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1) instalação e funciona-

O
.

�:��;Y;i�,in�: ;�iv���r��à�, DnunCI!I contrade Santa Catarina, criada II U
:����r�'�e�'��o,d��:a d� vi�i;Óe�ís 4f1:�:S) q�
que:) n:���::�ã� "da Esta- operam neste Estad_o no

,

tuto da trntverstde ramo de eexportaçao de

de pelo Presidente madeira enviaram ao pre-

b) �tr������lc�b Qua- ������1eJ����gr�:1ros o

�f�s; de funcioná· dro�r�I����Ii:�lOl?e��\��
c) nomeação de Pro- ramo de exportaçao de

fessôres mediante Paulo Konder Bornhausen,
propostá d e v I e c-

. pre�idente d� Instituto

mente rundamen- xacíonet do Pinho e filho

tal: e
do senador Irlneu Bor-

"d) nomeação dos flln- nh.ausen, atendendo a seus

ctcnérros atualmen- interesses pessoais preten

te em exercrctc nas
de o }echamento da ex

Faculdades:na es- portaçao de jacarandá pe-

trtta medid:t. das lo porto de Vlt;?ria, a pre-

necessidades;
texto de proteçao da� nos-

2) para a instalação da
sas reservas üorestats. ç

Universidade será, de acõr- sr..Irineu Bonhausen e

do com as disponibilidades, presidente d� Laml�adora
liberado pelo Ministério Masul S.A. (l ua Barao de

da Fa�enda, o crédito de Itapetlninga, 50, 0.0 and�l'.
Cr$ 11790000000 já aber-

sala 926 - SP), a maior

to pela 'Le!' n.o' Ú49, ctta- fir::na �xportadora de ía-

�����t�ssáJ!O un��e:��;�� ����dae s. �o�a�n.iC��
em 1061. q�e traba!ham na .lamma·
II) pela Diretoria do En- çao do JaCar�nda. Caso

sino Industrial:
houvesse objetivo de pro-

l) construção e monta
gem de 1 (um) gfnásln in
dustrial e possivelmente
de outro, fi 8�1' mantido
)le.lç, EMado: CrS' .w,
J.Q.OOO.OOLl,OO.; t
2) convênios com o

M.E.C., o S.E.N.A.l, o S.E.·
5.1., a Estrada de Ferro
'·D. Teresa Cristina" e a
nêde de Viação Paraná
Santa Catarina, visando ao
aumento de matriculas nas
escolas de aprendizagem
industrial mantidas por
essas Instltuíçôes; o M.E.C.
concederá bôlsas no valôr
de o-s 2.250.000,00;

3). conclusão de prédio,
equtpamento e mudança
da Escola IndustrIal de
FIOI'ianópolis.
III) pelo Instituto Nacio·

Polícia Militar:
12� anos �e
existência

Faculdade de
Medfcilll
Federalizada

BRASíLIA, 4 (V. A.l --.,.

Contrariando pratica ini
cialmente adotada pelo
seu govêrno, o presidente
Jânlo Quadros sancionou
projeto de lei, oriundo do
Congresso, dispondo sobre
a criação de um curso de
arquitetura e urbanismo
n.a Faculdade de Engenha
ria de Curitiba e federali
aando a Faculdade de Me
dicina, de stouanópous, e
v. Escola de Engenharia
Industrial na cidade de Rio
Grande, no Rio Grande do
Sul.

verno honesto de v. ex.a

Quantidades fabulosas de
madeira estão sendo tira
das através de financia
mente do comercio expor
tador. Caso seja adotada a
medida personansta elo
grupo, a Laminadora Ma
sul comprará por preços
vis. Suplicamos a v. exe.,
antes de determinar pro
videncias definitivas, mau
clar cmissar10 pessoal c

Imparelal vir a Vitória
examinai' !I. realidade dll.
situação. inteiramente a
fastado dos Interesses de
grupos. Estamos encami
nhando memorial provan
vendo o erro da proibição
pretendida com fundamen
tos e dados estatisticos in

contestàvets''.
(Da "FOLHA" de São

Paulo).

o Preso �o Instituto �o Pin�o
teção das nossas reservas

florestais, seria o caso de
se incrementar 4) reflores
tamento ou proibir a ex-'

tração da madeira, nunca

n exportação, embora te
nhamos reservas Incalcula
veis.

A proibição da exporta
ção representará prejuízo
para a nação em cerca de
60 mil dotares mensais,
Que exportamos pelo porto
de Vitória, e ainda o de
samparo de milhares de
produtores, que estão colo
nizando regiões incultas do
nosso Estado. conüem-,s
Que v. exa. - que tem re
velado altos proposltos de
incentivar a exportação,
para fazer divisas para o
Brasil e desenvolver nosso

progresso - não permitirá
essa medida. Confiamos
no nosso grande presiden-
te, que empreende gloriosa 1-------.......
cruzada de recuperação
nacional e não prestigiará
a ganância de pequenos
Interessados"em eliminar a
concorrencta no beneficio 0- _

proprlo, servindo-se do go-

de Prefeito Wolny Delia
Rocca, do .nevmo. Bispo
Diocesano, D. Daniel Hos
tin, de altas autcridados
civis e militares.
Em nome dos ofertantes,

o Prof. Argeu Furtado pro
feriu eloquente saudação,
que destacamos em outro
local. O dr. WOlny Della
nccea, em belo improviso
ofereceu valiosa lembran
ça ao homenageado. Fala
rum, ainda, o dr. Rubens
de

_
Arruda Ramos,' em no

me da direção estadual do
P .S.D., o vereador RogériO
Neves, em nome da Câma
ra, o jovem Remi Gculart
em nome da mocidade la
geana, o dr. Azevedo TrI
lha, que evocou a memó
ria lia saudoso cetarrnense
oer. Vldal Ramos e .. por
fim o dr. Afonso Ribeiro'

COMO É GOSTOSO

O CAFÉ mo

Nilo Dias (na,Biena! de São Paulo
Conforme já foi noticiado, -S-eguiram on

tem por via aérea para o MUSEU de ARTE
MODERNA de SÃO PAULO, os quadros do
pintor conterrâneo NILO DIAS, gentilmente
convidado para a Bienal,

:Ao NILO, que está inscrito sob N, 94
para àquele importante Salão, desejamos
lhe pleno êxito, e estamos certos que saberá_
representar 'condígnamente a sua terra e

dado as suas qualidades de artista perfeito,
esperamos uma boa classificação entre os

demais expositores,

EM LAJES
TODOS OS CíRCULOS SOCIAIS PRESTAM CONSAGRA
DORAS HOMENAGENS A 'VIDAL RAMOS JÚNIOR
Em Lages, no dia LO do

corrente, várias bomenn
gens foram prestadas ao
sr. Vidal Ramos Junior, ex
prefeito e nresnercsc líder
politico da zona serrana,
por motivo do seu entver
eárto natalício.
Entre as manifestações,

aestacou·se grande e sucu

lenta chu�rascada, que lhe
fOI orerectde no aprazível
Clube de Caça e Pesca
Luis Ramos Borges, com a
presença de mais de cinco
centenas de participantes,
que lotaram as dependên
cias internas e os pateos
esportivos da sociedade.
O homenageado tomo\\

assento à mesa central sob
calorosas aclamações, In
ceado pelo deputado osut
Regis, representante do
Oovemadoe Celso Ramos,

Para todos quantos de
senvotvem atividades na

Policia Militar de Santa
Catarina a data de hoje é
de júbilo, pois assinala a

passagem do 1260 aniver

sário de fundação da mo

delar corporação. Nesse

lapso de tempo, a popula
ção do Estado aprendeu a

estimar. a Polícia Militar,
cujas atividades têm sido
as melhores, no sentido de
repressão ao crime, man
ter a ordem e a disciplina,
sempre atenta para repri
mir abusas que venham a

pôr em jõgo a paz da po
pulação. Ao seu Coman
dante, Oficialidade e de
mais membros, O ESTADO
ap:�senta seus efusivos
parabéns.

Neto, que produziu bela
oração. O sr. Vidal Ramos
Junior, em palavras de
viva emoção, seguidamente
interrompidas de aplausos,
agradeceu a consagradora
homenagem que sua terra
lhe prestava, por todos os
ctrcutos Sociais.
No seu discurso, depois

de referir-se aos nomes das
mais destacados politIcas
lageanos, com atuação
marcante na vida admí
nístrattva do Estado, o Si'.
Vidal Ramos Junior diri
giu palavras de saudação
ao operariado lageano pela
festiva passagem do dia
do Trabalho.
Nos Ilugrantes abaixo ve

mos o homenageado cerca
do de autoridades, quan
do discursava e aspectos
da grande churrascada.
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Florianópolis, Sexta. Feira, 5 de maio de 1961

L I R A TÊ N I S C L U B E - DIA ONZE DE MAIO - GRANDE "SHOW" fAMOSA OROUESTRA DO PARAGUAI - OS
JOCKRS - MESAS NA RELOJOARIA MULLER CRS 4 O O • O O _

VIS1TE

O Teatro Experimental de Florianópolis, foi fun ...

) I Alguém cantava assim: dado em 12 de julho de 1960, por uma plêiade de ,mo..
7 O Clube de Regatas Aldo 'Eu desconfio ... que o ças e moços desejosos de.fazer reflorescer a Arte Tea..

Luz promoverá no dia 28 nosso caso está na hora n-al em Florianópolis.
próximo, movimentada de acabar. . t I A primeira Peça encenada pelo T.E,F, foi "BRIN.,

3 No Rio, o simpático ca- :�i�: ::�oo�.in;::tr'�N�� 12 Logo mais estará reu-! ��!���r��!I�����oQ e�a;u:e���ce���ta;ã�to bem,

sal Luiz Fernando (SÔ- programação jé organt-, nldc nos salões do Que A segunda foi "PLUFT, o FANTASMÚnÍA", pe..
utaj Secco, receberam zada pelo Clube Aldo rêncla Palace, o Mundo' ça em 3 Atos de Maria Clara Machado, que obteve

�����:�:�t�� en��:� �u::a ��;!:�e����:a���� ��:���d:a�Oq, o :�Vi� I tam�:e!�:��: :Xit��a apresentação, excursionou à
confortável apartamen- nal realizada em Santa Revtert Country Clube! Joinville, onde foi bem recepcionado. Depois caiu em

to. A elegância. e bom Catarina. crereceré a nossa 50-' um período de inatividades, porquanto a Diretoria de
gosto da srt. Nice Faria, cledade. O credenciado então �]ão lhe emprestava todo o apôio necessário,
foi a nota alta da reu- 8 Vinte e duas senhoras Repórter Social das re-! bem como não se esforçava para que êle fosse avante.
mão. da sociedade de Tuba- vistas Jõla, Fatos e Fo- Recentemente houve nova eleição, e foi renovada a

�·0-.. rêo. trabalham em pról los e Manchete Sr. José Diretoria. Nela estão todas as esperanças de um novo

1��i.'lll:!J!!-!. :;L�� 4 :a �:��!�es�: ::�::ii� co�s n:c;=:S�b�ll�s::� _
!��O���C!�:=a�aac:: �:srz;:te�r�r:ê�iC�u:O���o:��i�:�.l�s�:��at�a::;r:

��,,,s:- ,. A DA. �:, ��a13�U:oSs��õ:b:� ��j;e:!�d�e��!:rt!:n!! �:�I;:::�m�ra ampla nOP0i!:�;.abreve será encenada a Peça, em tres atos:
, --'_

I
Lira Tenis Clube, apre- pról dos mesmos. "A PUPILA DOS MEUS OLHOS" do renomado

�. .---

. OSVALDO MELO sentando Norberto Bal-
9 Continua o Bar Lux Ho-

13 Luiz Francisco Gomes Juracy Camargo, Mais um sucesso do TEATRO EX.

NOTf( ..3 LEVES - Foi um pequeno semanário de
douf e seu conjunto.

tel sendo O' ponto de �:���:e�:�:�;������: PERIMEN'Xt��P: ���:if:l?IO�GERON

t[E;���i�::.0Y�����s\�:�}��:�;::::::�lic5LogoEmalsE'Sd,szessete 0"=:00 da
os

inteolectU&iSs' , enbfl
nossa'

Cidu·d.,'sq---u--e--Dn-i,-e,-o,-s·d·ePubsl-iC-id_ad_.---pequenos, diár-ios, semanários e hebdomadários. t � í
�:i: �:: �:,�i::�:a: �:':�op����:ções semelhantes. I 1

-' .

