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Oual�uer rro�lema Mere_cerá To�a AteD�ão
Fala a "Olstado" o Com. Rizzo Soa res· : I ,

rreleito majorou �assalens: �8S 1,�1
t a seguinte a integra do Florianópolis; sõbre o preço vigente das média de catorze por cento

Decreto do SI" Prefeito Mu- CONSIDERANDO que a ins- passagens; (14%)", sem o luconvenlen

nicipnl majorando os pre- trução n.c 204, da SUMOC, CONSIDERANDO Que na te do aumento percentual
cos das passagens dos cote- de fato onerou sooremaner-" reunião da Comissão para fixo para cada linha Ou

ftvos: ra o preço do petróleo e de Assuntos do Executivo, ere- eeccão, pl'ejudicial aos usué
DECRETO N. 128 seus derivados, maior fonte tuada em 5 de maio cor- rios de linhas de percurso

O Prefeito Municipal de de despesas das empresas rente, convocada por alto longo e de preço elevado;
:ii'lorinnópolis no uso de ce transportes coletivos; de seus membros, dos Quais' D E C R E T A Da Assembléia Legis ..

���s p���i��fÇ?:��raIC��!eri- �?:::����:n2s�U�t�s cg� (�c��r� à�'�u����af)��f���: ra��;' e� u� �:���rOm(��S lativa do Estado, assina.

2.533, de 13 de abril de. Executivo, em sessão rea- foi deliberado reabrir a 1,00) os preços de todas as do pejo primeiro secreté,
J .936, e Jizada no dia 28� abril, ôtscussão sõbre o aumento passagens daS linhas urna- rio da Casa deputado A ..

CONSIDERANDO o que foi do corrente ano por maio- tarifário concedido; nas e suburbanas das em- gostinho Mignoni. eecc-.

��quetl����s���:: e��fe�1!� �'��t���'J:I��e��mb:6ric�J!; faO�:��d��e��iã��eá n6�� f:����s ��n�;:�;o����s c�� beu o titular da Pasta da

que mantém linhas contra- anmento de tarifas, fixan- míssão Para Assuntos do letivos desta capital. Agricultura deputado' 'Ãt,;.
tunts com a PI'efelt�ra de do-o em trmte por cento Executivo, por maioria de Art. 2.° - As novas tart- . tília Fontana, o seguinte

votos. deliberou reduzir o ras passarão a vigorar na telegrama:

�u��:IU�O'tlf;:�á��g�o em lO� ��!��� s� ����J:�' �.�
CONS.lDERANDO que a co- contcàrío.

.

uüssãc para Assuntos do Florianópolis, 10 dê

rxecuttvo, órgão ccnsutüvo maio de 1.961

do Prefeito Municipal, Ii- VALDEMAR VIEIRA

xou, em duas sessões rea- Pretelto. Municipal
Iízadas, aumentos de 10% Assim sendo. desta data

- �J��iDERANDO que nas �� �::S�ge�Ss no;�.:sir�e�o:
diversas regiões do Pais ser os seguintes:
houve revisão tarifârla nos

transportes coletivos, ado
tando-se percentuais que
variam entre dez e sessen
la por cento;
CONSIDERANDO Que o 00'
\'erno Federal, lixando em

trinta por cento (30%) o
aumento da tarifas aero

vjária:;, estabeleceu um cri
tério normativo;
CONSlDERANDO que o au
mento de um cruzeiro (CtS
�,OO) no preço de cada ptts
sagem, em todas as linhas
c secções, representa, se

gu.ndo cálculos contabeis,
uma majoração percentual

De 11 a 29. de' julho Seminário de
Direito nesta Capital

Em entendimento havi- capital, no dia 17 de Julho Nada menos de dnquen-
do entre o Professor Dr. 'próXimo e termina"rá no )a serâ o número de par·
Flavio Suplicy de J.,acerda, dia 29 do mesmo mes. tlclpantes que aqui estu-

Magnifico Reitor da Unl- blte conclave q?e terá a darão o Direito comparado
versidade do Paraná, e o forl?a de Seminarlo,

.

reu- das duas repúblicas aml-
Serviço de Divulgação e nlra Protessores di:! �Iver-. gas: o Brasil e os Estados
Relações Culturais das Es- Ilas Faculdades de Direito Unidos.
.lados Unidos, f.lcou decldi- do pais e dos.EE_:.UU., as- As reuniões do Semlná·
da a realização de um Im- .!>im como aC!1�emlcos de rio terão como séde o Au
portal)te conclave cultural DIreito._ de vanos

..

Eslados ditório da ReitÇlrla da Uni-
. que terá início, em nossa ��nvg���� ���cla��;;,��� r������e c:�llo�raná, gen-

t!os Estados Unidos. Para o certame CQmpa-
Visa o certame cultural' recerão Professores e aca

aproximar Prpfessores e dêmicos de Santa Ca.tarina
estudantes de Direito nu· além dos que virão de Per-

• ma 'mesa redonda e .d�ba- nambuco, São Paulo, Baía,
terem lmporta�tes tOP1COS Guanabara' e RIo Grande
de m,leito Pe�al e Civil. do Sul.

o foguete "Redseone", à esquerda, tl<anspOTtando a cápsula "MeTcu1"'y"
S"lW. ogiva. tA lcLi1'eita, o tUstr01Ul-�. no interior da cabine e.�p{lcia1.
(MerioTes 'detalhes na pr6.ri1ll.a ,edição).

AUDiÇÃO DE DANI-KAWA NO TEATRO
Em a noite de 20 do cor- Clube soropümíete, de

rente, no Teatro Alvaro de Florlanôpolis contará com

Carvalho, por iniciativa li cooperação de�isiva do
do Clube Soroptimlsta de Clube 12 de Agosto, que
Florianópolis, haverá uma assim adere à elevada in

audição da célebre oruues- tenção da festa.
tra DANI-KAWA, com os 1!: sabido que a osqueetra
seus famosas -cantores e DANI-KAWA vem a esta
bailarinos. Capital por empreendimen

to do Clube 12 de Agõsto,
que a contratou para
abrilhantar a soirée que
também naquele dia reali
zará em seus salões.

Para essa exibição, que
terá como objetivo ampa
rar os velhinhos da Pia
União de Santo Antônio, o

tfNTROS E, ,POSTOS DE� SAUDE
TERÃO MEDICAMENTOS

A Secretaria de Saude e

Assistênc).a Social acaba de
r.dQuirir medicamentos dos
laboratórios, através de
concorrência administra
tiva, C'fetuada há dias.
Os rêferidos mediCamen

tos destinam-se aos centros
e posto de saude do Inte
rIor catarinense, devendo

dentrO de pouco ter início
r. remessa dos mesmos,
através do Departamento
de Saúde Pública..

.

'A referida concorrência
administrativa, o Dr. Wal
mor de Oliveira, titular da
Pasta, desti:1.ou cérca dc
dois milhões e meio de cru

zeiros

V E J A,

porque se diz que

. em matéria,de pintura

quem dá �s tintas é �ENNER Nota, à,
Imprensa

Acompanha fi! presC'nte ;edição de nosso' j01"'nlal o

folhêto colorido "GUIA 'DA BOA PINTURA", .atn-a ..

Chegou ontem, dlá 12, a

Florlanôpolls,. o :Vice 00-
vemador, Sr. DOutel de
Andrade, após empreendpr
uma viagem de estudos a
Repúbllca da Cuba, por
períOdO de 10 dias, por
designãção da Câmara de
DeputaçiQs Federais, em

delegação integrada por
parlamentares, juristas,
jOrnalis�as, estudantes e

. lideres sindicais.
Afim de prestar declara

cões ti imprensa, acerca de
sua viagem, o Vice 00-
vemador do Estado, Sr.
Doutel de Andrade, mar
cou uma entrevista coletiva
com a-imprensa falada e

escrita, para segunda fel
!'a, dia 15, às 17 horas, em
/leu Oábinete, no Edlficl
tr['\:sDlrf!tnrrnT.

vês do qual V. toerá uma ampla '6rieTlltação sôbre OI

bom el11prêgo de tintas. paJ'a maiores jnfo;'YlIaçÓle!i,

pl'OCure o distribuidor:

MEYER & CIA.

nllns: Felipe Schmid:t, 33

Con$elheiro M,afra, 2

Fldrk:rn6poHs - SlarMa Ca·taoritlaP'

Esteve ontem, em visita ao Sub-gabinete militar
da Presidencia da República em Santa Catarina, o

1.° Ten. Ledeny Mendonça da Rosa, da Polícia Mili ..
tar do Estado, -que. em .nome do Comandante Geral
daquela corporacão, foi levar ao Comandante Arnal..
do Rizzo Soares, as felicitações da Polícia Militar pela
sua recente- investidura em tão elevadas funções.

O Comandante Rizzo oSares, agradeceu as feli ..

��::��� ���:��:u��ocOor:;:i� rat���:�r�I�:a��
recén-ccriado Sub-gabinete Militar.

A reportagem de "O Estado", por ocasião da v; ...
sita do Ten. Ledeny, aproveitou a oportunidade para
ouvir a palavra do Chefe do Sub-gabinete Militar da
Presídencía da República em Santa Catarina.
Inicialmente indagado - "Senti-me multo hon-

pela Reportagem,
_

como rado com 3. distinção que
recebera a nomeaçao Para me. foi conferida por S.
a Chefia do Sub-gabinete Excla. o Sr. Presidente da

'€111 MilitaI' da Presidencia, de- República e pretendo tuao
clarou-nos aquele !lustre fazer para levar a bom
oficia! superior da nossa termo o desempenho da
]VI a r I n h a de Guerra: .turera que me foi confia-

da".
Falando sobre as suas

funções como Chefe do
Sub·gablnete Militar da
Presidência da República
em nosso Estado, decla-

Assembléia
Congratula-se
Com Secretário

Circular A e B
Almirante Lameço .

Av. Mauro Ramos.
Canto .

Agronômica .

Saco dos Limões .

Penitenciária ....

Morro Geraldo .

Trindade .

Córrego Grande .

Pantanal .

Itacorobi - 1.0 secção
Itacol"obí - 2.íl secção
Costeira· 1.0 secção
Costeira - 2.11. secção
Escola
Capoeiras

C'I
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
7.00
8,00
8,00
8,00
8,50
8,00
8,50
8,00
8,00

"1'\. «\"'�QQ�ia Legislai; ...
va de Santa Catarina, a.

colhendo e aprovando o

requerimento do Depu..
lado Pedre Zimennann,
vem manifestar a V.
Excia. aplausos pelas me ...

didas adotadas por essa

Secretaria, estimulando a

formação de Agrônomos
e Veterin�ios, ,mediante
a 'concessão de auxílio
jus"to aos estudantes dos
referidos cursos vinculan_
do os interessados no pró
prio serviçõ estadual e

estabelecendo o critério
de restituição suave dos
valores das bolsas para
constituição de fundo pa_
ra novas aplicações na

mesma finalidade."

SRAS. DOS ROTARIA'NOS PROMOVEM
FESTA DA CHITA

Vário sprêmios (pr�va_
velrneilie 6) serão confe_
ridos às melhores toilt>.
tes apresentadas pelas SE'_

nhoritas na tradicional
festa da Chita, promovi ..
da pelas senhoras dos 1'0_

larianos de. Florianópolis,
no próximcr dia 10 de
junho, nos salões do Clu ..
be Lira, isto o que nos

informaram nesta Rsd� ..

çlin

As Mesas estarão à
venda (cr$ 500,00) na

Jane Modas e Com as se-.

nhoras dos rotarianos. In ..

gressos para os estudan ...

tes, crS 50,00.

A Associação, por nosso
interinédio apela_para que
todos prestigiem esta feF...

ta cujos fundos ·reverte ..

rão em benefício dos fi ..
lhos dos lllhél'Clllosos.

teu-nos o Comandante Ar
naldo Rizzo Soares, serem
essas funções, as de enca
minhar às organizações
militares federais, sedta
<ias .em Santa Catarina, os

pedidos e processos de in
teresse do públtcc local,
pertençam esses interesses
a civis ou militares da re

serva ou reformados. Enca<,
minha r a Chefia do Gabi
nete Militar da Presidencla
da República devidamente
ínrormndos .os documentos
e processos, cuja decisão
caiba a esse gabinete ou a

S. Excia. o Sr. Presidente
da República e cujo pro
cessamento escape ao âm
bito das minhas funções."
A Reportagem Indagou

ainda do Chefe do Sub

gabinete da Presldencia da
República, sobre a instala
ção do referido Sub-gabl
ríete Militar em Florianó
polis, tendo nos declarado
o Comandante Rizzo Soa
res, que o Sub-gabinete
acha-se instalado provlso
i-lamente na Escola de
Aprendizes Marinheiros,
atendendo ao públlen em

geral, no horário de 14 as
16 horas, as terças e quin
tas feiras.
Falando sobre a compo

sição do seu SUb-gabinete,
declarou-nos o Comandan
te RiZZQ Soares; _ "Como
já disse- estamos instalados
cm caratér provisório aqui,
na Escola de Aprendizes
Marinheiros, onde jli conto
com dois Oficiais, meus
auxiliares diretos, e são
sêo êíes: o Capitão Aviador
Ainaro Barbeitas Ferreira e

o C6pitão do Exercito Pau
ia Ca�ârgo, assessores nos
assuntos ligados respectl
vamente a Aeronautlcn e

ao Exercito Nacional.
Já reqllisitei demais mi

ütares �ra' tcnnar (I Sub
gabinete de acorde com o

estipulado no decreto que
criou sa-aub-eabmetes Mi
ütares nos Estados.
Jâ estamos deligenclando

no sentido de promover o
mais rapidamente possível
a nossa instalação em local
central, Que permitirá mais
fácil acesso a todos aque
les que desejarem Informa
ções ou vierem tratar de
assuntos de seu interesse
ligados a este SUb-gabinete.

Levantamento ,

o Secretario de Viação e

Obras Públicas, eng. Annes
Gualberto, vem de desig
nar .os Srs. Lenine Garcia
do Livramento e Ena de
Castr.e Gandra, para proce
derem ao levantamento na

�esidência de Joinvllle.

Comunicado do
Diretor do BNDE
O titular da Pasta da

Agricultura recebeu do Sr.
Ernesto Saboya o seguinte
telegrama;
Comunico ao meu preza

do amigo Que acabo de as

sumir o cargo de Diretor
do Banco Nacional de De
senv(llvlmento Econômico
para o qual fui� nomeado
pelo Sr. Presidente da Re

pública, assegurando que
envldarel og me-us melho
res esforços na â,rea das
minhas atribuições no am

paro dos atos. de interêsse
da agricultura de Santa
Catarina sob sua brilhan
te administração. Cordial

flbraç",
Ernesto Saboya.

