
Semana.de Hercílio Luz
Várias Soleni.dades Assinalarão, Hoje, O Encerramento Das (omemorações
D o Centenário D e Nascimento Do Inolvidável Estadista

/.

ação reUgiosa de Hercilio
Luz'

.

à� 11 hs - Romaria ao
túmulo - monumento, " no

qual os Chefes dos Tres
Poderes do Estado e ou

tras altas autoridades -o
locarão corôas de flôres:
Inauguração da placa

comemorativa elas &olâni-

dades, discursando o Go
vernador Heriberto Hulse ;
às 11 ,30 hs - Jniêío

'.

da
pavimentação asráltíca da:
Ponte Hercílio Luz, discur-·
sando o Secretário da Via
ção e. Obras Públicas, en

genheiro Heitor Ferrari;
às 12.30 hs - na Rádio

Diário da Manhã, leitura

da Mensagem .de Saudade
do Embaixador Edmundo
da Luz Pinto; e, .

. às 20 hs- - np 'I'catro
A'lvaro de' Carvalho sessão
solene de encerram�nto das
comemoracões, discorrendo
sôbre a vida e a ação de.
Herdlio Luz o Prof., Othon
d'Eça.
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Assinado Acôrdo (om os Empregados
Para Vigorar a Partir de Junho ·de 60
Acaba de ser assinado,

. entre patrões e empr8:sa
dos, através de Seus repre
sentantes credenciados, 1.;111

acôrdo, na séde dó Smdí
cato do Comércio varejís
ta de Florianópo .s, j, rua

Trajano, 14, 2.0 an íar, em

(lata de 25 de maio COfrE'D

te, tendo estado presente,
de um lado aquela entLia-,
de de crasse. o Sincücato
,çl0 Comércio AtacadiS'.ta cie
lnotianópo.j.is f> O Süin.iea
-to de' R2presentantes Co
merciais d'� li lorianópolis,
devidameilte representado;;;

pelos presidentes João Ba
tísta 'dos Santos, José Soa
res Glavan e Haroldo Soa
res Glavan e, de outro la
do, Q Sindicato dos Em
pregados 110 Comércio de
Florianópolis, representado
pelo seu Presidente, sr. Hi
pólito do Vale Pereira.
O acôrdo está concebido

nos seguintes têrmos:
r - Será concedido aos

empregados nO ('omérdo �Br:'(.ri�nopolis um aumelJ.to
ele salários, nas seguintes
c(".ldições:
a - 25% (vinte e cinco

CNl�iscBte
O industrial catarínease

Celso Ramos está liderando
um movimento ..em Santa.

Catarina, fadado a ter
grande repercussão na vida
nacional. Trata-se da inte
gração das terras fértei�
do Oeste Crutarinense a

economia nacional, atra
vés de planos racionaliza
dos que possibilitem o ace

leramento do seu ingresse
nas 'vias de produção.' O
assunto será debatido no

próximo mês de junho en.,

·tre 09 dias 11 e 29, em se.

te cidades, das mais pro
gressívas do Estado. Toma.
rão parte .dos debates auto
rizados representantes da
'Andústria, do comércio, das
claeses liberais, da lavoura
e das administrações mu,

nípaís. Os temas a serem
estudados na ocasião serão
baseados nas íntormaçõea
prestadas pelo industrial
Celso Ramos à imprensa.
O movimento será definido,

/

fluente chefe udenísta, in
dustrial José Zipperer, o

qual aceitou à incumbên
cia, sendo o mesmo, por
êste fato entusiasticamente
cumprimentado por aque
les 'Que participaram da
reunião.

'

DISSIDENTE

AUMENTO
ANTôNIO M. KRUGER:

"Nâo haverá descan,
so enquanto não hou,
ver aumento de ven

cimentos para os tun,
cíonâríos estaduaíe!"

Superando todos O'S obs
táculos criados pela falta
do integral tuneíonamen,
to da máquina administta
tiva do Orgão máxime dá
classe dos funcionários pú
blicos, o Presidente da AiJ
sociacão dos Servidores

II - Serão compensados Públicos de Santa CataJl'Í.
todos os aumentos cxpon- na, auxiliado por dois díre,
tâneos concedidos pelos tores, conseguiu realizar
empregadores. dia' 9 do corrente,. 'Assem-
III Os empregado-s bléía Especial para tratar

arlmitidos em 1960 não go- da reívíndícacão do au-
zarão dos benefícios do mento de vencimentos dos
presente acôrdo. .aervídores do E s t a do.
IV -' O aumento come- Aguarda fi:;i 18 dias o l1der

çará a vigorar a partir do dos 'ba1'v1rêaYé� catarínenses,
mês de junho- de 1960. que' o.",,�.�:: !ia.� v,f.r..na.dOJ:. V --' €) PlJl!;'-etltp�.· acocdB ..... dó filSt�ii'P- ',(lf..<fO.l�a COnl!e-
será subúlet.l(�O' à. ,nomo�o- der.;lhe a au�ci!.'t que
gJ.ção do Egr€gio Tribunal solicitou e na qual será
Regional do Trabalho da entregue ao Chefe do Exe-
4.a Região, para que tenhn cutivo Catarinense as Re_
seus efeitos legais. soluções daqu€la Ausem.

o VELHO HLRCILIO
RUBENS DE ARRUDA RAMOS

Na expressão velho

Hercílio" generalizada
entre os catarinenses pa
ra singularizar o saudo
so estadista nascido pre
cisamente há um sécu

lo, o adjetivo é apenas
um esmalte de afeição e

de respeito. É que na

sua figura física, de

linhas apolíneas, ir

preensivel aplomb, per

fil de intrépido, olhar
.

penetrante, voz com fir
meza de comando, pri�
mar de gentleman, ins
tantaneidade de reações
_ sàmente a neve dos

cabelos e do bigode, sô

bre o contraste mm'eno

da tez, aludia à idade.

Quem quer que o ana

lise, através da sua vida

pública, de imediato nele encontrará o moço, daquela
mocidade imortal do espírito a que se referia Porchat,

lembrando os que quanto mais .envelhecem, mais re

moçam alnda, pelos iímpetos bons e cavalheirosos e

pelo amôr à sua terra.
. _

Em Hercílio a soberania da vontade era mflexwel.
No govérno, quando se decidia realizar, esqueci� o f��
turo dos verbos, para conjugá-los no presente., D�r-se�la
que se inspirara em Ingenieros, para o q.u�l o f!).ço e a

fórmula do homem são. enquanto o fareI e o lema das

vontades enfermas. .

As suas passagens pela chefia do Executwo, tes-

tarn-lhe a mocidade espiriturol, porque marcadas de

pioneirismo. E contra sua velhice, grita o seu. :rabal�o
administrativo, sern descansos e sem can�e�; as: t1 a

balho _ já o ,áfirmamos - na plenitude dm�mwa do.

substantivo trabalho cíclico, trabalho devoçao, tra

'balho que fez do laboremus a grande forma verbal da

sua vida. .

'.
.

"-

Em 91 a fidelidade aos ideais republzcanos afas-

.
tára-o es;ontaneamente do poder, ao qual cheg�ra
pela fôrça das armas. Eleito em 94, tr�z para (j) C�' go,
com o diploma de engenheiro, conqUls�ado .em Ltege,

conhecimentos e �speriêcia obtidos no mtenor. do ES�
tado, mónnente em Blumenau e Lages, corn_o .mspet01 .

de terras e de linhas telegráficas. Faz o palacw, o (:n
tigo mercado, abre as primeiras estradas de penet!�
ção disciplina o ensino, fomenta o setor agro-pecuano

e t:'aça. as linhas mestras da mais sá.bia de todas as

ii"

politicas de colonização. Em 1918 volta ao poder. E con

tinua, em larga escala, as obras de saneamento; edi_
fica grupos escolares; ergue a Escola Normal; realiza a

Praça 15; const-roi o Posto Assis Brasil; rasga a avenida
que lhe guarda o nome; intensifica a abertura e a in

terligação de estradas.
E - também contemporâneo roo futuro - arqueia

a ponte monumental.
O legado benemérito, todiàvia, não se resume nem

cabe em estreitos limites.
Dele, em exame mais demorado, já destacámos,

falando na Faculdade de Direito, três aspectos magní
ficos. A 1° de outubro de 1894, quando assumia as ré
deas do govêrno, Floriano Peixoto, da Presidência da
República enviava_lhe o seguinte telegrama:

"Cumpro o dever de felicitar o povo catarinense,
apóél os crueJ:).tos dias que 3itravessou, entrado no re

gime da lei, colocando à frente de seus destinos um

batalhador como vós que, educado na pura escola re

publicana, há-de guiá_lo pelo caminho da paz, da or

dem e do progr,esso.
Foi profético o �arechal de Ferro quando- se an

tecedeu no trinômi'o,sôbre o qual o novo governante
assentariç, a sua gestãQ,: paz, ordem e progresso. Pela

paz gritava a angustiada ,,família catarinense, ferida
de ódios, traida de vingançás, e escurecida no luto; pe
la ordem bradavam os imperativos da consolidação re

publicana; e pelo progresso espera.vam as inexauríveis

possibilidades econômicas de uma ·te.rra aquinhoada
dJos privilégios da de Canaan.

Para a paz - disse-o um dos estudiosos de sua

vida - "Hercílio foi o gênio da Concórdia, que espar

giu um bálsamo sôbre todas as dôreEl, que leniu todas

as maguas, que cuidou todas as chagas." Pela paz ga
rantiu a ord'em e instigou o progresso. De paz foi o seu

desejo de-resolver os limites com o p,araná. Moreira
Cesar, .

por sôbre lhe entregar uma herança grav(u};a
de soluços, deixara-lhe ainda o cáos administrativo e

o erá1'io exaurido. Com o imposto territorial, o Gover

nador inicia o soerguimento financeiro do Estado. E

tão logo õ tesouro lhe' fornece meios, atira-se ao labor

de que somente veio descansá-lo a quietude da morte.

Evocando, hoje, a memória do estadista e do ca

tarinense, que amou e quiS sua terra com ardores tro

picais, que por engrandecê-la' e progredi-la, lhe devo

tou todas as energias de todos os dias e de toÇlas as

horas, o nosso povo, nas homenagens que lhe pre's�a,
sob penhor da sua gratidão, aponta-lhe o nome d�g

nissimo e a fecunda obra admintstrativa, marcada de

eternidade, com (J;S certezas e as emoções de estar so

licita'1Ldo, ansiadamente, imitação para o seu grande
e lttminoso exemplo.

bléia.

logo após o Seminário Só
eío-Bconômíco de Santa

. Catarina, que será instala
Çio no princípio do próximo
mês, por iniciativa da Con
federação Nacional da In
dúatría.
, O CNI, consíderando ao

importância da emprêsa,
pioneira no Brasil. através
do seu presidente e dire
tor-executivo, respectrva,
mente, srs, Lídio Lunardí
e Jaci Magalhães, empres
ItOU para as pesquisas e'
trabalhos do movimento,

guir para os Estados a .fim
de articular comitês Inter-

pantídártos pela chapa
Lott-Jango, estará no pró
ximo dia 4 em Brasília, on
de terá l�gar grande ma

nifestação popular.

Prosseguem resta Ca-
pital, ,::,s eorr- .eorações do
pr'ímeíro centenário de
nascimento do inolvidável'
estadista catarínense, dr.
Hercílio Pedro da Luz, le- ,

vadas a efeito desde 23
do corrente 'sob os auspí
cios do Govêrno do Es
tado.
Anteontem, à noite, na

Casa de Santa Catarina, o

Instituto Histórico e Geo
gráfico e a l.ll�ademia Cata
rinense de Letras realiza
ram uma sessão conjunta.
sob a presidência ôo Des.
Henrique de, Silva Fontes,
tendo usado da palavra o
dr. Oswaldo Bulcão Viana
e o dr. Othon da Gama
Lobo d'Eça, oradores ofici
ais dessas entidades cultu
rais, os quais discorreram
sôbre a personalídada e a
obra do ilustre e inesque
cível homem publico.
Ontem, o Tribunal ,:'de

Contas realizou sessão es-'

D M C M d Pir��icihO' g�z ���s���gee:qu! e atos osta - unicípio e· ôrto Uniéo

g��:�[,��r��fi::�l�� a Dissidência Udenista·Catarinense -

,�:::{f;;iI�,:;srl:�:'n::!: alastra-se em toda a Regiãodata do centenário de
nascimento de Hercílio _ Com d, Jino ao Muníci- correligionáríos daqui ,dis- nhccído ponto de vista de
Luz, cs comemorações se- pio de Caçador, esteve em se' dos motivos que levaram cada um dos presentes, foi
rão encerradas, ria seguín- 'visita a êste Qistrito o os udenístas da velha convidado para -eomaadar
te forma: nosso correligionário e a- guarda a formarem uma a díssídêneía udenista de
às 10 hs - na Catedral migo, sr. Melquíades Fer- ala dissidente, tendo como Matos Costa o velho e in-

Metropolitana, missa ce- nandes, chefe da dissidên- Objetivo os supremos inte-
lebrada pelo Monsenhor cia udenísta catarinense. resses do nosso- Estado.
Hobbold, que remernorará a Em palestra com os seus. Após a conferência. e co-

�rO�ieDla da terra:tesé.
técnicos . renomados, como

Eurico Souza Carv'alho,
. Hans ,Goldmann, econo-

mista de fama, -mtemacío
. rial, e Elizeu Alvares Pujol.
Moreira de Sousa, Sad<:locl�
de Sá, peritos em ciências
socíaía além do própric' di
retor-executivo, sr. Jad
Magalhães. Presente, o in
dnstríal Celso Ram.es cuída
da agência oficial, da se

gunda fase da reunião, au,
xiilado pelos . perítcs . do
Serviço Social da Indústria
do Estado aulíno.

(De'O JORNAL)

Caravana pró ..lol em Brasília
Rio, 28 (v. A.) - Integrada
pelos deputados Ultimo de
Carvalho (PSD - Minas) ),
Hélio Ramos (PR-Bahia) e

Aluísio Ferreira (PTB-Ron_
dônía) , a primeira delega
ção parlamentar a se-

�
.. "

A COLETORIA ESTADUAL DO ESTREITO, DEN.
TRO DA CAPITAL, VIROU PROBLEMA PARA 00-0-
VÊRNO.

NÃO FAZ MUITO, DAQUI DESTAS COLUNAS,
SAIU UMA ADVERTÊNCIA CLARA ÀS AUTORIDA

DES, SôBRE CÁSOS QUE ALI OCORRIAM, DESDE

A RECEPTA!ÇkO ÀTÊ O CONTRABANDO.

MAS, ALERTA DE OPOSIÇÃO, NA ATUALIDADE

CATARINENSE, ,É INTRIGA, É CALÚNIA, É EXPLO·

RAÇÃO POLíTICA!
ACONTECE QUE NÃO É!

E NOVA BOMBA - A SEGUNDA EM DOIS ANOS

_ l}CABA DE EXPLUIR NA MALFADADA COLETO.

MIN1�: rR com 'Lott
BELO HORIZONTE, 28 (v.
A.) - O deputadO Lúcio de

Souza Cru'Z, vice-líder da
Maioria na Assembléia,
justificou a posição do Par-

Jânio: um lolheaou
'do a ouro

JACAREí, s. JOSÉ} DOS
CAMPOS SP - (V.A.) -

Afirmando que o sr. Jânio
Quadros "cOfltuma perder
as estribeiras, não tem no

cão de equilíbriO e não es.

tá portanto em condições
de goverl;lar o país, o ��
rechal Lott, no comlClO

que l'ealizou em Jacareí,
sob calorosos aplausos da

grande massa popular que

Patrões ajustaram aumento
I

·

I
por cento) sôbre os salários

Sa aria vigorantes em 31.1.59, l?�-
ra os empregados admiti-

. dos até 31.12.58;
b - 20% (vinte por cen

\'0 i sôbre o primeiro salá
rio percebido. para os em

pregados admitidos em
1959:

Ao que nos parece,
, ?S

responsáveis pela penúria
em qUe se encontra (j) fun- RIA.

cionalismo .estadual, que- NOVO DESFALQUE! NOVO AVANÇO NOS DI.

rem fazer política à custa NHEIROS PÚBLICOS!
do aumento de vencímen-

AO COLETOR, AFILHADO POLíTICO DO DE-
tos de longa data prome- Atid�, dando-o nas vésper�[l PUTADO SEBASTIÃO NEVES, QUE ACONTECER ?

das eleições que se aproxi, I É A PERGUNTA QUE DONA MARINA, SUA CO·

mamo E enquanto se espera
LEGA, TEM O DIREITO DE FAZER!

o BARNABÉ, em franga-
lhOs, que sofra quietinho! :_--�-------------------:-:-

Exército deu golpe
e depôs ()_ ditador
C RA LÓNDR�S E

Fr:iSantqu,C;l
�ao lmp?- , combaterá todos os que

A;:'fo_AIOR'QiU"'" I"""'tU:P.l.) .rá urna itadur�:3, TurqUl3; quiserem' tirar· proveito
N:0��

.

J!i, ""'0

:te ue en J�!fa.ra o poder 'pessoaf" daa atuais circun$.
! __..:, Apôs,ligerras escatamu- . "aoi -riê- rem eleitos pelo tãncias'e pediu aos ·<op01'-
ças de qu� resultou a mOJ- povoq em eleicões l1.vres, o tunistas" que se abste-
te de u� Jovem cadete � e

eneral Djemaí Gursel, ex- nham de tomar qualquer
um., �enmo de dez anot.71 � �omandante do Exército e iniciativa. Prometeu ainda
Exercl�o turc�, de tenden

chefe do movimento revo- manter-se fiel às alianças
cia oCld.e�tallsta, c?m ';1111 lucionário declarou que .ocidentais .