'

.

_

•••
Seja até nos cinemas cujos programas vclitam em tor-, ..

no de temas arr'ipiantes, seja onde for, o que se lê, (cont, da Última pág.) gel\Íe, porque creio na von- atividades humanas, para a' dos estatutos das classes a formação e desenvolvimento
ouve-se e vê..se tudo é lugubre, terrifico e consterná .. TRABALHADORES DE tade inquebrantável de seu i estruturação c rouuetecnpen I que pertencemos, do que do do próprio capital, Que sõ-
dor, BRUSQUE!

t
espirito progressista, porque to do sistema democrático, o procedimento de cada um de mente advem da prosperlda-

Isto tudo, além dos comentários, juizes, prognósticos, Na tumultuosidade da vida creio no poder hercúleo de único capaz .ce imprimir a I nós em particular. de de todos que para êle con-

negros pressagios e conjeturas enervantes nos assun... e do mundo hodierno, onde sua força realizadora. segurança necessária ao e

I
correm. O mundo atual não

tos das conversações e bate-papos. -

os entrechoques de dOutrinaS Palavra de fé, porque co- quíllbt lo e ii tranquilidade de Dizia o preclaro e proerni- mais comporta o capitalismo
O meu colega do interior pacato e feliz, dava..nos en.. e as controverstas de síste- nheço a tormaçâo cristã do nossa pátria. nente, não hã muito faleci- nefasto e prepotente dos usu-
tretanto, "Notícias leves". mas' cada vez mais se asso nosso povo e porque creio no Sómente dentro do clima do Pio XII que: "A Justiça rártce, que em épocas outras,
E eram de fato leves. sem maldades feitas de locai' berbam em que os mais va- poder Incomensurável e mag- sadio, do clima de perfeita Social, nas mãos dos homens, escravizavam povos e subju
simples e até algumas com certa dosagem de íngenui-, I riados credes ponucos vivem nânimo do todo poderoso,

t
harmonia entre o capital e o é muito precária em sua rea- gavam nações.

dade.
.

I
a luta insana de fazer pr:;: que nêc nos há de faltar com: trabalho - Clima esse tão, üsncâo. Mas vale a crença De há muito superada tum

Mas, lã na

quarta.
página, as "notícias" perdiam sUq vatecer na sociedade c» as suas divinas graças, nes-. bem preconizado nas encicli : em uma outra justiça, mais bém, é a Intellgêneln d� que

leveza por inteiro. ideais que aspiram, no ema- ter. rnomentgs atribulados cas de Leão XIII, cujo cin

II
justa, inexorável, pontual e o trabalho é uma vileza ou

Lá estava: "Horrível crime abala a população". ninhado do mundo contem por cue.etravessa a humaní- quentenárIo de publlcaçâo, eterna, que é a justiça de: uma escravidão.
E vinha a descrição do que houve na noite entece, porâneo, em que os povos cí-

,
dade. t por sinal, transcorre no cor Deus. Curvando-se a ela, os 1 Terminando esta minha

dente com todas as minúcias e atá com certas e. ten .. víüaados desencandetam suas Palavra de fé, que voz tra- rente ano, é que podemos ai home�s mais se. aproximam: mensagem 9.0 nobre e valo

dencíosas desconfianças nas entrelinhas. nets poderosas forças e os
I go neste festivo dia ccnsa- cancar ti. verdadeira paz so- I

da verdadeira justiça social, rosa operário de Brusque, que
Toda aquela 'leveza' das noticias da primeira página seus mais elevados conheci-I grado ao trabalho; ao traba- ctat.

1
fundada 110S mais vivos e pu- estendo também à todas as

se tisnaram do negro o tomaram a cor rubra do san.. ,mentos cientiflco.s na COIl lho que dignifica e realiza;! E, esta p.:lZ social reinvid!- roS

s.entimentos
de cada um. classes ObreiraS. da terra

gue. 'Iuista do espaço cósmico, ao trabalho que enobrece e cada por todos os credos po- Quando esse Estado se gene- Barriga-Verde, como Prest

Eu podria agora, lJ,E'stas linhas denunciadoras de faI.. venho trazer ao operariado: constroe; ao trabalho que lliticos esta paz social apre- ralisar, o mundo terá cncon dente da Federação das ln

ta de assunto, ainda vos falar, por exemplo, de nove_ de ml::1ha terra, ao humilde, ! disciplina, ao trabalho que I goada aos quatro ventos pe trado a harmonia de viver dústrias do Estado de Santa

las I mas nobre, ao obscuro e In- I engrandece, ao trabalho que! los demagogos vulgares, esta coletivamente, que ê a paz Catarina, faça minhas as pa

Dquelas que mUltas gostam banto de OUVir, onde há cogmto construtor da

gran-II
enaltece, ao trabalho que

I
pa" social em Que se escudam I consigo mesmo, com o PIO- lavras do grande Ruy Bar

semple quem chore, soluce, lamenle.se até fazer a
j deza de nossa pitrla, a ml- glorifl�a os reg:rnes de força para Im- xlmo e com Deus" boSa, a Águia de Baya, que

pedra chorar também j nha palavla de admiração e Sim, operana de Brusque, por o jugo de seu

mandO,) AtentaI, POIS operarlos de Rssim definia o trabalho:

E que depOiS, a gente fique amda em "suspense", sa�, amizade, a minha palavra somente pelo trabalho e que, menos d�colle no meu en minha tenal

bendo SI o mando da pecadora perdooU ou meteu na' sincera de afeto e apreço, a podemos coordenar todas as tender do fiei cumprimento Não vos deixeis ludibriaI "'O trabalho não é casti-

adultera uma saraIVada de balas

I
mmha pa1avra de fe I

---- -------

pelos falsos en;mamento� go; fi a: santiiica:ção das

Mas, pala que? Palavra de fé e de apreço, I das doutrmas que encerram I criaturas. Tudo que nas-

A Vida lá é uma novela triste como esta crômca msul.. de amizade e de admiração

� fi
I
em seu bôJo os maleflcos ce do trabalho é bom.

sa como dltla Camilo pOlqU� creio no altnllsm \........ �

_�
germens da dISSOCiação da

Tudo que se amontoa pe·

Tudo por conta deste dia triste e sem sol. dos sentimentos de nossa � i� é/i, famJha, do desrespeito aos
lo trabalho é iusto. Tudo

---------- ------ l-r-\�)o � nossos princípios cristãos, da que se assenta no traba-

DEPARTAMENTO DE SAÜDE PÚBLICA d"ag"gação da pá'''a. lho e ,;ta,

P L A N T Õ E S D E F A R M Â C I A Ma"ha! , vo". cadcncia- ;,�:, �S��p�ta7.q���a'e:n�:
MÊS DE MAIO �:al�z:��:o�:s c!í�::o�d: : ;:,�o é�, ::O��:���j:::':

1° - 2.0 feira (ferindo) Farmácia Moderna Rua João Pinto '-.I C)) blimes destinos reservados ao
6 - Sább.do (tarde) Farmácia Sto. Antônio Rua Felipe Schmid� ',. �, I grande p_ovo brasileiro, sem Disse.

7 - Domingo Farmáciá Sto. Antônio Rua. Felipe Schmidt trilhar as sendas subversJ-
.

13 - Sábado (tarde) Farmácia Ca.tarlnense RUa Trajano vas que conduzem, fatalmen. Brusque, I.O de Maio de 1961

H - Domingo Farmácia Catarlnense RUa Trajano te, fi. derrocada dos princ! CELSO RAMOS

II = �Z:!�:o;:::::: �:;::::; E��:: �::J�����Novemb,o ��:��:��:::�ei:os .:';::::1---23 - Domingo Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro pelo canto mavioso das se-
O plantão noturno será efetuado pejas farmácias S. Antônio, Noturna e Vitória.

.

reias comunl-nacionalistas; �flj���O planroo dlúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmAcla Vitõria. que nas rimas de seus versos,

E S T R E I T O �::�n; ��t�:p��� :�q����:�
}O _ 2.0 feira (feriado) Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro tram métrica na sublevação
7 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio das maSSaS.

14 - Domingo Farmácia Catarlnense Rua Pedro Demoro Como homem de indústrIa
21 - Domingo Farmácio do Canto Rua Pedro Demoro eu vos asseguro: o caPltalis:
23 - Dom ingo Farmácia Indiana Rua 24 de Mala mo progressista deseja a paz,
O plantão notl11'no será efetu ado pelas farmacias do Canto, Indiana e Catal'lnense. a prosperidade e o trabalho Mliíliiiliijiill!iiiiiiiiiiiiiiiiiíiiii?
f\"presentê tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento, é condi_Ção preCípua.. para. a

..

..

JEAN POUCHAR_ E LIA. HOJE NA CANDELARIA
RECEBEM A BENÇÃO NUPCIAL.

1 Está de malas prontas horas na Igreja da N. S

para circular pela Euro- da Candelária, Jean 10 Do sr. José Guldalli re-

pa .o casal sr. e sra. LuLz pouchard" e Lia valver.

Batlstotti, em compa- de receberão a bêncâc
nhla de seus filhos Bení- nupcial. Não haverá re-

cel» convite para parti
cipar da testa que acon

tecerá amanhã nos se-

SAYOHARA em HI· F I�I
ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:
- Des. Medeiros Filh.o
- Dr, Mardlio Medeiros
- srta. Lelete Campos Barbato
- menina Dalva de Oliveira
- menino RoIg..Vitor Krespsky
- sra. Dilma Taulois de Andrade Mesquita
- sr. Arlindo Salles
- srta. Apolónia Pierosky

Sociais
o melhor ambiente com a melhor música.
RUA JOAO PINTO - TtRREO DO HOTEL ROYAL

to e Elizabeth. cepção, os noivos rece

berão cumprimentos na

Igreja. t

Iões do Clube 1.0 de ju
lho, qUando será esco

lhlda "Miss Lajes". EU

seana Baverroth 'Miss
Santa Catarina" estará
presente ao aconteci
mento.

CURSO ANTONIETA DE BARROS
39.0 Aniversário de fundação
Missa em Ação de Graças

Em ação de graças pela ptssagem do 39.0 aniversario
da fundação dêste curso, ternos o prazer de convidar os
colegas alunos, ex-alunos e amigos para assistirem à
missa que mandaremos celebrar às 20 horas de sexta
feira, 5 do corrente, na Igreja de Nossa Senhora do Ro-
sário. t

A quantos nos distinguirem com o seu comparecimen
to, confessamo-nos sinceramente grata e recomendamos
as suas orações, a alma de Antonieta de Barros, Iundadora
e primeira diretora do Curso.