Radíofonia
Para Caça
e P,esca

O Diretor do-Serviço de
Caça e Pesca, Dr. Abel. Ca
pella, informou que até o

final dêste mês, o Serviço
de radiofonia norte-sul da

��:maf::�te. funcionando

Ainda não é possível adian
tar quando passaremos a
trabalhar em nossas no
"as Instalações, no entan
to, espero Que Isso se ve
llflqlJl� o mais rápldamente
pcsaivel.
Interrogado como seriam

tratados os problemas que
fossem apresentados a
consideração do Sub-gnbí
nele, declarou-nos o ilustre
Comandante; "QuaIQucr
problema scrá trn tado com
a maior atenção_"
"O Estado", aproveita a

oportumdade, para rencl
tar ao Comandante Arnal
do Rlzzo Soares, pela sua
mvesndum em tflo elevada
função e desejar-lhe -no
cxerctctc de suas atIvida
des a frcnte do Sub-Gata
binete Militar da Presíden
eia dn Repúbllca ,o mesmo
êxito que tem obtido em
Iodas comissões, que até
agora lhe toram confiadas.

Mais 2 Postos
de ,Arrecadação
Mai<; dois postos de arre

cadação fazendária, recém
criados pelo Governador
Celso Ramos, deverão fun
cionar no município de
Presidente Getúlio. São êl{'s
os de MIRADOR e WIT
MARSUN, cujas atividade.,
.�� Inl�larão logo após a sa
usrecão das. exisênctes da

��15i�92, de 14 de agõsto de

Reunião na S. A.
Aproveitando o feriado

do dia 11 o titular da Pas
ta de Agricultura, deputa
do Attlllo Fontana, esteve
reunfdn com todos os dire
tores daquela Secretaria
ocasião em que pl'OssegUi2
.am ca estudos para a orga
nização da Secrf'tnrla de
Agrlcultur-o..

Gestões de
Secretário ,da
Saúde �a ,_

Guanabara
Em sua recente viagem

�os �stados de São Paulo e
Guanabara, o titular da
Pasta -aa Saúde, Dr. Wal
mor de Oliveira, em con
tacto com órgãos do MI
nistério da Saúde, tratou
de vários assuntos de Inte
rêsse do Estado, abordan
do especialmente as se
guintE'B questões:

1 - Início das obras do
Hospital Infantíi de FI&
tlanópolls;

2 __

o

Liberação de verbas
de maflutenção dos Hospi
tais Colõnias Santana e
Sa.nh Tereza;

""3 _ Criação e Instalação
de "ois postos de rehidl'a
lação, um anexrao Pôsto
de Puericultura do Estrel
r.o e o outro junto ao Cen-

'

tro de Satide da CapitaL
Ainda na Guanabara o

Dr. Walmor de Oliveira vi
sitou a Secretaria de Saú
de, enquanto que na capi·
tal bandeirante, onde prc
.!-Idiu a col1\issão constituí·
da pelos Drs. Fernando de
Oliveira e Cid Gomes, co

lheu dados e verl"ficou "In
loco" o regulamento de
saúde pública do Estado
de Sio Paulo.

Revestimento
da Estrada
Ponte Alta do
Sul
Encruzilhada
o EngenheIro Orlando

Monteiro foi designado pe
la Secretaria de Viação e

Obras Públicas para de
sempenhar oB- sprvi'Y!ll. de
Orientador do Campo dl'!
Trabalho constltuldo Para
os serviços de Revestimen-

�'hc��zN���:aC%�n!:d:l!�
Encruzilhada, ou...,ponte Al
ta do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rio do Colégio Sagrado
Coração de Jesus, onde
desfruta de sólidas arni-.
aades.

MENINA SILVIA
Completou ontem seu

10.0 aniv7rsãTio nat�lí_ 1
cio a intehgente.menina I

;l�vi<te���à��n ���!�ng�� I
Fernandes de Aquino,
Gerente deste matutino
c de sua exma. espôsa d.
Maria de Lourdes Carde ..

50 de Aquino. elementos
muito concettuedos na

sociedade local.
Sílvia pára alegria de

seus genítcres, é aplicada I

aluna do 3.° ano primf .. 1

Na residência de seus

pais, na Rua Nereu Ra.,

mos, 106, a natalíciante
ofereceu as suas ainiguí..
uhas e admiradores uma

alegre festinha.
O ESTADO, emból·a.

com involuntário atraso.
leva à ,Sílvinha e seus

felizes nais sinceros
tos de f�licidades.

À CLASSE M�DICA
E FARMAC�UTICA
T'emos o grolo prazer de comunicar qUê
acho· se novomenle .disponível o mundial.

menle conc ... iluodo produlo .._

sob cO:'l!'õle do lobtafor6rio Denv€r, fabri·

cada e dislribuido oelo •

COMPANHIA INDUSTRIAL FARMAC.ÊUTICA

literatura e Amo�ras à disposição dos Srs. Médicos

... �� ...••••....••. � ....

Sociaisv confecimen/os

c1\�\ lJ{�L-..L--

1 - Senhora Franciscu
(Anita) Ortllo mereci
damente recebe hoje o

título de .

A Mãe Ele;

uantc d���'x_ I2 _ Circulando em

nossa cidade a srta. Ma ...

rla Alice Monteiro. da

Capital Paulista.
-x-x-

3 - COQÚITEL, - O

B O DAS, D E C O R A L
Transcorre no dia de hoje, 15 de rr�aio, o 35:0

aniversário de casamento do bem quisto casal C()...

RONEL MAURICIO SPALDlNG DE SOUZA - D.

YOLANDA DE PÂRIS E SOUZA.
Em regostío pai' tão assinalado evento. os Hlho;

do dígno casar, Major Ayiton João de SO�lza, Profe.:'"
sôrn Direce Ndemy de SOll1j3 .e o Tenente Ney LUIz

de Souze, I�ndar,ll-m rezer nme Missa em Açãi de

Graças. hoje, às 7 horas, na Catedral Metrepoltrene.
.

!..A noite, em sua residência, o CeI. Spa lding e

Exma. espôsa recepciorserêo as pessõas de' suas re ..

l�ç�;.. DR. GASTA0 creditada Drogaria e Far., À MIÃ E
.

H, U ,M,I L O E ...

SIMONE DE ASSIS ruécta Catarinense e per; I I MYRIAM

Completou ontem mais soa muito estimada no Tuas virtudes quasi não servem para te colocar
um aniversário nata4�cio meio flortanópolítano. no rrônoJdes IMães, 'corno .� lidin,laj' ,�eJ?re-sentrTht�)da
o nosso prezado amigo e Ao anversarrante. e111- lu�nj,:.nidade - pl·oçl.?�ra' que és

.

......_ pois são ('Ilrtu...

distinto conterrâneo sr, boi-a tardtamentê, nossas does .que \não se ajeitam laestes tteufpos ' carregados {de
... Gastão Simone de Assis; felicitações materialismo, de gozos vãos Itlo luxo dispertado, de
Delegado da Marinha HECTOR LtIMAN � terr-a à ter-r-a. •

r I

�:rn����e n:sias;�;it:J�ilo Aniversariou enteou;
-no :a:����:��i:j:a%���e��:��lq�:�i�: .:��::

ta�c�a�l':'i��id��o o �:; �:r�:fic1i�;��::'����: :n��:,�:,;�:"d70;ó�::;�'�<":��';;":'�oc�;:nf;:
��ai:p:��eS=iv::timl:rq;:: escritório da Drogaria e �:I�lC�J�; c�� ��;li;.rr:'I�:�m:�:�b�� t:;:r:, :u:;;
parte de seu elevado nú-.

Famácia Catàrinense, a os !dedOs, em d-esCuiG4'.da 'displicência. ..
I

-

mero de amigos e admi_ quem enviamos, embOTa �

Já Id:.eturpa.ram, I já denegriram' ,,!.I3.oce � duro
Tadores, às quais, emb6rf!

tardiamente. nossas felici_
dev€r maternal!

.

tardiamente, nos asso(.'i�_ lações. Qigna Ido tron.o!'e da corôa simbólica geria laqute1a dos de que as coisas elõ_

mos, formulandc_lhe e HILTON PRAZERES Mãe. dum �ar pobre !de ,tudo. menos 'dé\
.

a'iquez� dos. tão ficando realmente
à sua exma. família v('.. Comemora na data de filhos que já são doze cidadãos. pana ,a nossa querida boas. Depois coment�_

tos de perenes felicida·, hoje mais um aniversario Pátria!' rei.

des. nata!icio, o sr. Hilton Pra·
t�l'a ��;�f:�;�a�:I�:�::lr��3�.�::'€���/ç�'1��i!���.

SR.. DR. DES. JOSE' ����c�i�:��a R�!!O;��a �� Pa·l'a,I',!l.a•. qu-el]uta tO""/=tzmentei(a fim \:l!Cf �U€l seu,.
ROCHA F. BASTOS zrandil amizade e estima nos fiJh<ls ltenham -a luz .ldo s"<ll:e, 'qu';, os;IHwniríméÍi no 'ca�
Foi alvo, ontem, de vá_ meios sociais e edUCacionais minho"':iifícil e 'espinhoso, c"omo'i� o dos�humilde.s ...

rias- ll1anifest:ações de de Florianópolis. Dela., q.ue a �naldrugada já 'encontra tlna Ilabu't,a
Júbilo. o sr. dr. José Rc... Ao aniversariante, amigc diárj'a oe áspera'l::Io tl!nqu,e';�h€'ip'de 1I'0UfG, .rruergu ..

chn Ferreira Bastos, cu.l.. dos que labutam nêste jOl" lhando as m50S gretadas na f.ria água do I1IOSSO inve-rw
to Desembargador. e elp .. nal, as nossas felicitações. no; �qule do tanque l.o1're .1 para I��tvelha :l.11aqu.i,nl3i!de
menta destacado na so- HILTON PRAZERES JUNIOR cCJS't.u�3I. .lidando Com '()�monte (ge.mpfe� 'crescen'te tio
ciedade local. Comemora, seu primeirc vestuioriolde tanto:;; fumando., em seguida,�.?3xa.'d.f-o.-.
Nossos sinceros votos aniversario natalício, na gão:po <eTlCOMro das (pUlé11"s fazendo' o magro 'Cozi

de felicidades. I data de hoje, o intetessant(' nhado:-;:.al·a �an\at ·1:ct"4l :;:1s.i,ada pe'l.�ia)iIm:mto. lQU;
OSCAR SCHROEDER menino Hilton Prazeres Ju' lh.e9�rá a fOil,�ilo:a �'I'edsallno 'cooscimenio .�ue·Se
Transcorreu an1eontem nior. filho do casal Dr. Hil- fâz rápido... ' ;1 ! ..

a data nalali.cia do nosso I:.on P1'a.zeres e D. Consuelo A ·COl'qa. ,pal'a Ia CM:� qu.e sabe j-=vu ijf!_lSl,filhos
prezado coestaduan" sr. Vieir� Prazeres. Junior ofe peJa senda, nem s€'mpre fãcil, tio Eemi'e Ha.. '.M:or,al ...
Oscar Sch.roeder, dedi_ recera aos seus pequenos 'A4 elaique �.abe .e�evar seu -'espíri1-o, nos I!on&el.o
cado chefe da 'Secção de I amiiuinhos uma mesa de lJios e €lI1sinam.€ntos qui€ \ doo maternos ·lãbic. !re«...
compras e v€ndas da a_ dõces e guaranás.

. I Heu...
"

J!' I
I Que"sa�e

.

alegrar ,,seu marido ,na, compreens..!Q.
••••••••IIII!I�'-'l!!ll!lll!lllll!lll!lllll!l�-[ s.ensa.tF·fe!ha rea1!a}uda d-eltôdo minU\o ... : I.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Que é .estimad�, quel'i'da te 'louv.Qd3l.',po1"�suaSl.ami...

gas, que a' .elevam ipelas ·vjr'tu.�snnOOlltftstes� �ldo, seu
desempenho 'ig;no e �C!!"'réto )per'oal"lJíe,ao Vwa ...

Que 11Ie:l1"lJIOS�lfilhos pOl"jó�1S valiosas, -aWesentan..
do...os orgullho�aJnlente Idiarme de ,si. :. I ' :

Que do escondido coração tira energias' insuflan_
d� a vontade.. lequhlilbrando o C8'râfl:eil', ! amaciandO' ::as
ternur8!l .,ti! 'PTod�lisandC04s ,._-l'c.oru.o O; mél, que ·e!.

co;t'ire Ig.rasso. n'icQ � ""'.açuearado'éiõ'i,fáv'ô -enO€rxaJio e

9€111 gôsOO ... ' �
'A este.lMãe assenrt.arial, t:omQ' & (U1ll3 fainha grá

ciu e ,majesto� oa coroa ciniI.ne ,de pedrarias, «f,or
m,osenado iSua 'Wronte. digno receptácUlo 'da �lIllteligêm
Cla oe 'Vontade lfélTea dumru Mullier que B�íra .ac�na
de tudo, ruma existêncilLll digna! tlai' espécie humana,
pat1a,. a� sua, desq!'ndêncbru -qtre é dádi.va ide Deus!

, Não será obscura tualjMim, :sahE!n.do ,)cri8l' fiares
humanas, 'jlUE $e'l'ão Q primeveJ:a ·de: ,su'Ol velhice -e ,10
a-l-ôm� ',$0 lsup �pUltur'a .. '

E�ltallMãe humilde, IderquPlll. vos'ifalo, .n.ãp'� fliw
nem fa,ntasía �e ipoeta!
Mo'ra 'hem j:erlo' de '·n.ós..&sla; sóm-ente BtraVfi!s.sa1'

nossa.bela Pon"tle.->e, le;_1a 'que ali e9tá!, MO'l'<lJho,IE�_
t.l\eilo. .\

A 1<:0')"6:1, para (_�lf\.1àe'�quc t>abe Ilevar'o.seus,lfilbos _

Comandante e Sra. Ban ..

deu-a Meyer, bem como

toda A oflcialldade da
Base Aérea recepclonou
a sociedade com elegeu;
te coquitel - O Coman
do festejava o 38.0 anis,
versérto daquele destaca
mento e na ocasião ínar.. '_

gurava o simpático e cal' ...

fortável Clube dos on,
ciais - Além da Socíe ...

dade, autoridades cívs
militares, recepção
também contou com a

presença do Exmo. Sr.
Celso Ramos Governe ..

dor do Estado.

IQ t4 - Fe�cit��n�s a ex., nan O ?ma. sra. Ruth Hoepcke r
•

�:����i:a'n��: ;�Up ��;: dura "lima
�

•

5,HEl:\FFJ:1G
-x-x-

5 - Foriios informe..
dos de que um jovem
advogado multo 'society",
vai marcar seu casarner ...
to muito breve.

-x-x-

6 - E no seu simpático
apartamento a Sra. Ruth
Luz, recebeu para um

Chá.
-x-x-

7 - Dentro de alguns
dias ã Drogaria Catarí
nense receberá. a Sra.
Martha Brodt. assistente
dos produtos de beleza
"Guerlain"

-x-X-

8 - O Clube 10 de
Maio na cidade de Joaça.. '

be, festejou ontem Jubi ..
leu de Perole - Infe!i7 ..

mente motivos superiores
a minha vontade, deixei
de atender ao honroso
convite, daquela Diretc-_'
ria.

-x-x-

9 - O simpático casal
Dep. Dib (Mara) Che
rem, recebeu amigos em

sua luxuosa restdêncíe
para um jantar.