.
golpe millta.r dado a �ela- ,

noite, apoderou-se ho�e �o
govêrno e deteve o pnmeI-
ro_ministro Adnan Mende
res cujo regime quase di
tat�rial foi responsabiliza.
do pela crescente inq�iet�
ção nacional e pela cl'laçao
do perigo de um!t. guerra
civil. Foram presos 'tam
bém o presidente da Repú
blica, sr. Celal Bayar, e

outras altas peruonalida
des.

(I DA DÃO!
Você já aquilatou a imo

portância de um título
eleito'ral?
Lembre-se -de que os bra

sileilros natos 0lJ. naturali
zados, maiores de 18 anos,
sem a prova de estarem
alistados, l'lão pod�rão:
a) inscr,ever-se em 'con

curflO ou prova para cargo
ou função pública, inves.
tir.se ou empo['�saJr-se n)
les;
b) receber vencimentos,

remuneração ou salário de

emprêgo ou função pública,
ou proventos de inativida
de;
c) participar de concor.

rência pública;
d) obter empréstimo nas

autarquias, sociedades de
economia mista, caixall
econômicas federais ou es.

taduais, institutos ,e caixas
de previdência social;
e) obter I passaporte ou

carteira de identidade;
f) praticar qualquer ato

para o qual se exija quita
cão do serviço militar ou

do impôsto de renda.

acorreu para 0uví.10, afiro
mou que o- candidato da
va9Soura não tem cOlr'agem
de enfrentar seus colegas
no Parlamento, não tem

cultura e não faz outra coi
sa senão iludir os traba
lhadores: "enfim, é um fo
lheado a ouro",

Atendendo a convite do

governador Moisés Lupion
,e ainda .encorajado pelas
declarações dos partidáórios
do sr. Jânio Quadrof.! se.

gundo as quais o ex_minis-

tro da Guerra seria ali
vaiado e apedrejado em

praça pública, caso repe
tisse às críticas feitas no

Vale do Paraíba ao candi
dato udenista, o marechal
Lott resolveu visitai)." o Eil
Itado dó Paraná. Hoje, par-
tirá para Jacarezinho, de
vendo visitar também ,as

cidades de Bandeirantes,
Uraí e Cornélio Procópio.
Hoje visita Araponga, Apu
carai.1a e Ponta Grossa.

•

tido Republicano, secção
de Minas Gerais, que se

declarou pUblicamente ao

lado da candidatura Tei
xeira Lott, não obstante o

. pronunciamento da Con
venção Nacional.

- "A exemplo do que o

correu em 1955, quando da
indicação do pre�te
JuscelinO' Kubitscnék, a
Convencão Nacional do PR
aprovou uma ('menda do
meu prezado amigo Der
ville Alegretti deputado por
São P�lo, estabelecendo
que, 'qualquer que fosse o
resultado ,da assembléia. as

secções do partido que já
tivessem. tomado posiçao
favorável a êsse ou àquele
cnntiidato ficariam com a
lib('l'áade de manter essi'.
me8mn linha política".

Terra Tremeu na

Albânia: Mortes
TIRANA, 27 - Seis mor

tos, 95 feridos, 500 eaficios
danificados e 150 prédiOS
mais levemente afetados
constitui o primeiro ba
lanço do violento terremo
to, que sacudiu, ontem, às
6hl0m ,a cidade de Kort
cha, capital dc distrito da
Albânia merielional.
SegunrlO a Agência Tele

gráfica Alb'anesa. que trans
mitiu essa no�ícia, o abas�
t(�Oimento de pão à popu
lação está essegurado, bem
como a distribuicão ele cor_
rente elétrica.

. ,

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS HOJE

senhorita ELIETE MARLY FILOMENO
- tenente EDMUNDO JOSÉ DE BASTOS
- capitão WALLACE CAPELLA
- senhor ABELARDO PEREIRA
- senhor MARIO PIAZZA
- senhor NATAL OSCAR CURSO

senhor WALDIR BORGES

SRTA. WANIA GRAMS RIBAS
Transcorre na elata ele hoje mais um natalício da

srta. Wanía G. Ribas, aplica ela aluna elo Colégio Coração
ele Jesús. Dileta filha elo sr. Osvalelo Ribas e de sua exma,

espôsa sra. Valéria Grarns Ribas.
A Wanía as relícttaçõea ele O ESTADO.

FAHiiO ANOS AMANHÃ

NOIVADO
Raulino Francisco ela Rosa e Alice Fernandes da Rosa

Partictpam aos parentes e pessoas ela suas relações o con
trato ele casamento ele sua filha Regina, com o sr. Pedro
raulo Vaz, filho ele Joaquim Antonio Vaz e de sua exma.

espôsa el. Malvina Vaz.

I 1=====

APEPITIVOS
'l'USIC'A DOS
DIARIAMENTE [),lI.S /!lAsP3J1s,

,
.

..�-_._-_.�--_.-_._- ....----!----------------
,

OSVALDO MEU
CAIXINHA DE FOSFOROS TAMBÉM AUMENTOU

Não de tamanho e ne;n (:e número de palitinhos 'Com ca
becinhas pequeninas, que quando a gente risca, dá uma

pisc[ldinl�a e se apaga. Fósforos e lix� da caixa, pessimos.
Aumentou de preço. Isto sim. Subiu na pauta.
Já estõ.ó vender..do à razão de tres cruzeiros a caixi

nha.

O negócio deve ser bom, portilue de quando em vez,
novas marcas aparecem na praça.

Cada qual a pior.
Isto faz lembrar os isqueiros de torcida grande que

se acendem ao atrito de uma faísca rápirla com o uso de
uma ped.ra que andam nov?mente aparecencfo por aí,
principalmente quando se trata do "fuminho bão", de
corda e enrolado em palha de milho.

Verdade é que os isqueiros, de tndas as q�alidades e

tamanhos, que dão chama produzida por um flúido de

gasolina, desde há muito que substituem os fósforos.
Também dão muitos cuidados.
São, como os "amigos" fãlham sempre n:>. hora "h" ...
Apelklaram assim:. "runligos".
Seja lá como for.
O preço é simplesmente absurdo. Irrisório.
Nada há que possa explicar esse aumento.
Que possue uma caixa de fósforo de mater'ial empre

gado, para ser vendida por esse elevado custo?
Tres cruzeiros porque?
E eu a gastar i.empo e espaço com fósforos, quando é

comum a gente dizer de alguém que não presta - Fulano?
Aquilo é, um fósforo. " não vale nada.

Nada vale? Pois sim.
Vale tres cruzeiros a caixinha.
Não há jeito ...

-,

comecimenos

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CA:TARINj

Sociais

,Ca:tarina 1960". A nova re ,

presentanta da beleza ca ,

tarinese, será coroada na

grande festa do dia 4;!
"Desfile Bangú". As mêsas!
para _esta elegar:t� noite, Ipoderao ser adquírídas na

secretaria do Clube Doze,
ou pelo telefone 3005.

* *

COQUETEL: Movi ..
mentaramcss os salões do

Querência Palace na noite
de â.ac feira, com o ele
gante coquetel, oferecído.às
quinze concorrentes ao tí
tulo "Míss Elegante .Ban ,

gú Clube Doze de Agõsto".
Além das candidatas ao tí
tulo em questão, também

compareceram: sr. e sra.

Dr. Fulvio Luiz Vieira, Se.,
riador Irineu Bornhausen,
Sr. e Sra. Dr. Nilton Che.,
rem, Deputado e Sra. RU,i
Hulse, Sr. e Sra. Dr. wsi,
ter Wanderley, Sr. e Sra.
Dr. J. J. Barreto, Sr. e Sra.

,

jornalista Domingos de
A luino, Sr. e Sra. Galdino
J. Lenzi, Sr. e Sra. Deputa
do Fernando Viegas, Sr. e

·Sr::.. Durval José Reis Dr.
Mauricio dos Reis, Sr. Amil_
car Cruz Lima; Sra. Leo,
nor Di' Bernardi, Srta. Ní ,

ce Faria, Sr. e Sra. Nicolau
Teixeira, Dr. Zani Gonzaga,
acompanhado da srta, Clo-!
tilde Mendes, Srta. Marília
Peluso, .}Miss . E�egante i

Bangú S.; Catarina", Prof..
I

Nelson . JTeixeira Nunes I

Raul Cal as Filho, Saul Li� ,

nhares, Srta. Beatriz Luz I
Roberto Luz, Srta. T�ni� i
Fialho, Carlos Schmidt.

* *

O jovem Sr. Rudi Bauer
continua circulando .com

CLUBE DOZE -DE AGOSTO dia 4 ·Desfile Bangú, sob os auspicios de Lions Clube. Será escolhida Mis.s Elegante Bangú e também será apre·
senlada a .sociedade Miss Santa (atitr;na '1960. Reserva de mesas na Secreta t'i.a do cI'ube Ou lelefo�e 3005. .

Ilustra esta coiúna, a elegante Silvia !Ioepc,ke qa Silva, a

aniversariante de ontem, que marcou época com sua testo
de 15 anos.

'

Com a peça "Está lá fó; sui em nossa .socíedade.
ra um )inspetor, de J. B. *, *'

.-

Priestley:' no próximo mês O 5,Q IDiSti'íto Naval fM-
de julho, o Teatro Univer- tejará �' ��da BataIha
sitário de

'

Santa Catarina, do Ri�?huer'&""-''ol de ju-
irá a Brasília participai nb,.or5, na eídade de Itajaí.
do 4.° Festival do Teatro

I
Para êst,e 4contecimento o

de Estudantes. colunista já está convidado.

I
* *

Visitou no:,s: Cidade t, O�' coquetéis dos arama,
dos produtos "Meri.no" cir-/sr. Wesba, um dos direto, I

res da fábrica de camisas
I culararn na recepção do

Querên�ia Palace oferecida
às "Elegarrtes Bangú",' Os

repreeeritantes em' nossa

Capital que é Comércio e

Indústria Germano Stein

S.A:, são sempre
I atencío;

* *
sos com

-e .

0 n1�vi:1.ento social.

I0. Deputado Dr. Dib Che- .

b :S1". i·Fernando Machado I
com m,i!üta classe, escolhia
na ótica Scuseel, o .. mais
caro óC1;tI?s esporte.

* *

gravatas de "Dior".
FIavia Carneiro, cronista

social da revista "O Globo"
de P. Alegre, vísttará Flo ,

rianópoUs.

* *

Em nossa Cidade, o Dr.
Adolfo Morales de Los Rio
Filho e exma sra., foram

'hóspedes do Lux -Hotel,
Sábado próximo, podere

mos conhecer "Mies Sahta

**

O Tenente Heraldo
Valle, em companhia de

amigos, fazia parte em 1'0-
Idadas de wísky, no "Bar

Lux Hotel;'. O . moço em

questão', está de ' viagem
marcada para .o Eatado' da,
Guanabára,

"Jonkí" de P. Alegre, uma
das mais preferidas pelos
cavalheiros elegantes. O sr,
Wesba em noesa Capital, se

fêz acompanhar do sr. Luiz
Carneird.

rem, ,elU> sessão solene na

Asaernbléia Legislativa' do

Estado, pronunciou um dís,
curso alusivo à data do
Centenário do Dr. Hercílió
Pedro da Luz. Festeja aniversário o me

nino Jorge' Cardoso Ana

cleto. Desej amos ao aníver,
saríante felicitações.

* *

FOR"RO
IRMÃOS BITENCOURT
(AI� �AOAP6 lONf lSQI

ANTIGO' OEP'JSITO 0"'''''1.'''''

�RESFR'IIDO?

* *

o ���e!���r d�e;:�!r.a:�� ª�.u%" p:A%'li�T%rr· fSpUÀ1SçS%ÁS'ô,.".toi!ria de Lourdes Damiani.

fi' ,Rosana Denise. participa aos amigos e parentes de
Lourdinha, 'no dia de seu

I
1 t J

-

'L
.

N "t d
,,' .. ' '.

seus pais, Riso' e a ,e oao UlZ evefl, o naSClmen o e
al1lVerSallo, fOI cercada de

1 sua irmãzinha JADNA LÚCIA _ Maternidade Carlos

h_omenagens pelo grande � Corrêa _ 25-5-60. '

CIrculo de amizade que pos- _��":t••4it" •• ''''te.'''''o •. '''b\' ��_��!.��...n;"%."!.".':t"!.�.

GAl
o seu médico lhe

Corta a dor - Bo.ixa a febre - Reanima <:> organismo

Tome 1 ou 2

comprimidos de

V)

«

'"

N

o ANTIGRIPAL MAIS USA�O EM T090 _0 BRASIL

do

CS$%S�$SS%j,>S'§#$'
.

liSte ...;SSSSSSSMSSSSS:sssssssss IEstrada, e escola é o que quero!
Brada' o honesto lavrador.
Pois vota em CELSO e terás
Á. estrada e o professor.

O CASTOR E A TOUPEIRA
CELSO, hoje, percorre o município ele São José,

acompanhado pelo deputado Ivo Montenegro. O can

dídato da oposição, não para, nem póde parar; traba
lha sem descanso num contacto pessoal. direto, cada
vez mais próximo do eleitorado.

Enquanto isso, o possível candidato' situacionista,
fiado na eficiência das ameaças. fisr'ais e policiais, nas
negociatas de empregos e aposentadorias e na fôrça
do dinheiro, manda chamar os seus cheretes e '20m eles
discute o preço das. consciências vendáveis ...

Bem diferentes são os métodos. Como os castores,
ccnstruindo:.s suas cidades. num trabalho continuado
e constante, à luz do sol, .0 candidato da oposição, ele
lugar em lugar, de casa em casa, palmilhando as. pés.,
simas estradas dessa administração, constróe a vitória,
laboriosamente. O possível v andídato da situação, nos

recônditos gabinetes, conrabula e trama, minando sub
terraneamente, qual a toupeira, o caráter, a personali
dade e o conceito daqueles Que se deixarem arrastar,1pela cobiça desenrrea da.

Duas pessoas, doi� métodos. Qual a escolha que ra, ��rá a consciência dos catarinenses? t<
IJ

RESSUSCITOU O FALECIDO POSTE �1
A ELFFA, com perdão da má palavra, como t�las.ias coisas bornhauseanas, tem leis e regulamentos que ')

as vezes vale e as vezes não. M
É expressamente prnib.do pendurar faixas nos ��postes. !Por essas alturas, aquela faixa de alto preço, obra'

prima e muito original surgida do gênio fertilmente>
inventivo do Paga-Paga, estava dando

m.
uíto na

Vista,!pendurada ostensivamente, como ainda está, no poste
da luz. '

.
-

Um funcíonárto zeloso e honesto ponderou aos- su
periores quanto a inconveniência de um tal

precedent.c '1- Qual o que, rapaz! Nân tem importância, aquele
poste está morto.

"

Morto o poste? Mortinho da Silva ... Saída magis.,
tral. ..

poste, ainda continua ...

\

'Dias dpois.;. Aleluia!!! O poste ressuscitou! No
dito cujo foram ligados os fios antes ausentes.

A faixa? Pois é... A faixa que era o supuleró do:

Marchemos para a vitória,
Com CE7LSO, vamos mudar!
P'ra melhorar o Govêrno,
iI!: p'ra o PO��elhP{ar.·

�e J:ae�.
SX�M3«,i«wM«'see

----------------�-------�

36 É, O
.

SEU NÚM,ERO
Ninguém deve desprezar a

sorte. Acredite ou não nela,
',ode acontecer que' um belo

.

dia você seja O' contemplado.
Neste ,l\)eríodo 1 de festas

c.ecorrentes (lo aniversário
da tradicional Modelar, pres
te bem atenção no número
::;6 •

NãO' queremos dizer que
você vá ganhar na loteria ou

no jôgo de bicho, porém o

simples fato de você ganhar
presentes, 36 em 'ada CR$ ..
136,00 de compras já é uma
sorte.

E lembre-se mais, isto qu;
A Modelar agora lhe oferece
não é um f2.vor, é umaretrt
buição pela sua preferência
durante 36 anos de intensa
ltivídade comercial.
Portanto, não deixe esca

par sua sorte e lembre elo
número 36.

Vejamos :

36.° aniversário;
36 � dias de restas;
36 em cada 136 cruzeiros

'de presente;
36 LIQUIDIFICADORES

ATIRADOS DE
AVIõES.

i O•••,. �je.e CI'5e"'«>II!I<9.e.Q ".,CI�"••••

1ST U O I O J U R -, D I ( ,O !
: Mauricio dos Reis - ildVogae!:J' :
: Norberto B'rand ad'Voga;lo

.

:
• •
• •

: Advocacia em geral no Estado de :
� Santa Catarina :
• •
· �

� Correspondentes: :
, INGLATERRA BRASÍLIA �.
: ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO �
: ARGENTINA SÃO PAULO :
: Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. I. �
: Fones: 2198 e 2681 .:.
'" 1It �_ ' "" _ ""- 8 _'"

DR. B!ASE fARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

tru'll.is, varizes. exame pre-nupcial, tratamento pre-natal.
Alergia_ Af�cções da pele.
RaÍos infra-:vermelhos e ultra-vióletas
Consultório: Rua Felipe ScU:midt. n. 46, Sobrado.

Ações Contra a Fazenda Pública
" Reclan1�.º�es Trabalhistas

.

Mandados de Segurança
Escritório de' Advocacia e Procuradoria

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1° andar - sala", 9 e 10 -

Ed. "João Alfredo" - fone 3658

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

em seu
. I
j

.' J

-

nas
'

�VENDAS
A VISTA:você ganha

"

!

uma grande festa
. .