LEONOR DE BARROS
DIretora.

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

2 Agradeço a gentileza do
oficio enviado pelo Dire ,

ter de Relações Públicas
da Tribuna Catarlnense,
para participar da tes
ta dia 13 próximo, nos

salões do clube Doze de

Agôsto, quando será es

coihlda n "Embaixatriz
do Turismo".

6 Quem será a "Mâe Ele

g�llte do Ano"? A bcutí

que Jane Modas preme
verá a escõute.

Teatro Experimental de Florianópolis
T.E.F.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Sexta .. Feira, 5 de maio de 1961

,--�---��--��---------_._--�----------'---� ---------------

:«- C L U B E D O Z E D E A G O S T O -»'
_ DIA 20 DE MAIO-SÁBADO - SOIRÉE E SHOW - APRESENTAÇÃO DO EXTRAORDINARIO "DANI KAWA E SEU CONJUNTO" :
� "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA rRANçA AO CLUBE MAIS QUERIDO 'DO ESTADO, TIPICA HECTOR NORTON E LOS FRENETÍ-

-

,
� CDS DEL ROCK - MESAS NA SECRETARIA - .

. ,
.---------------._----- -------------------------------------OCOLUNISTAp,omotmdo

RAD-AR na Socl"edade Lázaro Bartolomeu EDI'r·Al·escolha de Miss Ftonanó-

polis, no corrente ano não

farlÍ concurso por falta de o dia vinte e oito, na Baía
t,mpo. Resolveu então ofi JUSSA CABRAL ESCOLHIDA MISS FLORIANÓPOLIS DE Sul, pela manhã.

������� o J���I!O ciaa�':al� ::� 1961 - Miss Curitiba Carmem Russomano amanhã nesta SOLICITO aos prezados lei

�:��;ri::ceb��c:a fai�al�: Capital. �Ol:;ltl��st�OI��or���:a�:
Laugc Miss Florianópolis do da Costa, noivou com o jo anotei: Sr. e Sra. Reinaldo GUlilll; Yara Oliveira; Gla- em pról das meninas do
1960. A data será marcada vem Carlos Alberto Ganzo Ludovico, Sr. e Sra. Dr. mine Bronze; Ilda Fel1zar- Asilo das Orfâs. Enviem

Fernandes. Felicito e agra- Sptros Di Mattos; Sr. e Sra. do; zoedír Gava, Isolda brmdes para as barraqu]
deço a gentileza da parti- Deputado Orlando Bertolli; Aguiar e Maria de Lourdes nnas. que serão realizadaS
ctpacão. Sr. e Sra. Dahil Amim; Sr. Bordígnon. nos próximos dias 21, 22

e Sra. Dr. Walter wander �3 e 24, na Praça Getúlír
ACADEMICOS da Faculda· ley; sras.: Kirana Lacerda AS ALUNAS do Oolégto Ca- Vargas.
de de Engenharia da Uni-, e Anita Peluzzo; Sr. e Sra. jurú, ficaram hospedadas

Dr. J. J. Barreto: Sr. e Sra. nas residências da: Sra. Ki- O SR. EURICO Hosterno
Dr, Claudio Di Vicenzi; Sr. rana Lacerda e do casal Presidente da Sociedade
e Sm. Dr. Newton Ávila; Deputado Augusto Brezolu, camnvetesca "Tenentes do
Sr. e Sra. Antonio Aposto- No Oolégío Coração de se- Diabo". declarou ao cotu-
10; Sr. e Sra. Dr. Ari xar- sus, o mesmo.

deck Melo; Sr. e Sra. Ody
Varela; Sr. e Sra. Dr. OI'- ACONTECERAM na cidade
lando Goldner; Sr. e Sm de Blumenajj, para um fim

de semana. as ecncêmícas e mo e mostrar aos estrangei
acadêmicos da Faculdade ros; visitantes ...

A SRTA YARA FRANCA-

LAceI, receberá a faixa ele
Rainha da Sociedade Hípi
ca de Santa Catarina, no

dia dezoito próximo e no

dia vinte e oito colocará a

faixa na Rainha do Remo
Catarinemc.

/'

versidade do Paraná, cbe

garão amanhã, a esta oej»,
taL A noite acontecerão no

Clube Doze de Agõsto e, nu

domingo, no Disco Dance. A

Orquestra de Genêsio, esta

rá presente no primeiro.
Promoção do Centro AC�-
dênnco 11 de Fevereiro, da
Facnldade de Direito.

MISS CURITIBA de 1961,
Srta. Carmem auesomeno
acompanhará a delegação
dos estudantes. zstaré pre
sente amanhã no Doze de

Agôsto e domingo no Lira
Tênis Clube.

O CASAL Ruy (Belmar I do
Valle Pereira, aconteceu no

almpábíco e acolhedor
"Sayonara HI-FI" (2)

NA PRóXIMA qulnta-feh-a
a famosa orquestra do sa

raguaí, "Os rocsrs'', com a

conhecida dupla de Arpas e

trio de vozes com erraníoe
especfâís. Virgilio Perez,
Papi Bernal e Soledacl
Yaluff, êstes são as princi
pais figuras.

O PROFESSOR Lidio Cala
do Junior, aniversanou clia

2 p.p. Felicito pelo aconte

cimento.

NO LUX HOTEL, aconteceu -:tíJ'A CHURRASCARIA Pal-
novas "fofocadas" politicas.
O D" AnnanQo Kalil, na

sUa cadeira "cativa", com

um grupo de amigos co

mentou a respeito de uma

dúvida. "O Aderbal, sera
candidato à Deputado Fp.
dera] ou :1 Senador? Será

I (:uc � dúvida? Acho que

�� va.i sair :1 de Senador.

A BONITA Carlota Moritz

mital, em Blumenau, acon
teceu um bate-papo, reg:1-
do a "agua mineral", ne

qual participei com os srs.:

Dr. Vinicius de Oliveira;
Dr. WaUgang Werner; Sr.

Abílio Oliveira; Sr, Sydney
Lenzi: Sr. Erípedes de Melo
Sarah'a e Sr. �oão Nóbrega.

NA ELEGANTE soirêe de

sábado p.p., no Lira T. C.

ressar possa, com o prazo de 1!�OS em que P. Deferimento
30 r!i�,�, que perante êste - sõbrc estampnnns esta
Juizo de Direito e Cartório duais no valôr de Cr$ 4,00

NO PRóXIMO dia treze

n(.1
da Vara de Família e suces- Florianópolis, em 21 de mar-

Clube 12 de Agosto, será es- sões, se processam os autos ço de 1961. Cas) Oswaldo

colhida a Embaixatriz do de Investigação de Paterni- Buloão
_

Vianna - TESTE-

Turismo. Domingo apresen-
dade n. 1.492, registrado às MUNHAS: Nabor" Firminio

tarei a candidata que re- �ls 47'.'. do üvro n. 4, em qm! V!eira, residente
_

no Ri�ei-
presentará Florianópolis. e requerente HONORATC,ral.' da Ilha - Joao Pereira,

MANOEL GONÇALVES, CUjál
residente no lugar acima,

EM Jaraguá do Sul, aconte- neucêo inicial (fls. 2), e des- Ribeirão da Ilha.

ceu uma grande prova cí- pacho (de fls. 12), vão em i DESPACHO DE F:"'S. 12

custa em comemoração ao 3egUi�:1 transcritos. ! Citem-se, por edital, com o

Dia do Trabalho. Veuceu o I Pl'�TIÇAO DE FLS. 2 ,! prazo de trinta (30) dias,
ctcnsta Max, trt-campeão. �xm'l. Sr. Dr. Juiz de Di- por duas vêees no Jornal

retto ch vara de Sucessões E "O Estado" e uma vêz no

swmíno - HONORATO "Diári,J Oficial do Estado",
MANOEL GONÇALVES, bra- os herdeiros incertos; e, por

�i:!�ill;��>��t��·��t/::Ci��s���� ;(���c:�oEmo ���3 �ro��:�
to do Rlbeirão da Ilha, dês- Oswaldo Arêas Horn. E para
te Muntciplo, por seu prccu, que chegue ao conhecimento
redor abaixo assinado, tem dos interessados, e ninguém
legítimo tnterésse para pro possa alegar ignorância,
por, nos termos do art. 363 mandou expedir o presente
cio Código Civil. a presente ,"ditai que será afiNado na

ação de in.,es�igação de p:1. iiéde dêste Juízo, e por cópia
Lel'uidaJe, peios lilo�ivos se- pubikado por Juas (2.) vê-

' ....guinte,;: LO) que o requeren- "lCS no Jorn�l "O Estado" e

te nasceu na localidade Alto uma (1) vez no "Diário Ofi
- l'tj_beirão, dist.rito do Ribei- eial do E.,>tado". Dado e PaS
rão da Ilha, deste' MlUlicíplo, sado nesta cidade de Florla
aos primeiros de março de nópolis, Comarca de igual

j
1923, sendo filho natural de nome, Capital do Estado de

;a�edi�::al�ri���o�=:r�i��� I ��n:ê�a::r::ioac:otr:�odi�;
çalves; 2.°) que, entre seus um mil novecentos e scssen

pais, não havia qualquer ta e um (3-5-1961). Eu, Al
impedimento para que con- berto Luiz da Costa, Escre
traísse núpcias, havendo vente Juramentado o datila
mesmo casamento religioso grafei, subscrevi e assino. E
(doc. j.) e, posteriorlllente, eu. Julio Campos Gonçalves,
no CÍ''Jil (doc. j.) 3) que, c Escrivão da Vflra de Famí
assent" de nascimento do !la e Sucessões o nz datllo-

�.� reque�'ente foi declarado pai grafar, conferí, subscrevi e
seu próprio pai, fato que POl' assino. t
,i só é expresso reconheci· Oswaldo Af'êas Horn
menta de paternidade no�, Mm. Juiz de Direito
têrmos do artigo acilurt cita_ da Família e Su-
do Uem III "Se existir ·esc1·i· cessões da Comarca

!O pdaat���i�(�d�,!t:;�.s:,�;r���:! de Florianópols,

nista que os c" _ ros alegór-í
cus e mutações, sairão à
rua. nc dia vinte alto, para
abrilhantar a festa do ae

Dr. Guerreiro" Fonseca; Sr
e SrQ. Ewaldo Morltz; Sr.
e are. Acacio Mello; -Sr, c

Sra. Dr. Mario Laurinda.
de Direito: Lourdes Luz,
LedaLua; Perci Hamm, Pe
dro .Manhaní dos Santos,
Dalíbar Mansur, Nicolau
Apóstolo, Marcilio Medeiros
Filho, Delfim de Pádua Pei

xoto, Ariel Abreu e jvonn
de castro Farias.

NA �ACULDADE de Medi

cina, aconteceu uma reu

nião dançante oferecida as

alunas do COlêg'lo Cajurú
Dr. Percy Borba; Sr. e Sra
de ourrttua: Lêda Von Der

osten: Ana Lucia Ribas,
céna Azevedo; Magnoli
Marforano e Sônia Caim;
Bernadete Megoto; Luiza

:8STAMOS no mês da Re
gata Internacional, patro
crnaoa pelo C.R. "Aldo Luz".
A prova está marcada para

NO SAYONARA HI-FI - Cloti.,lde Alvahão, Yara Vieira. Edla Luz, Luiz Henrique,
Soraia Abrhão e ° Colunista convidado para mna taça de Champagne. Aconteceu na

� semana próxima passada.
"""'S'-

flanllar

EXIJA A
NOTA FISCA[ .