-x-x-

10 - Estamos informa_

-x-x-

11 - ),TOIVADO. -

Com a srta. Zuleik.
Mussi marcou casamenlo
o acadêmico d€ Direito
SI'. Ca·r1os Alberto Lenzi.
A Coluna Social lelicit&
aos noivos e -dignas fEl..
mílias.

-x-x-

12 - José Rooolphc
CâJ\!,_ara promov€rá ele-,
gante festa nos salões dr
Copacabana PaJace, err

julho próximo. Artista'
do cinema americano vãr,
aconteceI·.

-x-x-

13 - O Clube Doze d(·
Agosto no próximo sá.
bado apresentará "Dan: ..
kawa" e s€u conjunto, em

movimentadl3 soirêe.

-x-x...,....
14 - A bonita Denir

BOl'tóluzi está Circulando
em nossa cidade.

-x-x-

IS - O brotinho Joice
Ramos recepcionou em
sua residência para felO.
tejar o seU 14.0 aniversá..
rio.-Desejamos a Joice os

melhores votos de felici ...
dades.

-X-X-',

]6 - Em elegante feg."
Í'a nos salões do 'Clube
"1.° de Julho" na cidad€
de Lajes, foi eleita "Miss
Lajes 1961" a bonita srta.'
Miriam Reuter - A pro
moção do movimento em

foco foi sobre a respon •
sabiHdade. do jornalista
sr Josó HeliQ Guidalli

Ninguém sabe. Em condições MimaiS de use. sem que acon

teça nenhum acidente, a Sheaffer s lmpenal Oura muuo mae

do que Qualquer outra caneta. E ha razões de sobra para ISSO
Em sua fabricação entram 379 operações do mars alio padrão
tecruco Tõdas as suas peças são de qualidade ultra controlada
A pena cémcnca . exctusivrdaoe Shealfer s . e rmnto mais sólida

e ouravet do que as penas comuns Sua ponta de morem.
alem de garantir uma eecnte suave e hrrrte e mcnvetmente re

s.sterue Eotrm todos os detalhes da Shealler s

!!tigarantem durabilidade Com uma Shealter s V .14�:.o:.s
va escrever m�or durante mais tempo 51.... •
_ qualidade Shllaffer's _ garant'a Sheaffer's (i

qualquer �iiln.ta e.ereva melhor com T!nta '.sJr;,ip: ún,,:. cem RC'S$

�g_�
-ce In. R��e:e:.�ntaçõ.g.s Sta Helena ltda

R. F. 'j?e Sch'n d 'I 5./ S 4 . FI);o �::opclis �Ol1to Cctcnne

CONVITE
-'MISSA EM, AÇÃO DE ,GRAÇAS

O .Major Ayrton João de Scuee. a ProP Dirce

Noemy de Souza e o Tenente Ney Luiz de Souza,
.tem a Síar1.iriaçã·o de convidar os parenUes e pessôas
de suas 'reLa:çães de amizade, para assistirem fJ. Mis...<:a

que mandam rezar às 7 horas do ida 15 de m,o.io,
n.ar Cared:r.al Metropoli�ana, em Ação de GraÇas pelo
tIanscu'rso do 35.0 anü'ersário de casamento de
seus pais, Cel. Maurício Spalding d'e Souza e p.
Yoland'a de Páris· e Souza.

14115

OSVALDO I>lELO
O"·O�TADO'�r-,Es).an=,os ·1iTllCando mais um maT...

co .qu�-e�mbral'á o Jn:Q.S"":> aniversário. I
'

A cammho e pertinh,{).dn 50.0 .ilDO' ij€ px1stÊIDcip:)
E po:rque não JlCI'>esc,an.1;.tr, exiStência !útü .tanto .a esta

• g�i�t:��:S�::�f;:�li���!�en���w.'ru�tos,
sacrifÍ<.�OS; IlenúnQi/3s e tudo'·mais· que -constitu'€'.tU vi- �

da: ido fo:rnalismo i€'l11 defesa. \do opovp e. <engrandeci..
mento.:do'.Estado;que' é.,lpedaço llluito car,opêst, Br2.
sil Unenso e prodigiolllli), onde fi }libe.rqad.e é pm fato. 1€

O'S ',dir-€lt.c,r-f!lS do ,hom.ern, ��.o l I'e>Con.qecidos. l

Conheço. a vida dêste jornal, d€sde" que vio á luz seu

primeiro:númiero.\. " ,

O;�eu p1iÕgréllTllt dle aus<t.el\·idad� vem '�enrlo I3ité llOSSOS

dias, seu indesvi.ável traço c&liacterLstico. embO"ra haja
passado por várias -administrações.
AIt�ravés)(j.lesséll\\mesm:a Ia�teridade corlseguilljO grande
·Cred�to \dOe. confiança q� hoje 'd.esfruta 'em !todas 'a:!l

clasies socWs !que- por i9SIO I() ).'e�ta'm Iej.b:llplaudem
com 'Sim�a:Q.a.;. 'l

_

E' U1Th imenso praz�r vê.. !·o hoje, como sempre na es..

taca<la, �á aglt)ra 'ao lado <lo 'vaJoIrQlso lcoléga dt. ftu...
",*ns de·,AI'rtlda, 'Ralrnos oe rçrua'i.g uma plê�de�der co:J.é.
Q:3S 'destemidos e s�oenos, ·l€Jlll.e. 00 ql,?is a :ftguma do
atual "gellente iDommgo.s p.e ,Aqumo, "0 lm:!ansávoe,' 'ira<
balha'dar I e. zeloso guaa-dadd.r das lfin� do jOTTllI.,1
como �bém de .,t.o<4l. 'Os Jtt� equi 't:ra1:h�ht'm\Ho
maior .ao màis humUde.
E imenso i>r<rrer�-ê ,aindal na .•)rltunidad-eJ,j�ste an� ..

v�io,. e9Sal'espeoral de !poucos dias, qUfll1do (:li grande
Ilotoplana que está utilizando sua montagem, dotar á
Capi'tal .com -um j01uu1l! <.'OmpJ.ebo, ql�e pos$I cOIlreg..

pander. a0:9_.desejo.!l Be nosso pov.o.,
.

Esta. colur.f:., pedac'inho do "O ESTADO", ""hoje, I vpl ..
te-se tôd-as !atenções e alegrias para se somar ao jú ...

hil� Ide: quantos f�
.

om ca.rinho o vov.i)"de.,nossa
imprensa.
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E O MAIS FA
ALFAIATE

DE LONDRES CRIOU
PARA0 SR.

� .. 1;M;1IG(�� ....

FLO�IANÔPOLIS, DOMINGO, 14 DE MAIO DE 1961

'-- - ..,r ....�._--�

Mr. Reginald Armstrong, célebre alfaiale
• da Côrte de SI. James e Presidente da
British Tailoring Federation crioua NO
VA ROUPA RENNER para o Sr. ves
tir-se com a sóbria distinção de um

.

gentleman. Casimiras e tropicais de
pura lã foram os tecidos escolhidos pa
ra, em padronagens exclusivas Renner,
trazerem ao Brasil as características
da Linha Britânica - tradicional; mas
cuia e confortável: paletós pouco mais
longos _e levemente cinturados; linha
natural para a lapela, mais larga e

mais baixa, sem qualquer exagêro; pou
cos enchimentos: ombros modelados
no corpo, perfeitamente equilibrados;
dois ou três botões, mais baixós e

mais distanciados, além de outros de
talhes originais; calças no modêlo
clássico.

THE
BRITISH
LOOK
NA NOVA ROUPA

R._ENNEH
Em nova linha. a mesma qualidade de Renner a boa
roupa ponto p.orponto,ávenda na extensa reded6'
Revendedores Renner em todo o Brasil.

.1 ....

I Estudos 'para." redu-

o Sr. DUARTE DE AZE'::V=ED=O-,-qu-e-a--m-u-:lt-:id:::ã'-o-a-n-un-cC-io-ü-a-c:-he-g-ad:-a�da-C-o_�ção do (preço do gás
"

Câmara trabalhasse, o que foi votâdo missão do Senado, que vinha trazer

Iem meio de aplausos. à assinatura Impefiel. a LEI liberta- .Iiquefeito
,"Era difícil na quint....feira trans., clara. RIO, 10 (V. A.) - Reve-

miÚr_se pelos arredores da Câmara, Decorrida cêrca de meia hora da Iou hoje o presidente do

tal era a multidão que ali estacionára", chegada da passeata popular à frente ��tf' �'e��� tO��s�n����rd�
à espera da aprovação final do projeto do Palácio, quando "a Regente dirk, para que a redução de pre-
por àquela Casa do Legislativo. E a gíndosse à sala do Trono.. Com cos do gás liquefeito e do

aprovação se deu sem maiores atropê.. mão firme colocou a sua assinatura, no que.l"osene possa ser adota-

Cinco dias depois da abertura do los. imortal documento." "A pena usada �� ���)�aae�'��i�(�\d�:c�l\=
Congresso, chegava à· Câmara por ir.. Logo no dia seguinte, sexte-feíra para tal fim era, como se sebe, de férias em estudo e as pes-
termédio de RODRIGO SILVA, 'então (11 de maio), durante a reunião do ouro ve fôra adquirida por meio de quisas do Conselho Nacio-
Ministro da Agricultura, -o Projeto Senado, o presídente anunciou que subscrição popular, Detalhe pouco co.

nn! do Petróleo. "Quanto
imperial abolicionista, que não tinha estava sôbre a Mesa o projeto já a_ nhecido, porém, é o de que a contrt, ���iv;lsJ�.iue�o d�!tf�;���t�:mais de dois artigos: provado pela Câmara, extinguindo .. se- buicão de cada subscritor foi exata; um modo geral cerca de

"Art. 1.0 - E' 'd�clarada extinta a a escravidão, e que iria mandáslo à mente de CRS 500 réis, ou sejam em' oitenta'e cinco porcento
escravidão no Brasil. Comissão respectiva para' entrar na moeda corrente CR$ 50 centavos". cios elementos necessários

ArL 2.0 - Revogam .. se as dtspos'; ordem dos trabalhos. O Senador Dar..
ABO'L.ICIONISTAS DE QUE RE-

�a��ae fi::t��O J! f��d��a��
cões em contrário."

.

tas requereu que o projeto fôsse êjuma Conselho' disse o presâden-�

Os trâmites dêsse documento fo- Comissão especial, ASSIM SE VOTOU, CORDO 'OS pOMES E FUNÇÕES: te do C. N. P. acrescentan-
i-am de Uma rapidez impressionante: sendo nomeados os Srs. Dantas, Afon- do que, �lO momento,' está

"apresentado na terça .. feira (8 de so Celso, Teixeira Júnior, Viscondes Princeza Imperial Regente IZABEL, a ����i .f�)l!�a a ��P�!��ir��
maio de 1888) foi nêsse mesmo dia de Pelotas e Taunay. Redentora. recolhimentos de õtreren-
enviado à Comissão Especial - com; A Comissão' retira.se para a sala Senador DANTAS, Lider no Senado. cas de preços ao Banco do
posta dos Deputados DUARTE DE A... competente, mas, correspondendo a Senador JOÃO ALFREDO, presidente Brasil.

.

Essas guias expil-
ZEJVEDO, JOAQUIM NABUCO, A_ ansiedade pública volta cinco minutos da Comissão. �or����tâ����l dtgt�N:��:n�
FONSO CELSO JUNIOR e A'LFRE.. depois, trazendo lavrado. o luminoso [Senador CRUZ MACHADO, Prest; oito milhões e' [ração, cor-
Da CORREA - que imediatamente parecer. O Relator, o benemérito -Sr. dente do Senado. resoondentes ao movtmen-
se :;����u r:i:;�to��l�:;:i:c�� ter saído

-

�e��a:�tr��:��mre:;::�a q�: �rJ; �:n���l:a����IO PRADO, Ministro rrib;Idi�i�:�r��f:.��s��1��do recinto, 2. Comissão voltou trazeB� do trabalhos, assim Como Iôsse díspe», Senador VIEIRA DA SILVA, Mini:�. meses de marco e abril úl-
do o parecer lavrado". sada sua impressão. O Dígno Preeíden; tro da Marinha. tim.os e cujo recolhjlllento

mo�'e���o��!R��a�!e�����O���: �o!�eh:�e,n�ã�r�:�iad�eu�7ãos���b:�e� �:n��:rrr;:�OMAS CO�HO, Ministro ���a q�[l�;�.ado no próximo

:�ler�e�ooSdetê:��:nadÇ>�e!IO;���:n�ae�a:.' �:.d�i, :;:n��o a:o��t:a_:X��ã�eg�n�� faez��::�!�dor LUCENA, Presidente Dr. H'élio Peixof�
f:�od!�;�:a�� �u����:t:;ii;� ���: ;)JP:� nasd�����s:o�to:�r�fi��ud�: ��n�:, ��i:: ����UIM NABUCO, Líder na Câ Advogado
segunda discussão. epezar de ser domingo, votoc.oe o prc; Deputado COSTA PEREIRA, Ministro ���11;!�;�t:,o37 -=- l�u:n:ael�i�Na quartaafeir-a, após pequena dis_ jeto em terceira e última discussão. do Império. setn 4.

��s;��afo�:. �:�jF:RÁ���doG��,u�: mu��d���n�� i;:�n�::r�� nOoas�:�t:do� _ ��p�!a��s�ç��REIRA VIANA, Mlnls., Residência _ Alameda

crescentando as palavras 'E declarada desfilavam pela ruas do Rio- de Janei- Deputado RODRIGO SILVA, Mini-,"_
Adolfo Konder, 27 - Caixa

extinta a escravidão no Brasil, estas
-

1'0, em marcha apenas interrompida tro da Agricultura.
Posta!, 406 - Lelefone 2432.

outras, "desde a data da Lei'. pelos oradores populares. JOÃO CLAPP, Presidente da Conte- r MI\DC!R:'S PAR;:.

JPassou, pois o projeto à terceira e Seriam duas e meia hora da tarde deração Abolicionista. , :"ONSTRUCÃO
última discussão, que deveria se realí-, quando o imponente prestigio esta, JOSE' DO PATROCINIO, Repr-esei-., r R M A 0"'1 ·81 TE,'1(()URi
zar na quinta-feira, (10 de Maio). Co_ clonou em tôrho do Paço ela Cidade; tante da Imprensa Abolícioptsta. CAI< allr'�ó '1)"1 "'�'

mo porém, fôsse elia Santo, requereu daí a minutos, o borboriuho festi\\'o da �",,\,c,n_.::.::�:.,_��:.:....:�::.::_::;.i'"

REDUZ/NO FAR/AS
QUIM NABUCO e AFONSO CELSO
JUNIOR. As aclamações tornaram-se
tão delirantes, que êsses beneméritos
parlamentares, decidiram retroceder
falar ao p-ovo de uma das janelas do
Senado.

Com a abolicão do feriado nacional
de 13 de Maio: foi arrancado da his..
tói-ia do Brasil, o marco que fazia
lembrar: "Uma data; um feito glorio ..

so do nosso Parlamento Nacional,
quando deu ao mundo uma Iícão de
civilização cristã, mostrando 0- amôr
fraterno de um povo, legando a liber ..
dade à raça negra, a quem tudo de..
via o Brasil, no campo do seu deseo.,
volvimento econômico e progresso ma

teria]' Sem a intenção tatvJz, força
ram o esquecimento do fato histórico,
na geração atual e a provável ignorân;
da dos fatos às gerações futuras.

