE n CENTRO SOCIAL DA 'INDÚS TRIA DE JOINVlllE
"Senhor Diretor do Jor

nal A NOTICIA.

Aproveitando senhor di

retor, a passagem do DIA
DAS MÃES, que hoje se

comemora, solicito de V.S.,
o especial favor de me

conceder um cantinho em

seu jornal, para divulgar
algumas modestas palavras
de agradecimentos de u'a
mãe joinvillense, espôsa de

Uma usina atômica para produção de
energia eletrica, do custo de 50 milhões de
dólares, vai ser construída em Mambucaba,
Estado do Rio (entre Angra dos Reis e Pa
rati), com uma capacidade de 200 mil qui
lowatts, para participar do sistema de ener

gia da região Centro-Sul.
Dentro de dois meses serão publicados

os editais de concorrência internacional da
central atômica, a ser realizada sob orienta
ção da Comissão Nacional de Energia Nu
clear.

rer de prédio em prédio,
em busca de melhor loca

Iísação, Acompanhamos os

primeiros passos para a

compra do terreno e casa

na Rua São Pedro. I A9SÜi-

timos a demolição do velho
casarão e logo em seguida
com o coração aos pulos
de alegria e emoção, acom
panhamos o assentamento
dos alicerces e dos primei-

(Conb. na 7.a pág.)

lOTT, hoje, no Rio
Grande do Sul
'Para uma excursão de
quatro dias em dez cidades
do Rio Grande do Sul, o

marechal Teixeira Lott c o

sr. João Goulart parfír.t do
Rio, hoje, dia 18, às 8,30
horas, viajando em avião
especial da "Varig".
Os candidatos da coliga

ção PSD-PTB, visitarão no

mesmo dia as cidades "te
São Gabriel e Uruguaiana :

no dia 20, São. Luis de Gon ,

zaga, Santiago e Santo An
gelo; dia 21, Santa Rosa,
Soledade '" Caxias do Sul e

no dia 22 (domingo) Ere
cním e Cruz Alta. O regres
so ao Rio dar-se-á � se

gunda feira, dia 23,

PAULO DA COSTA RAMOS
(Oitava de uma Série)'

Brasília
COMO ESCREVER

Devia ser proibido eecre

ver em Português, ou em

qualquer outra lingua viva,
sôbre Brasília. Ela não per
tence a ordem natural das
coisas, e, como tal, não pode
ser avaliada pelo ângulo
comum da opinião pública.
Escrever em Latim ou colo
car a reportagem de cabeça
para 'baixo seriam duas
,bôas soluções, mas incomo-

de conjunto da cidade. Mas,
aos poucos, sua grandeza se
foi revelando. Primeiro,' um
clarão no céu, depois uma

confusão de luzes. Na mon
tanha russa que é uma ro
dovia naquêle terreno, Bra
eília brincava de aparecer
desaparecer atrás das co
linas arrendondadas que a
circundam.
Os Montes Pascais do

Juscelino.

TRÁFEGO & TRÊVOS

"Está aí no que deu a brincadeira dor Juscelino!"

dariam ao leitôr.
E é a êle que queremos

chegar.

CONTRA

Depois de se vêr e sentir
Brasília, acha-se ridículo
que alguém seja contra ela.
Não é possível ser contra
Braaílía, E' com se alguém
dissesse que é contra a chu
va ou contra o mar. Pode
se não gostar pode-se até
achar, errada .' Mas contra,
me perdôem.
E' ignorância.

PRIMEIROS SINAIS

Confesso que tinha um

vago pressentimento de que
iria decepcionar-me, pelo
menos na chegada. Era ma

drugada e viajávamos no

planalto, eem a mínima
possibilidade de uma visão

A organização e o cará
ter funcional das entradas
rodoviárias da cidade colo
cam noesas limitadas per
cepções na mais merediana
das perplexidades. Não se
usam por lá cruzamentos,
há trêvos. Mas para se uti
lizar os trêvos há que se
abetrair qualquer experiên
cia anterior em assuntos de
trânsito. Se você, por exem
plo, quer entrar à direita.
terá que seguir em frente e
dobrar à esquerda. Se a
avenida em que você quiser
trafegar passa às vêzes por
cima, e outras por baixo da
via que você percorre não
pense que eetá no rumo er
rado.
E' que aqui é Brasília.