..

DE SUAS COMPRAS! .. , E CONCORR� A�
f:ORTErO§: EM slUNIfO E PElEMBRO

� SEU TALÃO tE 1 MILHÃO
, §l

TROGUE SUAS NOTAS, ATS 31 DE MAIO, NOS SEGUINTES POSTOS E HORARIOS:
PõSTO DA RUA TRAJANO (Prédio do Rancho aa Ilha) _ De 2n. a 6R. feira - Das 7 às 18 horas - Ao.<; sabados _ das 7 às 13 horas
_ PõSTO DA RUA FELIPE SCHMIDT, 36 - De 2R. a P. feira - Das 12 às 18 boras - Aos sábados - das 9 às 12 horas - POSTO DA

RUA :V:I'fOR MEIRELES, 38 - De 2R. a 611.. feira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados - Das 9 às 12 horas - POSTO DA COLETORIA ES
TADU!\l, no r_:,':dREJTO - De 28. a 61\ feita - DfI.! 12 li 18 horas - Aot sábados -.Das 9 às 12 horas.

E':i'l'ADO DE SANTA CATA· o requerente sempre residiu
RINA com seus pais e por todos

JUIZO DE DIREITO DA conhecido como filho dêsses;
VARA DE FAMILIA E Que, nêstes têrmôs, requer

SUCESSõES i se digne vossa excelência,
EDITAL DE CITAÇAO DE ouvido O Dr. Promotor Públi_

AUSENTES ! co, na qualidade de curador,
O Doutor Oswaldo se digne designar dia e ho
Arêas Horn, Mm. Juiz! ra. para que se proceda a

ele Direito da Vara de I ínqulrfcâo das testemunhas

Famili(t. e Sucessões dn I abaixo arroladas, sendo de
Comarca de Florianó-I pois de preenchidas tôdas as

��li�e ��!�:l �:ta���:: I �����!�de;atel,�i�i�de re::�
na forma da -teí, etc. ! invocada expedindo-se o

I �e�:�:a�e�' t�SN6��a:iro���� ����:t��t�u:lt���d:�aa� ��
I RINDf. DE FREITAS e MA_ vida averbacâo. Da-se apre
NOEL IIOliORATO GON- sente para efeitos fiscais o

Çl'!_L\'ES, OU a quem Inte valôr de Cr$ 2.100,00. 'I'êr-

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MA TERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DLRAIOS X

• .Rad!oJolflstu: DRS. A. J. NóBREGA DE OLlVEJHA
!WALDO J. R. SCHAEFER

�:1!Hnf� dn f.I<llimago - \'e.�Jcula Biliar _ Rln. _

roral: __ . O�SOJ - Intestino. ele

ni-I"rrtsalplngografla _- RacUolrarIa Oblt6trlea
(Gl'lnldêz) - Radiologia Pediátrlca .

H!SPúE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
l\1F.�ENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

SNDERf:CO: Rua Irm!i. BeDwarda I/n. Onlbtu • por-
ta (Allltte. Lam�8'o). ?

.

I

Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
- DR. GUERREIRO DA FONSECA
TRATAMENTO das 81NUSI'fES sem operação paI

ULTRASON e JONTSAÇÁO .. EXAMES dos olhos B
RECEITA de óculos com EQUTPO BRUSH-LOMB,
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARr.ANTA por MO_
DERNO EQUIPO RHENQL (úni.co na Capital) OPElo,
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de S'EPTO e
'!;.;rUSITES pelos mais modernos prOl'essos. Opera em
ndos os nOSPI1\Ats de Florianópolis.

CONSULTóRIO - RUA ':JOÁO PINTO 35 (em
'rente a Radio Anita Garibaldi),

FON�E�����IA - nUA FELIPE SCHMIDT 99 _ j

A V I S O
AoS que interessar possl}- comlmjcamos que a "AÇf!o

entre Amigos", em benefício da Campanha pela aqUisição
de um órgão para a Igreja Matriz do Estreito, será trans
ferida para o dia 8 de julho, dia em que será realizada a

extração pela Loteria Federal.
A COMISSAO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VENDE-SE PIANO

Florianópolis, Sexta. Feira, 5 de maio de 1961

VENDE-SE UM PIANO USADO, MARCA PLEYEL.
TRATAR NA RUA SAO JORGE, 42, TELEFONE
289 1.

SEGUNDA TURMA DO ARTIGO 91
(ginásio em um ano)

Faça o Curso Ginasial em um ano apenas, Ireqjjen
tando as aulas do InstJtuto D. Pedro II.

Inicio em junho próximo - poucas vagas.
Informações à rua Nereu Ramos, 39 (Grupo Modêk

Dias Velho) das 18,30 às 20,00 hons diàrlamente.

EDITAL
De conformidade com o que determina § único do

Art,c 41 dos Estatutos ficam convocados todos 05 Senha
res Associados desta Associação para a AssembléJa Geral
zxtraor dtnárta, à realizar-se no dia 6 de maio próxímc
vindouro, às 19,00 horas, em primeira convocação e, nãc.
havendo número legal, às 19,30 horas, em segunda convo
cação, com qualquer numero, com a seguinte ordem dc
dia:

a 1 apresentação e apreclaçâo do relatório e contas
da gestão da atual Diretoria;

b) eleição para membros da Diretor-ia, Conselho Fts.
cal e representante junto ao C.N.

rtcneaõpone, 1.0 de maio de 1961.

Chrystaldo C. Araujo Osnüdo de Olil'eira
Presidente secreténe

APRENDA INGLfS
com o Prol. Mr. Edwa,d Green

à rua Tenente Silveira. 42

o que tudo vist.o e examina·
do e tendo em vista que a

reqUerente provou o seu In

terêsse na pedida declara
cão de ::LHséncia: Consld(!·

tando que ficou provada a

D�_ Walmor Zomer
� _

D'P'Oma�a!�,�aFa,"ldade �UB-E12 DE-AGDl"'fD\Nacional de Med1Clna da � IIUai�
Un�versjdade do Brasl! V - �_ _I

�:;:;����d��:��\lrs�s:; _,,.., '._
u

PROGRAMA DO MÊS

Teve o seu início no dia
21 último, em frente da
capela do Rosário, as fes;
tividades ao venerado São
Benedito.
A Irmandade de N. S. do

Rosário e São Benedito,
para prestar homenagem
ao glorioso santo progre;
mau um estenso programa
com missas, novenas e bar..
raqulnhas.
No dia 21 tivemos o

inicio das novenas que so

prolongou até anteont-em
as barraquinhas foram ini
ciadas no sábado tendo
terminado no dia 2 dêste

-nês. O lucro das mesmas

reverteu em nról da Ir.
ruandade.

-

No domingo tivemos a

parte mais bonita das fes
tividades. Antes das missas
eve grande queima de fo ...

jos, anunciando o grande
dia.
A primeira missa foi re ..

zada às 7 horas, à qual
cumpareceram todos os ir..

I
mãos; juntos receberam ÕI

comunhão geral.
A missa das 9 horas -

PEQUENA BIOGRAFIA DA Missa Solene -, foi ceie.
VIDA DE S. BENEDITO brada por Mons. Frederico
Em Salontea os santos ele- Hobold. discertou acêrca

r-ígns marures Agathopa ( de vida do glorioso santo.
Theodulo, sob o govêrno de Esta Coluna congratula.
i m p e r a d o r Maximlant. se com todos os Irmãos
Amarram-lhes pedras pesa- desta nobre Irmandade pot
.ías ao pescoço e atiraram, tão bonâa homenagem
Em Palermo, na Sicllia, o prestada ao santo padreei

janto Confessor Benedito, d:
Ordem de São Francisco d,
.\ssis. Seus pais eram escra
vos Etiopia, negros, pcrtan
to. O filho, da mesma côr.
seguindo o impulso de sei,
coração, entrou numa Oro
dem de eremitas. Esta se di!-

Dr. Laura Daura a

Para almoçar e jantar bem.depo� ��:7t� �e B;:;d��Oan:���o�o�
Clínica Geral casa. QUEUÊNCIA PALACB HOTEL mo Irmão leigo da Ordem em

zspectausta em moléstia T'Ul:UDS:\;S;U·S $ 'I Palermo.

de .Senhoras c vias uriná � -p�R�Q��C�MP"lt ltI:-c��- - -- .:
Tanto se distinguiu en

rias. Cura radical das infec-" O SR. QUER VENDER SUA CASA?
fi v:rtude, santidade e prudên-

'iões agudas e crônicas, de" ENTAO PROCURE O ESCRITóRIO DE VENDAS' era, q�e, apezar de ser ape
aparelho genuo-urtnárjo em • DE IMÓVEIS DE ,

nas leigo, foi eleito superior. DESDE SA'BADO A
ambos os s�xos. Doenças de' 0'1'1'0 Jl.iLlO ;\IOI.INA, JWA 1"ELIPJo; SCHI-1IíI

Nesta qualidad.e em pouc, MATRIZ DE N. S. DE

aparelho DIgestivo e do siso 4!\IID'I', II _ SOm�ADO _ FONE 23,17, ...empo consegUIu Introduzir FA'TIMA PREPARA..sE
tema nervoso. .. VENDE TAMBBM LOTES NO úRUPO ESCOLAR DF' � Regra da observância r; PARA HOMENAGEAR A

Honi.rio: das I() às 11,30 ris 'BARREIROS, LO'I'EAMENTO "BAIRRO IPrRANGA".� serosa. <.1589). São .Benedlt,. MILAGROSA SAN TA
e da� 14,30 às 17,00 horas. .. 11& .._..

de S. Phlladelpho (e êste sei COM BARRAQINHAS E

Consultório: Rua Saldanha .... I:tdt:ai _t&� nome completo) goza d,' PROGRAMAÇÕES E S-
Marinho. 2 _ 1.0 andar.

- - - - ._ - - -
• rrance veneração entre c PECIAIS.

r esq. da Rua João Pinto) homens de côr, que o resto
------

- Fone: 3246. MorOCICLlS'fAS jam como seu padroeiro. "'T
neeícêncta: Rua Lacerda

A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que SALVE SÃO BENEDITO PA
Coutinho. 13 (Chácara do

está apta a executai' o serviço de pintura em DROEIRO DOS PRETOS
Espanha - Fone: 3248. Motoctcletas .e Lambretas. Rnn : Conscfhelro Esta coluna deseja ii nú

r
Vende-se um Lote sito aMafra, 154.