, cruzeiros

liI3E3: ,- em cada

136,00

,
I

-que durard

360:'° em cacto I. 360.0C.
3.600,00 em cada 1�.600,o.
36.000:° em COdJ l36.000.0�

I

ei assim ,sucessivamente

dias
.

-

. nas vendas A PRAZO
,

�dO eJ:;efltos
10 AI1g0 '

,

,

r: pelo preço
,

a vista
I e SEM ENTRADA I.I

seçõo
. ·de

.

modas "

36. anos de bons serviços

'. *_ o_o�. '

.. �
•

__ , � •••.• _ ._", '0_'" .. � . __ .. __ .... __ . . .... M. .... M''''''''''''.J
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IMiARIBO S. A. Indústria e. Comércio
I Assembléia Geral Extraordinária

Ela recebeu em seu coração; sentir junto a si, o calor do carquílhadas, que banharam

I
Mães, também, eu vôs otere-

-

( O N V O. ( A ( -A- Oos mesmos rasgostos des amor de sua velha mae, e teu corpo," e lavaram o sujo ço neste dia que vos é santa; .

,
cravos, dos espinhos da eo-I por isto a deixa vagando pe; de tuas vestes, prepararam mente consagrado, os meus' São convídadoe os senhores acionistas da Imaribo S.A.
rôa, da lança, as escarradu- lo caminho sinuoso do sofri- e levaram à tua bôca, o ali- sinceros respeitos. I Indústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral
ras, as vergastadas, o gôsto I mento físico e moral, sem se, mento corporal; seguraram Florianópólis, 3 de maio I Extraordinária, a realizar-se ás 15 (quinze) horas, dodo vinagre misturado com molestarem de que ela bata I em algum elemento de defe- de 1960. dia 18 (dezoito) do próximo mês de Junho, em sua sédefél, e todos os ultrajes que em portas alheias à procura sa em teu favor e te auxilia- I social, nesta' cidade de Tangará, Estado de Santa Cata-praticastes no corpo do seu do pão de eada dia. rarn a dares os primeiros rina, a fim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:Filho, em paga pelo bem que Detem-te um pouco na tua passos; daquela bôca, já iiGONIA DA II'S��!l

a) Aumento do Capital social e consequente alteracãoÊle te fez. vã icamínhada: se assim pra, funda, que te ensinou a bal- II mIM dos Estatutos Sociais'
-

Mãe, palavra admirável; tícas, atende a voz da tua buciares as primeiras pala- "taquei de asma • bnnqulte ar b) Outros assuntos de interêsse social.orvalho que/refresca as queí- consciência, lembra-te de vras, para por seu intermédio
I ruínam lua "aúd. C enfraquecem c-

Tangara', 17 de Maio de 1960.. coração, M.noac:o domina ràplc1a-maduras das dores físicas e que aquêles lábios já enve- te dar o alimento espiritual mente ai erí...,.repl&r1zando •
,

. relplraçlo e caranUDdo um 10UOíhecídos de tua pobre Mãe, e mtelectual; daqueles olhos tranquilo deade o prtmelrO dta.
te deram os beijos mais do- Já meio cobertos com o véu 'ompre "".ndoco atada boje. N_a'IlUIU1Ü11 ,é • lua mal... Drot.eda
ces .e sinceros que nunca, [a- alvo da velhice, que viram

.

mais o haverás de receber de nascer os teus prímeíros den
bocas alheias; de que te ali- tes e se alegraram com os
mentastes do 'leite filtrado teus primeiros sorrisos, mas {UrSO de Admissãoatravés dos orifícios dos ca- que choraram sempre na
nais daqueles peitos flácídos ; presença das tuas dores físí-

ao GI·na'SI·Ode que nunca em tôda 'ua fas e morais; enrím, aquele
vida, encontrarás tanta se- I' corpo de Mãe, alquebrado te MATEMÁTICA, PORTU
gurança rísíca, de que quan- deu o ser, te norteou para o GUES, FRANCES F. LATIM,
do te deitastes naquele rega; bem na vida: és um pedlaç'Q PREPARA - SE ALUNOS
ço maternal, para te deleí- dele. PARA O CURSO DE AD-
tares no teu sono de anjo; Mães, à tôdas as Mães que MISSAO AO GINASIO, RUA
daquelas mãos de peles en- amam e respeitam a santa SO'uZA FRANÇA, 20 _ Te- participam o nascimento de sua filha

dia 24 do 'corrente, na Maternidade dr.missão de Mãe, das outras lefone, 35-30..

RE liMATISMO ---- -- Florianópolis, maio de 1960.

AIi�tamento Eleitoral no Estreito MONTEPIO DOS FU�(IONÁJUOS PÚBU
(OS DO ESTADO DE SANTA (4JARINA

Editai de Aberhur.l da Carteira de
Empréstimos d,� .Preyidência_

Levo ao conhecimento dos senhores Contribuintes, que
a Carteira de empréstimos de previdência (compra d'e ter
reno casa ou construcão) abrirá no próximo dia 20 de [u
"lha,' obedecendo' as seguíntes instruções baixadas pelo
Conselho Diretor dêste Montepio, em reunião de 12 de
naio de 1960:

1.0 - Quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco

nilhões de cruzeiros) sendo Cr$ 20.000.000,00 (yinte mi

lhões de cruzeiros) para a Capital e Municípios .de São

José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, e

Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de cruzeíroe) para
)S demais municípios dia Estado.

Caso dentro de 60 dias (20 de agôsto de 1960) não te

nha, a quota do interior, sido completamente absorvida

'everterá o saldo da mesma, para a Capital.
2.0 _ Só serão recebidos requertrnentoe de emprésti

mos, até o limite da quota de Cr$ 45.000,000,00 (quarenta e

cinco milhões de cruzeiros).
3.0 _ Para evitar atropêlo na entrega dos requerimen

.os, será distribuída no hall do Edifício-Séde (Rua: 'I'ra

'ano 1) aos portadores dos mesmos, á partir de 8 horas

da manhã do dia 20 de junho próximo, uma eenha nume

rada, obedecendo a ordem de chegada ou da fila que se

formar.

De posse da senha', o portador aguardará a chamada

pelo número da mesma, para fazer entrega do seu reque-

rimento.
4.0 - A fim de estabelecer tratamento equitativo en-

tre os Contribuintes da Capital e os do interior do E�ta�o,
que encaminham quase sempre, os eeus req�eriment�s VIa

- oostal, dadas as dificuldades de ordem funclOnal e _fma.n-
I ;eira que acarreta uma viagem à. Florianópolis serao dI.�
tribuídas as senhas de números Impares par� os eontrí-

I buintes residentes em Florianópolis, São Jose, p�lhoça!..
Santo- Amaro da Imperatriz e Biguaçú, ficando os numeras

I pares, para serem preenchidos pelos processos oriundos dos

demais Municípios, de acôrdo com a ordem d: ?�e�ada.
5 ° _ O pagamento dos empréstimos tera mICIO pela

ordem de entrada, no próximo mês de agôsto,
_

I 6.° - Na entrega dos requerimentos, deverao os mes�
mos estar instruídos com os seguintes documentos, sem 0:.1

I quais não serão re:ebidos: •

I
Para Construçao:
a) Prova de propriedade do terreno (certidão ou tras-

I
lado da eElcritura);

b) Projéto Gom especificaçõ_es;
c) Certidão negatíva do Registro de tmóveis 'de não

.." possuir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959).
Para compra de casas ou terrenos:
b) Planta de situação do imóvel, que permita a per

feita íden�ificação da propriedade pretendida;
. c) Certidião negativa do Registro de Imóveis de não

pOElsuir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959).
7.0 - Os demais documentos necessários serão exigi

dos após a aprovação do empréstimo.
8:0 _ O expediente do Montepio, prtstará' quaisquer

outros esclareciment09 que os srs: Contribuinte'" desejarem
diáriamente no período de 8 às 11 horas, à rua Trajano n.o

l - 2.0 andar.

Florianópolis, 20 de maio de 1960.
RENATO GUTIERREZ
Diretor-Presidente.

Mãe Anjo da (iua�da Visivel
Prof. Franklin Caseaes

O dia iconsagrado às Mães,
deve ser comemorado com n

eterno respeito filial que to
dos nós à elas devemos.

Humanidade, já reparaste
no quadro que o Monte cal
vário te mostra?
Sim, Maria, Mãe, de pé,

altiva, ao lado da cruz cap
tando em seu coração ma

terno através da pureza do

amor, todas as dores e sofri

mentes que tu colocastes sô
bre os ombros de seu Amado
Filho.

Maria, Mãe, chorou, mas

suas lágrimas inundaram a

terra de amor-' maternal,
amor que cresceu, fortale

céu-se, ganhou
....

alturas, se

colocou diante do trono de
Deu.'>, e absolve ua grandeza
de todos os corações que pul,
sam dentro dêste vale de lá

grimas.
Maria representou

da Icruz de Cristo o

inegualável de Mãe.

morais; bonança que conduz
o barco da vida, com firmeza,
dentro das grandes borras
cas do mundo ;anjo da guar;
da, visível que pouco acom
panha as alegrias do filho,
mas que sente e o defende
com tôdas as fôrças do amor

maternal, as infelicidades,
dele.

.

junto
amor-

Mãe, fortaleza invensivel.
. Vimos, Velhinhas alque
bradas pelo pêso dos anos,
que, também são Mães e so-

Ireram tôdas as dores que
coroam a sublime missão de
Mãe na terra, para darem
ao mundo os continuadores
da espécie humana: aban
donadas por falta de com

preensão filial.
Filhos Ingratos, há, que

depois de criarem penas nas

asas da' sua independência
maternal, não mais querem

ECZEMA Para cornba er ramdament e oores

nas costas. (Iores reurnáucas, levan
tadas noturnas, nervosismo, pés in
chados. tonteiras. deres de cabeça,
rPs "rtados e perda de energia causa
'iAS por díuturbtos dos rins e da be
<lI!R. adq-nra CYSTEX na sua f'ar
n.ácta, ainda hoje. CYSTEX tem au

xiliado milhões de pessoas há maís
de 30 anos. Nossa o:arantia é • SUl
lI1alor nroteeão.

Nau permita que ecz....mas, erupções,
micoses. manchas vermelhas. frtet...
ras, acne ou up50rlaaia" estraguem
sua pete, Peça Nllo_ II() seu tu
mecêuríco hoje metllOo. Veja COIftO
tIllxod.rlft acqba" com a coceira e_ ,
mtuutos e rapJdameote toma 8UI'

pele macia, Clara e aveludada. ,I.
nossa g. "." t ta I! • M:aa li) a •• '

....0 ...........

A partir do dia 30, estará a dlspoeíçâo do público do

Estreito, das 09,00 às 12,00 e das 14,00 às 17,00 horas, um
Pôsto de Arrecadação da Prefeitura Municipal, à rua Ara

cy Vaz Callado. As fotografias serão fornecidas pela Jus

tiça EleitoraL

ANTES EM BELO HORIZONTE
13.750 Kva foram instalados em apena$ 45 dias!

com a unidade "M-16" oe 1000 kw -. 1250 KVA montada cm vagão para
transporte em estrada de ferro

DIESEL 'ELÉTRICA sôbre TRILHOS

BrasíliaA O' o r a e m
FÔRCA DIESEL ELÉTRICA, UNI'DADE MU ..42 DA "ELECTRO M�OT�VIE DIVISION" ,DA GENERAL MOTORS

. ,

I'

,

7.500 Kva,4.200 kw
(Fator de potência 'do gerador - 0.56)

USINA PORTÁTIL GENERAL MOTORS

pronta para entrar em operação.

Fundação de concreto desnecessária

Departamento de Produtos Industriais

USINA MODELO MU-42 - DIESEL ELÉTRICA

GENERAL MOTORS DO BRASIL S. A.
São Caetano do Sul - São Paulo - Caixa Postal, 8200

Concessionários 'para Santa Catarina (A R L O S H O E P ( K E S/.

A DIRETORIA

VENDE-SE
Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ilhéus, nO 4,

"0111 as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.
Tratar pelo telefone 3052.

HURI GOMES MENDONCA
•

,E
HEDI ROSA MENDONCA

•

MARCIA, ocorrido
Carlos Corrêa.

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIM01
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MOVEIS DO

BRASIL

ENTRE, SINTA-SE À VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS CATÁLOGOS A·EXTENSA VARIEDADE DE

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
AGORA, DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA" POR PREÇO DE CUSTO

Móve�s CIMO de Florianópolis SIA
DE 2as AS 6as FEIRAS - ABERTO PARA VISITACÃO ATÉ AS 21,�O

.

MOVEIS.
,

resi���ISCIMO
escntonos '

estofados
-

escolares
'"

' ' tapeçarias
rádios e eletrolas SEMP
RUA JERÔNIMO COELHO. 5 - fone 3478

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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em.

13xCr$1.131,OO
S8'm entrada

ou

�':

I
,

I

00
,

•

mensais
5em entrada ( plano suave)

J

ASSISTÊNCIA
���� PERMANENTE{M

,
,

"

ENTREGA DE GAS
AlJTQMê'TlCê

..-� -
, !

. ,

r !

"DÂKO
4 bocas

,-

L Ui} /lem'/qug De.! -P"b_
'C""",,.'-"'=--""

... ...l
�'"

�, I,

'

�,
,

�.-

, • - ',� . � " �':. ,< • '. - • -'" .' •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..-------------,----.----------�----------------------------------

,FLORIANóPOLIS, DOMINGO, 29 DE MAIO DE 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. pATARINA
---------------------

Por WALTER LANGE
-

N° 155

Uma mínhóca que leva
uma vida descansada! Via�

gem de prímeíra classe pela
mundet Pertence a Jacke
Burke de Miami, campeão de

golf dos Estados Unidos. Foi
ela, a mínhóca, que lhe deu
o campeonato do mundo!

Quando êste estava sendo

disputado, Jack conseguiu
jogar a bola até a beira do

buraco, onde ficou parada,
parecendo indecisa, entra
não entra. De repente rece,

beu um pequeno impulso e
caiu lá dentro. Jack poude
observar que uma mínhóca
foi a causadora do empur
rão, razendo.,a cair no bu,

raco, dando-lhe assim a vi.
tóría e o titulo de cam

peão. Jack Burke guardou o

bichinho e o carrega sem.

pre consigo, num vídrínho,
como um talimã.

,---

De uma cidade de Alsassia
contam uma comovente hís,
tória ,de um gato que per
tenceu a I um dono de uma

cervejaria local. Todos QS

dias, em determinada hora,
o chofer de um caminhão,
que fazia entrega das be
bidas, trazia comida para o

bichinho. O chofer morreu

para o Congresso Mundial
da Juventude Agrária cato
lica reunido hoje em Lour�,
des (França), 35 delegados
brasileiros que unidos 'a cen,

S. Antônio - 7 - 8,30 - 19 horas
tenas de jacistas de todo oVivamente criticado foi CoI. Catarinense - :4,30 - 5 - 5,45 - 6,30 - 7,30 - 8,30 mundo estudarão o proble-um magistrado na lngla� - 18horas.'
ma 'cruciante que aflige, doisterra que a pretexto dá não 3. Sebastião - 6,30 horas, , têrços da humanidade: A

perder a condução que o J.e� Rosário - 8 horas- fome.
varia para casa, forçou um S. Luiz - 6 - 8 - 10 horas O tema está subdividido:
juri a fornecer uma sen, Conceição - 18,30 horas Fome de Pão, Fome rle Jus-
tença no prazo de 10 mínu, Asilo de Mendicidade - 6 - 8,30 horas tíça e Fome de Deus.'

\

tos. Asilo de Orfãs - 6,30 - 8 horas Florianópolis - O Instí-
.rossa Senhora do Parto - 8 horas tuto de Educação "Dias Ve·,

"Auxilium 'Latinum" é o Jaco dos Limões - 7,30 horas lho" tem agora seu grupo dei
nome de uma revista que 'osé Mendes - 8 horas Ação Católica. Sete jovens
acaba de aparecer em Nova ,VIenino Deus - 5,30 - 8 horas integra ma equipe de Ju�
York, toda em latim. Tem _\1:onte Serrat - 19 horas ventude Estudantil Católí-
uma tiragem de 25 mil ?rainha - 19 horas. ca Feminina.
exemplares. No 'prímeíro nú, ESTREITO "A Juventude começa na

mero havia um artigo so�· Nossa Sra. de Fátima - 7 - 8,30 - 9,30 - 19 horas tua idade e pode durar uma

bre "F'redulus Astaíre" (Fred Bom Jesus - 6 horas. eternidade"
Astaíre) , uma história em _,-- ::: --- A JAC é um movimento; é

O terreno em Hollywood, quadrinhos sôbre a "Tele· BENÇÃO' SOLENE DA PE�
I

-às 9,45 hs, r=: Benção se- I uma revolução. Mas, uma

onde Cecil B. de Mille pro. visio" (televísão) , A seção de DRA FUNDAMENTAL DA Iene da Pedra Fundamental�. revolução do estudante .ca

duziu o seu film "Moisses" e telegramas tem o titulo de MATRIZ NOSSA SENHORA 1 às 10,,00 hs. - Martelos dt tólíco para o estudante em

onde aparece o povo judeo "Res Brevissimae". DA BOA VIAGEM - Dia ouro, prata e ferro. geral.
atravessando o Mar Verme. 29 de maio próximo em

'''Clube de solteiros de boa lho, não pode ser sobrevoado Está sendo aperfeiçoado j Saco dos Limões AÇÃO CATO'LICA
índole". Com êste nome foi

por .avíões cívía, conforme nos Estados Unidos um no.
'

PROGRAMA 29 de maio - Congresso
fundada uma sociedade em I decisão do Ministério da vo .típo de pneumáticos para às 8,45 hs. - Recepção às da JAC Mundial.
Nova York, Os seus compo- I Aéronautíca Americano. De veículoe, que será vendido Exmas. Autoridades Mais de 400 jovens cató
nentes Ele comprometem a

I
Mille conseguiu esta ordem, já cheio. não disporá de ca.' às 9,00 hs. - Missa oam- lícos em Lourdes, França,

contrair mavrimónio com I porque receiava que con. mara de ar e será infurável. paI embarcaram dia 8 deste mês

recentemente num desastre uma solteirona, Sim" no

e o gato continuava espe- bom sentido, da palavra.
rando por êle. Par,ece que "Ela" deve ser uma daque,
advínhou o acontecimendo. las que não conseguem casa.