MONUMENTAL

Acho que o nome da

Avenida principal de Bra
sília está mal dado. Monu
mental ela já é, indepen
dente do nome que lhe de
ram. E' como se chamassem
de Rua Estreita à João Pin
to ou de Avenida Esbura
cada à Mauro Ramos.
Não a medi, mas deve ter

largura suficiente para não
dar a mais mínima dôr de
cabeça aos motoristas e aos.

guardas de trânsíto.> En

garrafamento, lá, só se

atravessarem quatro FNMs
ao comprido na pista.
E isso o Israel não deixa.

CONTRASTE

'\

Se alguém quizer conven
cer outro alguém sôbre o

atraso e a falta de condi
cões de cidade em Brasília
bastará levar o interlocutor
até lá, e, ao trafegar pela
Avenida Monumental, man- "

dá-lo olhar para o lado di
reito. Não há nada, exceto
nas proximidades' da Praça
dos Ministérios. Mas não se

penee que atingirá os seus

objetivos. No retôrno, o in
divíduo olhará forçosamen
te para o lado onde se en

contram os blocos residen
ciais, e sucumbirá, apaler
mado. Já não digo pela be
leza plástica e arquitetôni
ca dos conjuntos - só o

pensar que há três anoa

atrás trafegavam por aquê
Ies locais as mais descansa
das onças dêsse país, fará o

coração de qualquer peesõa
bater 50 vêzes em 5, ao

mesmo tempo em que ela
entôa o Hino Nacional.
Cantado assobiado, ou de

trás para a frente.

E' FÓGO!

.A curva suave e quase
imperceptível que faz a

Avenida, vai terminar à
entrada do Eixo Monumen
tal. Isto depois de uns sete
ou oito quilômetros de per
curso. De lá, desce-De por
um corte provisório à Es
planada/ dos Ministérios,
que !permanecem ilumina
dos durante tôda a noite.
Com suas fachadas envi
draçadas e iluminadas por
uma luz intensa e branca,
parecem caíxaa de flôres
enfeitando o bucolismo des
ta região ingênua e simples.
Constantemente, em Bra

sília, lhe assalta a mente a
idéia do absurdo e do inau
dito que representa aquela
c i d a d e inesperadamente
plantada no meio do deser
to. E' um sentimento igual
ao que se teria, por exem

plo, se passasse de repente
um submarino pelos ares.

Ou se um cavalo lhe bates
se no ombro e dissesse:
"Êsse Juscelino é fôgo!"

TRÊS PODERES

Não, não vou falar hoje
sôbre a Praca doa Três Po
deres. Seria muita coisa
para um dia, e um desres
peito para com aquêle mo

numento da coragem, do
trabalho e da técnica na

cional, que merece um ca

pítulo à parte. Esperem por
amanhã.
O Brasil esperou por 455

anos.

Estaria em jogo a posição de Kruschev!
Pl\RIS, 18 (UPIl - Os jornais conjecturam, hoje,

que o primeiro-ministro russo Nikita Kruschcv, não é

o senhor absoluto da Rússia, e que ainda poderia estar

sob a vigilância de extremistas stalmístas.

O diário conservador, "Figaro", assinala que a pre

sença em Paris do ministro da Defesa, 'marechal Rodion
Y. Malinovsky, "faz survlr o pensamento de que o gover

nante russo está sob alguma espécie de vigilância".
"Paris Jour", órgão cen

trista, disse que "Kruchev
não é mais o aenhor abso
luto que se julgava ser. E'
o marechal MaJinovsky
quem realmente governa, e

com êle a faccão extremis
ta do Partido' Comunista
Russo".
"Em realidade - conti

nua - é a sorte do próprio

Kruchev que está em jôgo".
Acrescenta que os aliados

contra Kruchev são o chefe
comunista chinês, Mao Tse
Tung, os 100 mil oficiais
russos ameaçados pelas re

centes medidas de desmo
bilização e as 200 mil célu
las comunistas.
"Paria Jour" assinala que

Kruchev quer uma confe
rência de cume, dentro de
seis ou oito meses, uma vêz
que o presidente Eisenho
wer saia da Presidência,
porém pergunta: '"Quem re

presentará a União sovíén
ca em tal reunião?"

Inscreve-te eleitor!