?re diretol�a o nosso voto de rua Urbano Sales, com llx40,
Dr. Henrique Prisco

_ _ _ _ _ _ _ _
.O_UVOI' por esta data. Tratar no Edlficio Montepio,

Paraiso V E N D E _ S E
,"0_ 3_" nnda, - sal. 305_

Médico Um [o�ão a t;RZ, 1 gua rda-rcunn de casal de Imbuia, DR. SAMUEL FONSECA
OPERAÇOES _ DOENÇAS I sala de jantar de Imbuia messíca e out.ras peças. Tratar

Dl:: SENHORAS _ nos dias 2() 30 c 1 do Con'ente mês. Motivo da venda .:;,erá

Clinica de Aàultos explicado ao il}tere$.')ado, rua 14 de Julho. 207 Coqu'eiros
Curoo de Especialização 1\0
HOSpital dos Servidores do
Estado. (Serviço do Prof
Mariano de Andrade I. Con·
su1tas: Pela manhã no

Hospital de Catidade. A
tarde das 15,30 horas em D N M-d;ante no consultó'lo,. oenças ervosas e enlals --

Rua N\mes Machado, 17.. AngusLla _ Complexos _ AtaQue! _ M:�DIaJ! _

;:��:�:766�a....::�:��:��! = •
ProblemAtlco Afetiva e sexuaJ •

Rua Marechal Gama d'Eça • lns;����ae;� �el�a��!:��:r���: �mso���p!re:��R ,
,

n.o 141 - Tel�f. 3120. Psicoterapia. " I• Direção do", PsiquiAtra_, -

• DR. PERCY JOAO Dr )BOllBA
• �:: i�=: ������D�R!�=DIl
• CONSULTAS�Da.s 15 à.lJ 18 boraa

• Endereoo: Avenida Mauro Ramo!, 288

" (Praça Etelvina Luz) - Fone 37-fi3
-----------------

viço do Prof. Octli.vio ao

drlgues Lima). Ex-interno
do Serviço de CirurgIa do
Hospital I.A.P.E.T.C. do RIo
de Janeiro. Médico do aos

pltal de Caridade e da
Maternidade Dr. Carlos

Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS· OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo
método psíco·prolllatlco

Consultório: Rua João Pino
te n- 10 - das 16,00 às 18,00
horas. Atende com horas
marcadas. Telefone 3035 _

aesrcêncra: Rua General
antenccurt U. 101.

S.\BOROSO!
80 CAI'E ZITO

Programa do mês de Maio
DIA G - Sábado - Sotrée "Chá de Engenhnz'la" _ Or

questra de "Genésio".
DIA 9 - Terça - Cinema - "A Um Passo da sscravt

dão"·
DIA 14 - Domingo - Encontro dos Brotinhos _ Shaw

com "Livio Romano".
DIA 16 - Terça - Cinema - "Rastros de ódto".
DIA 20 - Sábado - -Solrée e Shaw - "Danlkawa e seu

Jazz", "Hector Norton" e sua Típica e "Os
Demônios do Rock" - M('sas à venda na se
cretaria.

DIA 22 - Terça - CInema "Serenata".
DIA 28 - Sábado - êoírée "Noite do Remo".
DIA 30 - Terça - Cinema - 'Sob o Comando da Morte'

COBRANÇA DE TAXAS E
IMPOSTOS MUNICIPAIS

o Gabinete do Prefeito, torna público que o 2.0 Trl
mestre dos Impostos de IndustrIas e Profissões, Licença,
Atos de Economia, PubUcldade, Aferição de" Pêsos' e Me
didas e Taxas de Impêza Publlca será cobrado sem multa;
até o dia 2 de maio do corrente ano.

28 de abril de 1001.

COLUNA
CATÓLICA

DOPS Aler.la
Proprietários
o Delegado da Ordem

Politica e Social, dr. Ju.. ----------------

célío Costa, está alertao;
do aos proprietários de
bares, hotéis e similares,
para a renovação dos al
varás de licença, reíeeen;
tes ao corrente ano, de a ...

côrdo com o art. 12, COlT'.

binado com o art. 16, do

Dr_Hélio Freilas

I Médico da Malerni-

I d:1E��A�r�I:E�H�!�
PARTOS - CIRURGIA

CLtNICA GERAL
Ondas curtas - Eletro-

coagulação.
Consultório: - Rio Victaz

Meireles, 24 - das 4 às 6 tis.

Residência: Rua Santos

Saraiva, 470 _ Estreito.
Fones: 23-22 e 63-67.

QubgtitUQ� ,

�e_y���(�--
POR �

�:-lr---LENTES DE

��;J----CONTATO
IM

Bd- I� '11 f:.a�
ESTADO DE SANTA CATA- iusencra alegada com a pu-

RINA cücacão dos editos; Conslde-
JUIZO DE DIREITO DA VA- -ando o mais que dos autos
RA DA FAMILIA E SUCES-- consta julgo provada a au-

SOES sêncta de Bernardo Sch-
EDITAL DE PUBLICA- ramm ospôso da requerente
ÇAO DE SENTENÇA � nomeio curadora está para
DE ABERTURA DE cs efeitos de direito. Expe
SUCESSAO PROV!Sõ- cam-se editais de noticia
RIA DE BERNARDO desta cecreracêc .e deferi
SCHRAMM mente da curadoria com cí
O Doutor Oswaldo tacão do ausente e rnteres
Arêas Horn, Juiz de sedes na sucessão com o

Direito da Vara da prazo de 6 meses. Inscreva
Famllla e Sucessões da se esta no cartório do regls
comarca de F10rlanó- trc civil nos têrmos dos ar

polis, Estado de Santa tígoa 100 e 105 da lei respec
Catarina, na forma da tiva certificando o escrivão
Lei, etc.. os demais itens necessários

FAZ SABER aos que o pre- B referidos no artigo citado
se.-.te edital virem ou dêle 105. Decorrido o prazo para
conhecimento tIverem (ex_ recurso proceda a meeira ao

pedidos nos autos n.O 731, inventário e partilha como

registrado à,s !Is. 25, do li-iI se o ausente fôsse falecido.
vro n.o 4, de Sucessão Pro- P. R. I. Florianópolis, 12 dE;

�i�;r��:�c��� êS:��:=.t:: �;��çod�e ;.;6��:�i:s�e ��-
requerido Bernardo Sch-', clydes de Cerqueira Cintra.

ramm, que se processa pe- �
rante êste Juizo de Direito A flm de produzir a referida

I�e����IOq�: ���íl!:n:e!:� ���:�:��t::.u�o�e:!��sose l:�
deste Juizo, em seguida artigo 471 do Código Civil,
transcrita, que produzirá e para que chegue ao conhe
seus devidos e legais efeitos cimento dos interessados e

seis (6) �êses depois da ninguém possa alegar co·

publicação do present.e ed!- nhecimenta, digo, ignorân
tal que será afixado na sé- cia, mandou expedir o pre
de dêste Juizo, no lugar de sente edital, na forma da lei.
costume, e, por cópIa, pu- Dado e passado nesta cidade
bllcado no "Diário Oficial do de Florianópolis, aos vinte e

Estado", na forma da lei, três dias do mês de março
foi determinada a sucessão do ano de um mil novecen·

pr(}\'isória de BERNARDO tos e sessenta e um (23/31
SCHRAMM. "Vistos êstes au· 1961). Eu, ...
tos dêles consta que Aninha , Escrevente Jura-

��ens�e��::::ers��� r��:: :��::i e

oass�:��at:�, A D V O G A D O
ração de ausência de seu Julio Campos ,

maridll Bernardo Schramm. :s��::�õ��. v:r�::d;iaz:�� Ed, Zahia, 2.0 Andar - Telefone, 2248
lografur, o conferí, subscre-

�
-

vi e assino. r,O-�\ç.,.. I
A L U G A S E\�

\
.

AhlO'.a-'e o'Umo .-partament: com sala. 2 dormitórios.OSWALDO ARtAS HORN
/ jt@l2i!Jiij .

JUizF:!i1��re�tos�:e:::: da L�����=� ���i���: �����;-s: �re:U�O�e;l�:qU�r��\��O �. ��� �a�:r��

(UNtCA SANTA CATARINA
Clinica Geral

C_ E. VIÉGAS ORLE

MAIO, "MES DAS
MAES", MES DE MARIA
SANTI'SSIMA, A QUE
FOI MAE VIRGEM E A
MAIS PURA_

ESTA COLUNA LEM.
BRA A TODAS AS
MÃES, PRESTEM SIM...

PLES HOMENAGEM, RE_
ZANDO TODOS OS DIAS
O TERÇO_

lOTE

CIRURGIÃO-DENTISTA
Preparo de cavidades pela alta velocidade.

BORDEN AIROTOR S. 5, WHITE
Radiologia Dentária

I ClRURGIA E PRóTHSE nUCO-FACIAL
('()II�ultório; Rua Jerônimo Coelho 16 _ l0 andar

Fone 2225
ExclUSivamente com hora� marcadas.

DIA
Programa dó mês de Maio
7-

DiscO Dance com orquestra
DIA 11-

Grande "shaw" da famosa orqt1estra "Os Jockrs"
DIA 13 - t

Baile do Bisturi, com a orquestra de Norberto Baldaut
DIA 14-

Disco Dance com orquestra.
DIA 27-

�r��1:g:�0�:;ere����l���I:t���i�:I�;��enses,_ oferecido
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;DOMIRCO A TERCEIRA REGA!;A "ANIMAÇÃ41" - Será no próximo domingo a disputa da terceira regata"Ani mação" promovida pela Fede-j
-, ração Aquática de Santa Catarina e destinada como as anteriores e as que serão efetuadas todos os meses no primeiro domingo a intensificar o preparo'
'das guarnições que, mediante .selecionamento minucioso, irão representar o nosso Estado no Campeonato Brasileiro de Remo. Para tanto, Aldo Luz,'
'Martinelli e Riachuelo treinam com assiduidade, visando, lambém .. a Regata Internacional do primeiro, a afetuar-se no dia 28 dêsle, na baía sul. Nas:
:duas primeiras regatas coube ao Marlinelli vencer maior número de páreos. Conseguirá o rubro-negro o terceiro triunfo -consecutívo? Vamos aguardar..

T6����rnmTI��U_U .-:���,-�
A Confed�ação Brasileira de Desportos acaba de
marcar as datas para as realizações das pelejas do
campeonato brasileiro. Santa Catarina jogará no dia
23 de dezembro contra ti Paraná. Extranh.amos a prln
cípio que o prélio seja efetuado naquela data já que
cairá num sábado. Talvez a C.RD. com o pensamento
voltado para a véspera de Natal, resolveu mesmo de ...

terminar o dia 23 para a realização da peleja. Que a

FCF conhecendo a data, trate tudo com antecedência
pois em 1961 Paraná e Rio Grande do Sul, além de
São Paulo que é finalista, se apresentarão com sem

selecionados que possam exprimir o valor e a quali..
dade de seu futebol. Para o escréte catarinense, obra ...

sileiro de futebol, marcado para dezembro, será muito
mais difícil e diferente daquele que participamos com

�G!'TjJJO" O JU.lIJ JJTIOO DlOlO D. I. 0.11''''"

BOSA NET.o EUFÓRICO:'

'AMAURltinha' Eondi�ões para quebrar
O Re·(orda- Mundl·a'" �:,��:vaac:��,���:, '��:

.., .� ��Sco�t�e�e!o��:o.s:
MAN.IFESTA�SE o GRANDE ANIMADOR DO CíCLISMO ClTARINENSE SÕBRE o !� :�!él�:Pol�::;Ol��;��e��t�
FEITO-nOJOVtM'lED-A'IADOR,CONTERRÃNEO t :�:�;�ne;�c���ai�;",:,emp��

Terminada a prova de dendo, ter batido o record

Amauri Silveira, a reporte; mundial que é de 120 ho

gem esteve nas dependên- ras Suas condições atuais

cias do Corpo de Bombei; são melhores do que quan;

Prosseguindo em suas �ézinho; Guinho, Nilson"l do, .Ca'binho e Argentino. rcs, onde se encontrava' o do interrompemos a prova

grandes jornadas pela Var,.. Nestor (Dica), Mauro elOs corintianos formaram ciclista, recebendo massa" amertcr quando Amauri

zee, o E. C, CORINTIANS, Aquiles. .