Eis em ligeiros traces o histórico,
cujo marco foi arrancado.

Precisamente a uma hora da tarde
de 13 de Maio de 1888, - na sessão
de abertura do PARLAMENTO com

a visita da Prmceaa Imperial Regente
- as músicas tocando o Hino Nacío;
nal anunciavam a chegada da Regen.,
te.

.

Ao falar a orinceza aos Par-lamer-s,
tares, na abertura do CONGRESSO
NAÓIONAL, sua fisionomia linha a

palidez poética dos momentos solênes,
o colo ofegava, mas a vóz era clara e

firme. "Confio cue não hesitareis em

apagar 'do -dlreito pátrio, a única ex

cepção que nêle figura, em antagonis
mo com o espirita cristão e liberal
das nossas ínsntutções.' (palavras que
foram saudadas com um murmdrio ge_
ral de aprovação}.

O povo que esteve presente a to

dos os- átos relativos a abolição, ao

sair a Prínceza acompanhada de seu

Espôso, fez-lhe uma estrondosa ova.

ção, aliás não .sõmente a filha de
PEDRO II, todos os Ministros e todos
os personagens conhecidos como ten ...

do prestado auxílio à idéia abolicio

nista, foram recebidos pelo povo Com

os mais entusiásticos aplausos, sôbre
tudo o SENADOR DANTAS, .JOA ..

TEMPO RECoRDE'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Programa do mês de Maio IDIA 11-
Grande "shcw" da famosa orquestra 'Os .rockrs

DIA 13 - t
Baile do Bisturi, com a orquestra de Norber-to Baldaut

DIA 14-

Disco pence com orquestra.
DIA 27-

Grande Solrée dos artistas catertnenses. oferecido
as deresecões remísticas vlsitante,�.

.

. �.,

PROGRAMA DO MES
Programa do mês de Maio

'�o�lngO� Encontro dos Brotinhos - Show
com "Lívío Romano".

DIA 16 - Terça - Cinem� - "Rastros de ÕdiO"'�':�
DIA 20 - Sábado - -c-soírée e Shaw - "Danikawa e seu

Jazz", "Hectar Norton" e sua Típica e "Os
Demônios do Rock" - Mesas à venda na· se

creterte.

DIA 22 - Terça - Cinema "Serenata".

DIA 26 - Domingo - sotrée "Noite do Remo".

DIA 30 - Terça :__ Cinema - 'Sob o Comando da Morte'
-"-'�----'--------

VENDA DE VEíCULOS

eentos mil cruzeiros) ;
, 2.0 _ Um Jeep, marca Willys, com capota de aço, ano

1957, motor n.c 4 J 157133, côr cinza pérola, 4 cilindros,
60 HP, placa n.c 4-55, pejo valor mínimo de oferta de

3BO�OOO,OO (trezentos e oitenta mil Cfuz;iros);
3.0 _ Um Jeep, marca Wlllys, ano 1958, motor

B 803908, côr verde claro, 6 cnrncros, 90 HP, de placa 0.°

4-51, pelo valor mínimo de oferta de ors 380.000,00 (tre
zentos e oitenta mn cruzeiros) ;

4.0 _ Um Jeep, marca Willys, ano 1958, motor n'o ..

B 803902, côr verde claro, 6 cilindros, 90 HP, placa n.c .

463, pelo valor mínimo de oferta de o-s 380.000,00 (tre
zentos e oitenta mil cruzeiros).

Os interessados na compra dos veículos acima espe
cificados, deverão trazer suas propostas ao Departamento
Regional do Serviço Social da Indústria de Santa cetan

na, sito no Edifício Sul Amértca - 6.° andar, nesta Ca

pitãl, no dia 23 de maio corrente, aeé as 10 horas, nora

esta em que as propostas serão recebidas e apreciadas,
na presença de todos os concorrentes, pela Comissão de

Concorrência Pública deste Departamento Regional. As

propostas deverão vil' em envelopes fechados .. com o má

ximô de sigilo, trazendo, com tôda clareza e precisão, o

veículo que interessa o proponente, com o respectivo valo!
de oferta que será definitiva. Ê indispensável as assina

turas dos mteresseues, na respectiva proposta,
As propostas deverão se referir a cada veiculo de

per si.
•

assim, cada veiculo receberá uma proposta em en

velopes fechados e rubricados pelo proponente, Não Im

porta a que o mesmo concgrrente faça propostas para

todos os veiculas, porém, tais propostas, como se esclare
ce acima, serão feitas em. envelopes separados, veiculas

por veíeulo., As propostas serão abertas na presença de

todos os concorrentes, cabendo o direito de aquisição do

veículo ao que maior preço oferecer.

Os preços de oferta serão absolutamente para paga
menCõ à vista, não sendo apreciadas propostas que con

tiverem a cláusula de pagamento" a prazo. Os pagamentos
deverão ser efetuados em moeda corrente do país. "

Na parte externa de envelope que contém u proposta,
deverá constar as características do veículo que interessa

�o r�����e��e,s:�q��o��:tCa�lta!��sto�o:s o:b����::n:�:
mesmas. Vencida a concorrência, no mesmo dia 23 de

maio corrente, o veiculo será entregue ao comprador, me
diante o pagamento integral do preço oferecido pelo
mesmo. Em hipótese alguma, se düatará o prazo para

pagamento do veículo comprado.
Ü, veiculas de que trata o presente EDITAL, se en

centram à ctspoeicão dos tnteressadce. para exame e vert,

ricacêo, à ma coronei Pedro Demoro - Estreito - Ofí
.

etna Internacional, diariamente no horário das 9 às 12 hs.

D.R. do Serviço SOcial dI:. Indústria em Santa Catari

IK\, 6 de mala de 1961.
A COMISSAO DE Concorrência

,

10-13-22/5.1

"1) aIlJTU)(J" O .'&'18 ""'fIGO [)1.11(10 ". IIAJlIIlYA CATAHIN'

EXIJA A
NOTA FISCAl
DE SUAS COMPRAS J ... E CONCORtA AH f

eORTe'Og EM .JUNHO f PElEMBRO

!'E SEU TALÃO VALE 1, MILHÃO
., '&6!1

Um livro curioso: Guia
de Roma em Latim

ROMA (IBRASA) - segue representar a vi!jl.a

IE' um guia verdadeira", I

=
erna

co.m
dutilidade

mente excepcional. Ugo I frescor inesperados.
Carlotti, .publícandc, em

edição de Angelo Belaa-I E' urn livro curioso,
detti, o seu "Mirabilla insólito, divertido.

Trata_Iurbis Romae" (guia de se de 10 itinerários, 10
Roma em latim), quis percursos, nos quais são
antes de inais nada rea; examinadas as belezas, a

lizar ema. obra de fé Il(l "mirabilia" de Roma e

clássico idioma latino. também aspéctcs moder-,
Realmente, apesar de não

I
nos, e dos costumes' da

ter o latim a dinâmica da cidade, como se apresenta
língua viva, o autor de; hoje, Além disso, há tam ..

monstra que o latim con; t bém "citações" de escn;

E V O ( ·A ç Ã O
,

Uma das mais belas poesias, exaltadoras- do sublime
amor materno, escreveu-a a laureada poetisa Maria Alice
Braga, evidenciando o amôr da Mãe Preta, que déra ao

filho branco do senhor, seu dono,"não apenas o seu leite e

(I seu sangue, mas também a sua vida e a sua alma.
A poesia "avocacêo'', em que ela revive tão querida

imagem de sua meninice, é verdadeiro e sincero hino, ex

pressando seu reconhecimento à memória daquelas mães
abnegadas que amamentaram em seus seios túmidos e

.\ iueceram no carór do seu amõr sacrifício e abnegação,
milhares de criaturas, podendo-se mesmo dizer que ama

mentaram a geração que fundamentou a Pátria ou a na

cionalidade. Ej-Ia:

10 _ 2.° feira (feriado) Farmácia Moderna Rua João Pinto

6 -- Sábado (tarde) Far�ácia sto. Antônio Rua Felipe Schmidt

7 - Domingo s'armécta ato. Antônio Rua Felipe Schmldt

13 _ Sábado (tarde) Farmácia Catarinense RUa Trajano
EDITAL para CONCORMNCIA PúBLICA de VENDA 14 - Domingo Farmácia catartnense RUa Trajano

DE VEíCULOS do Departamento Regional do Serviço! 20 - Sábado (tarde) Farmá:cia Noturna RUa Trajano
Social da Indústria de Santa Catarina.

.

21 - Domingo Farmácia Noturna RUa Trajano
Pelo presente, levamos ao conneclmento de quem tn- 27 _ Sábado (tarde) s'armécte Vitória Praça 15 de Novembro

teressar possa, que se encontram a venda, mediante eon- 28 - Domingo Farmácia Vitória Praca 15 de Novembjç
ccrrêncta pública, os veículos abaixe especificados e de o plantâo nóturno será. efetu ado pelas farmácias S. anrõn ia. Noturna e Vitória.

propriedade do Departamento Regional do Serviço Social O plantão diurno compreendido �nlie 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória

da I��ú��r�n�J:::'I�l'�: ���s,c:��ri�:S�,�lotor E S T R
r.
E I T O

n.c 4 J 198896, cõr azul, 4 cilindros, 65 HP, de placa n.c. 10 - 2,0 feira ttertedo). Pannàcto do Canto Rua pedre Demoro

12-61, pelo valor minlmo de oferta de Cr$ 300.000,00 (he- 7 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Mala

14 _ Domingo earmécta catannense Rua Pedro Demoro

21 _ Domingo Farmáclo do Canto. Rua Pedro Demoro

28 _ Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de 'Maio
O plantão noturno será efetu ado pelas farmácias do Cant o. Indiana e Catarinense
A presente tabela não poderá. ser alterada sem prévia' auto rtzacâo ctêste Departamento

tores e poetas de todas as

épocas e países: Petrarca
e Gogol, Pce, Stendhel,
Shakespeare, Andersen.
Goethe, Chateaubriand,
Belli. Pescarella. Tudo is ..
so em latim, numa tenta ...

·

tiva realmente audaciosa.
A Roma moderna, na

topomâstíca deste Iarínís;
ta fantasioso, tem um sa

bor de venustez e um es':
plendor de" ouro antigo
que agrada imensamente.
A obra tem apendlce

·muito interessante: um

=����n�:�ca:s��i�li�:: j
sas de Roma, e que são
conhecidas em todo o

mundo,
Há também o elenco

das hospedarias cerecte,
rísticas da Urbe e um

;���á���po�ó!ar I:�!�!
trangeiro a compreensão:
do que sejam os "gnocht!
alia romana" e quais os (
seus ingredientes. IEm resumo, um livro
singular que é não só um

I

divertimento erudito e n I-demonstração direta de
que o latim não é, exata ..

mente, uma Iíngua morta,
como geralmente se crê,
mas que também repre
senta uma homenagem
fora do comum à univer ..
sidade de Roma,

P.RTICIPAÇÃO

"Minha mãe preta também teve uma exístêncín:
Uma existência que não mais se apagará;
Ela proveu com ternura a minha infância,
E vivendo na saudade e na lembrança
Dessa mãe preta que jamais esqueço,
Vejo em tudo o vestígio do seu passo.,
Do seu andar -cadencíadc e lasso ..

o seu sorriso docemente triste,
Era um claro em minha mocidade
Um incentivo á minha idealidade!

'.

João Assis F'ilho -e Senhora têm a satisfação de

par-ticipar aos parentes e pessoas das suas' rele;

ções, o nascimento de seu' filho RICARDO,

ocorrido à 3 do corrente, na Maternidade Carlos

Quando ao piano eu confidenciava,
Ela ternamente me escutava
Como se eu rôsse a sua dlvíndade!
Os meus feitos prendiam-lhe a atenção
Como se eu fôra a sua devoção!..

-

Mas, nem sabes, Ó rnãe preta,
Depois que deste mundo te afastaste
Outra causa não existe na minh'alma

Que a saudade maior que em mim deixaste.

"COUTO DE MAGALHÃES"
CLUBE DE CAÇA, TIRO E PESCA

Corrêa

____Fl_orianópolis, � _de_,_n,_io_� 1961.

"VENDE-SE OU TROCA-SE POR
-. AUTOMÓVEL"

Uma casa para duas moradias, estando uma desocu

pada preço de ocasião a rua José Boiteux no 13 fundos

facilita-se o pagecnento base crs 500.000,00 trat.ar com o

proprietário a rua Crispim Mira 31 f. Ou pelo telefone

62.;sO com NILTON MEURER.
-

Vende-se por intermé�io de caixas e montepio.

DEPARTAMENTÕ"DE SAÜDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE MAIO

De ordem do sr. Presidente, e de acôrdo com os

Estatutos-em vigor, convoco os 81'S. Associados para
a Assembléia _Geral Omária, a realizar.. se no dia 11
do corrente, quinta-feira, às 20 horas, na secretaria
do Clube Doze de Agosto, gentilmente cedida por sua

Diretoria
ORDEM DO DIA

a) Refonna do Estatuto
h) Assuntos diversos

Nilo havendo número legal à hora marcada, ti

mesma será realizada com qualquer número meia
hora após,

Florianópolis, 6 de maio de 1961.
Izaias Ulysséa - "1,0 Secretário

DR. GUERREIRO DA FONSECA
Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta

TRr\TAMENTO das SINUSITES sem operação por
ULTRASON e IONlSAÇ.ÃO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB,
'EX.AME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.
DERNQ EQUIPO RHENOL (úníco na Capital) OPE·
R.<l.ÇAO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mnls modernos processos. Opera em

lodos os HOSPITAIS de Florianópolis.
CONSULTORIO -- RUA JOãO PINTO 35 (em

_f"\'nle II Radio Anita Garibaldi) .

RESIDE}1C1A - RUA FELIPR SCHMlDT 99 -

!;-(�.\'E - 3560

Troque suas notas, até;H de maio, (Somente até 31 de maio) nos seguintes postos e horários:
Pôsto da Rua Trajano (Prédio do Rancho da Ilha) - 2.a a 68 feira - Das 12 às 18 horas - Aos sábados
- das 9 às 12 horas - Pôsto da Rua Vitor Meireles, 38 - De 2.a a 68 feira - Das 12 às 18 horas -

- Aos sábados _ Das 9 às 12.horas PÔsto da Coletoria Estadual do Estreito - De 2.a a 68 feira - Das
12 às 18 horas - Aos sábados - Das 9 às 12 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;«-. C L U B·E .D O-Z E· .. D-_E A G· OS T 0- -» :
: DIA .20 DE,MAIO� SÁBADO - SOIRÉE E SHaW - APRESENUÇ-ÃO· DO EX'FRAORDlN-ARIO- "DANI ·KAWA E· SEU CONJUNTO" •
• "PARIS MUSETTE" DIRETAMENTE DA FRANCA AO CLUBE MAIS QUERIDO DO ESTADO, TIPICA HECTaR NORTON E LOSFRENETI- •
• COS DEL ROCK. - MESAS NASECRETARIA - !
....-_....... ----- -_ ...._ ..-_ ..._ --_.------------...- -_ .._ ..---_ ...- -- - _ ..... - - -,. .._ ....