Ficou triste e não aceítou mento, por qualquer motivo.
comida de ninguem, nem do No Clube, em cada ,ano, é
seu dono. Isto durou até que sorteado um dos sócios, que
o sílencíoso drama da amíi terá de se "sacrificar" para
zade do gato para com o seu esee nobre fim! Quando O
bemfeitor terminou com a atingido pela sorte se nega a

sua morte. O amor a um ho, cumprir o estatuto, e. expul,
mem ,e a saudade foram os so e apontado publícamen
motivos. te pela imprensa como ho-

mem indigno e sem palavra.
Os restantes são obrigados a

cortar todas as relações
com o faltoso. O Clube já

"Todo motorista que tõr

,encontrado, guiando o seu

carro, em estado de embría

guêe terá que trabalhaT

durante determinado prazo

no consente de estradas.'
Esta foi uma resolução to

mada pelo Ministerio da

Viação da Finlandia.

conta com 122 sócios.

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

Notas· Religiosas
A. ISCHMIDT

I
correntes descobrissem, por
meio de fotografias aéreas,
o segredo da divisão do Mar

catedral - 6 - 7 - 8,30 - 9,15 - 10 - 19 horas
S. Franciséo - 7 - 9 - Ú horas

Vermelho, invenção sua. No

preparo e na maquinaria,
que produz eeta maravilha,
êle trabalhou durante dois

HORÁRIO DAS MISSAS AOS DOMINGOS

anos secretamente.

E�ital �a Prefeitura MUDici�al �e florianó�olís
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento do� sn, contribuintes Inscritos em Dívida

Ativa, abaixo .relacionados, que não ;.endo liquidados seus débitos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-
dos para Cobranca Exeéuliva.

'

!

_ D�. Alamir B. C. Faria•

Departamento Jurídico, Florianópolis, 4 de maio de 1960 Procuf'ador Fiscal

".' �).

Continuação da Letra "L" dos Contribuintes da Capital
RUA IMPôSTO

Alves de Brbto
Lauro Linhares

Costeira
Antonio Carlos Ferreira

Ser. Franzoni
Morro do Mocotó ,

Trindade

Costeira

Angelo La Porta
Carvoeira
Servo Raffs

João Pirito

Maria do Carmo, lote 28

Morro do Mocotó
Laura Meira
Gal. Nes�or Passos
Frederico Rola
Lacerda Coutinho

Ser'rinha
Maria do Carmo
Tríndade lote 30
Morro do Mocotó
Clemente Rovere
Gal. Vieira da Rosa

Maria Julia Franco
Conselheiro Mafra
Pantanal
Demétrio Ribeiro
Silva Jardim (fundos)
Celio Veiga
Major Costa

Oontinuação da Letra "L"

Lidia Maria: Cruz
Lidio Paulo Corrêa
Lidio Pinto de Lima

Ligia Luiza da Silva
Ura Tenis Clube

Longines Hammes
Lourdes Damiani
Lourenço Alves de Deus

Lucas Vieira da Oosta

Lucy Wendhausem
Lúcia MachadO Anselmo
Luiz Areias Alves'
Luiz Carlos Platt
Luiz Coutinho de Azevedo

Luiza oelso Brugg,emann
Luiz Felipe Gama D'Eça
Luiz Frederico Pírea
Luiz Gonzaga Valente
Luíz Henrique Batista ,

Luiz L. Rebelo
Luiz Moraes
Luiz Parente Junior

Luiz Por,tela
Luiz de Souza

NOME
Lidio Martins Calado
Lidio Marçal Vieira
Lidio José de Souza
Lidia Souza
Lídia M. Perêíra
Líborío Julio Rosa
Leopoldo T,ei�eira
Leopoldo Silveira
Leopoldo Lucio Corrêa
Leopoldo Alves de Brito
Lourival Wasconeelos
Luci santo» Nunes
Luci Vilela
Lucimar Moreira dos Santos
Lucimar Soares
Luiz Bosco
Luiz Carpes Carvalho
Luiz Damiani
Luiz F,ernando Machado
Luis Francisco oouíaett
Luiz G. de Melo (herd.)
Luiz Gonzaga de Souza
Luiz Irapuan C. Lessa

Luiz Mariano da Silva
Luiz Tomé da Rocha
Luiz C. Vanda M. ·de Oliveira
Luiz Zilli (herds.)
Luiza Beirão Nunes Teixeira

Luiza Kolwalscki de Souza
Luizo Maria dos Santos

Luiza RoDa
Luiza Sarda

Servo Schlemper
Papanduva
oapoeírae
Abrão
Copacabana
402.1

São Pedro

Tupinambá
404�03.1
Coqueiros
Gonçalves Dias

Ser. portela
Santa Luzia, 85

Alvaro Cardoso, 134

901.2
Des. Pedro Silva

Joaquim Carneiro
1'4 de Julho
Santa Catarina
Secundino L. Peixoto, 84

Capoeiras
Aracy Va,z Calado
serv. Eugenio Portela
Trav. Caiçara

Relação da Letra "M" dos cont�ibuintes do Estreito

Mafalda Marselha Springmann
Manfredo Luiz de Souza

Manoel Candido Veras

Manoel Carlos Moreira
Manoel Clemente de Souza

Manoel Crispim Martins .

Manoel pias de Oliveira, ' ,

;.�

Max Schramm

24 de Maio
Olavo BHac, 232

Abrão
404·03.1
889

Sã,o PedrO

Territorial
Predial

Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial e Territorial
Predial
Pr�ial
Predial
Territorial
Predial
Predial
Territorial
Predial e Territorial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial e Territorial

ANO
1956 a 1959
1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1958'
1959
1958
1956 a 1959

1959
.

1956 a 1959

1959
1959
1958 a 1959

1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1958 a 1959
1956 ai 1959
1959
1959
1956 a 1959
1959
1959
1957 a 1959
1959
1959
1959
·1958 a 1959
1958 a 1959

1959
1957 a 1959
1958 a 1969
1958 a 1959

TOTAL CR$
·18.575,20

78,70
1.005,00
419,80
44,30

119,00
140,40

1.474,20
807,80

2.040,.10
524,00
51,70

1.739,10
471,40
459,20

1.552,40
1.261,20

10.617,40
1.757,40

61,60
21.377,60

102,00
í02,00
357,00

12.290,00
755,80
456,00

2.280,80
335,60
69,60

412,00
777,60

2.004,90

dos Contribuíntes do Estreito

Predial
Predial
Territorial
Predial e Territorial
Territorial
Predial e Territorial
Territorial
Territorial
Predial
Territorial
Predial
Territorial
Predial
Predial

Territorial
Territorial
Predial e Territorial
Predial e T.erritorial
Territorial
Predial

Predial

Territorial
Territorial'
Predial

1959 '

1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1958 a 1959
1956 a 1959
1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1959
1956 a 1959
1959
1959
1956 a 1959
1959
1957

1959
1957 a 1959
1959
1959
1959
1956 a 1959
1956 a 19�9

364,60
88,60

• 4.101,60
2.909,50
9.590,80
992,40

2.326,40
1.415,40
675,40

21.201,60
217,00

1.998,40
443,30
487,00
932,80

1.233,40
489,60

9.934,00
3.1�8,00
307,70
369,00
827,30

4.197,60
3.704,80

·1

Territorial
Predial
Predial
Predial
Territorial
Predial e Territorial
Territorial·

1956 a 1959
1958 a 1959
1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1959 .

1956 .a 1959

6.317,20
,

368:,40
593,00
910,20

2.064,00
15.104,00
1.129,60.

46 ANOS DE SAGRAÇÃO
EPISCOPAL

.. No dia 31 de maio, D. D.

Joaquim D. de Oliveira ce�

lebrará o seu�46 .. o aníversá
rio de Sagração Episcopal,
Na oportunidade, esta colu

na lhe deseja muitos anos

de vida, e ao mesmo' tempo
rogando a Deus que lhe

cubra de bençãos.

PEQUENAS NOTAS
Dia 31, Comunhão Pascal

do Grupo Escolar Getúlio

Vargas, no Saco dos Limões
às 8 horas, na oportunidade
será inauguarada a nova

Gruta.
*

Enceramento das Novenas
Será encerrado no dia 31

na Catedral, às 19 horas, as

:\0' cnas e coroação de Nossa

Senhora Maria.

Pedra Fundamental

No dia 12 de 'Junho será a

benção da Pedra Fundamen
tal da nova igreja Matris em

Antonio Carlos no Alto de

Biguaçú.
* *

Encontra-se nesta cidade o

reverendo padre Heriberto

Borgert, vigário de Xanxe
rê. Ao ilustre padre uma

feliz estada nesta capital.

Festa de N. S. de Caravág'gío
Realiza-se no dia de hoje

em Brusque, mais uma tra-

_ dicional festa. ele Nossa Se�
nhora de Caravággio, em A�

zambuja, no qual festeja o

seu 75.0 ano de fundação à�
quela Paróquia.
A renda será em benefíico

na jconstrução do novo Se
minário de Azambuja.
Nosso agradecimento ao

Pe. Valentin Loch reeitor da

quela Paróquia.
* * *

N. ,S. dos Navegantes
No dia de hoje acha-se em

festa OI Município de Bígua
çú com a realização dos fes

tejos do Dia consagrado à
Nossa Senhora dos Navegan
tes daquele Município ..

Coopere com a campanha
do Asilo de Orfãs, mandan
do seus auxílios para esta
rl'dacão aos cuidados do sr.

Láz��o Bartolomeu, �u para:
A!fredo Zigueli na Rádio
Diário da Maonhã, assim vo�

cê estará cOQperando com as

barraquinhas do Asilo de
Orfãs.

QUE DEUS LHES DE EM
DOBRO O QUE A ELAS FOR

D,ADO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Numa tarde quente de mlhor para expressar com que, abandonada a apatíia e' do espírito, Joinville de
fim de verão deixamos a Justeza o nosso pensamen- os fáceis prazeres, passaram monstra seu adiantamento
Capital paranaense, rumo à to. Sim. pois Joinville dos a ser capitães de indústria, na organização de suas 80-

Cidade dos Príncipes. Cerca, príncípados tem a origem e atividade á qual infundiram cíedades culturais, recreatí
de quatro horas de viagem o porte e do trabalho a ca-> toda a suepríoridade de sua vas e esportivas, mantendo
nUGIa rodovia que, amiúde, pacidade e o valor. origem: Repetimos: Joinville dois jornais diários, duas
;permitia descortinar .pano- Percorrendo, no ela íme- é bem a síntese dessa nova rádio-emissoras e duas sa-

ramas interessantes e, ás díato, as largas e bem cal- orientação que vem sendo las cinematográficas.deliberarem sôbre a seguinte: "

tívíd d
.

d T d' titui ovavezes, até mesmo sugestí- çadas ruas da cidade, ím- ,dada as a lVl a ts ·cna oras u o ISSO cons 1 Ul prORDEM DO DIA
vos pressionou-nos sobremanéi- de riquezas. de Que seus cinquenta e seis1.0 - Efetivação do Aumento do Capital Social Pro-
.

Deixada a Terra parana- ra a organização de suas Suas indutstrias não nos mil habitantes são dados aoposto e alteracão do art. 5.0 dos Estatutos
fl t b Ih 1 d

-

ense, atravessando o Rio casas comerciais, onde ao aparecem apenas orescen- ra a o, sem qua quer rs-

Negro, deparamos a primei- arranjo criterioso' da mer- tes, mas também organiza- falecimento, numa ordem
ra cidade catarínense : São cadoria, nas prateleiras e das com critérios modernos, de valores das mais justas.
Bcr.to do Sul. Tipo de cida- nas vitrines, corresponde do Que resulta um grau, ele- E tudo isso nos infunde
de modesta, pacata, não uma simplicidade que atrai vado de produtividade. Se a também R esperança de
obstante deu-nos a impres- e prende. -Para quem chega origem 'germâinic:a á eviden-I maiores e mais completos
são de ter uma população a- de uma grande metrópole e te na mai-oria dos filhos de progressos nos dias vírrdou
tíva: impressão de relance encontra, no intrior de um ,Joinville, Quer nos nomes, ros. Se a admírãstraçâo pú
- c onvem frizar - pois a- pequeno Estado, uma cidade quer no aspecto físico. não blica continuar nas mãos
travessámos apenas duas ou como Joínvílle, assetada, - menos evidente que essa firmas ,c,e homens 'capazes e

tres vias públicas, passagem confortável, laboriosa, n3,O origem se manifesta impe- honestos - como tem sido
Torrada para quem demanda se sente 'a falta do, grande dosa na simplicidade e ( até hoje - essa esperança,
a

.

rodovia que conduz a centro, o qual se caractarí- ciência de suas industrias e 'poderá ser certeza.
Jcínvílle. Transposto um za mais pelo reboliço. de seu comérC'io. No campo _ Domingos de Rogatis
trecho penoso de estrada de Não menos grata, foi a

rodagem (pareceu-nos estar impressão que tivemos de
em obras de reconstrução) ,�eus. jardins públicos, bem
abriram-se aos nossos olhos tratados, de seus: eà:if�s,
campos infindáveis de um bonitos na' sua símplícídade
verde vivo, denunciador de e comodos na sua estrutura.
terras uberrímas. Como não achar ínteressan
Já noite acolhe-nos Join- te e significativos os avisos

ville com 'a lhaneza prín-Tao público, em palavras rí
tipesca, em tudo de acordo madas, para Que não danifi
com a denominação antono, que os canteiros dos jardins?
mastica que tão justamen- Quando umal cidade nos de
te lhe deram. Noite de clí- paramos com gente que tem
ma ameno, céu estrelado, o gosto pela flora e sabe a--

ambiente repousante, em-a valíar a. Importância da ve

batendo-nos a cada passo getação, estamos sem dúvida
cem fisionomias confiantes diante de um povo cujos
e comunicativas - eis co- sentimentos só podem ser
mo atravessamos z. rua superiores.
principal, � caminho de um Outro pormenor digno de
modesto restaurante, em registro é o que se refere o

cuja rachada se ostenta. a, número de biciclétas que
dnsígnía, típicamente bava- trafegam pelas ruas de Jcín
ra, de ferro artisticamente ville. Esse fato, simples 'na

laborado, representando uma aparência, é, a nosso ver,
ü,ura leonina. Bem aten- indicativo de duas coisas
dídos, setímo-nos à venta- importantes o bom Senso
de naquele ambtenta carac- dos habitantes em usar um

teristicamente germânico. meio de locomoção rápido,
Nada melhor para uma cômodo e convidativo, nu--

impressão firme e durado- ma cidade extensa e plana,
ra da bondade e superíorí- e a perfeição do calçamento
dade de urnz populaçao, do das vias públicas, permítín
que uma acolhida cavalhe- do sem sacrifícios essa 10-
resca a primeira impressão comoção individual.
é tudo raro a desmentem Jolnville � bem a síntese Comunica que perdeu o certificado de propriedade de
os acontecimentos posterto- da nova orientação pela uma camioneta Rural, marro WillY[l Overland, ano de fa
res. E foi bem isso o que nos qual se guia a humanidade bricação 1959 modêlo ORB 6, motor B 816090 série aR
proporcionou Joinville, essa em nossos dias: sendo cída- 36005 554 côr vermelha e branca, placa 6..
terra interessante que é a de de 'príncipes, não se pe-. ,------ _,_,--

um' tempo, Cidade dos Prín- [a, antes se orgulha, de ser V EN' ,D E. S Ecipes e Manchester Catari- um centro industrial ele
nense, dois apelidos (diga- primeira plana em todo o Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante
mos assim) que lhe assen- Estado de Santa Catarina. Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in
tam como uma luva. Irna- Hoje, após as hecatombes vemo, 3 quartos, copa e demais dependências.
gem sediça essa da luva que de duas cenüagraçõss, são' Tratar no Edifício "Sul América" - 5.0 andar
assenta bem; enas' aínda a Os homens de origem nobre Ia 501. Fones: 2198 e 2681.

Carta da Alemanha

I verdade sôbre o "Mili
tarismo Dlemão"

Tipografia e fábrica de

Oarimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186

Estreito Florianópolis Ficam co�vidados os senhores Acionistas desta Soci:
dade, para se reunirem em Assembléia Geral Extraordl-

,

'a a'. realizar-se no dia 11 de Junho do corrente ano,nan ,
,.

/às 14 horas, em [lua séde social, à Rua do Co�erclO s n,

nesta Cidade de Videira, Estado de Santa Catarma, para
ALUGAM,·SE

CASA RECEM CONSTRUIDA
E

Loja no mesmo local.

Rua Conselheiro Mafra, 154

Informações no mesmo local.