Para a qualificação e inscrição eleitoral, é necessarro

qualquer dos seguintes documentos, como sejam: -

Certidão de Nascimento, Certidão de Casamento, Certifi

cada- de Reservista e Carteira de Identidade, sendo que as

Certidões ('te Nascimento são fornecidas gratuitamente
pelo Cartório competente, quando solicitadas para fins

eleitorais.
É da conveniência �os próprios interessados, procu

rarem. quanto antes, os cartórios eleitorais ou os postos
de alistamento para se alistarem, a fim de evitar atro

pelos e acúmulos de serviço nos últimos dias de alista-

mento.

Inscreve-te, pois, eleitor, fazendo-o até o dia 24 de

junho próximo, término do prazo estipulado para o en

cerramen to das inscrições eleitorais (E.R.E.).

VISITA c PAVILHÃO DO BRASIL NO
COLISEU NOVA'IORQUINO O REPRE
SENTANTE DA CONFEnERAlçAO
NACIONAL DAS INDÚSTRIAS

Nova York, maio ---, O sr. Waldir Diogo de Siqu!f.ra,
representante da Conf'e d oração Nacional das Indústrias

junto à Feira :rvlun�i81 "'e Comércio de Nova York, mani

festou-se entusr.isma..o após clemorada visita ao pavalhão
do Brasil.
Em verdade" disse o sr.

Diogo de Siqueira - já il'l
via sido informado, no

Brasil, do êxito que vem ?J

.cançando nOSS0 pavilhão

SILVEIRA LENZI
Êstes últimos aconteci

mentos políticos," em tôrno
da sucessão presidencial,
vêem demonstrar veemen

temente, o espírito que ani
ma certos mercadores das

pretensões populares, dos

que desejam a maturidade
e melhoria dos cânones po
líticos brasileiros. Estamos
nos réferindo, certamente à
recente Convenção do Par
tido Repúblicano. Esta agre
miação, comandada por um

perfeito barga.nhador, do
entio do poder fácil e das

posições pessoais cômodas,
veio 1� tomar uma atitude
de definição; incompatível
com as anteriores posições
partidárias.
Não queremos dizer com

isto, que o Sr. Bernardes
Filho. devesse apoiar a

c:'r.-ci'i'dàJtura do Marechal
Lott. Não. O Sr. Bernardes
Filho, caeique do trono Re

publicano, tem aparecido
como uma das personalí
dades políticas mais versá
teis e invulgares das nossas

tradições. O homem é um

artísta. Ao estender � mão
gorda e fôfa para o Presi
dente Kubitschek, assistido
da equipe governameníal e

mesmo das agremiações
que sustentam o atual
"status" político, falseia
com f! outra, no bolso, aper
tando um BILHETINHO ;

qualquer, de qualquer um.

a��:!��P;tl�i!,d:éa:�::� ( E L S O E O A N I V E R S Á R I O DE
cão do "toma lá da cá" Da
velha política clientelista,
barxanhenta, desavergo
nhada.
O bom mesmo de tudo

isto, é Que' os setôres mais
esclarecidos, maís . autênti
cos do Partido Republicano

,

- como as secções da
Bahia, Pernambuco, Sere-i
pe e outras, êstes que não
enxeraam na bandeira do
rcunbltcantsmo, uma sim
ples fôrça caudatária {los
que podem lhes oferecer
m s is e mais, êstes nao f'''

guiram o Sí·. Bernardes
Filho.
O próprio Marechal Lott,

ao saber da resolução uti
litária dos mercadores cen

trais do PR, afinl!0u
"Assim é melhor, pois mais
vale saber � definição dos
nossos inimigos, do 'Que tê
los infiltrados em nossas

fileiras".
Também, num país onde

o Caub'y Peixoto pensa em

candidatar-Se à Assembléia
Constituinte do Estado d�'
Guanabara,' nada mais
constitui novidade!

Em Uma Coluna

nesta importante mostr a.
Pude constatar agora, "in

loco", a veracidade de tais
assertivas, Ü' que constítuíu
para mim motivo de gran
ce satisfação. Volto ao Bra
sil entusiasmado com o que
vi. Dentre os sessenta e seis
países representados nesta
Feira, o Brasil certamente
ocupa um lugar de desta
que, com um "stand" bcní
tó, simples c original.
- À idéia d� 'apresentar