Ildefonso JUVENAL

BllDri�ue Ru�p Junior, o IDn�H�or �e "I EsIH�o"l
_

I
fundadores, em Porto Ale- dores de real valimento, dos seus primeiros anos de Era sempre com grande
gre, do jornal academico como os ilustres. e aprecia- eõvoeccía.: tribuno ardoro- satisfação que êle nos ou-�A JUSTI'ÇAi "órgão deten- dos irmãos Boiteux, (Lucas, so, arrebatador nos comí- via, quando em palestra,
SOl' uos interesses e dos an- Henrique e rosé) , eméritos cios, nas festas, cívicas, na recorc!avamos agradaveis
seios de milhares de moços e laureados historiadores, tribuna do Júri ou da As- episodlos da rundacão do

I ��� ��:1S�i:���:nt:s Fde:e�� :��:�;o d;, t:���mI'Ch��:�:i�� se;l�lé;:r!:��la���, Nereu !��na�o��::��e���V���::ia�
Grande do Sul". I dor, Jóe coiaeo, apreciado Ramos, Almeida Valgas, dotando a Capital de mo-
Em 1908, passou a mili- beletrísta e tantos outros, João de Oliveira, Crispim derno diário, "Compatível

tal' lU'I imprensa norrano- bem corno cercar-se de [or- Mira, Acacio Moreira e Tia- com o seu crescente desen-

polttana, como redator do
1

naustas de escól, como go de Castro, a plêiade de vcívtmento.
jornal oficial O'DIA, apre- 1

Ulisses Costa, pena de fino prortctentes advogados é Certa vês, viajando de re-

ciado matutino, onde pon- prosador e· combatente da tribunos eloquentes, que gressn do norte do Estado,
·tWcava ó-Dr. Tiago da Imprensa pernambucana e enfrentavam bravamente, desembarcamos em po-l
r'onseca. cultor do Direito carioca. Oscar de Oliveira I na tribuna do Jurl, em Fio· rnerode, para o almôco no

I
e expoente do jornalismo Ramos competente íomans- rian6polis, a admirável Hotel que fica no ponto de
catarinense da época, e no ta, já experimentado nas dialética do Dr, Teixeira de parada dos ônibus, onde o

ano seguinte, a convite do lides da imprensa catan- Freitas, que foi, um dos Dr, Rupp, também de via-

A 27 de Julho de 1959, Coronel Gustavo Richard, nense e paranaense: San- mais eloquentes e capacita; gem, encontrava-se entre

:���a:a'ma�.�sd:8 u�no:Ui�� ;�:i:n:d�:;'e��o ��t�'���ri�s� !���!ad��rVue�::dei1�:o::�!� :�:tr:ftlrr�en�:�e�ad:p:�., �:r����ns���·o, :n��e�an��� I
quente de lutas e trabalhos jornal, por ser um dos Ior- çâo jornalistica, com vauo- como Promotor Público da ête nos percebêra, pois, a' !

�;��E:��:��;:��:;;�;:� �:��::i:::�: ���;�:�::�;' ::::��r;�?'?:t::��:�;:n�; ::6�:�:I'm�:Oc�:t�,:.�:�: :E�:�':�d��t�:�f::�;
um dos mais ilustres e díg .

oesassombr., para terçar a no Britto e Osvaldo Melo, se, era a bondade do seu declarou: 'a conta já está

nos filhos de Santa Cata. pena com os ardorosos aru- cujo tirocínio na imprensa grande coração, o deepren- paga. Pagou-a aquele senhor
rína, e, incontestavelmente,

cuüstas da "Gazeta Cata- nonanopcutana e compro- dimento, a despreeonceítuo- que se encontra acolá. Era

um dos grandes valores do rinense", orgão opostcro- veda cultura, asseguravam stdaée para com os humil- o nosso querido amigo Dr.

regime republicano, verda- nista dirigido pelo Dr. Her- aprecíavel cooperação para des, 'dos quais se aproxlma- Rupp, de quem logo nos

cetro [equltibà da floresta cílio Luz, onde brandiam os o êxito do novo orgão ca- va, estendendo-lhes a dex- aproximamos para saudá-

exuberante e admirável da

I
glaudios poderosos das pe-: tartnense. tra . lo e agradecer-lhe a gentí-

rlemocracra brasileira.
nas causticantes de Sales i Acontecera p�m, que o A SUa presença, por vezes leza. Fômos en,tão compa-

Nasceu o saudoso catart- Brasil e do padre Miranda orgfio valioso e admirável, de pé, ao nosso. lado, nas nheíros de viajem para FIo-
nense na cidade de .rotnvn- Cruz. criado por Rjjpp Júnior, lides tipográficas do jornal, rianôpolis. Assunto príneí-

rc. aos 27 dias do mês de Em 1910, tomando a poli- que representava o passo acompanhando a pagina- pai de nossa palestra no

merço-üe 1891. Foram seus tica catartnense novos ru- mais agigantado da írn- ção, apreciando a nossa di- longo trajéto: Fundação de
prensa catarinense da êpo- ligencia e dedicação pelo O ESTADO, recordação dos

ca, pouco tempo durou em serviço, valou-nos o apreço
.

velhos companheiros da
as suas proficientes e hon- com que passara a nos dís- jornada e dos aconteci-
radas mãos. Com Imprevls- tinguir. Com o descorrer mentes da vida do jornaL
to afastamento de Ulisses dos anos, a sua admtracão Uma. tarde, antes de 11'

Costa, seu grande amigo e e estima pelo antigo com. para o leito, levado pela en-

Valoroso companheiro de pariheíru de fundação de fel'midade. que o vitimou,
lutas, motivado por Ianien- O ESTADO, mais se fcrta- o Dr. Rupp estivera em a

tável questão religiosa sus- 'teceram, _ porque evotuüaos nossa residência no Sub
tentada por sua pena ví- culturalmente, e êle pas- distrito do Estreito, Para
b:'ante, o que lhe trouxéra sou a apreCiar tambem as uma .visita l'e�li�adora do,.
grandes abon-ecinwntos,'

-

despretenclosas elucubaçóes seu apreço e amizade e con

Rupp Junior procurou tão de nosso espírito. vida�nos pal'a vi§itar o

���a�,ed;::;�S:dOd: joo:�:� va��s a!� 1��r::eO:uf�ll�:= ���i�t:,ono��!Ovel��n:��:�=
�!�:�, t�r�::dOf.r�:�so���� ,tos, bem como os nossos �����6� o fquuna�ai!Oe::o�
tação política de seu's no.

_a�·tigos nos jornais da ter- trava'gravemente enfermo,
vos dirigentes, sem perder,

ra, principalmente os que em a sua
.

residêncIa na

contudo, a feição de gran- �s��:..:�s :a�s :�:;��s c�� Prainha.

��e�����'c!p��!��ao ��t;��� memorativas de anivE'll'sário Com imenso pezar para

Ingressando na política,' nos anos de 1952, 53, 54, 55, nós, pela razão de nos a

Rupp Junior foi eleito de-
56 e 57, agradecendo-nos

I
charmos ausentes da Capi-

tão logo, em expressivas e tal na ocasião vimo nos

��I�:��O �t::eur��re�e 1::159 honrosas missivas, a justi-, 'PrivadoS de sua'amável- pa
a 1922 a mesma representa- �� '�:n���:rre !h�:!:�:;i�� lestra, no decurso da qual

ção. assinalando sua passa- iniciativa da fundação do �eãc�l"�:i;ar��O:;�i�::�to�e
gem pela Assembléia Legis jornal, obra admirável e dos dias em que juntos tra.

�����d; n�������t%:i.S �!� I benemérita, edificada para halhamos pelo aparecimen.

tambem Prefeito de Floria- �ae�;�:��e:im:n��f::a s:�� i to de O ESTADO, êle como

nópolis, demorando-se 'Pou- I
diretor e proprietário e nós, Ico tempo como governador

Interesses de seu' Povo, con· como o artista gráfico, for-

da Cidade. soante. atest'a o seguinte j rr:adoi' das páginas do apre-

Como polítiCO partidário, foi :-�'�!�e �9a5t4�do de 15 de, �!��oi::rt��i;:, Para a de-

um dos elementos mais VU'

Iliosos da Aliança-Libel'lÚ e
"M(�u caro Ildefonso Ju- Hoje, que O ESTADO

:�����['�;��;,�íU���:�,� ���h:::E���uE�::��, �:�:�:���::�:�::�::;:::��
gio de que gosava entre os d.�oS;:��::b��: d�evg�;�!� à nossa t;erra, justo é, re·

seus coestaduanos, eleger-I'
cardemos a figura grat·n·

se péll' considei'avel maiô- ��n�:sca�:���:, :e���a�a�: mente impressionável do

'p'o',d."r',Up',',',','u·OS,a',p._'o"ca'to,m".�" uma vês, espicaçar meu 01'- �:�n�:n��q�:t���� :���o�� Esteve esta tarde em demorada palestra com o

Deputado Walter Roussenq, Excelentíssimo SeCl'etiÍ..
nenM na Camara Federal' !�!�� �� ���r�:no a����� �:d�� !a��:�d:Sn� �::�� ,. 1'10 do Trabalho, uma ComlSsão dos Feuovlallos) de

��g����: :7:n!����OSaq��d� 1 sário de "O Estado", que; pIo de amor e' dedicação Santa Catarina, a qual Junto .ao TItular da Pasta, a

. com ingentes esforços e pela sua terra,.O qual deu à
verdadeira situação dos mesmos, pedindo na oportu"1

povo lhe confiou. De 1934 a'

'I
nidade, a interferência do Deputado Walter Roussenq,

���;��:d�i��i�::�:ad���� I :�:::�����i:::�:�:li:�: �ii��, ':!:�;:i�\:oc�;:; �'aE':�:'��t:ela�o�����d��r��;a�:';:�'Comi"ão,
seática, voltando depois â

go João Cancio Siqueira e digma da bôa imprensa, tal
o Deputado Walter Roussenq, encaminhou acr dr. eLE..

ad;��a���im�s anos. de-suaI saudoso Dr. Ulisses e ou- como a desejára o lnolvi- MENTE M!ARIANI, Ministro da Fazenda. o seguinte
tros, fundamos em 1915. davel brigadeiro Jeronime Radiograma:

�1����tSea �;���ês�:�'ef�e:��. hOAJ.,",,,.uo",,gdrC,',tsaa,c,appo'ts',ol, J"� Coelho, fundador da im-
DR. CLEMENTE MARIAMYprensa catarinense, � espal'�

����o; ��:���::����:!�:: GaV.�lde'.�"t,�are�q:u�,�i�,�,'�uatço:�:a�o;�vd,':r· b:%�:t�b:��s�:ea�:�s:o:� �� ��N�I�IR�A FAZENDA

panheiros extintos, uma

��::��t�:t�, ':�:���:;�� �'i��:��:�::��a1�;:2�� ��';'::: ��:�:�:;,�;�:::�:
sempre a par de grande mente o velho amigo Hen- ::�e:d:, noss3·)mperecivel
���W�:��s a

e r:���aJ:so i�� rique Rupp Junior".

genítores o Coronel Hem-i

que Rupp, ardoroso repu-

blicano e abolicionista e.

homem de grande prestígio
no Municipto de Campos No

vos, onde residia e era

abastado fazendeiro e sua 1virtuosa e digna esposa I
Dona Ema Rupp, de labo-

riosa e proba família ger

manica, domiciliada em o

1\OSSo pais.
Rupp Junior' fez os pre·

oarativos no conceituado
'Colégio de Na. Sa. da Con·

ceição, de São Leopoldo, no
Rio Grande do Sul, por on-
de passaram catarinenses

Que se t{lrnaram depois or

gulho de sua terra natal,
pelo saber e pelas elevadas

posições que conquistaram
na vida pública do País,
como os saudosos Presiden·

tê ·Nereu R-amos e seu ilus
tre pai senador Vidal Ra·

mos c tantos outros.
Terminados os estudos se-

cundâriOs, ingressou na Fa

ruldarie de Direito de Porto

Alegre, onde se bacharelou

em Dezembro de 1907,
Qwmdo academico de

Dire!to, foi promotor públI
Co de Curitibanos, atê 1909.

Formado, veio para a Capi
tal d� seu Estado, tendo si-
do então nomeado Chefe de

Polícia, não se demorando,
porém, por muito tempo,
no exercicio de tão impor- !

tl,nt.etõ' quão responsabilís
sim ... s funções, deixando °

carg'o para exercer o de

diretúr do Povoamento do

Sólo, para o qual fôra acer

tadamen te nomeado.

A atuação de Henrique
Rupp Juniol' no jornalismo,
entretanto, vinha da moci-

mos, com a ascensão do Co
ronel Vidal Ramos ao go
verno, Rupp Junior deixou
a direção de O DIA, onde a

sua brilhante passagem fi
cara assinalada por mar

cos indeléveis.
Houve em seguida gran

de tnteregno na vída [orna
Iistica de Rupp Junior; tem
po Que dedicou com afan
â advocacia, em que era

l>rOficiente, entretanto, o
são catarinensismos que
era a!)anágio de sua alma
de patrióta, levava-o a ani
nhar persistente idéia de
dotar a capital florianopo
l-i.tan9. C\.e um jornal de feio

çao moderna, defensor dos
it1terc.�ses do Estado, preci
puamente, no sentido de
pugn;u' pelo cumprimento
das sentenças judiciais que
lhe deram ganho de,causa
.na secular questão de limi�
tes com o Paraná, e o pro·
grel:is0 e engrandeciment.o
da Te!'!'a Catarinense, o que
conseguiu, graçaS ii genero·
sa ajuda de seu digno e va
loroso genitor Coronel Hen
rique Rupp, intransigent.e
pugnador pelo fiel cumpri
mente· dos pronunciamen
tos juridicos que reSolve
ram em difinitivo aquela
rumorosa contenda.
Assim, nos primeiros dias

de Maio de 1915, eram mon-

tadas as oficinas e redacão
do novo jornal, no. andar
térreo do espaçoSO prédio
sito a rua Jeronimo Coelho
n.O 8, e aos aÚlOres da ta
diosa manhã de 13, à hora
em Que bandas marCiais to
,cavam a alvorada. saudan
do o dia consagrade â co.

memO:'ação da Lei Aurea,
dade, com a fundação em que extinguiu a e3cravidão
1.900, com Fra-ncisco Fagun- no Brasil, era àpregOado
des, em Campos Novos, on- pelaS ruas e praças de FIo
dr: morava, do periódico rianópolis, o novo jornal,
A VANGUARDA, or.gão

Quej
de feição moderna e apre·.

tinha por missão defender ciável, o Qual, fôra por to-
os inte;resses do oeste cata- dos disputado.