Sociais;
2.0 - Outros aesuntos de interêsse social.
Videira, 17 de Maio de' 1960.

VENDE ..S!E
Bicicletas Monark.Duas SAUL BRANDALISE

Preço de ocasião. T.rat'ar à
rua Duarte Schutel. 42.

Diretqr-Superintendente

MIRCIRá

R ISUl
PRÓXIMA
VIIGEM 10 o

,

•

• O ar refrigerado perfeito mantém, na cabine,
: a temperatura ideal.
• A pressurizaçâo da cabine evita a dôr nos

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

mico proporcionam grande confõrto ... e �á
bastante espaço entre poltronas e para eir

culação.
• O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convair possibilita viagens serenas,

,cima das zonas de turbulência.

DIÀRIAMENTE * ÀS 13:45

Com escala em São Paulo'
1

• Exceto aos Domingos
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num· Antigo ICampo
UM SIMBOLO DO ENTENDIMENTO ENTRE OS POVOS pIares. Dotou-se a exposí- I Londres. Os 18 abrigos' de

_ cão de um funicular e de soldados da última guerra
COLABORAÇAO GERMANO-FRANCESA NA �ma pequena via férrea, foram transformados em

ZONA FRONTEIRIÇA meios de transporte estes que adegas, bares e cafés. Edifi
oferecem aos víeítantes to- cou-se uma grande sala de

rranceses e alemães enfren

taram-se três vezes nos

campos de batalha da Euro� tando cada vez mais as sim- Dentro do quadro desta. manha em obediência à von

pa. A zona fronteiriça entre plificações perigosas. De
nova fase das relações entre tade manifestada pela sua

os dois povos esteve sempre 1945 para cá politicas tran-
os dois países o Sarre, que população. Por outro lado, a

em fogo, um 9010 regado de ceses e alemães têm-ee es- República Federal da AJ.e
sangue e lagrimas onde des- forçado por apagar o pas- no decorrer da História rnu-

manha não tem regateado
cansam dezenas de milhares sado por uma cooperação di- dou por váríaa vezes dia ban-

provas da sua boa vontade e

de soldados alemães e tran- plomátíca franca e leal deira foi integrado na Ale-
______________________

·

__

·

--1
do seu desejo de chegar a

Prefeitura de Florianópolis ;��;�;F.����?���
Dep�rtamenlo da Fazenda é, por- ísso a expressão de

� uma políti�a passageira tan-

2.800 Rosas
SAARBRUEC,KEN - (Por

I
ceses. Os hístoríadores tran

Gerhard Grimm) - No de- ceees e alemães aprenderam
correr de decénios soldados a investigar com maior cau

tela e precaução o desenro

lar dos acontecimentos evi-

Movimento da Teí1ouvaria, em 25 de Fevereiro de 1960

Saldo do dia 24 (em caixa) o-s 4.694.128,10

I
p. A G A M E N TOS

R E C E B I M E N ,T O S DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA ORCAMENTARIA

-

Arrecadação
-

688.849,90 I Admíníetração Geral
Serviços Industriais
Educação Pública

6.350,40 Serviços de Utilidade Pública'
Encargos Díversos
Restos a pagar
Conta de depósito
BALANÇO

Depositante de dinheiro

14.700,00
1.800,00

10.000,00
4.326,00
2.550,00
83.978,00
28.760,00

5.243.214,40

5.389.328,40 I
DESCRIMINAÇãO DOS SALDOS

Na Tesouraria : .

Em Bancos ., , .......•...•.•..•...••...

5.389.328,40

5.243.214,40
47.838,90

5.291.053,30

Prefeitura do M.unicíplo de Florianópolis, em 25 de Fevereko de 1960

Movimento da Tesouliaria, em 26 de Fevereiro de 1960
Saldo do dia 25 (em caixa) 01'$ 5.243.214,40 P A G A M E N TOS

R E C E B I M E N TOS DESPESA ORCAMENTARIA
RECEITA ORCAMENTARIA

-,

Arrecadação
-

1.521.949,90 Administração Geral
Encargos Dlversoí1
Restos a pagar

10.651,50 Receita Orçamentaria
Depositante de dinheiro
BALANÇO

6.550,00
20.500,00
346.321,70

114,00
303.681,30

6.098.648,80

Depositante de dinheiro

6.775.815,806.775.815,80

DESCRIMINAÇãO DOS SALDOS

Na Tesouraria .

Em Bancos ........................•.....•
6<098.648,880

47.838,90

6.146.487,70

Prefeitura do Municipio de Florian6polis, em 26 de Fevereiro de 1960

Movimento da Tesouraria, em 27 de Fevereiro de 1960

Saldo do dia 26 (em cx.) Cr$ 6.098.648,80 I P A G A M E N TOS
R E C E B I M E N TOS I DESPESA- ORÇAMENTARIA
RECEITA ORÇAMENTARIA I Venc. Funcíonalísmo 11.600,00

Arrecadação 3.517.725,30 Salário de Famjlla 600,00
Administração Geral 10.000,00
Serviços de utilidade Pública 70.400,00

5.411,60 Encargos Diversos 75.443,20
,Restos a pagar 52.133,00
; Movimento de Fund09 3.000.000,00
I BALANÇO 6.401.609,50

9.621.785,70 I 9.621.785,70

Depositante de dinheiro

DESCRIMINAiÇAO DOS SALDOS
Na Tesouraria .,

\Em Bancos ; ............••.......

6.401.609,50
2.707.287,90

9.108.897,40

Prefeitura do Município de Florianópolis, em 27 de Fevereiro de 1960

Movimento da Tesouraria, ,em 29 de Fevereiro de 1960

Saldo do dia 27 (em caixa) c-s 6.401.609,50 P A G A M E N TOS
R E C E B I M EN TOS DESPESA ORÇAMENTARIA
RECEITA ORÇAMENTARIA

Arrecadação 1.990.316,60 Administração Geral
Encargos Diversos
Restos a pagar
BALANÇO

22.150,00
100,00

106.487,80
8.266.740,30

Depositante de dinheiro 3.552,00

8.395.478,108.395.478,10

DESCRIMINAiÇãO DOS SALDOS'

Na Tesouraria .

Em Bancos _ :- ............••......

I

8.266.740,30
2.707.287,90

10.974.028,20
Prefeitura do Município de Florianópolis, em 29 de Fevereko de 1960

2 de Março de 1960

PAGAMENTOS
DESPESA ORÇAMENTARIA

Movimento da Tesouraria, em

Saldo do dia 29 (em caíxa) Or$ 8.266.740,30
RECEBIMENTOS
RECEITA ORCAMENTARIA

Arrecadação
•

'465.405,90 10.169,00
5.100,00

122.827,00
28.128,00'
22.086,20
119.380,00

8.434.205,20

8.741.895,40

Depositante de dínhetro 9.749,20

Administração Geral
Sego Pública e Assist. Social
Saúde Pública
Serviços de Utilidade Pública
Encargos Div,erí1os
Restos a pagar
BALANÇO

8.741.895,40

DESCRIMINA!çAO DOS SALDOS

Na Tesourariíl- .. .' .

Em Bancos ····

8.434.205,20
2.707.287,90

11.141.493,10
Prefeitura elo Município de Florianópolis, em 2 de .Março de 1960

Movimento da Tesouraria, em 3 de Março de 1960

Saldo do dia 2 (em caixa) Cr$ 8.434.205,20 , P A G A M E N TOS

R E C E B I M EN TOS I DESPESA ORÇAMENTARIA
RECEITA ORCAMENTARIA,

Arrecadação
.

173.683,10 Administração Geral 5.778,00
EncM"gos Diversos 35.500,00

, Educacão Pública 5.000,00
: Servicos de utilidade Pública 619.631,20

6.158,00 Exação e Fisc. Financeira 439,50
Saúde Pública 546,50

I Restos a pagar 739.304,40
I BALANÇO 7.207.846,70

8.614.046,30 I
, DESCRIMINAÇãO DOS SALDOS

'
..
'.:

Depositante de. dinheiro
�

.. -.

8.614.046,30

Na Tesouraria , .

Em Bancos .

7.207.846,70
2.707.287,90

9.915.134,60
.... i

Prefeitura do Município de' Florianópolis, em 3 de Março de 1960

VISTO
iuceuo Costa

Diret9r

de Batalha

jardim de paz patrocinada
pelo Chanceler Federal Ade
nauer e pelo Primeiro Minis
tro Debré. Circundou-se uma

cadeia de lagos, em parte
a.rtificiais, com jardins em

�lor. Dezenas de milhares de

rosas, metade do provenien
te da França e outra metade
da Alemanha são provas da

perícia dOL' jardineiros dos

dois países. Num bosque de

faias, com uma área de ....

::!QO.OOO metros quadrados
plantaram-se outras flores e

arbustos. A Exposição de

Jardinagem compreende ain

da um jardim no qual predo
mina a urze, um' jardim de

inverno com 170.000 plantas
-reeístentes ao inverno, uma

exposição de dálias, assim
como pequenos jardins exem

fronteira que franceses e ale-

mães atravessam hoje sem O Xadr'ez em fo'copassaporte, vêem-se 28.000

rosas, eímbolo bem expres- Intensa é a expectativa
sívo da transformação que se reinante nos meios enxadrís
operou na Europa. Estas 1'0- tícos do Estado com a apro
sas são também indícios da xímação do Campeonato Ca.,

esperança para o mundo aín- tarinense de Xadrez, que de

da envolvido em conflitos e acôrdo com divulgações por
no 'qual a sede de preetígío, nós anteriormente feitas de

de poderio militar e de al- I
veria ser iniciado em data de

:l;llns farrapos de territórios 4 de junho de 1960.

.,i.nda desempenham um pa- Acontece que na data pre-:

oel bem perigoso. vista, o Clube 12 de Agosto
O Cardeal de Paris e o - local escolhido para a dís.,

Bispo de Berlim inaugura- puta do referido campeonato
ram estes dias em Saarbrue- - promoverá em seus salões

cken a exposição Germano- um "Desfile ele Modas", di

Francesa de Jardinagem. Eicultando destarte a reali

Conjugaram-se ou estorços ] .acão do torneio.

para numa área de 500,000 Diante do impasse acima

metros quadrados criar um verificado, a Diretoria da

das as comunidades.
Além disso estão ainda à

disposição uma série de heli
cópteros. Num teatro ao ar

livre e no pavilhão de música
exibirão a Comédia francaí
se, o ballet da ópera de Vie
na, o ballet nacional holan
dês e o ballet Sadler Well!J de

restae com nada menos de

2:200 lugares. De Maio até
Outubro deste ano o "Jardim
de Paz", que mais tarde se

rá transformado num bairro

habitacional, atraírá visitan
tes não só da Alemanha e da

França, mas turistas de todo
o mundo.

to mais que vivemos numa

época em' que uma guerra
entre estes dois povos seria

efetivamente uma guerra
fratricida.
Na região onde há ainda

bem pouco se estendiam os

campos de batalha da Linha

'Siegfried criou-se um mar de

rosas. A dois passos da

AGORA EM

bossa novo!

·novos

proprietário
aperitivos

. novos sugestões
poro um lanche

-novo cozinho

Associação Catarinense de

Je Xadrez houve por bem

transferir a realização do

referido campeonato para
ser iniciado em 11 -de junho
de 1960.

(Do Departamento de

Publicidade da Federa

ção Catarinense de Xa
drez.)" \

" , # •

UM AMBIENTE QUE E O .MAXIMO"

JERÔNIMO COELHO, 18 - FPOLlS. -fone'3854RUi: frmlKo Tolenllno. n.' 21

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

conheça os novos veículos

CHEVROLET!

CAMINHÃO CHEVROlET 6.500

CAMIONETA CHEVROlET 3.100

Poderoso motor Chevrolet - 6 cilindros -
142 H. P. - é o mais simples, seguro e efi
ciente .que se conhece. Fruto de anos e anos

de constantes operfeiçocmentos, oferece o má
ximo de eficiência já alcançado em regime
médio de operação. O'e fácil manútenção, re·

duzindo o custo de operação e o desgoste
das peças vitais, êste poderoso mofor Chevrolet
é econômico em todos os sentides

vendas com facilidades e pronta entr�ga
�:

CARLOS HOEPCKE S. A. Comércio e Indústria
Rua Cons. Mafra, 30· Florianópolis m Sta. CatarinaM. C. Freitas

Chefe 'Servo Contrôle
Mario Lôbo
Tefloüreiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 29 DE MAIO DE 1960
------------.----------- ---..._�

...�_ ..._ .......

Brasília a maravilha do século
(cONTINUAÇãO) dois braços extendendo-se
Do nosso corresponden- por quílômetroa e quílôme
te em Brasília, dr. tros.
Zerbi Lins. Entre os artistas que cola-

boraram na parte decoratíva
LOTEAMENTOS DENTRO do Palácio vamos encontrar

DE BRASÍLIA Portinari, Di Cavalcanti, Fir-
A Nota Capital terá 80.000 mino Saldanha, Emeric Mer

lotes com a venda dos quaís der, Milton Cechiatti, José
o Govêrno cobrirá tôdas as Pedrosa e Franz Weissmann.
despêsas que serâo efetuadas Nêsse Palácio estiveram
com a construção desta ta- hospedados visitantes ilus
bulosa cidade. tres como os Presidentes
Todos os lotes exclusiva- Stroessner, do Paraguai, Gio

mente residenciais já foram vani Gronchi, da Itália, Ge
vendidos, restando apenas neral Eisenhower dos Esta

alguns, que foram separados dos Unidos da América do

para senadores e deputados Norte, Presidente Sokarno,
comprarem. da jovem República da Indo-
Há poucos dias a NOVA- néeía, a Duquêsa de Kent,

CAP vendeu em leilão vários tia da Rainha da Inglaterra,
lotes da zona residencial-co- o Príncipe Mikasa e sua es-

mercial (ao lado daa 500 ca-

sas da Fundação da Casa

Popular) .

Êles eram vendidos há dois
anos e meio, quando cheguei
em Brasília por Cr$ .

250.000,00 cada um, à presta
ção (entrada Cr$ 25.000,00 e

50 prestações). Pois bem,
�',.. .""",

houve lotes que foram arre- EDITAL DE PRAÇA COM O

matados nêsse leilão por Cr$

I
PRAZO DE DEZ uo: DIAS

2.230.000,00, "apenas" Cr$. . '!.,.

1.980.000,00 de valorização em O DOUTOR WALDE-

pouco mais de dois anos! MIRO CASCAES, 10 Juiz

Agora, um mês depois do substituto da la Circuns-

primeiro leilão, a NOVACAP críção Judiciária do E9-

está anunciando novo leilão tado, no exercício do

de outros lotes, iguais aos cargo de Juiz de Direi-

anteriores, para o dia 19 de to da la Vara desta Co-

abril. Os lotea do primeiro marca de Florianópolis,
leilão tinham partido de Estado de Santa Cata-

uma base de Cr$ 600.000,00 rína, na forma da lei.

segundo ela anunciava na- FAZ SABER aos que o pre-

quela época. Nêsse 2.0 leilão, sente edital de praça com o

conforme anúncio que junto prazo de dez (Iü) dias vi

remete, Ela, a NOVACAP, já rem, ou dêle conhecimento
anuncia com prêço básico tiverem que no dia 2 de ju
Cr$ 2.650.000,00. E haverá nho próximo vindouro, às

quem compre até por mais l4 horas, à frente do Edifí
de Cr$ 3.000.000,00. cio da laVara, à Praça Pe-

Até hoje, 16 de abril, ti- reira Oliveira nó 10, nesta
nham sido vendidos lotes no cidade, o Porteiro dos Audí
valor de Cr$ 5.582.175.660,90 tórios dêste Juízo, I trará a'

(cinco bilhões quinhentos e público pregão de venda e

._gitenta e dois mílhõea cento arrematação, a quem mais
e setenta e cinco mil seíscen- der e o maior lance oferecer,
tos e sessenta cruzeiros e sôbre vinte mil cruzeiros
noventa centavos). Número Cr$ 20.000,00), valor dado
difícil de lêr, heim? pelo Sr. Avaliador Judicial
Na Europa e nos Estados desta Comarca, aos bens

"
Unídoa fambém eram vendi- constantes do respectivo au

dos lotes de Brasília, por in- to de penhora de fls. 30 dos

termédio das Agências da autos da. ação ordinária de
Panair do Brasil e da Varig, cobrança proposta por C.

respectivamente, conforme Scheel c o n t r a Affonse

autorização dada pela NO- Schíessel de propriedade
VACAP a essas Cias. em 1958. dlêste último, que são os se-

CONSTRUÇõES guintes:
Palácio da Alvorada 10) - Um fogão a gás,

Destinado à residência do marca "Junkert Ruh", usado,
Pre9idente da República e em péssimo estado de con

de sua família, possue .... servação, com dois bujões;
13.000 m2 de área construída. 20) - Um letreiro lumí-

EDITAL
JUIZO DE DIREITO DA

IPRIMEIRA VARA DA CO
MARCA DE FLORIANÓ-

POLIS

e seu equipamento,Tem dois pavimentos e sub

solo. No 1.0 pavimento estão
localizados o "hall", salão de

jantar, gabinete do Presí

dente, salão de reuníõee e sa

la de auxiliares.
No 2.0 andar estão distri-

noso

usado;
30) - 90 (noventa) cadeí

ras com eneôeto, côr amare

la, usadas.
E, para que, chegue ao co

nhecimento de todos, man
dou expedir o presente edi
tal que será afixado no lu

'gar de costume e publicado
na forma da lei. Dado e pas-

o .sado nesta cidade de Flo-·

buídos os aposentos particu
lares do Presidente e sua

família e aposentos para
hóspedes ilustres.
No sub-solo acham-se

cinema, adega, cozinha e rianópolis, aos cinco dias do
outros serviços auxiliares. mês de maio do ano de- mil
Ao lado do Palácio está a noveeentoe e sessenta, Eu,

pequenina capela. (Assínado) 1. E. Carvalho,
Nos fundos do edifício foi Escrevente JuramentaGlio o

construída belíssima píecína, I datilografei e subscrevo.
Mais adiante, cêrca de 200 Confere com o original.
metros está o famoso Lago Carlos Saldanha
que nêsse local se divide em

- Escrivão
-------------- -----------

Festa de Nossa Senhora de (aravaggio
AZAMBUJA - 29 DE M1\IO DE '1960 - BRUSQUE
75.0 ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE AZAMBUJA
A tradicional Festa de lv.'.aio, realizada anuàlroente em

Azambuja, no último domingo do mês, terá nêste ano o

caráter de comemoração do 75.0 aniveroorio de Fundação
de Azambuja e consequente introdução e comêço da devo

ção a Nossa Senhora de Ca:ravaggio em nossa terra.