! assim: Sidney; Alécio [Zé.. gens, devidamente ampa- contava com 36 horas. NC' ..

de Pantanal, colheu mais Na preliminar o E. C. ca), Côco e Tetê; $.oão e rado pelos diretores da te .. se que õ ciclista catarí

um triunfo ao empatar dOA Corinüans venceu por 4x1. Genésio; Osvaldo, Argen .. FAC. Rosa Neto, cuja t? .. 1 nense não tomou qualquer
mingo p. passado, com o Assinlaram para' o E. C. : tino, Tinha, Adailton e Ca.. refa deve-se louvar, nesta entorpecente com a finali.,
São Pedro F. C. em seu Coríntians: Tinha, Osval-j binho. oportunidade,

deixava_seI
dede de resistir a prova.

próprio gramado. Passados
_.

dominar pela satisfação e Sua façanha é uma glória
alguns minutos da peleja,

I MOACIR BARBOSA, TECNICO E pelo fato expressivo do jc; para os desportos catar-i-

�::;�-�:r�t�a�o���� e�� JOGADOR DO PAYSANDÚ
vem catarin�nse. Ao per.. nenses".

tava reeditando suas

atua-I Encontra-se em Brusque duplas funções de técnico e NA REGATA DOS BAGRINHOS, Ações an.t�riores, I?ermitindo o veterano jogador do se; jogador, visando o catnpec;
que Aülio e Anu entras; Iecíonados brasileiros e :a.. nato regional da tempere; EQUIPE "B" FOI A CAMPEÃ
sem, com facilidade dentro tuahnente vinculado ao da. Na manhã de domingo, I

A cem 3.743 antas.da are: e:n busca do goal Vasco da Gama
.. Trata-:se Apes,ar de nossos esfor.. foi realizada na baía sul, Eis os part�ipantes e asde aber-tura, o que conse, do arqueiro Moacir Barbo; ços ate o momento em que .

t t
. -

I
-

d
guiram por intermédio dt,

s� que está sen�o p�eten� redigíatr,Ios esta nota, não i�st��:�a;a�o�C::a-r:atI�a�r;:: I ��d:cr��oes a turma ven;

Anu. dido pelo Paisandú de consegurmos saber se as ba niada pelo Veleiros da Ilha. 1.0 lugar � NiwaldoCom o S. PEDRO F. C Brusque.
.

ses de contrato foram acer-, A regata Que foi denomina ..

' Hubner e José Martmsjogando um futebol mais Pensa assi� a diretoria tadas entre Barbosa e o da REGATA DOS BA"I
2 o lugar � Ney Hubnerobjetivo, termina a prime's, do clube alvi.. verde brus-, tradicional clube

cata:l"'l GRINHO� jeve duas tUI'- e Osvaldo Fernandes Filho

:�u�d: c40n� 01 ::�:c�dC; ;�:n��g:J�:r;�% acanhe,
j
nense .. mas a disputar, classifica- 3 lugar � Odmaldo 0_

P�R?ta;aCilnal volta o

p R._�xe�ce� R A S E
<la�e�:,o d� ;'�Pé"., d,.11

i�v:lra e Ademar Piles FI�

�I� :!l�;�Rs-:� -

casar com 1 fllhO�,"'U," para a:ug.: é�:. :U apar- i::!:��;;:�o�:,j:%e�::; �;vrI!�Fu{��::oso::� :
TOR, e com novas Instru-

temente pequeno. Tratar com Dr. Rui, telefone ,2693. de 4.584 pontos seguida da Alfredo Heilmann

b�'F���l;l, ��u���: AINDA O rEITO ESPETACULAB DO C O N S E L H O Ú T I L
zes corintianos puderam CICLISTA AMAURY SILVEIRA � A Rainha da, Bicicletas aconsêlha pintar e

����:�i����e�t��ad!ra��: Grande massa popular Florianópolis ;:as que só-. ;�o;'n�a:u�u�o����J:!� qundo se fizer necessário, pois

tensa alegria, pois nesta aguardava ccin geral in. mente agora teve a ehar-;
R'la CONSELHEIRq MAFRA, 154

fase notava-se aquele per. quietação o término da ce de demonstrar suas reais
_,

feito entrosamento entre prova de resistência cujo qualdades de resistência;
-

seus elementos e imensa personagem era o barriga, apsar de seu físico Iran ..

vontade de ganhar. E essa
verde Amauri Silveira. ,���uri conta com 21 ano"vontade de ganhar que Ie; Domingo, .alí na Praça

va os defensores' do E. C. Getóllo.Vargas, grande era e espera voltar a realizar

CORINTIANS -a marcar
o número de populares que outra prova desta natureza.

mais tres gols, conseguin- .desejavam levar seu abra·, agora- visando bater o re-..

do 'assim um brilhante em.
co e seu incentivo ao ci_ cord mundial que é de 12f

pate frente ao seu 'valara- �lista ilhéu, através de pal- horas

s.o adversário por 4 tentos. máS consagradoras. Neste breve regish:o, vai
Assinalaram para o E. C, Na verdade o ás do pe.. aqui o nosso abraço de ip._

CORINTIANS. Pedro 2, dai, cumpriu com o prom('_ centivo 130 bravo despor..

Aquiles e Gerty. Para o :.:C�l� c::��;::n����a s�a: fuSt� cc�:::;!n�nt�m��e en�:u�
,

��ON��RO: Anú, Atí_
ore bicicléta, em todo (\ tra o sono, soube conqui�..

;���!r���c:'::�:(:':it ::������ :;::��o������ �::��;:i�;:-�:::�l�
Pedro e Gerty; Sidney e �eê:�t!���:o;�:r:s,urufe:!� �i�l:�r:::r:s:� F��i�:l��
Dr. Hélio Peixoto feita tiveram seus record� Pinto IWsa, diretor de ci�

... batidos pelo catarinense clismo da entidade, cura

Advogado Amauri. ��:f�u:��:se d�a��rp�é��
����i�;,o37 -=- l�u:n::;i� Nada menos do que 106 Bombeiros que foram in�

Sala 4. ,,�J!. horas e 55 minutos, Amau .. cansáveis para que Amau ..

Residência _ Alameda
l ri pedalou ininterrupta... :�:r��:is:� ��To�iS\;:ve:��'

�::tl�� ��n�e;�l!�n� �:;;.a �:��, ��:=n:ar����: d�� porém lamentar a falta de
véras impressionante. apôio do público no seto1'

MADEIRAS PARA �-' porém, alcançou o seu ob ... financeiro, fato único que.(l
'\ -:_'ONSTRUCÃO jetivo para sua glóril3' e sa.. pedalista reclamava e com

IRMAOC; BITENCOURT tisfação de todos os cata. jUstiça. Zuluaga e Feman.
( ..... \ a" o A" Ó l'illenses que assim podem dez, dois estr(!p.geiros ga ..

���IIO
DAMJf.N'

_j:�e:g���:t:O.n�:i:�od:�e ���;�r;: !�;e�-�at����:n:: �
- BRASlt;"V.&NCE1'-::CnçA : .,�, �,l�oe ;:�:�r:ct� ;::!�o�

u O S V A ('O O C R U Z
"

'

o d.,oo,ti,ta contmânen.
OpOi'tullamente, voltare..
mos .<'! focalizai· tal assunto.

L C. CORINIIANS �4 X SAO PfOHU' 4

gr�;l:i�:�o�a���:a'��ou: I ��s::fà�iti�c:.u�,?,mpo�s t��
Paraguai vencia por dois mau cinco triunfos CanSE'...

a zéro, a seleção brasileira cutivos. Formou assim o

conseguiu ante�ontem bani. selecionado organiz-ado por
ta vitória sôbre o ".onze' Z�zé Moreü·a. Gilmar; De
paraguaio, nos domínios Sordi (Jair Marinho), Be4',..--------''-I
dos "gua:ranís'" pelo es......lini e Nilton Santos; Zito
Core de três a dois, sendo e Calvete; Garrincha, Didi,
seus tentos o�tidos por Quaren'1u1ha (Amarildo),
Coutinho (2) e Pepe. Com Coutinho (! Pepe.
êste triunfo, o Brasil ficou

GOSTA DE CAFÉ?
ENTÃO PEÇA IÍAF� Z.TO

-.-

�x�x�x�x�

Aí está o resultado de uma administração bem feita e

organizada. O Metropol modesta equipe do interior
catat-inense. é a grande "vedete" do 'futebol barriga ..

verde. Seus diretores primam por seus atos. Reconbe.,
cendo que uma equipe sem "astros" não pode figurar
na lista das grandes equipes do futebol catarinense,
trataram com carinho do problema. Contrataram j�
gadores de categoria e o cartaz da equipe subiu quo
nem foguete russo." Conseguiu 13' classificação de sua

zona, ccntinuando a' subir de produção. O clube pre,
cisou de "retoques" e êles foram atacados de pronto
As rendas davam para suprir os débitos e era o que
bastava. Integrou a série de qlubes que partiu para a

���:�c��t ;;n�-:::::ils' �o�:�!:��I:�P�!:��� ::;!�:
tativa: Campeão. Não precisou de protestos para al..

cançar o título. Bastou um bom planejamenlo, SE'..

guído a risca e antes de tudo magnificamente estuda,
do, mas sem segrêdo. O Metropol adquiriu o passa ..

porte pare a fama, como também os russos estão absc;
lutos na conquista do espaço. Nossos parabéns aos di ...
retores do clube de Crtciuma, pois seus esforços e de ...

dícação refletiram na produção da equipe. E' um
exemplo que exige apenas abnegação da diretoria e

um pouco. de ousadia, no setor de contratações. Que o

Metropol continue a dar alegrias mil à sua númerosa
e entusiástica torcida.

�x-x-x�.x�_ -..

Está sendo montada 13· máqUina Rotoplana, adquirida
pela direção de O ESTADO. Novos horizontes se des ..

cortinam para a imprensa cetarínense e especiahnen;
te a men-opolltana. Nós, que estamos ligados à vida
deste diário que faz parte do patrimônio da cidade,
sentímc .. nos satisfeitos e contaminadcs por uma ale ..

gria incomum. Par-ticularmente, a página esportiva
ganhará nova feição, com, matéria do momento, posst
bilitando assim aos desportistas 'acompanharem os des ..

portos no Estado e no País, através da página sob o

comando do veterano PEDRO PAULO MACHADO.
Assim sendo, nosso plano de ação traçado a algum

'�:��' �o:;�tcs:rle��::u�:�o�el��r:n��sC���niS;�e����::
do. Vamos aguardar a inauguração da nova e moder.,

'l'\ta máquina que dará ao O ESTADO possibilidades
de ombrear�se aos grandes jornais espalhados pelo
-nosso imenso BrasiL

MAURY BORGES
'--------- ------_

JOGO TERMINA! COM UMA DAS EnUl·
.,." PES APRESENTANDO MENOS DE

SETE JOGADORES

co!��ic������e�ç�oC��1 �S::���Qu�n{�g�o i:���aJ,�;
ricca de Football que a da partida, deverá ser se..

FIFA sôbre a Regra 111 guido o regulamento das
(número de jOgladores) o- entidades, mas parece' ló_
Pinando da seguinte ma.. gico que deve ser consioe-..
neira:

' Um jôgo não -PC. rado perdedor o team que
derá ser considerado regc... ficar reduzido a menos de
lar se há menos de sete sete jogadores e no caso,de

- Assim, quando um quadro isso acontecer às duas
ficar_red'tizido a seis j0.. equipes, ambas deverão
gadores o árbitrp deverá. p�rder os pontos do jogo".