Brasília em Nova York,
mercê de uma perfeita re

produção do Palácio da Al
vorada, parece-me das mais
inspiradas - continuou o

sr. síqueíra - e o Escritó
rio Comercial do Brasil em

Nova York, a que coube a

organização do "stand"
brasileiro, merece meus
sinceros aplausos pela bri
lhante ínícíatíva. Aliás, to
dos são unânimes em seus

louvores ':;' nosso pavilhão:
n.iprensa, personalidades
vái ias e público, que nos

visita em grande número.
- Dentre os outros pon

tos r.e grande interêsse do
pavilhão brasileiro, ímpres
sicnaram-me particular
mente as máquinas auto
máticas aue respondem a

perguntas
-

sôbre o Brasil, e

um mapa dos Estados Uni
dos onde estão reproduzi
dos vários recortes da im
prensa norte-americana sô
brc Brasília. Com efeito. o

pavilhão representa a-mais
patente demonstraçào do

progresso de nosso pais, da
nova era aue Brasília trou
xe ao Brasil - concluiu o

Sr. 'W?Jrlir Diego de Siauei
l.:á. 'éú}o regresso está mar

êado para 14 de mâío.

pos..a de,' um bravo traba ..

lhador desta terra, não po
deria eu ficar índírerente a

grande obra social, que o

SESI, acaba 'de presentear
aos trabalhadores [oínvíl
lenses e suas modéstas fa

mílias.
Desde que o SESI foi

fundado nesta cidade, que
a minha família vem re-'

cebendo oa grandes benefí-
um operário. cios dessa benemérita íns-
Na qualidade de mãe, es- títuíção. Vimos o SESI cor-

C'ENTRAL ATÔMICA SERÁ CONS
T'RUIDA EM ANGRA

FLORIANÓPOLIS, QUINTA- FEIRA, 19 DE MAIO DE 1960

J. K. Ag�adece ao Tribunal de Justiça
O desembargador Alves Pedrosa, Presidente do Tri

bunal de Justiça recebeu do Presidente Juscelino Kubits

chek a propósito da inauguração de Brasília, 9 seguinte
telegrama:

"Muito agradeço ao ilustre desembargador e a êsse

Egrégio Tribunal a gentileza de sua amável e expressiva
manifestação a respeito 'da inauguração de Brasília. Sen
.Ibilizado com as suas palavras, envio-lhe cordiais cum

primentos. (a) JUSCELINO KUBITSCHEK, Presidente da

República".

CENTENÁRIO DE LAJE,S
O CONSÓRCIO TACjCRUZEIRO DO

SUL, colaborando com os Festejos do Cen
tenário da Cidade de LAJES, colocará, nr
próximo dia "20, sexta-feira, um avião espe
cial, que partirá do Aeroporto de Florianó
polis, às 14,00 horas.

Maior,es informações, na Agência' .do
CONSÓRCIO, à rua Felipe Schmidt N.? 24,
fones 21-11 e 37-00.

Eis um soneto que nos enviam:

ESTÁ NA HORA

Já arrancaram ... foi a baixo,
O slogan do "ADVENTO"',
Não balança mais ao vento
Bananeira que deu cacho.

Mau borrador, mamarracho
De cartaz com espavento,
Nã-o perde nunca o momento
De aparecer de penacho.

O "ADVENTO", porém quêdo,
Recusa a canchc, com mêdo,
Não quer transpor a barreira.

Alega que ainda é cêdo
Neste instante incerto e trêdo
Para arriscar a carreira!

Marmel HAUSEN

.'

E S I A D O"
o sr. Celso Ramos,' Presidente da Federação das Indús

trias do Estado de Santa Catarina e Presidente do Partido Social
Democrático regional, candidato ao govêrno do Estado, ao ênse

]0 da passagem natalícia dêste órgão, endereçou telegrama ao

seu Diretor, dr. Rubens de Arruda Ramos, vasado nos seguin
tes têrmos:

"DR. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
DIRETOR DE "O ESTADO"
NhSTA
- Abraçando-o efusivamente pelo transcurso aniver

sarro O ESTADO vg rendo por teu intermédio a todos os teus

colaboradores vg a minha mais sincera e emocionada homena
zem nt Ess€ jornal vg pela sua irrepreensívellinha de conduta vgb _

-

.

.

pela sua equilibrada bravura vg pela destacada atuação de to-

. dos os seus redatores vg auxiliares -vg operários vg colaborado
res e em especial pelo brilhantismo da tua pena vg além dei uma
legítima expressão do civismo e cultura de nossa terra é o mais
autêntico porta-voz dos nossos ideais partidários pt Atenciosa
mente CELSO RAMOS"
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