PROGRAMA
Dia da Festa, 29 de Maio

Horário das míssaa: 5,30 - 6.30 - 7,30 - 8,30 - 10 hs.

As 10 horas - Missa solene com pregação aluziva à

data e canto pelo Côro Míxto do Seminário, com acompa

nhamento da Orquestra.
As 15 horas _ Procissão com a imagem de Nos9a Sra.

de Caravággio.
Far-se-á ouvir uma Band:a de Música formada à base

do Jazz América.
A renda será empregada na constr'Ul;ão do novo Se-

minário de Azambuja.
Vis.t4l� re. yC/JZentin Loch, Reitor.

p�sa: êle irmão_ do Imperador de seu Secretário particular,

I
Organízaçãe do c:ovêrno em Fundação da Casa

pOPu-1
mi íncaríca di ringraziarla

Híroíto do Japao, o Presíden- t
em virtude de eu lhe haver que trabalha na epoca). lar. vivamente per il cortese e

Itte do México Lopes Mateos'l remetido cêrca de 10 foto-
I

E' o seguinte o têxto da Brasília - Estado de Goias gradíto omaggio.
Por falar no Presidente da grafias tiradas por mim

tan-,
carta: (Brasile). Con i migliori saluti,

Itália, recebi da Presidência to no Aeroporto de Brasília, "Prezidenza Della Republi- II Signor Presidente ha Emo Sparisci
da República Italiana uma I por ocasião fie sua chegada, ca Italiana. molto gradíto le fotografie (Il Secretario Partícolare del
carta de agradecimento, do I como dentro do Palácio' da I Roma, 19 novembre 1958.

I
da Lei riprese in occasione I Presidente).

Presidente Gronchi, através Alvorada (fui representar a Dr. Zerbi Lins della sua visita a Brasilia e (CONTINUA)

o
da
segrêd�camis�
colarinhono

PUNHOS CONVERSíVEIS
PODEM SER USADOS, INDIFERENTEMENTE.
OS BOTÕES OU ABOTOADURAS

sempre bem pôs to, permitindo-lhe manter a

sua habitual elegância em qualquer hora do dia.
Você vai gostar destas inovações! Adquira a

sua camisa EPSOM com BARBATANAS
PERMANENTES e PUNHOS CONVERSÍ
VEIS e comprove usando-a.

Sim, porque você não. precisa mais preocupar.
se em 'tirar e colocar as barbatanas quando
mandar lavar ou passar a sua camisa EPSOM.
Elas são embutidas no colarinho, tornando-o
mais confortável seja qual fôr a posição da
cabeça. E, finalmente, conservam o colarinho

A camisa EPSOM é garantido
pela suo etlqU'êto contra

encolhimento ou qualquer
deleito de lobricacào.

.lU !II1!!illIllIUU'P!! II_À VENDA NAS MELHORES CASAS DO RAMO DESTA CIDADE_Im
-------------------

REPRESENTANTES - VIAJANTES I
Organização Internacional Distribuidora de artigos I

�e s�a exclus�va fabrica?ão e importação, com tradição de I O teatro dos dois de

FIO-I mais esta peça, no Teatro' que todos conhecem, foram
âmbito mu?dlal, n:ce�s1ta de elementos, realmente capa- rianópolis, encontra-se en- Alvaro de Carvalho. para transportados pera o palco
zes e de boa aparencia, para representa-la na praça de saiando atualmente, a en- fins do mês de julho. por intermédio de "Uma
Florianópolis e no Estado de Santa Catarina. Clientes: graçadíssima comédia" Uma Só o autor da peca, Vão Mulher Em 3 Atos".
Repart�ções Públicas, Bancos, alto comércio e Indústria. Mulher Em 3 Atos", de au- Gago, já garante uma gran- Outra parte do sucesso.

Oferecemos chances excepcionais, com possibilidades, toría do não menos conhe- de parte do suceso, visto estará a cargo da Direcão e
de ótimas retiradas mensaís e daremos �ssi'stência com-I cido Millôr Fernandez. mais que seus dotes cômicos, a- atuacão de Geny Borges.
pleta aos candidatos que conheçam o setôr de vendas. conhecido por Vão Gago, presentados em seus artigos, A�uardem

Os interessados deverão dirigir-se por escrito, via encarregado da secção
°

hu-

aérea, ao sr. Max - Depto. de Vendas - Caixa Postal, moristíca "o Píf-Paf", na re-

TEATRO INFANTIL
· ."'"

6774 ou 599?, São Pau�o, a fim �e s:rem �onvida.dos para vista O Cruzeiro.. : OpinlOeS
uma entrevísta posteríor, �os, pn�ell'os dias de Junho no A �presentaçã� desta peça

'1
Continuando com a série de opiniões a respeito do

"'Laporta Hotel", em F,lol'lanopolls. no RlO de JaneIro esteve a 1EATRO INFANTIL DE FLORIANóPOLIS, apresentare-
--

encargo de Ludy Veloso,
mos hoje a opinião da Sra. Diretora do Jardim de Infân-

Armando Couto, sob, a Dire- 1 • •

I
-

d Ad lf C 11'
cia Maneta Konder Bornhausen.

cao e o o e 1.
f t °l t oZOd d d li•

O T t d
.

S b
"Reconhece no Teatro In an u, U z t a e e a o va-

ea ro os DOIS, o a "

•

.
.

ALTA SELECA-O t t di
-

d G
101' levando a cnanca a 11m mundo de tantasta, tendo co-

I,
'

compe en e reçao e eny "- -

I Borges oUP também toma mo frutos reunidos, EDUCAÇAQ E RECREAÇAO.
,

�
-

••

e

AIDY SILVEIRA
Aceitamos encomendas aos melhores preços.

.,.
parte, atíva, com a partící- Recreadora Infantil."

Solicite cotações sôbre produtos avícolas e vetermanos. paçâo de Adélcio Costa, ga-

I
Amanhã apresentaremos mais uma opinião, desta vêz

\ A G 'R O L A N D I A ���s::.' ::;::::d:oe!reçOnos�� da sra. Jurema Louzada, D.D. prretora da ES'cola Profissio-

.

d J' I Capital, p /etendem estrear nal Feminina.
Rua da Quitanda, 30 C � RlO e aneiro ri

I

Uma molher -em 3 atos

PINTOS

IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EX-Interno por concurso da _at.r_
nldade_Escola. (SerViço do pror, CIRURGIALJ DENTISTA
OctáVIO Rodrigues Lima). Ex- DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
Interno do Serviço de Cirurgia do RAIOS X _ PONTES _ PIVôS

� ,�t;li.>·�:b!i/.íM�fl" Hospital I.A.P.E.T.C. do RIo de

Rua Felipe Schmidt, 14 _ 2.0 andar _ Florianópolis janeiro. Médico do HOlPltrJ de
TRATAMENTOS DE CANAL

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago I
Caridade e da Maternldad. Dr. HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

Dr. José de �randa Ramos
Carlol Corrêa. HORAS! MARCAD/\S -_ das 14 às 18 horas

. . . DOENÇAS DEl SENHORAS - RUA TRAJANO. 29 - 1.0 andar

D:. EvIlasJO �ery Caon
,

PARTOS - OPERAÇOES _,
....,.... __.:�

Questoes TrabalhIstas - Causas cíveis, comerciais, crimi-I PARTO SEM DOR pelo método

nais e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven- psíco.prortlattco
'

da de imóv.e�'s�- ..Na.turalização _ Inventários _ Cobran- Consul'tórlo: Rua João pinto n. lO,

ças _ Con1ial�'iUdadé:, escritas, balanços, análises e perícias
Jae 16.00 àS 18.00 horal. AteMe
cqm horal marcadal. Teletone.

�ROJE'fOS;rORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES 3035 - ReSidência: Ru .. Gener .. l

A CARGp DE
Blttencourt n. 101.

'-

AGRICOLA

DEPA,RTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

Mí!:S DE MAIO

EDITORA "O aTADO,j LBA.

o 8..ittuúJ.
Rua Conselheiro lndra, 110

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139
Enderêço Telegrâfíc« ESTADO

DIRETO�
Rubens de Arruda Ramos

G ER E-N TE
Domingos Fernande8 de Aquino

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

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

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MiUon Leite da '. Costa -
Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter
Lange - Dr. Acyr Pinto da' Luz - Acy Cabral Teive -

DoraIécio Soares ,- Dr. Fontoura Rey _:_ limar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLleIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Vlrg1l10
- Ivo Frutuoso. •

H.PR.S.NTA.NT.
l�pr...entaç6ft A. S. IAra Ltda.
IUO:- Rua Senatlor Du',,, ,,' - i.. AlUI..

TeL 116.14
�, Paul. Kaa Vitória 167 - eea), U '

Tel. 34-8941
""'rv1ço TeJelT't'co d. UNITIlU PRJ:SS t U - .. )

"GENTES E CO.RRt:SPOllDIINT.�. '

II. T&dol! _ ..uniclploa (. �ANTA CATARINA.

ANUNC_J8
IIhlUant", contrato. de acorde co•• taNia •• vÍlr.r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliea pelos
l'nJIceltos emitidos nos artizos assínados.

Escritório de Advocacia

BRUNO
REGISTRO: N.o 167 -. C.R.E.A. - 10.a REGIÃO - S,C.

Rua 14 de Julho (Saco da Lama) - COQUEIROS

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

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

.e••••••eeeee.e.e••e••eeeee.e.eeeee.ee�••••

Dr. (I R O
CIRURGIÃO

CORDEIRO
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
'CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

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

Fármacia Noturna

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Cataripense
Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetua,do pelas farmácias Sto. Antô lio, Noturna e Vitória.

�iüdlc-àdürProiissfõõãi!
i. f

"- • ..",., - .. '-& ..a .... •• �
DR HENRIQUE PRISCO DR, HUBI GOMES Das 16,00 às 18,00, díaría- I

, � mente exceto aos sábados e

PA�AISO :
•

DR. GUARACY A. i
SANTOS I

e
e

I
e
e'

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

AVisa sua dlst�,nta clientela Que
.ee,ee eeeee e••••••� '*.1III

Rua Gal. Bittenconrt n. 121
15.30 noras em diante no consur, Telefone: 2651.

tóriO. à Rua Nunel Machado. 17. Consult6rio: mudou seu consultório para a rua

esquina da Tlradentel _ 1:.1Ir. Rua Flelipe Schmídt A. 37. '

E l'I d C alh Felipe Schmídt, n. 39-A' - Brn
2766. Re�ldêncla _ Rua JIIarl- sq..a: varo e arv o.

chal Gama D'Eça n.o 141., _ Tal. ,

__H_or_árl__o_: ...:._tr_e_n_t_e_a_p_a_d_a_ri_a_C_a_r_io_c_a_.
3120.

•

Dias

ME'DICO,

Operaçõc:' - Doença. de Senho_
raa - Clínica de Adulto.

Curso de EspeCialização no lJoapl
tal dos SerVidores do Eltado.

tServlço do prot. Marlanó di ÂD�
drade ), Consultai: pela manhã no

Hospital de Ca.rldade. 'A tarde da.

�,
DR. AYRTON DE OLI

VEIRA
- DOENÇAS 00 PUl.r.iA.O -

- TUBEltCULOSB -

Consultório ,- Rua Felipe

Schmldt. 3k - Tel. a801.

HoráriO: das 14 àl lil horas,

Reeldêncla -, Felipe Schmld\.
n.o 127,

DR. ANTONiO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA
ORTUPEDIA

ConsultóriO: Joãv Pln�o, 14 -

l,onsulta: das Ih à' 1': horal, dlá
rlamente. Meno. aOI lábado•. Re
slciêncla: Bocaluva, 135, Fone 2714
-------------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdad. NaCIO_
nal de Medicina da Unlv�.ldade

do BralU

LAURO DAUR.4.DR.
CLINICA GI:aAL

EspeCialista em moléstia. de SI
nnorae e ,vias urinária.. Cura ra_

dicaI das Intecçõe. a.ll'udal e 'Crô

.nrcas. do aparêlho genlto_urln,rlo
em ambos iJ. &eXOI. Doençal do

"parêlho DIgestivo e ao Illtema

ueI'VOSO, Horário: 10'h à. 1:11 1

� "2 àe Ô noras Consultório:
I{ua Tlradente.. 12 - 1.0 andar

Fone 8246. Re.ldência:' Rua
1.l1cerda Coutinho. 11 (Chácara do

E�panha - Fonl 114'.

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

uu�nça. de S..�hora. - procto

logla - Eletricidade Mértlca

Consultório: Rua Victor Mel-
reUea n,o 28 -- Telefone 3307 )Consultas: Dal H, boras em dlant�,

•

ResidênCIa: FODe, 8,423, Rua BlU-,
mena.u o 71 I

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto

Eua João Pintó
I�ua Felipe Schmidt ;\
Eua Felipe Schmidt

Rua Trajano
Rua Trajano

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

ESTREITO

10 - Domingo
8 - Domingo
15 - Domingo
22 - Doming'o
�9 - Domingo

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

'. Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
, f

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

A prel'lente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento.

M&DICO

MENDONÇA

Pré-Natal - Partos � Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gerai
Rc�sidênc1. :

Cirurgião Dentista
\ EspecIalista em dentaduras ana;

tômícas, HoráriO: Das 8 àl 12 DS

ORA. EBE B. BARROS
CLlNICA DE CRIANÇAS

Con.UJtórt. • a........a Cou.nu

SeCund.. • I, ....'·lr.

• ... 16 à' 17 boru

TiIl. - 1.14rLOlUANOPOLII

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

Especialista em'mo,lésUas de anus e recto,'
Tratamento de hemorroidas, fi8tulas. etc,

Oliruraia anal
CONSULTÓRIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. :MOORRIS �[HWEIDSON

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 -

FJne 2391 e 3426.

DR. ,HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da
Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof, Rupp) e da Maternida,cle
Fernando de Magalhães.

giário do Instituto Nacional

do Câncer.

DOI:<�NÇAS·DE SENHORAS -,.

PARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

AteIlde, pela manhã, na

M:at.ernidade Carlos Correia,

Residência: Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Esta_' Ribeiro, n,o 26 - Fone: 230fl

ltTENDENDO DIARIÀMEN'fE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

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

Exames elo Estômago - Ve:;:icula Biliar -- Rins

rorax - Ossos - Intestino,. etc..
Histerosalpingografia Radiográfia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

':Questões Trabalhislas"
EscrItório: Rua João Plnto n. 1. lObO
,:>Iefone n. '2.487 - Cma P!Jstal n. U

bORARIQ: Das l� .. 17 boru.
xxx

A V I S O
O Serviço Social do Comércio - SE�C e o Serviço

Nacional de Apre[\dizagem Comercial - SENAC, avisam
qué venderão pelo melhor preço, no local d;:t obra em

construção ,d sua propriedade, situada nesta/cidade. na

Prainha, madeira imprestável que foi usada mas formas
de concreto. Florianópolis, 22 de maio de 1960

HAROLDO SOARES G,LAVAM
Presidente dos Conselhos IRegionais

do SEC e SENAC

CUNICA SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinica Geral
,

Angustia - Complexos - Ataaues - Manias __

Problemático Afetiva e sexual
-

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia __

Insulinaterapia - Cardíozolorapía � Sonoterapa e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA
DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

,Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

NiEGÓCIOS EM ..GERAL
CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS
Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11

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

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEqUE
NA ENTRADA E SUAVES PRESTA:ÇÕES MENSAIS.

'INFORMAÇÕES RUA IJElRONIMO COELHO, 1-B, SA-

"A T E N c Ã O"
'

GRANDE OPÓRTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL
LA 11 EDIFíCIO JOÃO ALFREDO.

NECESSITAMOS AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO.
GRANDE PLANO PARA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL-

DADAS, F I B R A T O N, TERRENOS, etc. POSSIBI-
LIDADES DE GANHOS ELEVADíSSIMOS, RESPONDA
HOJE MESMO.

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO

DOR LTDA!

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

Como se chama a pessôa nascida em Brasília?
Nome: , , .. , .. ,." ,., Resposta: .

CASA POPU-

Endereço: "".,.",." "

Localidade: .

Remeta sêlos para a resposta.
Atenção! Atendemos' em nossos escritórios à rua Jerôni
mo Coelho, 1-B - Sala 11. quaisquer serviços, tais co

mo: procurações, requerimentos, contratos, recibos, car

tas, encaminhamento às rcparttções públicas, etc. Dis

pomos de um Contador que atenderá díàríamente
"

das 10

às 12 horas.