>�.
MO ç O (AS)

". .1

,

I
Precisamos, que sejam desembaraçadas de boa

.9aparên7�a, J?a�'a trabalharem em .venda� de' categoria
� ArtIgo umco, de grande aceitação. Salário iniciHI

:.J crS 10.000,00.
.

j

r, :VisilE'.'1oS e, lhe demonstraremos, tratar cf sr.
i David- � das 8 as 12 horas � R Trajano 4 Hotel
Mejestic.

'

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Se!t.llndo LI evolução moderna Odontolôgica, V, S.
I'oucrâ dispor de uma Clínica Dentária capaz de lhe pro'
porrionar um tratttmento inteiramente indoJ.or e efi·

.

,."..... iente.
PI'�paI'O de cnvidadc� pe!a'Alla Velocidade, 300.000

J'otnçóes por minuto. _

Dr. Nildo W. Sell - Consultório modernamente in:,;'
talado à Rua Vitor MeirellcB n. 24 - térreo _ Fone ...._

.254ó, - Atende diariamente com horas mel'CadRs.
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C.A. dá Faculdade de Ciência-s Econômicas:
aumento absurdo e desumano

MANIFESTO

o CENl'RO ACAD:mMICO
JOSÉ BOITEUX DA FA
CULDADE DE CIENCIAS
ECONôMICAS DE SANTA
CATARINA juntando-se

às manifestações de desa
provação referentes ao ab
Surdo e desumano aumen
to de 30% concedido às
emprêsas de transportes
coletivos da Capital por
uma Comissão Municipal
para assuntos execuüvoe,

Celso Ramos Inaugura Usina
Hidroelélrica de Luis Alves

o Governador Celso Ra

mos, acompanhado de co

mitiva, esteve sábado, dia
29 próximo passado, em

Luiz Alves, onde inaugurou
_fi, Usina Hidroeletrlca que
fornecerá' imergia para a

quela região e que era uma

velha aspiração da labo
riosa gente daquele prós
pero município.
Além do Governador e

comitiva, de autoridades
locais e de granàe massa

popular, estiveram presen
tes ia c.erimonia comitivas
de personalidades dos mu:
nicipios vizinhos de Uajal
e Ilhota compostas dos
Srs. Eduardo Solon Can-

��g�o P{il����i, p��sfà:�at!;
da Câmara Municipal de

ltaJai, Paulo Bauer, ex

prefeito de Itajai, LHo
Seara, ex-prefeito de Ita
jai, José Keller, Prefeito
de Ilhota, Nilton Kuker,
vereador em ItaJaí, Arno
Cug'ner, verador em Itajai,
Arquimedes Dauer, Dele

gado de Policia em Itajai,
Dep. Bahia Blttencourt,
Milton Ribeiro da Luz, ve-

reador em ltajai, e ainda
Dr. Julio zacrcenr, Presi
dente da CELESC, Dr.
Paulo de FreitaS Melro,
Presidente da CEE.

A comissãet de festejos,
composta do Prefeito Gul
lhenne Schwancke, Presi·
dente da Câmara Munici
pal CatIos Schmidt, verea
dores Rodolfo Francisco de
Souza Filho, Lio Ogê Oaya,
e mais os senhores Adolfo
Clal'indo Leonardo Mar
thendal, 'Hereílio Machado,
Walmor Antero da Silva e
Orlando Olinger, tudo fez
para Que a inauguração se
transformasse num acon
tecimento. Estiveram tam
bém presentes os vereado·
res de Luiz Alves Leopaldo
Schopping, VUlbaldo By
!ard e Otto Fruck.
A Usina serã administra

da por uma comissão
composta dos seguintes
membros: Prefeito Gui
lherme Schwancke, Adolfo,
Lia Ogê Gaya, Carlos Sch·
midt, Rodolfo Francisco de
Souza Filho e Adolfo Do
mingos Goedner.

Busca-pés

vem pelo presente, mani- nópolía sua disposição, em
testar-se contrario ao aU- pregando tôdas as normas
mento concedido, sclldari- legais ao seu alcance, de
sande-se com o Movlmen- tudo fazer para que estas
to Estudantil-Operário e emprêsas não consigam
afirmar ao povo de Florla- aumento superior a 10%.

Florianópolis, 4 de maio
de 1961.
Waldir Veloso da Silva

Presidente
-

Márcio Pinto da Luz
Secretário

RESULTADOS OBJETIVOS DA REUNIÃO DE
GOVERNADORES COM O PRESIDENTE

nópous: Cr$ 6.000.000,00.
Vil pela Campanha Na

cional de Material de En-

(Cont. da 1.a pág.) •

res destinados à zona ru

ral, visando à elevação do
nivel cultural e profissio
nal das diplomadas pelos
Cursos normais Regionais

�afri���spa��a �I���enta
5) aprovettamentc dos

prédios das zecotee Nor
mais Rurais de Crlclúma e

Joaçaba completando-se
as construções, já em fase
de acabamento, e redesu
nando-se os prédios, tendo
em vista as necessidades
da região: Cr$ 2,000.000,00;
6) construção, em 1961,

de 600 salas de aulas para
40 alunos cada, ao custo
médio de Cr, 110.000,00:
Cr$ 66.000.000,00;
7) construção, em 1962,

ôe uma Escola Normal de
2.0 Ciclo: Cr$ 10.000.000,00;
8) Centro Regional de

Estudos Pedagógicos: Cr$
6.000.000,00, em 1962, e, se

possível, em 1961;

Na consagradora Ihomt..
nagem que 09 (amigos,
admiradores e correligi�.
'I1árioo 'do sr. VidaI Rt...
mo.� J1ínior lhe prestl...

ram, €"))1 Lajes, uo dia !,l'
de maio - data do Se1L

natdlicio '_ o Prof. A1-
geu FUT'tado, orador ot�.

dal da comissão p1'01IU..
tora, sob aplamos v�.

brantes, proferiu JIS ,tJc...
lavras abaixo publicadas,

91 construção de uma

Escola Normal Feminina,
em regime de Internato,
para menores abandona
das, atendendo a todo o

Estado' Cr$ 20.000.000,00; e

10) estudo da possibili
dade da contribuição, em

�����o :rl���i�aac�O��ln��
Estadual do Ensino Primá
rio, para manutenção de
escolas primárias e nor

mais: ora 2.000.000,00.
IV) pela Diretoria do

Ensino Secundário:
Concessão do auxílio de

CrS 1.200.000,00, para o

equipamento de 4 (quatro)
Ginãsios Estaduais. (Este
auxílio deverá correr à
conta do Fundo Nacional
de Eilsino W.Lêdlo).
-V) pela Campanha de

Erradicacão do Analfabe·
tismo:

.

t
Estabelecimento da cam

panha de erradicação do
analfabetismo em morta-

sino:

Intensificação da distri
buição de cadernos escola
res, lápís, dicionários.. Atl.as
de Geografia e de Híetórla,
E demais material escolar.
Este material ,ao prêço de

custo, deverá ser dlstrlbui
do, com preferência a)JS?
luta, aos filhos de opera
rios e a estudantes pobres.
VII) pela CamPanha Na

cional de Merenda Escolar:

Ampllaçã� da merenda
escolar para 200.000 unida
dades, efetuando-se sub
convênios com os Municí
pios.

Aproveito a oportunida
de para reiterar a Vossa
Excelência cordiais pro
Les1.0S de estima e conside
ração,

(Ass.) BríOido Tinoco

Perfil
de
um

lidet
que valem <como perfil de O Prof; Argeu. Furwdo
um autêntico lider: discursando

EMa homenageIJll 'é ditada pelo coração, obedece aos impulsos doafeto e, pm' isso, é tão afetiva e tãq fraterna. j

.

t; pl'estada a 1tm .h�e-rn I-lespidq de qtutlquer ca'rgo �m fUnção\�bltca. Jless1!'ma, como â evidente, cfvalôl- e 0imérita de uma. pe'l"m:malidadelo 1:econhec'lmento e"'(l gratidifu de 1J:1i1.titos;�ao concid.adão que) !por cêrm 'd'edou 11Lst'ros, desde .0 verdor dos anos, sacrifica-nido (JS 111eZ1wres d'ias 'de
sua �(Jc1dade, época em que seduzem. as grandes metrópoles, p�eferiu aq1líconVtVer conosco, engtlfl'l1decendo a nossa ten'a e enobrecendo a nossa
gente.

Vidal, meus senhores, ot! bem o l'epres€'ntante de'ssíli esti1'pe eLe quea �leba catarine�e t�nto se Ufana" cu.jo a�dor cívico e amo" à: causa p�bhca, foram e t.em $ldo a constante 'de suas vidas.
Vidal deixou o Poder público C01l1!O nêÍe ingl·essou ... e Laje"s, comode

. olltra� feitas, proclama e afirma: tM'"issãp . cumprida, c01�ncÍ4 tranl
qutla, maos e bolsos vazios, eabeça e'l'guida! .

Senhores, esta inewrnbência que nU! foi conferida, a de sauda-r a
Vida.l, em nome dos amigos ide 'Vidal. ê gra:� ao meu espirito e ao meU
coração. Considerc..-IL desvanecedo-ra disti�ão ao modesto correligionário
que sem outros méritos, ufancJIIse; apenas de vi'" acompa.?1Ihando.� Vidal RcJII
mos J-únior em sua peregrinação Jldlítickt, áesd� o, imcio de sua abnegada,despretert..'iosa, correta e vitoriosa jornada na vida ,pública. -

\.,
E, com que descortínio, com que !aCUidade, com, que ellel'gia com

que. bravura e.com qu.e serenidade, 'I1as- horas � 1n.QJnentos precisos.. tdrn.,êlesabIdo �onduztT, a n�ssa terra, os seus amigos, ,os seUs c07Teligionários, j�sua grez, em jornddas cívicas, a memoráveis e 'gloriosos destinos.
.

_

Né/tte dia festivo, em qUE!' ps amigos de Vldal, dentro em poucotev41·lhe.a.io o seu abraço, co'm. efusão .d'alma, 7W dia de !seu. nataUció, f(...
çamos como nos fastos da história antiga. se procedia '(.'Om os 'her6ico,ç d/K...diadores da velha Roma e da. antib(a Grécia: Co'oqll.emos sôbre Ia s�uJ,
fronte, embora simbólicamente, u-ma corôa de lou.ros, Ele é digno do
galardão Idos vitoriosos.

.

Desnecessário .seria pretend€1 •.>e aquí tl"4�r o peria de nosso he..
menagead-o. Lajes o conhece, .. e como o conltece! Vidal está no seu coração.Se, porventu.ra, perguntasse algUém o po-rqlLe do prestígio, da am,.
zade e da ilimitada confiança que nêl.e depositam os seus cO'l1jterãneos
não exifarfamos. em responder, sintetisando: .

Pelo m.uito que -realizou a sua administração, tudo dando de lsí, em

situação muitas vêzes adversas, para transformar ,estial terra, privilegiadi!pela sua exuberante natur�, em grande cidade em próspero ?Jlttnicípio,
sem ;amais fazer alarme de tantas ,e tão notáveis realizações.