.

rinellse, e quando estudan- Rnpp Junio�

consegUira/
te de direito, foi um dos dotar o jornal de colabot·a·

-ClllSO GR-ATUITO- DE TAQUIGRA·
FIA POR CORRESPONDfNCIA
o INSTITUTO NACIONAL DI'l TA

QUIGRAFIA, empenhado na campanha de
difusão da taquigrafia brasileira, abriu ins

crições ao seu curso por correspondência, a
través de 12 lições. Escreva hoje mesmo,

dando nome e enderêço, para à Caixa Pos

t�l, 2.500.J)u 8,600, Sjo Paulo.

. vulg:tres, aninhadas em sua
alma nobre e boníssima.
Henrique Rupp Junior,

nôs ° conhecIamos de a
nossa jlf distante mocida
de. Vimo-Io chegar a Fio·
rianópolls, recem rormado,
no cntusiasm..o eloquente

APRENDA INGLfS
cóm O Prol. Mr. Edwald Green

à ma Tenente Sil'Leira, 42

..Ii"ia
..c.. I ...CiI.

,'·.. ·"'1,;' ....
·

re.."i.....
.

__
.... ,.;" ..

Dores nó corpo. cabeça pesada e dolorida.
febre, Contra todos êsses mal-estares do res

friado e da gripe, tome I ou 2 comprimidos
de MELHORAL. Aquela "quebradeira do COf

po" logo desaparece, A cabeça se desconges
tiona. A febre diminui e a temperatura chega
ao normal. Em poucos instantes, você se acal
ma e volta ao· seu natural, sentindo um novo

ânimo e uma outra disposição!.....__

Tome 1 ou 2

comprimido5 de

UMA COMISSÃO DOS FERROVIÁRIOS

PALESTRA COM O TITULAR DA

PASTA DO TRABALHO

268 - 61 -'Estando Ferroviários Estrada Fel'ro 5"n.
ta Catarina fazendo movimento virtude falta paga ...

mento mais dois mêsesvg ° que virá crcarretar séri09
prejuízos ,População Vale dó Itajaí vg tomo liberdade
solicitar vossência determinar diretoria despesas pú-,
blicas imediato despacho liber.ação verba cem mi ..
Ihões de cruzeiros vg solicitada ao Ministro Viacào
através ofício 110 - DG de 3-4-1961 do diretor
Geral Departamento Estradas de Ferro vg já regL�..

trada Delegação Tribunal Contas Florianópolis pt
SaudaçQes

Deputado Walter Roussenq
- secretário do Trabalho -
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: ENCERRAMENTO DA TEMPORADA DE VELA, - �erá encerrada �oje, com grandes;festejos, a temporada jOficiald� vela da Fe- :
.deração de ,vela e Motor de ,Santa ('(atarina, que lem em sua pr,esidência ° lprof. Crystaldo Araújo, ,cuja Icapacidade de trabalho, _

:Iogrou freconquistar àquela i8ntidade que se encontrava acéfala. Cock-laill às ,autoridades e Iprovas, para barcos �as c lia s ses :
.Scharpie le Lightning, constam do· programa de encer ramento odesta manhã,)la séde,' do Veleiros da IlIha •

rEiê��-o--iôYerõâ�ôl�jr�Slà�ô-i-sêi�iõie-�rãj'à��lõ-àõ--e-s�ôr��
A (OMISSÃO DOS SEGUNDOS \jOGOS ABERTOS DE SANTA 'CATARINA, COM?OSTA DOS SRS.· DEP. I WAlDEMAR SALLES,! NEY HUB
NER, RUBENSUN0 E iODY VARELA, fORAM IRECEBIDOS EM AUDIENCIA, POR S.IEXCIA. 'O GOV. DO ESTADO. ,NA OPORTUNIDADE, S.
EXCIA. SOLICITOU 'AlDIRETORIA DE 'OBRAS PÚBLICAS, PROVIDENCIAS IMED.IATAS'PARAIUM ORÇAMENTO OE 'RECUPERAÇÃO TOTAL
DC1- ESTADlO DA fAC. RElTERA�DO '�EU DESEJO DE ?R'ESTAR TODO APOIO !AOS JOGOS ABERTOS, O SR. CELSO [RAMOS, LEMBROU
AOS PRE�ENTES, SUA -CONDiÇÃO mSVELHO :SPORTMAMM" DE\NOSSA ESTADO.

BOCAIUVA II
ver s u S�' GUARANI

DEFRONTAM-SE NA TARDE DE HOJE OS DOIS "PEQUENOS" - SEIlUlOSO DE SUA PRIMEIRA VITÓRIA o AURI-ANIL OUE MUITO TERÁ
QUE ENVIDAR FRENTE AO "BUGRE" QUE VEM DE UMA BELA VITÓRIA SÕBRE O TAMANDARÉ

AINDA INV1CTO o BRASIL
A seleção brasileira conseguiu, quinta feira, nova vitória sêbre G selecionado chileno, nos domínios dos ándinos, fi
cando de posse da taça "O'Higgins". !xO foi o resultado, com·tenlo obtido pelo meia Gerson. Constituição do Scratch: GiI
mar; Jair Marinho (De Sarai), Mallro e Altair; Zito e Calvet; Garrillcha, Didi. Coulilih�, Gerson e Pepa (Zaga.lo),

.

�
�

�����rnITI1J��
- AlJ.al1 � O"aUea JlamfJ-r11

Continua líder o campeão da cidade, que foi superior lécnica e conjuniivamenie, não sendo, assim, bem re

cebido pelo público o resultado que não refletiu com fidelidade G andamenio da porfia - Pamplona abafou,
evitando, póde-se dizer, uma goleada - Edson e Betinho, os marcadores, sendo que ne lenlo do tricolor fa
lhou Joãozinho - Arbitragem magnifica de lolando Rodrigu2s - Nos aspirantes o PJula.Ramos marcha
invicto, lendo goleado, após estar perdendo pelo escore mí nimo_

-.

Qülz são Pedro que quín- sente com a -importância do patente, quer técnica, quer sb: nos minutos iniciais o Ramos a 'abertura do escore.
ta-feira à noite chovesse clássico. Mas;- mesmo assím,

I
conjuntiva, jogando. sem Avai� tG eatrceeve ruejhor varértc (leu a Sombra Que

mais uma vez, fazendo com assl'shu-.re I
a um grande! exagero algum, oitenta por quê seu opositor, criando correu algum; passos, ainda

que a cancha da velha praça embate que poderia ter sido! cento das ações, dando. as' algumas situações criticas fora cn área, e de imediato
futebo!istica da Praia de 1

algo excepcional se o l:'au1a sim, uma idéia do que foi o para o arco de Pamplona atirou com violência e ras

s'óra apresentasse novo e' Ramos tivesse se apresen- domínio do líder. Tal do- 9�é na partida em rererên- telro. soãoemnc praticou a

norrtvet nepéetc, ao mesmo tacto como nos seus memo- mínio, porém, ·não teve ti. cia foi obrigado a exibir defesa, porém Parcialmente.
tempo que impediu que c I cea dias. Sim, porque na sua tradução no marcat10r tóda a sua admirável eras- de vez que não conseguiu
püblico deposttaeee nas bt- pugna entre os dois rivais, que ao final acusou um se. A defesa avetene, como a encaixar bem a pelota que
Ihetertas a quantia eondt-" a superioridade do AVal foi tento para cada lado. Mas linha de frente. sempre te- acabou sobrando para Edson

os avaíanos se contentaram vende a melhor, assumiu o

com o resultado, pois conse- domtnto do prélio, levando

gulram, embóra perdendo o até c final. Aos 30 mlnu

orectsso ponto, conservar a tos que Pamplona fez sua

liderança e, para eles muito primeira grande interven

importante, levar para oito cão. mando a escanteio
jogos a série .mvtctn sôbre r- um pelotaço de Betão. Seis
campeão catarlnense de minutos após, numa das
1959 .. '\utênt.lco leão na can- poucas excursões ao arco

cha o "Leão da Ilha". avalano, conseguiu o Paula

FEDER-AÇAO' DE VELA-E MOTOR'
DE SANTA CATABINA

que. bem colocado e com

p!etamente à. vontade, não
teve dIfIculdade alguma pa
ta emendá-la para o fundo
das redes. Aos 37 minutos
ou "seíe, um "minuto apôs (,

gol Inicial, AlaIr perde'
oportunidade preciosa para
igualar a contagem c aos 3H

(Cont. na J 1.a pág.)

Florianópolis, 11 de'

m���:b�l�l. e agradec�.1
Temos a satisfação de

Convidar Vossa Senhoria
para os festejos de encer;
ramento da Temporada
Ofícíol desta Federação,

de constantes da segudnte

mos:

Ilmo. Sr.
Diretor Esportt vo
"O ESTADO"
NESTA.

.

Senhor Diretor:

programação:
LOCAL e DATA �

Séde do Veleiros da Ilhà,
à rUa Silva .Iardlm n.

212, no dia 14 do mês em

curso;

HOMENAGEM - Aos
Exmos. Srs. Comandan
te do 5.° Distrito Naval e

Capitão dos Portos de S.
Catarina;
HORARIO - 'As 8 ... '5

hs. hasteamento de Pa..

vi�7s�,30 hs. início d�s Iprovas, em barcos das
classes SHARPIE 12m2 e

LIGHTNING.
Contando com a hon_

rosa presença de Vossa
Senhoria, apresentamos
nossas sInceras

Saudações Iiatistas

Chr,ystald.o C. Ara.újo
Presidente

"O "BUCiRE" ACERTOU
NO ALVO:3XOCampeonato Juvenil

Com mais dois encontros

constantes da rodada nú
mero três, prosseguirá na

manhã de hoje o Campeona
to Citadino de Juvenis de

1961.
As 8 hora senfrentar-se-ão

cair diante do Figueirense
as 10,10 horas o Guarani
darâ combate ao Paula Ra

mos. Como se sabe, Guarani
c Figueirense são os lideres
do certame, sem ponto per
dido.
Local - Estádio "Dr.

Adolfo Konder". na Praia
de Fóra.

Preço ünico - Cr$ 10,00.

o Tamandaré, que tirara dois pontos do Bocaiuva e um do
Figueírense, acabou tombando diante da esquadra tricolor
- Roldão, a revelação do Campeonato, assinalou"tôdos os

gols da pugna - Na preliminar foi vencedor o Tamandaré
por 3 x!. -

Na noite de tercs fei.,
1'a, jog,aram no estádio'
da FCF as esquadras
representativas do Clube!
AtlétiCo Guarany e Ta ..

mandaré Futebol Clube. i
do� ��:a�!:���i:s�ah�: 1
via vencido ao Bocaiuva

IpOr 2:<.0 e empatado com

o Figuei.rense por OxO.
Enquanto isso o Guara..
ny vinha de uma

sériejde derrotas.
•

Em vista disso. reduzido
{oi o número de público í
pagante já que o espetá...
cuIa apenas poderia pro-

I

porcionar muita luta pois I'técnicam.ente as duas
eqUipes pouco têm apl·€' ..

sentado. Assim. sem_ ou ..
!

anteriormenle.
Porém ao se iniciar a

bat.aha notou...se que o

Guarany desenvolvIa uma

boa ntu,ação pelo miolo de
carrÇ;po enquanto o Ta...
mandaró tentava duelar

tro interesse senão a vi..

t61'ia, Gua-rany e Ta ...

mandaré, de)lam prosse
guimento ao cel'tame re..

gtonaL
A primeira vista, era..

mos forçadõs fi acreditar
noutna derrota do Gua ..

arcy já que indiscutiveJ.
mente o Tamandaré vi..

nha se apresentando mIM Ilho1' armado e creden ..

ciado pelos dois expressi..
vos resultados colhidos!

O PAULA RAMOS LíDER DA

TAÇA "EFICIÊNCIA"
A taça "Eficiência", Jnsei- 1° lugar - Paula Ramos,

tuida pela Rádio GuaruJá 36 pontos
para ser disputada entre os 2° lugar - Figueirense, 29
nossos sete principais clubes 30 lugar - Aval, 27

(Iue somam pontos nos cer- 40 lugar - Tamandaré, 22

tames de juvenis. aspirantes 50 lugar - Guarani, 10

c profissionais. lem a se- 6° lugar _ Atlêtico e Bo-

gulnte colocação.. cl\iuva, 4

com seu la,n tagonista em

busca daquela primazia,
sem entretanto conseguir.
Desse trabalho dos joga..

dores do Guarany sur.

giu aos 15 minutos o ten...
to do bugre, anotado por
Roldão. O Tamandw-é
lentou a l·eação mais fOO
impotente. Para a segun�

(Cont. na 11.a pág.)

Em sequência ao Oampecv- cidade perdendo para o Ta-

�:�;, ����:::�õr�:s ��f��,�� �l���:�·�l�� ���!�l�':n�:P:�:'
de hoje os conjuntos do oua- por axt.
rani e Bocaiuva, prélio que, Deverão sustentar uma ba

embora tenha como protago· talha equilibrada trtcotores e

nistas dois dos chamados pe- 'canarinhos", ambos com

cuenos clubes e que dlvldenf Iguais posslbllldades de su

com. o Atlético o último põe- cesso.

to, poderá agradar, nots os QUADROS PROVÁVEIS
dois clubes, sempre que se BOCA1UVA - Tatú; Juarez,
defrontam,. dão o máximo César e Jaime; Célio e Nil

pela vitória. sou: Guara, Luiz, Odilon, PI-
O "Bugi-e" começou o cer- tola e Jacô.

'ame perdendo para o Avai GUARANI _ Aldo; Biuca,
por 7x3, para depoiS tombar Orivaldo e Elpídlo; Beto e

novamente, diante do Paula Adilson; Wllmar. Lohmeyer,
Ramos por 3xO. Mas reabí- Roldão, HeUnho e Osmar.
fitou-se na ultima terça-feira Preliminar: entre os qua
ao quebrar a invencibilidade dros secundádos, pelo Cam

do 'I'amandaré, com três ten- peoneto de Aspirantes.
tos contra nenhum dos alvl- Preços: Arquibancadas -

rubros. crs 30,00 e Geral Cr$ 20,00,
. Os coouenses Iniciaram a não pagando ingresso senno

disputa do titulo máximo da ras e senhoritas.
�---,----"'---------

*0 ESTADO" X PADRE ROMA
Hoje com início às 15,00

horas no gramado da 3."
série do Abrigo de Me
nores jogarão as equipes
de futebol de "O EST.A.
DO" x Padre Roma.
erri partida tireino para

�ae��.t:irr� ;:l�', jliri��
compromisso ao enêren.,
lar a nossa confrade a �
GAZET�, em partida i
que sera em comemore ..

ção de mais um aniver.c
'

sério do, mais antigo.
!

O onze do vovô já está
formado e deverá aden.. -,"

IL,:,r a camoo com: A ..

milton, João, Osmar e

Wanderley; Sepitiba e

�1az.inho; Flávio, Ivam.
Naco, Ivo e Oscar. Na
reserva estarão: ValmÔr,
Luiz, Genésio I. Genésio
[lo PADRE ROMA for...
maré: Paim, Rena-to,
Luiz C GAlO; Pedro. e

C;afifa; Melo, Ari, Belc lo,
Dtde e Português.