�------------------,._--_.�

Dr. Helio Freitas Dr. Hélio Peixoio-
,

AE>VOGADO
PARTOS - CIRURGIA

CLíNICA GERAL

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

DOENÇAS DE SENHORAS

Escritório _ Rua Felipe-
.

Schmidt na 37 - 2° Andar -
Consultório: Rua CeI. Pe- Sala 4.

dro Demoro 1.627 - Estrei-

to, das 16 à" 19 horas (ao Ia- Residência Alameda

do da Farmácia do Canto). Adolfo Konder nO 27.

Res.: Santos Saraiva, 470
� Estreito - Fone 2322.

Campanha Pró Construção da Matriz
de Nossa Senhoú:a da Boa Viagem
em Saco dos Limões ,- Florianópolis

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

900.00

1,500,00
1.200,00
5.000,00

!fiO.OO
280,00

1 saco de cal
1 carrada de areia . , , , . ,

' ,
. , . , . , . ,

1 carrada de pedra britad,a . , , ... , .

1 . 000 ti:;alas ' , , , , , , , , ,
' . , , .. ' .. , . , .

1.000· telhas ",'.'".,'., ... ', ....

1 servente (diária)
1 pedreiro (diária)

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

Remt.: Pe. F, de S, Bianchini

Florianópolis - S,C.
Catedral

l
� .. \

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tléticoula Ram

o INTERIOR
LAURO MULLER - O re-

torno do campeonato desta

Ciga, será iniciado hoje com

a efetuação 'de apenas dois

jogos. Em Orleãns. o duelo
entre Estrêla do Sul e o

Urussanga, quando estarão
em luta líder e vice líder.
No outro cotejo que será
realizado em Guatá, jogarão
Guatá e Atlético Mineiro. O

BLUMENAU Prosse-

guirá na tarde de hoje, o

Sensacão desta talde
:E FAVORITO o líDER, MAS OS TRICOLORES DO ESTREITO. ÉSTÃO DISPOSTO A TUDO ÉNVIDAR PARA QUEBRAR A INVENCIBILlDAD'E DO ES

OUAD'RÃO DE VALÉRIO - GRANDE PUGNA PRESENCIARA O PÚBLICO - QUID'ROS - PRELIMINAR - PRÊ'COS '

.'
t

••••••••••••••• I$••••••• l8oeoe.(lI GII••• ;O'� .,."'R1If) tMt �i _ '. ••••••• .••••••• o Paula Ramos, campeão equipe. Mas ainda não con,

'-:7's:G/;�����' I do Estado, estará em ação, venceu. Sua proesa foi o

: na tarde de hoje, detenden, triunfo sôbre ° Avaí, aliás a

. I. do a sua posição de líder ab, unica vitória qUe conseguiu.
soluto do Campeonato da Empatou com o Bocaiu'\Ta e

: éidade, contra um adversá- o Tamandruré e perdeu feio

Ido considerado dos mais pe.... para o Figueirense por 6 x 3.

rígosos: o Atlético, vence- Se vier a perder hoíe e na

I • dor do Avaí e, justamente, o rodada final do returno
""I:;;=�-=:;_;_ __.J

• I que mais- trabalho deu ao contra o Guaraní, estará fó-

OS' inscritos para a II Volta ao Môrrol . �� ��c����:n�U:�iC���e:��
Fortunato Neves _ Marcí-' a quarta vaga.

lio Domingues Torres -I Uma grande e prometedo-
João Serafim _ Mauro Ma-' ra peleja.a que logo à tarde

noel da
.

Silva _ Antônio t assistiremos, estando os téc;

Ramos Q Walmor Machado 1 nicas Helio Rosa e Nelson

da Silva. I Garcia confiantes no suces,

_____ : ,30 das equípes que orientam

• e que, salvo modificações,

Manoel "om o cen] deverão obedecer às torma,
� ções abaixo:

traio prel'ltes a &:. ATLÉTICO - Dino (Mau-
� roj ; Roberto, Biro e Hamíl-

• ton; Alcides (Vadínho) e

ferm�nar i Erides; Pitola, Alípio, Góía,

: Ala�r e Marinho.

O médio Manoel, um dos: PAULA RAMOS - Gaíne.,

campeões estadual de fute-,•
te; Marréco, Nery e Manoel;

bol de 1959, pela equipe do G6IA, promissor valor Zilton e Nelinho; Hélio, Va-
io que será efetuado pela lázio Cordeiro _ Agapito Paula Ramos, está com seul Atleticano. lério, Oscar, Sombra e se:

Liga Blumenauense, terá por Honório Conceição _ oar- contrato prestes a terminar,: .

quínha (Zacky).
ln-al .esta cidade e reunirá los Alberto Amaral _ Cân- o que ocorrerá no próximo. trícolor no ano passado, -

'3.8 esouadras do União, úl- (lido Barbosa _ Feliciano' dia 6 de junho. O 'jovem I· quando da.s. bat�lhas vísan,
timo colocado e Floresta que d 1 fBarbosa _ Adilson Gonçal- médio, está bastante des-:

o a c aSSI icaçao para o

ocupa a segunda colocação. ves _ José Jovino dos San- Gostoso com o clube, pois. Campeonato por Zonas.
ITAJAI' - Ontem, teve • A' d f I dtos - José Francisco Filho não recebeu até o momento, m a se a a nas uras

secuêncía o certame desta 11 t
_ João Carlos Rosa - Alci- a promessa dos dirigentes u as que os doís trícolores

ci<larle com a eretuacão do des Santos Costa Edi da agremiação. .• travaram ,em 59. Chegaram a

cotejo entre Címcmport e ,

Lauro Muller. Hoje, o carn-

E D I T A- L :�:!�!arpe�l��: v:z::� :�:C�d:.peonato terá continuidade ..,
• por zxt pelo quadro de va,

com o clássszo Almirante
Darroso x Marcílio Dias. : lério que só não foi cam

,peão da cidade por uma des-
BRUSQUE - Com dois -

j cgos, o. campeonato da Li- REPUBLICA DOS ESTADOS JUNIOR e mais uma casalsas coisas comuns no fute-

:;a Brusqucnse terá anda- UNIDOS DO BRASIL edificada no mesmo terreno.
bol: a falta de sorte. De ra,

menta na tarde de hoje. Em Estado de Santa .Catarína com dois compart1mentos:1 to, a su�erioridade d�s trí,

HOJE .pela manhã, o Brusque será travado o, pré- JUIZO DE DIREITO DA 2.R dígo, dois pavimentos tendo:
colores sobre o campeao que

DISCO DANCE do Lira T. lia principal entre Guarani VARA, COMARCA DE o n. 42. constJ:uí!la de' tijÓIOS,!
foi o �igueire�e foi admltí-

C." empolgará todos _ os .� Pa lsamlú. 'vice líder e "li- FLORIANó!.'OUS coberta de 'telhas, forrada da .até por vadéptos do que-

presentes numa elegante �'er,. respectivamente. Em Cartório de Orfãos, Ausentes assoalhada g enVidraçada:1
rido clube_ alví..preto. Aliás

reunião social dançante. Tijucas, jogarão Tiradentes Provedoria e Residuos com três (3) portas de aço e
as colocações de ambos os

Quem será a Míss Elegante e Humaitá .

O Doutor EUCLYDES uma de madeira na frente clubes no Campeonato por

DISCO DANCE da sema- LAURO MULLER O DE CERQUEIRA CIN- em
..

regular estado de'conser_lzonas disse tudo ou quasi

certame de futebol, patrocí- TRA Juiz de Direito da vaçao. Adquiridos por escri-!! tudo.
nade por esta Liga, apresen; 2.R Vara da Comarca tura de Compra e Venda dei Neste Campeonato da Ci.

ta até i: momento a seguinte de Florianópolis, CapL OSVALDO SCHUTEL DA· dade (7 clubes no turno e

colocação: 1.) lugar: Mine- tal do Estado de San- SILVA e sua mulher e outros I'apenas 4 no returno), o

rasil. e Urussanga com 2 p. ta Catarina, na forma em vinte e seis de maio d�: Paula Ramos. :tem demons.

oerdkios. Em 2) lugar: A- da Lei etc. ano de um mil novecentos el traçlo a sua pujança e .ele-

tlético Mineiro c Estrêla do FAZ SABER aos que o pre- trinta e dois (26-5-1�'S2) c: vado nível técnico, tudo es

Sul I'om 5. Em terceiro lu. sente edital virem ou dêle lavrada nas Notas do Tabe-I tando a indicar que levan-

gar Henrique Lage e Lauro 'onhecimento tiverem - ex- lião OLI JANUÁRIO DEitará o título se mderrota. O O dianteiro SOMBRA; um

Muller cóm 6 e em último perlido dos autos mil trezen- AMORIM às fôlhas noventa: Atlético, por seu turno, pos- dos cérebros do. Campeão •

:). Guatá com 10 pontos per- tos e dezoito (N.o 1. 318), de e nove verso (fls. 99v.) do Li-. sui _
uma boa e futurosa , Catarinense

jidos. AÇÃO �XECUTIVA, contra o vro número um (n.o 1), ell.� I•••••••••••••••••••SEÇO.,
BRUSQUE - Paisandú ( espólio deixado por faleci- Transcrito no Registro de

-

:::!al'los Renaux, .continuam D mento de DIAMANTINA RO- Imóveis a cargo do Ofidal G. E. O ESTADO X' WESTrERN E. (.
liderarl o campeonato regio- MANOS, que se processa pe- L. J. Campos Júnior, às fô- .

t Ih Hoje com iní<Cio a preliminnr às 1,30 e principal às
')al, com um ponto perdido ran e êste Juizo de Direito as quatrocentos e seis (fls.
resultado de um empate en da Segunda Vara e Cartório ·106) a quatrocentos e sete

3,30 horas jogam no Abrigo de Menores as equipes de

'Te as duas equipes. de Orfãos, e tendo em vista (fls. 407) do Livro número
"0 ESTADO" X :WESTERN em partida que muito pro-

I hletr. O técnicó Amilton Schmidt J'á formou a sua equipe
i!:m segundo lugar apareco

I
ao Que rios autos consta, por cinco B (n. 5/B), sob númerO' que dará comba(e ao time do Cabo Submarino.

� Guaraní com 3 p.p. vin- despacho proferido aos vinte quatrocentos e trinta e nove Os provávei� quadros estarão formados da seguinte
,lo a seguir o Tiradente� e cinco elias do mês de abril (n. 439), tendo o terreno

. maneira: Aspirantes - Artur, Wanderle.y e Naco, Valmor,
�om 6 p.p. em Quarto o Usa- do ano de um mil novecen- ora inventariado o valor de
tí com 7 p.p. e em quinto o tos e sessenta (25/4/1960), dois milhões e cem mil cru-

Rafael e Paulin�o; Tijuca" Ivan, Ivo, Amilton e Adernar.
. Titulares: - Tonico, Osmar e João; Delamar, Anastácio

Humaitá com 8 p.p. a contar ela· citação inicial, zelros (Cr$ 2.100.000,00). E
e Walter; Paulinho, Gerty, Odilon, Jaime e Oscar.

B�UMENAU - Domingo. autorizou a venda, em hasta para que chegue ao conheci-
J certame desta região, de, pública dos bens abaixo des- mento ,dos interessados e

'WESTERN - Titulares: - Gette; Melo, Lenir e Lobo;

t
. Ro.gério e Ayres; Pereira, Bittencourt, Basílio, Vidomar e

verá :er apenas um lider já cri Os· cÓlm 'Z.S suas respecti- nmguém possa alegar ig'no- Wa1demar.
que até o momento Palmei, vas avaliações, que serãó le- l'ância, mandou expedir o __� _

ras e yasto Verde, vêm se vados a públi�o pregão de presente ed\tal Que será fi
mantendo n liderança e venrla c arrematação, a quem xado na séde dêste Juízo, no
'laqueIe dia estarão empe- mais der e maior lanço ofe- lugar do cpstume, e, por co
'1hados em. lu�a titânica, pe- recer, acima das 'respectivas pia, publicado pela imprensa,
Ia posse absoluta da lide- avaliações, pelo porteiro dos uma (1) vêz no órgão oficial
rança. Palmeiras e V2stO auditórios, ou (). quem suas 2 duas (2) vêzes, em jornal

O G.E. Elffa, vem de pú_, gação, em .especial agradece

Verde com 2 p.p. são os li� vêzes fizer, no dia 1-6-60, às local, devendo a primeira pu
blico ·enviar à valOil'osa ao seu Comandante Sargen.

leres. Em segundo lugar a- 15 horas, no local em que se blicação ser feita com ante-
guarnição do CO!rpo de Bom_ to Antonio Cabral, que tudo

'Jarecem OlímpiCO e Flores-' realizam as vendas em hasta cedência de vinte dias (20),
beir0s da vizinha cidade de fêz para que tudo transcOil'_

TE LOBO t 6 E t·
.

bl' d t
.

d e..J Blumenau, o seu mais sin- resse da melhor manel'r'a
SRTA RU ,. ,uma a com p.p. m ercelro o pu lca e el'mma as por a segun"a nO' dia da venda,

. ,

elegante moça da nossa Tupy <j'e Gaspar com 8 p.p. 'êste Juízo, à Praça 15 de No- ou se publicado o jornal no
cero e profundo agradeci- possivel dentro de um am

sociedade, candidata a e em último o União de vembro númerO' doze (n. 12) .lia da edição anterior, na
mento pela maneira tão gen- biente O!timista ,e aLegre, e

MISS. BANGU' pelo Lira Ti�bó com 12 pontos per- Edifício do FORUM. Descri- forma da lei. Dado e passaelo
til e, acolhedora com que para isto não mediu e&for

Tênis Clube. didos. ção e Avaliação dos bens que nesta cidade de Florianópo-
foi recebido ,sábadó último, ços, conseguindo satisfazer

serão levadas à praça: IMO- lis, Comarca de Igual nome, por ocasião de sua visita aos por completo a grande fa.

VEIS: Um Terreno situado Capital do Estado de Santa corajosos soldado1:l do fogo mília elfeana no setor es_

nesta cidade, com a a:rea de Catarina, aos vinte e nove sediados naquela progres_ portes.
cento e quarenta metros qua_ dias do mês de abril do no

sista cidade. x x x

tlrados (140m2). medindo no- rle um mil novecentos e ses- Aproveitando.o ·ensejo, de_ DETALHES DA PARDIDA:

ve metros e cincoenta centí- senta (29-4-1960), Eu, Alber- seja consignar em sua his- Estádio Gal. Eurico Gas

metros (9,50m) de frente pa- to Luiz da Costa, Escrevente tória espoJ.'ltiva o carinho e par Dutra - do 23 R.!. gen
ra a Rua J,i'elipe I Schmidt, Juramentado, o datilografei a amizade de que foram al- tilmente cedido por se� dig
fundos com propriedade da e subscrevi. E eu, Julio Cam- vo durante !:lua perman1en_ no Comandante.
Vva. IZETTI, onde mede qua pos Gonçalves, Escrivão de cia naquela cidade, por par. Imperando a disciplirta em

torze metros e setenta e cin- Orfãos, Ausentes, Provedoria te de tão honrada ·e briosa campo, os doi!'! esquadrões
co 04,75m). extremfl.ndo de e Resíduos, o mandei dati- guarnição. I conseguiram realizar uma

um lado com propriedade de lografar, conferí, subsc.l'eví e O G.E. Elffa sentindo_se à, boa partida, apesar do mau

FARACO & IRMÃOS e pelo assino.
\.

vontade para dizer da hos- tempo reinante.
outro lael.o, com propriedade Euclydes de Cerqueira Cintra pitalidade tão amiga e cor-

I
Placard: Conseguiu o G.E.

.

de ANDRÉ WENDHAUSEN' ,Juiz de Direito da 2.n Vara dial que recebeu sua dele.! Elffa a vitória de 6 x 1.

o Vasco em Itajai
dia 19
A equipe «ío Vasco da Ga

ma, voltará a se exibir para,
o público Itajaiense, no pró
ximo dia 19 ele junho, freno

te a um combinado local,
como parte das comemora

"ões esportivas, programa
das para as festividades elo

Centenário da Cidade. A

equipe. cruzmaltína, deverá
vir integrada pelo zagueiro
Belini e do médio orlanôo,

� r arnpeôcs do mundo e possi
velmente Delém que for

mou na seleção do Brasil, na
qualidade de suplente, no

giro empreendido pela Euro

pa.

Atlét r-o é vice líder e o Gua- de: Largura; Ivo. Galego e

tá é o último colocado. Góle; Fritz e Waldemar;

certame da L. B. F., com a

realização de duas partidas.
A mais importante dis res

peito a Vasto Verde e Pal

meiras, quando estará em

EM R'EVISTA
As ins-ríções para a Se

gunda Volt'? ao Morro, con

tinuam abertas, 'bem como

ainda se encontra em expo-

jogo a liderança do certa
me. Os conjuntos encerra

ram 'seus treinamentos na

tarde de quinta feira, e' de
verão 'Jogar assim formados
salvo modificação de última
hora. Palmeiras Juca (A

'�elardo); Arão, Lázaro e

Gordinho; Daniel e Clodoal
do; Cubala, Jonas, Dinho,
Balsini L' Albano. Vasto Ver,

I

Miguel . Jaci Freitas
José Ramos Pereira - Can
talícío Rosa - Otaviano

Gonçalves - oscar Jorge -

Paulo Fernandes Pereira -

Paulo Deodino Dutra - Evi-

sição no Departamento Es

pecializado da Rádio Guaru

Já, as biciclétas que serão

disputadas pelos ciclistas ca.,

taríuensas. Eis a lista dos <1-

tlétas j0 inscritos:

Sarará, Lazrta, Quatorze,
Jango e Michel. O árbitro
será o sr. Wilson Silva, es

colhido de comum acôrdo.
TIMBO' - O outro cote-

/

A preliminar entre os con-

juntos secundarios pelo cer

tame aspirante, Ite�á comêco
às 13,30 horas, ínícíando.se
a peleja principal às 15,30
horas.