Pela Stta capaciclakle de comando sem autor,ismo e sem ja.'IJlais a'!'
pirar Ol�tros postos, sendo ao lado de seus c011wndddos, bs Se1t.S amigos,
na terra. nata.l assistil�s la.d-o a lado., : \

Pe10 seu grande e magnânim.o coração, onde não há agasalho �mdgoas c ressentim,entos, onde nãio se abriga1n rancores ou malquerê1'!ças.
Pela sua energia, desassombro e destemor '11(1. l1tta, 11,1'l1 h ora

exata e no m01lwnto preciso. '

Pelo set� .valô7· pessonl, infatigável e incl.o?·mido, .�efnp1'e l1a va1�.
guard.a, -na linha de fre'l1te &s nlOvimentos cívicos desta '1j:eM'a.

Pela sua bravura tantas vêzes demonstradal. 1
Pela sua dignidade calma, Cessada a lutla:, a vit6rm 011. a derrota o

encontram sempre tranquilo e sereno, sem os temores da vindita ou os
prop6S11oS da vingança.

'

Porque é magn4.nimo. Ensa.rilhadas as armas, esst�ece o frag01· .das
batalhas, é amigo de todos, como a dizer:,.1 , r

- Não/se fala mais disso!
Pela sua coragem pessoal, ta'ntas vêzes posta à. provtr.. Nunca o i1r�.

presstona-ram as iras dos pdde7iosos ou os arreganhos de. leões de tapetes.
Senhores, sob umJ aspecto, que friso, iClo sua. personalidade se. agiganta

se alteia e se transfigura: é quando percebe êle, estar um amigo, 'Um

r.oM·eligl0n4no sob coaçiio, menosprezado, maltratado e pC1'segUido. Aí se

ftiz sentir todo o vigor de sua forte perscmalidcJde� de S1ut energia e de
sef' g-ra'l1de coração, pela permanente e in.dormida assjst�

da, est(!ja onde estiver' Üf amigo vfliperMiado.
Eis, ?neus sellhol'es, a ?tlZão dessa homenagem. que a Vidal Ramos

Jtíniol'" vE!m de prestar os setlS: ,amigos, cOT1'eligionários e adm,irado-res. j
Ela obedece aos üllP1Llsos do afet.o, �orª-tle VidaL 4. soblfetudo, a1ll.igo

de Se1JS (/migos. '

t,
Es.çe () seu 111.[li01· mél'ito li'. o nosso maiOl' gal:arrlüol

" ..

Querer passar por vítima é o papel qVe a oposi..
ção catarmense pretende.

No govêrno, !Cintes de derrotada, vota contra au ..

mentos e vantagens ao funcionalismo e ao magisté
rio, sob a alegação de 9,ue o Estado não tem condições
financeiras para arcar com iaS despesas.

Derrotada, concede os aumentos e as vanta ..

gens, mas não dá os meios para pagá.. los.
Nomeia dezenas de senteoos de funcionários,

mas lhes esconde o que () Secretário da Fazenda dei.
xou confessado num bilhete: que, em fevereiro, êles,
sem garantias, seriam demitidos com, tôda a certeza_
Quando chega> fevereiro e aeontece a certeza das
exonerações previstas e fatais - porque não deixa.
ram recursos orçamentários para pagar os -nomeados
- 'gritam que está havendo perseguição!

Ainda lagol'a, desrespeitando a memória do_
saudoso dr. João CoIlin, que tantas vitórias lhes
garantiu, acusam o Prefeito de Joinville de negar-se
a conceder um logradouro públieo para a localizacão
da estát.ua àquele ilustre joinvillense.

�

As suas explorações, nesse sentido, foram de
logo pulvorizadas pelo Prefeifo Fallggater, em nota
oficial do seu gabinete: até o presente momento
ninguém lhe solicitara designação para o fim especifi_
cado.

. t
De mentira em mentira, engolindo..as diàl'iamente.

tocam para a frente a il'responsabilichade e a licencio
sidade com que estão desmoralizando as gloriosas tra
dições do Partido do Brigadeiro.

Ontem, no govêrno, provaram que não estavam
preparados para o exercício do Poder; hoje, na 0}X'_
sição, demonstram .. se incapazes de exercê..-Ia com o

espírito pt.'lblico que a democracia, exige.
-"E, 1'01' i�m, ('sUie.se rlcabanao na Planície {�omo

se acabaram na mont·anha.

O aumC1tto mas passage1hS: das empresas de
transporte cdletivo, concedido pela Comissão Munici

pal para Assuntos ExecUtivos, !em rC'U'I1ião Ihavida. em
28 de. abri[, veio como uma. "bom,bd" 'pdm a 'Popll.lação,
tendo a classe 'estu.dantit criddo um ,movimento (MC
VIMENTO OPERARIO-ESTUDANTIL) para cOJ71lll

bater a medida. O Cene-c Acadêmico ·da Faculdade
de Ciências Econômicas, nêsre sentido, distribuiu à

Imprensar da Capital "�tm Mamfeste, onde 'expressa
suu solidariedade ao Movimento afi-rmarido que o

(mmento além :de (l!bsu1'da é desumanoJ �erminando por
dizer que emq}l'egarói tôdas as normas legais co seu- a�·

ccnce, de 't1tdo jazer para que as .empresas benefiC'i(o,
das não consigam aumento superior Ia 10 '%.
Como se sabe, a proposta tem, .dirigiu apêln ao sr.

de um aumento de 10% Prefeito MuniCipal, onde
somente, roí apresentada diz que o aumen� apre
pelo Representante da 80- vado (30%) vira afet�E
cledade Pró-Desenvolvi- consideravelmente o ra
mente do' Estreito, sr. dr. precãEio orçamento da po
'rnauea Brognolli e aceita pulaçân que se serve dos

pelos' srs. Domingos êugus- aludidos coletivos e n;ul
to Gaio, representante dos especialme�te. do tuncío

Estudante.", Flávio Alberto nallsmo publico.
de Amorim, representante O �ESTO do Cen

da Imprensa e Orlando tro Academi�o .

da Facu!
Osório Faria, representan- dade c:te Clencl.as Econo
te dos Trabalhadores. A mtcas e o segumte:
proposta não prevaleceu
em virtude de a maioria
\Dr. Eugênio Trompowskl
Taulois Filho, magistrado,
Florlsbela Campos, Dona
ce Casa, Haroldo Pesst,
Funcionário Público, Ha
roldo pederneirgs, Enge
nneíro Civil, Barão von

vangenheim, Industrial)
votar favoravelmente a um

aumento de 30%. (A em

presa havia pedido 40%).
A Associação dos Servi

dores Públicos de Santa
Catarina, em data de on-

,celso. aos brusquenses: "Não obs
lanle o Prefeito de Brusque ler sido
eleilo por um partido conlrário ao

queime elegeu ,e apoia, nem,por isso
deixarei de auscullar e alender as

reivindicações do Município"

� Dia do 'lra�al�o em 8rus�ue
o Governador Celso Ramos participa da
festa dos trabalhadores brusquenses. Dis

curso do dr. Guilherme Renaux - Pre
sidente do F. J. E. S. C.

As comemorações do dia do Trabalho, em Brus
que revestíramcse, êste ano, do máximo brtlhenttsmc,
corr a ,presença do Governador Celso Ramos ao

churrasco de confraternização da classe trebelhadore,
que foi servido no Dia 1.0 de Maio aos operários e

suas famílias no C, E. Paisandú. \
Procedente de Blumenáu onde participou do

Congresso Sindicel alí realizado, o Governador Celso
Ramos, acompanhado de sua espôsa, D· Edite Gama

Ramos, chegou a Brusque precisamente ao meio

dia.

De sua caravana faziam
parte o Delegado do .MI
nistério do Trabalho sr.

Moacir Mesquita, os depu
tados Walter Roussenq,
Secretário do Trabalho,
Altlr Weber de Melo, 2°
secretãno da Assembléia e

Sebastião Neves, Iider da
UDN, além de outras au
toridades e dirigentes sin
dicais de vários munrct
pios do Estado.
Antes do Início da cnnr

rascada houve uma ex

cresstva cerímonía cívica,
ira qual falaram vários
oradores.

naux, cujo discurso publi
camos adiante e, final
mente, o preclaro governa
dor Celso Ramos.

Causou a melhor ím
pressão o discurso do Chefe
do Poder Executivo esta
dual, calando fundo no

coração dos bnisquenses as
palavras do Governador
Celso Ramos quando afir
mou - que. não obstante
o Prefeito de Bntsque ter
sido eleito por um partido
contrário ao que o elege", e
apoia, nem por isso deixa
rá de auscultar' e atender
as justas reivindicações
do Município, podendo o

povo desta terro, e seu
ilustre Prefeito confiarem
no seu desejo sincero de
lazer uma administração
que atenda, por igual, os
interesses e os recla.mos de
loáas as popUlações cata
rtnenses que trabalham e

produzem para m a i o r
grandeza de Santa Cata.
rina e do Brasil.

Publicamos a seguír o
discurso do Presidente da
Federação das Indústrias
de Santa Oatartna, dr.
Guilherme Renaux, profe
rido nas comemorações do
dia. do Trabalho, em Blti
menau:

(Cont. na 5,a pág.)

-

SãUdando a laboriosa
classe dos trabalhadores
de Brusque discursaram: o

dr. Moacir Mesquita Dele
gado do Ministério do 'rre-

���, �esli��?ÇOã� �� ���
monia existente entre ca

pital e trabalho nesta par
te do Brasil; o sr. Fohi Ta
vares, Presidente do Sin
dicato dOS Trabalhadores
de Brusque: o Preretto Cy
l'Õ Gevaerd, que não escon
deu sua confiança no -gc
vêmo do sr. Celso Ramos,
Imbuído como está de ser
vir com justiça e lealdade
a terra e o povo catari
nense; o dr. Guilherme Re-

Assembléia Legislatiya do Eslado de
Sanla (atarina
EDITAL

De ordem do Exmo. SEnhor 1.° SeCl'etário da
Mesa desta Assembléia Legislativa, levo ao conheci__
mento de quem interessar possa qUe a Diretoria de
Contabilidade dêste Poder, está �utorizada a prOCeder
o levantamento,' para oporhma liquidãção, de todo o
débito da Assembléia Legislativa, referente ao cor...
rente exercício.

A�sim sendo, convido os possíveis credores, porfornecu'!lentos ou serviços prestados à esta Assem...

bléia, para no prazo: improrrogij,vel de seis dias, i!IJ con..,
tal' da data da publicação dêste Edital, apresentarem
suas contas .a Diretoria Geral, para o d�vido proces,.,
sarnento.
DIRETORIA GERAL DA SmCRETARIA' DA AS..

:��Ei�61�EGISLATrVA, em Florianópolis, 4 de.
Oswaldd Henl-iq1�e cte Carvall!o Ramos

DIRETOR GERAL

Loteria do fslado de Sanla Catarina
. I H OJ�. ,

OITOCENTOS MIL CRUZEIROS

Quando o Pl'esidente Jânio QuadT,os De..

meou o sr. Paulo KlOnder Bornhausen para pre...

sidente do Instituto do Pinho muita gente não
escondeu sUa decepção. Que o cargo fôsse dado
a um udenista catarinense, estaVlaJ certo. Mas
o indicado não era o nomeado.

O resultado ai está: perseguição aos funcio-.
nários que não sejam do seu partido ou do seu

grupo econômico e proteção aos interêsses dos
seus interêsses.

A denúncia que publicqmos nesta edição
não; surpreende ningUém. Era espetada e fatal

. Cabe, assim, à má escôlha do Presidente
aquele aparte cada vêz mais popular:

- Nessa bobeou feio, Presidente!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