Mais um aniversário do. Clube Náutico
gado ao destino que lhe
foi ,u'açado�,contisua a

ser um dos grandes clu;
bes da cidade pradaria
Possui um respeitável �..

trimônio esportivo . onde
futuramente haveremos
ver edificadas colossais
arquibancadas, possibili..
jande assim maiores a ..

comcdecões para
.

a sua

legião de torcedores. Inú;
meros troféus, repr.esen ..

tam vitórias dramát'icas .. e

mUita Coisa se poderia
esorever, pois cada um

signífica uma grande con ..

quisia.
I n discutivelmente, o

Chlbe Náutico Almir,an
t� Barroso, é wna fe>rç.a
dC-11rtro do fu-teool ita...

jaiense e catarinê'nse,
dando sua participação
integral aos certames
da c'idade, tornando com

isso, ma·is atraente e mai!>
sensacionais as dispuõf.as.
Anteontem,! quando O
tradicional clube come

morou seu 42.0 aniversá
rio de fundação, apresen.
tamo.s aos diretores, as

sociados e jogadores, em_
'bora kU'diamente os nOI;..

sos votos de felicidades
pois a data é das mais
significativas para os d�
portos catarinenses.

Almirante Barroso I
Dentre os in-úmeros e

ta-adicionais clubes do I
Estado Cate-ínense. va ..

mos realçar o Clube Náu;
'�:'°Ita���a��:beB�::�:;:: i
sista em. tempos idos, era Isoberano nas grande',
competições u-emistícas

1

sem 02.' presença do Clu
be vel'de..branco a regata

�!z�:�a :om��%�. E�:,
:!o�e�:��a;u�p!� �!ut:;
gW·a< histórica de Barroso,
da g.rande batalha do
Ria<!huelo. Mas, o tempo
passou � o departamento
náu.tico foi extilllto. O
quadro de associadoS, pa�..

sou então iS. se dedicar
mais ao futebol, cb'egando
a dar o clube condições
�agpí.fliJcas, , desnatando..

se sç.brem.aneira no terri.
:tól'io catarine'nse. Sua
condição de representante
de ltajaí, em várias opor..

!hmidades falam e �x..
pressarn bem o poderio
al0._verdes.

O tempo passou I e o

Alm1rante Barroso, le..

C,OMO É GOSTOSO
O CHÉ ZITO
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(oração que funciona normalmen- tom�anhia tervejaria 88lRM'
te por meio de um transistor .proporciona a)ovens interessadosajaprendizagemdasPl'O[issõesde

MI�Ãl(), (IBRASA) SINCOPES venções norteeamerlcenes. 'ap,,,lho, o coração 00_ 'IMESTRE DE MÁOUlNAS E ,MESTRE CERVEJEIRO
Como se sabe um gru_ meçou a contrair-se nor..

Um pequeno aparelho O perigo maior dessa po de pesquisadores mal e regularmente, cbe-

transistor, pesando ape- moléstia, conhecida como norte.. americanos reali- decendc aos estímulos

nas 140 gramas, foi colo; "síndrome de Morgagni.. zou com êxito uma pilha foroecidos e regulados
cada por um cirurgião Stokes," é constituído pe- a transistor, doe propor- pelo pequeno engenho

milanês no coração de los ataques sínccpats, que ções reduzidíssimas, que eletrâníco. Constatada a

um paciente. Graças à podem ser fatais. pode ser "colocadar no boa tolerância, o .cirur.

hl"i�hanite i*ervenção, Ao paciente foi. aplica- coração. Nos Estados U_ gião concluiu a ínterven;

executada pela primeira da uma da'!; últimas in. »ídos, as aplicações disse ção ítxando no abdomem

vêz na Itália pelo prof. ------ qstim'ulador "Interno' do paciente o pequeno a_

Angelo de
-

Gesperis, o Dr. Hélio Peixoto são raríssimas. parelho acionado por

paCiente poderá provà.. Para resolver a crítica uma pilha com carga su-

velmente voltar às suas Advogado situação em que se encon; flciente para 5 anos.

eeupeções normais, qu� Escritório _ Rua' Felipe trava Sirtorí, foi necessé; O peso do aparelho em

teve de abandonar há Schm!dt, 37 _ 1.0 andar - ria uma intervenção dês-, conjunto é de 140 gra-

mais de Um ano. Sala 4. se tipo usada' pelos norte; mas, e sua dimensão é

Residência _ Alameda americanos. No dia 23 de de 6 por 6 centímetros

O sr. Argo Sirtori, de Adolfo Konder, 27 - Caixa
-

março, o prof. De Gas- por 1,5. Um revestimento

53 anos, o homem qu"'ê postal, 406 - telefone 2432. par-ia, assistido por um especial tornas,o trnpers,

pode gabar-se de ser o -�------- g r upa. 'de cardj.o- rneável, reduzindo ao mi;

primeiro italiano a poe- DOPS Alerlla cirurgiões, abriu o hemi- nimo as habituais reações
suir um coração com tórax esquerdo do paci_ do organismo à presença

transitor, estava há muito Proprl'ela'rl'os
ente e fixou firmemente de um corpo estranho-nos't

em condições preocupa-e
no musculo cardiaco dois tecidos do corpo.

dores. porque a pulsação O Delegado da Ordem filàmentos metálicos es- O sr, Argo Sirtori já
de seu coração vinha di; Política e Social, dr. Ju- peciais, ligados a um mi.. está em sua residência,

nünuindo gredauvamente célio Costa, está alertao; núsculo
.

aparelho elétrico tendo sido visitado por i.,

tomando' impossível qual do aos proprietários de capaz de emitir 64 impul.. números jornalistas. Des..

quer esforço. Quando as bares, hotéis e similares, sos por minuto. de o dia 5 de abril. anda,

pulsações baixavam para para a renovação dos al-, passeia, sentindu.sse per-,

menos de 30 para 28 por varás de licença, referen; 1;XITO feitamente bem. "Eu res-

minuto. êle tinha tontu- tes ao corrente ano, de a; suscitei", disse êle.

ras e frequentemente côrdc com '0 art. 12, com;
.

Apenas foi inserido o

caía sem sentidos. binado com o art. 16, do---"-----------------'------

com ireinamento de dois anos nas zsuas ,fábricas· do RIO ,DE
JANEIRO, SÃO PAULO, CURITIBA e 'pORTO ALljIGRE.
concluido o aprendizado, oferece aos candidatos que tiverem

demonstrado a necessária capacidade, a oportunidade, de a

perfeiçoamento .,0 exterior (Alemanha ou Estados Unidos),
mediante frequência de cursos adequados, com possibilidade
de obtenção de diploma,

° CANDIDATO DEVE:

ser brasileiro
ter a Idade de 18 a 25 anos.

ser reservista

ter :curso secundário ou pelo menos ginasial com
pleto

ter conhecimentos do idioma alemão
escrever carta do próprio punho, acompanhada de
"curriculum (vitae" e fotografia recente à Com

panhia Cervejaria Brahrna, Administração Cen
tral, Caixa Postal 1205 - RIO DE JANEIRO

14-16 - 17-5

SERVIÇO. MILITAR
CALENDÁRIO RELATIVO 'A NOVA APRESENTA_

CÃO DOS CONSCRITOS DA CLASSE DE 1942
E ANTERIORES AINDA EM DÉBITO COlvl

SERVIÇO MILITAR
Calendário para as operações concernentes à próxima
"APRESENTAÇÃO DE CONVOCADOS", a ser

pasto em execução em todos os municípios [urisdi
clonados à ]6.· C·R: -

DIA 28 Jun 61 - Inicio da apresentação convoca;

dos destinados a incorpor.ação em

Contingentes Especiais;
DIA 3 Jul 61 - Término da apresentação dos

convocados destinados a íncor.,

poracão em Contingentes Espe
ciais;
I n í c i o da apresentação dos
convocados destinados a íncor-

poração nas Unidades da 5.·
RM. (2.- Época de incorporação
Grupamento "B"); .

Término da apresentação dos
convocados destinados a tncor..

poracêo nas Unidades da 5.- R. M.;

Domingo ..

Publicação do Boletim de Incor ..

pcraçãc - Declaração de Insu-
bmissão e destinos convocados
dos Contingentes Especiais - que
deixarem de embarcar .

DIA 7 Jul 61-

DIA 15 Jul 61 -

(sábado)

DIA 16 Jul 61 -

DTA 17 Jul 61 -

FIGUERAS & elA. LTDA,
Pelotas e Uruguaiana

TRAXCAVATOR CATERPlllAR FUNCIONANDO COMPROVA O SEU BENDIMENJO,

.----------------------�----�--------�--�-------------------

• __
_._

_

SERA ESCOLHIDA A RAINHA DO TENI S DA CIDADE NO LIR� T. C. - O SR. E •

'\ ",=:--- -"'7---;"':C=-
��=o � SRA, COMANDANTE MARCELO (TERE ZA) BANDEIRA MAIA RECEPCIONA- •

, I _� RAM O HIGH SOCIETY DA LI�DACAP - DEBUTA1fTES MARIA LUCIA FRAN- :, CALACC I E YOLANDA REGINA - Em h omenagem ao DIA DAS MÃES o "Radar" I
ESTE colunista "Public se) corrête: Sr. Sra. Dr. veneno Oliveira; sue-coere apresenta a Mãe do Ano: TÕDAS AS M� ES. •

Relation"' da Clube da co- Percy (Virglna) Borba, Sr. do Gabinete Militar da are- do o Brigadeiro João Areia- Clube
_

"29_�e JUnho". �e se abaixarem nos momen- nha colaboração.. •
l;na, promoverá um desfile e Sra. Major Túlio (Tere- sidencia da República, Sr. 110 dos Passos, Coma1ldante Tubarao. no Baile Ofl(:lal tos imprevistos. Da "fuma- _ •
das tenistas com os seus 'la) pradal: Sr. e Sra. Dr. e Sra. Capitão de Corveta da 50 Zona Aérea, �edtada das debutantes de 1961, no ça". Capitão - Alaor Vieira A SOCIEDADE Thalia de

bonitos u1úformes emortt- Dolm (Djanis) Vieira; Se- Antonio- (Geysa) Bízzo ace- em Põrto Alegre. Lira Tênis Clube 110 dia 7 de castro, Tenentes: Dur- Curitiba, será representada'
��s. ��;I�S e�e:e�d:d:.ain:a� �t��il�iOF��t����u���::t�I�I� ���n���)e ���:r::/�:.ur!

de outubro próximo. vai !ri�d_ade, Artur Brag, no Baile Oficial do Lira'
acontecer. da Fazenda Sr. Geraldo wet Sra. 'ren. Cleu (Morochej AMANHA, o Sr. e Sra. Co- ;:o�:��r:e .::an::l�:oJO��e�l� b��:�teC�:;itl���auma de-.

zel, Dr. Spiros (Sevasti) Di Medeiros; Cap. Roberto ronel Mauricio (Yolanda) A convite do Governo do .�,
O SR. E SRA. Comandan- Mattos; Coronel Silvio Pln- Longe; Sr. e Sra. Capitão Spaldíng, festejarão tflnta Paraguai, hoje, farão uma •

�:���IO ;�:l:i��a�:�delr� �� �a; LS��' e ���t�e:�t��': �1��i.b���rig�V�i�:!�)z: �n�����o a:��h� cf:����:� ::::onstração em Asssun: •
'higl1 Society" da Lindacap Fernando (Bernadete) víé- buja; 'ren. Nelson (Odete) cões.

_ Jd& ,

��:il��� ��ga::�S:::r���o� ���;Ch; S��" : ��:: Dr��:�� :�i�al:r�:�j���:d��e� A ASSEMBLÊIA Legislati- ��c:'R!:!:�er�iao V!�I�:C: ,
ao tl"igessimo oitavo anl- Caldas; Sr. e Sra. Capitão glna Deucher, Carmem Ro· va, enviou o seguinte tele- Matrimonial da Srta. Solan

versário de instalação do (Clela) Mesquita; Sr. e sra. sa Caldas; continua"tei na grama para Miss Santa Ca- ge Di Bernardi, com o 10-

Destacamento de Base Ae· Capitão Paulo (Vanda) próxima.. tarin(� de 1961, Srta. C. N. vern Ruan Ganzo Feman-

�c:V:I� ,F���i�pi:�t!�p�;:� ��;t�a: ����e;r�'G�:��:; Fonni�hie� ;;: �rta. �a�- des Filho, na Igreja e a re-

ção da nossa Fôrça Aérea. Desemb. Alves Pedrosa, Pre- .QUARTA-Feira p.p., acon ;�e1� r;�l� ler�S-;-m:bl:i� �����xa;�t���vidados .será
O "cocktaill", servido pela sidente do Tribunal de Jus- teceu um "lul1ch" COJt1 Legislativa vg aprovando

organização· do Querêncla tíça; Desemb. Ivo Guilhon "shaw" de piano e cantos requerimento deputado Luiz A DEBUTANTE Yolanda

Palace Hotel, dirigido pelo Pereira de MelO) "P,residen- na residência do Sr. e Sra. Menegw�zi vg apresenta dtg Regina Meneguzzl, filha do

Sr. Manolo Rimbau, acon- te do Tribunal Eleitoral; Dr. Carlos (Lea) Kreles Fi- no representante sociedade Sr. e Sra. Dep. Luiz Mene-

teçeu movimentadissimo, Secretário do Trabalho, lho. A senhora Margot Gan catari1le7lSe vg seus melho- guzzi, repre.sentara os Clu-

no Cassino dos Oficiais, Dep. Walter Roussenq; Re- zo Ataujo, cantou uma bo- res votos congratulações ces: 7 de Setembro e Club

quarta-feira p.p., que foi presentantes do Secretário nita canção franceSa. As pa�sagem data natalicia as- Tênis Pinheiro de Curitlba-

inaugurado nesta mesma de Saúde Pública, Sr. Odo- sras.: Dora Araujo e Ivone sinala seu aniversário pt - nos, no Baile Oficial do

festa de congraçamento so- ry. Alves e Capitão MUton B. Leal, foram convidadas Saudações - .João Estiva· Lira T. C., no próximo dia

ela!. O colunista anotou: Melo; Chefe do Estado elipeclals. O "Radar" está let Pires - Presidente. sete de outubro.

Governador Celso Ramos, Maior do 5.0 Distrito Naval, funcionando ..

acompanhado de sua netl- Capitão de Fragata, Carlos AS EVOLUÇÕES dos aviões FESTA DA "CHlTA", será

nha Doris Maria Ramos 00- Alberto de Carvalho Ar- O CORONEL Aviador Ivo da FAB, que exibiram cor-

mes c do Sr. Nelson Nunes, mando: Sr. Sra. Dr. Carlos Gaslaldoni, chefe do Esta- tinas de fumaça na Linda- 1Ima elogiável promoção
C. C. do Palácio; Sra. Ina (Léa) Kiebs Filho; Sra· do Maior da 5.� Zona Aérea, cap, foram emocionantes, das senhoras rotarianas,

Moellmann; Sr. e Sra. Co- Ten. Edcy (Maria Aparecl- esteve prese7lte l1.G6 festivi· imprel'lslonando toda a po- Que estão organizando em

mandant.e do 5.0 D. Naval da) Gomes; Sr. e Sra. Cap. dades comemorativas ao 38 pulação da cidade. Os a- bellefício dos tuberculosos
CMG _ Ernesto (Ramll de Amaro (Gisela) Ferreira aniversário do Destaca- MARIA LUCIA Franca/acci vlões à jato, completaram recuperados. Está marcada

Mourão Sá; Sr. e Sra. Co- Barbeitas; Sr. e Sra. Dr. menta de Base Aérea de filha do Sr. e Sra. Orlando o "shaw" com os vôos ra- para o prõximo di� dez no

rlandnnte Nelson Riet (Ro- Aldo Pereira (Catarina) Se- Florianópolis, representan- Francalacct, .r61'J"esentarâ o zantes e fizeram bôa gente IAra T.C. Contem com 1I1i-

. .. ........ ,. - .....".'a._�-- .. .. _ ........__ ..... 'tl». ..1

CLICHÊ - A Exma. S1"a.
Dr. Aderbal (Ruth Hoep-'
�:�) T�:Z:osS:)�h���Sa, �:!i:'
Elegantes de 1961, desta'
��l�U:I�.p. U7�ve::Fz����a :,!�.
felicita pelo acontecimento_
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minados, tais 'sejam: - o

veneno, fogo, explosivo, as

fixia, etc ..