Preços: Cr$ 30,00 e 20,00,
C0m abatimento, para os r..'Ó
cios; crianças: Cr$ 5,00 .

Entrada franca para senho
ras ·e senhoritas.

HOJE, CENTENÁRIO DO

NASCIMENTO DO INES.,.
QUECIVEL CATARINENSE
'HERCILIO PEDRO DA

LUZ, O HOEM QUE LI

GOU O CONTINENTE
COM A ILHA -DE SANTA
CATARINA.

I
OBRIGADO CEL ... , pe-Ilas referências, sôbre a

minha coluna. 'As ordens,

DIA 31, grande bingo no

12 de Agosto, em benefício
.do Asilo dos Velhinhos.

ENCONTRO COM

BROTINHOS no Clube 12

ele Agosto, hoje, à noite.

A CASA KOTZIAS,
viou um brinde para as

barraquinhas Que será em

benefício do ASILO DAS,
ORFÃS. Continuem a en-

viar os seus brindes para
êste jornal. ou para Alfredo
Ziguelli, do Corresponden
te Renner, da Rádio Diá
rio da Manhã.

"AS MULHRES nunca

são pontuaiS". Até no pa·

raíso ADÃO foi quem chp--

gou primeiro.

DIA 12 rle junho, DIA

DOS NAMORADOS.

O MAGAZINE Hoepcke
fez uma exposição nas

suas vitrines, em homena

gem ao grande catarinen
se HERCI'LIO LUZ.

O sr. Gustavo Zimer,
foi o id,ealizador desta
presentação. a-i
AS C O MEMORA!ÇÕES I

DA BATALHA NAVAL DO

RIACHUELO, dêste al)O,
serão tra,nsferidas para a

cidade de 'Itajaí, tendo em

lvista a coiDlc,idênvia do

Centenário desta Cidade.
Onde ,estará presente uma

Fôrça Naval, a fim de

abrilha.ntar os festejos pro
g r amados. possivelmênte
:haverá uma recepção dan

.()ante à bordo do Navio

Hidrográfico CANOPUS.

ONTEM, passei o dia
fora da Cidade, cheguei
hOje, fi. tarde. Aguardem

algumas novidades ...

na?

OS

en-

FESTA DA LARANJA e

da SANTI'SSIMA TRIN

DADE, nos' (lias 10, 11 e 12

de junho. Um interessante

programa será cumprido
n_estes tres dias.

O LIRA T. C.. oferecerá
aos sócios a tradicional
festa junina, no dia 25 de

junho. Os candidatos in

teressados em tomar parte
na danca da "quadrilha",.
procure�1 o sr. 'Medeiros, i

no Clube. l

DO G. E. ELFFA AO ('ORPO DE
BOMBEIROS DE BLUM!ENAU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Programa "Gente Importante"

RUBenS e Jaime Arru�a -Ramos 8euDi�os
Quarta-feira, às 20 horas, na Rádio

Guarujá a inauguração do programa patro
cinado por .Pereira Oliveira, TAC-'-Cru
zeiro e Querência Pálace Hotel - Darel V.
Lins (Prêmio Viagem ao Estrangeiro) no

dia 8 - Rubem Braga e Vão Gôgo possível-
mente, no dia 22.
Será levado ao ar na

próxima quarta-feira, dia
1:0 de junho, a audição ini
cial do programa "GENTE
IMPORTANTE", de produ
ção do nosso companheiro
Paulo da' Costa Ramos, e

que tem o patrocínio 'das
Lojas Pereira & Oliveira,
,TAC-Cruzeiro do Sul e

Querência Pálace Hotel.
Para a inauguração' dês

te programa que desde já
vem despertando a aten
ção do públíco floríanopo.,
Iítano, foram escolhidos os

nome" dos jornalistas Ru
bens de Arruda Ramos e

Jaime de Arruda Ramos,
que estarão ao microfone
da Rádio Guaruj á às 20
horas do dia 1.0 do mês en

trante respondendo a Acy
Cabral Teíve perguntas sô,
bre sua vida e sõbre [orna,
lismo,.de situação e de
opoaíção.
, Como todos não desco-.

nhecem, Jaime e Rubens
Ramos são irmãos. E, co

mo também é do conheci
mento de todos, são êles
que chefiam a impr,ensa do
govêrno e a oposicionista,
respectivamente. O que
pouca g,ente sabe é como

um ficou do ladO- de cá e o

outro do lado de lá. E o qUe
ignoram quage totalmente
,é a amizade que liga essas,

duas figuras máximas ,da
imprenf1a de Santa Catari
na, cuja diferença ideoló
gica age como traço de
união entre êles.
Tudo isso será levado ao

convidado será o eminente
gravador nacional DareI
Valença Lína, que voltou
há pouco de uma viagem
de dois anos pela Europa
conquistada através d�
"Prêmio , Viagem ao Es;
trangeíro", do qual se tor,
nou merecedor pelas suas
obras.

.

conhecímento dó' ,ouvinte,
"afràvés do '"GENTE IM
,PORTANTE" inaugural, do
.día, 1:°,
,opTROS CONVIDADOS

. Para o. próximo dia 8, o

Darel fará também uma

exposiçao, nos aalões do
Querênciá Pálace Hotel de
60 de suas obras, mu'itas
das quais feitas no Velho
Mundo.
Rubem Braga e Vão Gô-

go, embora não tendo ain
da acertada a data de sua

vinda, deverão estar pro ,

vàvelmente no- dia 22 em
nessa cidade para compa
recer ao "GENTE IMPOR
TANTE".
Em edições futuras da

remos mais detalhes sôbre
o tão esperado programa.

'"'
TELHAS. TIJOLOS .;'
CAL E AREIA

IRMAOS 'BITENCOURT
CAI� BAOARÓ • fONE 3801

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI

Oportuno projeto de lei do
deputado Orlando Bertóli

.

Doralécio Soares cer os munícípíos cujas es- nomfas dificiLment
MaIS uma vez servimo- tradas servem ao transito tam os encargos � sUI�r-

�os das colunas dos nossos geral.. _
_ são atrbuidos

ue es

JOrI?-alS para louv:ar a opor-: ,A oportunidade do proje; De recurso� 1" ,

tumdade do projeto de Ieí to esta em que transferin- -maioria dos lmlta,?�S_ a

do. Deputado Orlando Ber- do-se ao Estado o encargo brasileíi os se
_ mun�cIPloStolí, que

,

vem ao encontro da conservação, etc. dos com ''''oblem
vem a. .raços

das nece..,���i::.de5 eco.n?I?i- trechgs rodoviários' em tivos!-''- cuja
as rdf!11mst�a-

cas de var.os mumcipios questão, empregará o mu- em torno ún'so uçao grra
catarll1en?ef'. nidpio os seus minguados vamentr, do lcra e exclusl-,
O projeto apresentado recursos em outros setores .iancetro, InsI? tOblema �l

que VIsa a
_ 1't'gll:lamenta9a;o da sua administração. mal que en

IS o em �fJL�
a��al das ro.d�vla� cnumci- Apresenta-se assim o rar a má quan�o. peld�-
pais que se ínterlígam com deputado Orlando Bertolli das ren I ad:n_ll:llstraçao.-
a,s ,rodovias esLadu.ais utílí- verdadenamente integrad� país, diffc�� pu5hcas do
zauas pelo transíto geral, dos problemas atdnentes regiões int .

ente certas
vem eretívamente favore- aos Municípios cujas eco- seguirão eln�r,anas can-

so UCIOnar Os seus
pro�lemas administratlvoslocaís.
A canalização das rendas federais para Q pOde:

;entral da na�ão, depaupe�a. a econ0ll'l:la :r1unicipal
cUJ� renda tnbutaria recaisobr e

.,
fontes limitadíssi_

.�as, p oner�das pelas trí..
ut�çoes federais e estadUaIS!'
As p_arcelas mínimas quea Naçao e os Estados devolvem aos munieí1)ios não

/C'?r_respondem nem
1

a 1 mi-

'llhe"slmo do que .'<deles reco-
cm.

Houvesse maior equanimi
C.�I �!(. .nas ctistribuiçcies nâo
h:,i\.erra esta gritante 61;;-'
?aUdade entre os V0!'lCi-

G,entos dos servidores pli
(';ISQS. Estados há e -lIU!1i

�r.l0S, que pagam venci
;,�.nt.os aos seus seiVtc!r,,'p,::
.. :.��n.ores ao mais .1J):�"·;'Jr
"al";,1'1o estabelecido pelo
g�n�e�12o fe,deral com ;) le
�'l�.laçao tr,abalhista �uefcgula os salários minJ'",,-,s
DO país.

,,·v,

Xecessário se torna q-w
�:.'.tros encargos municiP�is
vejam tr";,nsfe�idos ao Estado e deste a União :=tté
que novas legiSlações 1<1-
çam com que a nacão e osEstados devolvam maIs [1/).5
municípios o que deles recolhem.

FLORIANÓPOLIS, DOMINGO, 29 DE MAIO DE 1960

PROSSEGUlM: OS TRABALHOS DA
JUNTA DO 1.8.C.

Sob a presidência do Sr.
F'ramciscc de Paula Soares
Netto, delegado especial do
Govêrno Federal, tiveram
prosseguimento os traba-
lhes da primeira reuniáo
ordinária da Junta Admi
nistrativa do tnstítuto
Brasileiro do Café.

NOVOS PORTOS DE

EXPORTA!ÇAO
O sr. Nel90n Fari1\ Lins,

representante do Govêrno
do paranâ, presidente da
Comissão de Redação, 1e_

,

vou a plenário a redação
final da .r:esolução . que
manda abrir à ,exportação
'de café, .a. partir da safra
de 1960/61 e dentro dos li
r.nites -do disponível. fixado
anualmente no Regula_
mento de Embarques, o

pôrto de São Francisco do
Sul, em Santa Catarina. Na

-

.

'Instituto Cultural Brasil
Com grande assistência,

U
•

realizou-se dia 25 do cor -

rugua Irente, no Mmleu, de Arte
.

Moderna, a' posse' da pní-
'

U .

meira díretoría do INSTI-
TtrTO CULTURAL BRA_ GUA�, falou o Dr. Osvaldo

SIL-URUGUAI.' Rodrigues Cabral. A mesa,

Coincidindo a' referida presídída pelo. DeSemba!-
data de 25 de Maio com o

gador Dr. Henrique da S.ll-
aníversárío da República

va F?n�es,. estava <assIm
Argentina, o professor n. cons�ltUlda. Dr. Oaval�do
deronso Pereda Valdés, di- R�d1'1gues Cab�al� Dr. Vl?_
reter Cultural do lnsti!tu1;e, t?r Peluso JU�llo-r, secret�_
homenageando o visinho

no da �ducaçao, Dr. Valdir
a" l'

Del Pra Neto representan,
p IS amlg<;l. rea I�eu uma te do senhor Governador do
palestr� sobre a líteratura Estado, professor J o ã o
Uruguaía. Evangelista de Andrade Fi-

Homenageando também, Iha,' diretor' do Mluseu de

o nosso Eatado, e pr0f,ess@r Arte Moderna ,e o professor
Pereda Valdés fêz ,entr.ega Ildefonso Pereda Valdéa. O

ao Diretor do Museu <i1e Ar- Consulado do Uruguai es

te Moderna, prof.esso.r João ,teve representado pelo seu

Evangelista de Andrade Fi- Chanceler FeI1nando lHer_

'lho, de o.ito quadros de pin_ rera.

tores Uruguaios, doação es- A primeira diretoria do
sa que foi reoebida com IN S TI T U T O CULTU-

grande salva de palmas pe- RAL BRASIL-URUGUAI,
la geleta assistência pre- ficou assim constituida :

sente ao a!tá, tendo agrade- Presidente de honra �

cido o diretor do Museu de Desembargador Henrique
Arte Moderna. da Silva Fontes.

-

Dando posse a' primeira Presidente: Dr. Osvaldo
diretoria do INSTITUTO Rodrigues Cabral.
CULTURAL BRASIL-URU- 1.0 Vice-preeoidente: Dr.

•

Victor Peluso Junior.
2.0 Vic·e-presidente: Dr.

Arnoldo Suaorez Cuneo.
Tesoureiro: Dinah Brog ,

nollí.
Secretário Geral: Dilza

Délia Dutra.
Secretário- de propagan

da: Fernando Herrera.
Dilretor Cultural: Dr. Il

defonso. Pereda Valdés.
Vogais: Ilfedonso Juve

nal - Hugo Coelho - Ma
nuel Ferraz de Abreu
Maria Carolina Galloti
.Kherig - Ana Teresinha
Sanford Lins.
Departamento Femini

no: Maria de Lordeus Sou
'-tQ - Aurora Goulart e Te.,
Iresinna de Jesus Fontes.

mesma resoíucão foi deter
minada ai abertura tam
bém para exportado de
café, do pôrto de -São Se
baetíão, no Estado de São '

Paulo, obedecendo às mes,
mas exigências estípuladas
para o outro escoadouro.
Para atender ao serviço,
foram criadas agências do
IBC naquêles po.rtos, fican_
do a Dir.etoria Executiva da
Autarquia encarregada de
suas instalações, de modo a

que possam a,tender aos
embarques a partir do iní
cio da safra 60/61.

CIA. DE ARMAZÉNS
RAIS EM ITAJAI

,

o presidente da Junta,
,em prosseguimento aos
trabalhos da sesaão pl·ená_
ria, deu conàecimento à
casa de teLegrama receàido
da Associação ComelrciaI de
Itajaí, Santa Ca,tauina C(i)_
municando a instalacão de
um armazém de café na

quela cidade.
Comunicou o sr. Pa!lila

Soar,es ter feito uma visita
a Paranavaí no Paraná,
onde assistiu a uma reu
nião da A['sociacão Rural
local. Recebeu, na ocasião
várias reclamacões de ca�
f�icultor,e.s sÔbr-e a aquisi_
çao pelo IBC dos cafés re_
,ttdos. Referiu-se ainda ao

pedido feito pelos caJeicul_
tores de Apucarana ,e Pa
ranavaí, dois importante9
centros produtores de ca-

fé, relativamente à cons

trução pelo IBC de arma_
,- ?_éns nas ref.eridas cidades
pàra recebimento. dos ca_

fés._ produzidos naquelas
,regIOea.

GE-

(oncê,to
Discofônico

�O prog!'ama para a audi
ca� muslCal, a Icargo do
Gre!'ll�o "Oarlos GOnles" do
�olegIO Catarinense e rea
IIza_9a às 15,30 horas no
S.al�o Nobre 00 mesmo Co
legIO apresenta aos amigos,da bc:a música os séguin�tes numeras.
l.a Parte: 'Bizet' _ ;'car

l::e�" - a!Jertura; Bocche_
um - Mmueno'; Haendel
- Largo; Helmesberger _
Ce:r;ta� de Baile; Bruch _

AdagIO do Concerto n o -,

,de Bruch. '-' -'-

2.a Parte: Madrigal Re
nascentista

3.a Parte: Mozart: Con
certo par? Clarice e 01'
nuestra Beethoven; Sona

�� para Violino e Piano n.o

CONYITE-
� Asseciação dos Engenheiros do E[ltado de Santa Ca

tan�a ,te� o prazer de 'c0Bv1dar a todos os seus associado;e ao P�bl.lCO ,em_ geral para assistirem aI: conferências dosDrs. FlavIO Antonio Luc,e e Wáldemar Pinheiro Canterggi
mem�ros da Comissã0 de fluoração de Águas do EstacT�
�o R.lO C:rande do Sul que versarão r,espe()tivam�nte sôbre
Aphcaçao do fluor na profilaxia da cárie dentária" e "As
pectos Técnicoa de fluoração". '

-

Local - Salão Nóbre da Faculdade de Direito. '

Data e hora - Dia �O ·cle maio de 1960 às 20 h
TOS'

oras.
o E CORRtA HULSE Presidente.

NA 'PONTE INSPI:RADA ILUSTRAçÃO DE HASSIS -H'ERCI'LlO DEMO NSTROUwSE
CONTEMPO'RÂNEO DO FUTURO

Herdlio Luz, o grande catarinense cujo cente
nário de nascimento vem sendo objeto de justas
manifelltações de gmtidão à sua memória - não
era, sabidamente, hemem -de meias medidas, de pa
liativos, de conversa fiada, de vai. .. que é mole.

Quando gov'ernador, numa das suas visitas ao

interior da Ilha, observou que o gado leiteiro de
finhava, degenerado pelas más qualidades da raça
e pelo, cruzamento de e�·pécimes da mesma origem.

De .imediato importou reprodutor.es e vacas do
melhor pedigree para a melhoria do rebanho.

Mas, passado um bom e raZOável tempo foi in_
formado do absoluto desinterêsse dos prop�i.etáriós
ilhéus pelas med'Ldas que tomara.

A reprodução de animaiD inferiores, anêmicos,
garraios, çontinuava. ,

Hercílio explodiu! Que diabo de átraso era êsse!
Chamou seu cunhado, o saudoso Tio Dàto, mu

niu-o de trêD praças da Polícia, e despachou-o para
o interior da Ilha, em missão cirúr.gica.

No dia seguinte, todos 09 tourinhos ilhéus, tipo
fim_de_raça, ama!lheceraom boizinhos!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