Desse modo, 'com o reco

nhecimento de uma ctrcuns
tâncía absolutamente inupli
cávet à espécie, ficou o júri
impossibilitado, inclusive, de .

se manifestar a respeito da
justificativa, muito embora,
adiante-se, a afirmação des-

"S AU _D A D E r'
Pelavea.metga. 'e pl'Cu-a- de doçuras,
Inspira ..me, tsim, belos penssrnentoa
lE, o coração me .alegre 'por momentos,
Neste 'va,le.de tristeza e a,ntu·g_uras.,

Saudedesedos 'bons tempos, já vividos.
D� minha· infâncíar e da welha escola,
Onde �e aprendia e não I}..arvi-a. cola,
Poislos �aus !eram. sempre conferidos. '

Saudades doa meus belos I Ideais,
Da moctdade que não volta. mais, !

DaIS Ilusões que falem. �o passado.,

Saudades 'todavia, 'Um beIllj imenso
E, conformado, 'agora mesmo penso
Ser, 'tudo isto. um. sonho, inacabado.,

'...Rio, ,21... 3..1961.' ,
ELOY AMORIM

No Brasil,' ela passou
'3 ser comemorada, real...
mente a partir de 1.954,
quando a imprensa ini.
cíou uma campanha para
que ela fosse condigna.
mente celebrada por to
dos, na intimidade dos
lares.
A sugestão' encontrou

simpatfa, e, em .pouco
ltempo' pecpagou.. se por
todo O território nacional.
ganhando assim caráter
de explêndíde- expressão,
além de um presente u...

sual ofertado carinhosa ..

mente pelos filhos, onde
esta traduzido todo, o a ..

A festa das "Mães" de
ve ser sempre lembrada

-

e comemorada no acori..
chêgo do lar, em hcmena ..

gem
.

àquela que lhes deu
a vida,
Pedro Paulo Elias

TERRE'NO
Vende-se um. terreno, medindo. 360 m2, )iiltuado là

Avenída Rio, Branco, por i)l'IeÇQ 'de ocastão. 1

Outros detalhes poderão sér fornecidos pelo se-

nho;' MURILO !no t.elefa;ne; 2ª39.' 17/5

V E H D E ·.S E
MQ'rQCICLIS'fAS

• A RAINHA DAS BICICLETAS, avisa que
está apta a executar o serviço de pintura em

Motocicletas e Lambretas. Rua: Conselheiro
Mafra, 154.
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lEGO & SILVA
LOJAS RADIOMACK

Rua Coronel Pedro Demoro, 1.609

IIMAos MENDES .. CIA,
ROle M a j�fG��túelifol j j '*".�

Uma "Jóia"para sua cozinha...

por apenas
•

,
•

menstus

Tão maravilhoso, que V. gastorá de moslr ó-lo a todos.

'Tão linda, que suas amigas vão odorar,

Tão prático, que V. podere fazer tudo em muito menos tempo.

Tão completo" paro tôdas e quoisquer hobili lodes culinárias.

Tão eficiente, que os pratos que V, preparar vão receber os moiores elogios.•

ADQUIRA-O AINDA HO.JEI

•

IMPORTANTE!

Quota de HEllOGÁS - garantia de for

ne clm e e+e permanente a melhor preço
- jâ incluicia no custo e nas mensalidades .

helioqas
RUA FRANCISCO TOLENTINO, l'

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM FLORIANÓPOlIS
--

CASA lLETitÔNICA
Ruo FeJipe Schmidt, 38

COMÊRCIO & INDÚSTRIA
GERMANO sTEIN 5. A.
Ruo Cons. Mafra, -47

ESTAIEUCIMENTOS

liA MODELAR" S. A ... Corn'rclo
Rua Trajano, 7

IIMÃOS DAUX 5. A ... Com.r .!Ial

_____�_......
/ R.a Arciprete Paiva, s/n," Ed. IPASE

ii.M�Oi GI.AVAM
JVQ jgaig Finl", 6

LOJAS ELETRÇ) TÉCNICA
COMERCIAL 5. A.

Ruo Tenente Silveira, 24'28

OLlVEIRA'FILHO 5. A...Com.rclal
Ruo Deodoro, lS
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Mãe s,
(O MOS U R.G LU o D I A DAS

MÃE S
cuja tradução é a seguinte:
"Igreja MetodIsta Episcopnl
Andrews - Igreja- mãe do

Ola das Mães. - Primeira

celebração - 10 de Mala de

1908 - Fundadora: senho
rita Ana Jarvins - Ministro
Dr. H. C. Howard - Suptd.
da Escola: Sr. L. L. Loar."
Em 1914 foi o "Ola das

Mites" oficiallsado nos Esta
dos Unidos, passando por
Decreto firmado �lo Presi
dente Wilson, a figurar no

calendário federal c!aquela
nação, ato que foi assinado
na presença de sua ideallsa

dora, ficando estabelecido

que "no segundo domingo
do mês de mala, consagrado
às mães, o pavilhão nacional
deverá flutuar em todos O�

edifícios governamentais dos
Estados Unidos e suas poso
sessões",

ANA JARVIS, a idealisa

dom do Dia d� Mães

Não sabemos de nomene

gem mais justa e eloquente,
mais significativa e grata do

que a consagração às mães,

hoje unlversallsada com a

devida comemoração em da

ta por todoS observada.

Nunca o emõr filial de

monstrcu-se tão belo e re

conhecido como o daquela

No Brasil, devemos a ini

ciativa da comemoração do

"Dia das Mães" à Associação
Cristã de Moços, começando
no Rio Grande do Sul, em 12

de maio de 1918, em solem

dade presfdida pelo escritor

jovem proressõra americana Al"aro Moreira, sendo ora

que teve a feliz idéia de ser dera principal a poetisa 3u

dedicado um dia do ano, às' lia Lopes de Almeida, seguín
mães de todo o mundo, eul- do-se São Paulo, que home

tuando-se assim o ser eu- nageou as mães em maio de

blime que "pela Imensidão 1921, contando também com

do seu amor, tem um pouco ii valiosa e brilhante colabo

de Deus, e, pela constancla ração da mesma poetisa (\

de sua dedicação tem multo romancista.
de emc''. A oficialização do "Dia dar.

Onamava-se Ana M. Jar- Mães" em nosso pais, deu-se

vins, a ideallsadora do ''DIa a 5 de mala de 1932, pelo De

das_Mães". O seu nascímen- ereto N.O 21. 366, promulga
to deu-se em Virginia, nos do pelo saudoso Presidente

Estados Unidos, a �o r Getulio. Vargas, em atendi

Maio de 1864. s'ormou-se pe- menta à solicitação em pa

Ia Faculdade da mesma et- trlútlca mensagem que lhe

dade em 1851 e nela exerceu foi dirigida em Junho ,

o magistériO, tendo sido a 1931, firmada por inúmeras
prOfeSSÔI'R mais capaz, en- senhoras da melhor socíeda

ciente e culta de sua terra de da Capital Pederal, solí-.
natal. Era "mulher de visão, citação reiterada depois, ver

espírito combativo, idealista, bal e pessoalmente por uma

foi oradora fluente, lógica, comissão, ii. cuja frente en-.
convincente". centrava-se a senhora Ber-

Com a morte de sua mãe, tha Lutz, uma das nguras
a 9 de maio de 1905, Ana mais Importantes das con

JarvlnS sorréra muitíssimo, qulstas femininas no Brasil,
pois, desde menina era re- tendo sido estabelecido o

conhecida como raro exem- segundo domingo de maio,
plo de amôr filiaL No se- como o "Dia das Mães".

gundc domingo do mês de

I Em 1947, por determina

maio de 1907, realizou no ção do Cardeal D. Jaime Câ

seu lar, uma reunião priva- mara, Arcebispo do Rio de
da em homenagem á sua, Janeiro, o "Dla das Mães",
falecida mãe, à qual com-. no segundo domingo do mês
pareceram muitas pessóas 'de maio. foi incluido no Ca

de suas relações de amizade, lendário oficial da Igreja
mas, a 10 de maio do ano se- Catêlica, e assim,.. graças ii.

gulnte Idêntica reunião foI compreensão de todos os

tornada publica e a home- cristãos, o "Dia das Mães"

nagem extensIva a rodas as foi colocado acima de crédos

mães� e divisões eclesiásticas", por-
Quem visitar a Igreja me- que seja qual fôr a sua cren

todista Episcopal Andrews, ça religiosa, o filho ve sem

na cidade de Filadélfia, em pfre na mãe, aquela dôce

vlrglnla, nos Estados Unidos, criatura, amorosa � abne

deparará logo çom uma pla- gada, anjo da guarda do lar
co. comemorativa, contendo e fatôr do aperfeiçoamento
visível Inscrição em inglês, � moral da família.

MÃE
Correia JÚnf.or

Este ê, mães, o vosso dia.
Vêde que luz! que alegria!
Que riqueza em cada 1arl
o filho humilde, o mais pol)re,
Hoje, de glórias se cobre
Na glória do vosso olharl
Que dôr alguma hoje possa
Vencer na terra, esta. nossa.
Glória de amôr fUiaI!

MÃE
----000-

José Henrique de Santa Rita

Como eu te adoro, Mãe.! Quanta ternura
Me comove, ao sorrir�me a tua imagem!
Como eu venéro essa afeição tão pura,
Que o tempO não consome na voragem!

E dfa a dia aumenta esta doÇura
Que tu me inspiras, Mãe, divina pagem
Dos meus dias de paz e de ventura,
Que ora jazem em livida Parag�m.

Quando padeço e fito angustiado
A escura região da realidade,
Vejo um clarão de estrêla, abençoado:

E:' a tua imagem, Mãe, que me aparece
A mostrar-me, na auréola da bondade,
O teu· exemplo Ideal que me enobrece.

SUBLIMES (IHATURAS DO MUNDO, flÓRES DO AMÓR ,DOS JARDINS D E DEUS, esta pági-
na de hom�nagem de O iESTADO, ino dia que

M I N H
_

AJUL� �p!s DE ALMEIDA I
Quando olho para minha mãe e penso que os seus

braços débeis me sustiveram sempre sem desfalecimentos;
que nos seus seios suguei e hauri .tôda a fôrça da vida que
me anima; que suas pálpebras nunca se fecham sem que
a minha imagem e fi de meus irmãos fiquem guardadas
nas suas pupilas amorosas; que nunca suspirei sem que o

meu suspiro deixasse de penetrar até o fundo da sua alma
radiante: Que nunca tive uma dõr, sem que ela assistisse
à minha cabeceira, quer rõese claro dia ou noite 'escura;
que nunca tive uma dúvida, que ela não procurasse escta

recer-me, auxiliar-me a compreender os mestres e ares

peitar os homens; quando olho para sua rrcnte pálida c

me lembro de que o pensamento que avulta e predomina
lá dentro é o do bem-estar: e do_futuro dos filhos; quando
sinto a carícia das suas mãos mreueévets, ora, allsando os

cabelos de minhas Irmãs, ora cosendo as roupas que nos

agasalham, ora espalhando pela casa o beneficio do seu

esrôrco: quando lhe ouço a voz advertindo, aconselhando,
perdcgndo, sinto acender-se-me no coração, como uma

estrela, o desejo de ser bôa, de ser o que ela quer que eu

seja; e fazê-la, no mundo, a mais feliz das mulheres!
.....

--000--

Perguntaram certa vêa a Vitor Hugo, expressão ex

traordinária das belas letras de seu país, quem era a sua

musa e o genlo imortal de "Os Miseráveis" respondeu:
- "Qul:;m mais o seria senão a minha mãe".

MÃE
--oQO-

J. G. de Araujo Jorge
Foste tudo de bom que aconteceu!
o beiío puro, o gesto carinhoso,
a mão primeira que nos protegeu ..

Tudo nos déste , o próprio ser e o nome!

E foi teu seio forte e generoso

que até matou nossa primeira fome!

MÃE
Guerra Junqueiro

"Mi1lha mãe, minha mãe.' ai que saudade imensa,
Do tempo em que ajoelhava, orando, ·ao pé de til"

A minha mãe faltou-me, eu era pequenino;
Mas de sua piedade o h(lgor diamantino
Ficou sempre abençoando a minha vida inteira,
Como junto d1t11l leão um sorriso divino,
Como sôbre uma fárca 1I1n "amo _de oliveira!

OBRIGADA,'MtU .DfUS
Vera da Costa Via1111a

Glória m!L1or não há, não existe, não vejo,
Que a glória de ser mãe e aos flIhos tanto amar!
E' dêles minha vida e o meu maior desêjo
E' que somente .o Bem lhes pOSSa governar!

Obrigada, meu Deus, por tudo Que recebo,
Na lágrima e na luz desta felicidade!
Através déste amor o Teu amor percebo,
Aprendo a ter mais fé e aspiro mais bondade!

ObrIgada, meu Deus! Mil vezes obrIgada,
Porque SOu mãe e elevo o .coração do mundo

Se aos meus filhos ensino a missão confiada

De expandir nêles sempre um amor mais profundo!

Obrigada, meu Deus! Humilde e agradecida,
Eternament.e sou pela sublimação
Que me deu Teu amor, permitindo que a vida

Em mim se desdobrasse em pleno coração!

Obrigada, meu 'Deus, pela glória infinita
De am� nos ftlhos meus a bendita criança!
Este amor que em meu ser'" a própria vida agita,
E' meu ouro, meu pão, minha luz e esperança!

Obrigada, meu Deus, pela Imensa ventura

De ser mãe e sent.ir que possuo esta graça!
A maior, a mais bela, a mais rica e a mais pura,

.

que é carinho do cé"u, Que a minha vida abraça I

•

lhes é consagrado.
Organizada por ILDEFONSO JUVENAL

lldeIMs�n��ENA���!t�O�MÔ,�!tjO�e�rt�U�!�o s'udoro.

-

. _

sua santa esposa. I grato, a minha querida mãe
Peguei da pena neste dia _Era ele serviçal de estima Henriqueta tão mel a e tê

santo, porque consagrado às çac e confIança do casal, à dô t-'
g ao

Mães, para homenagear por cuja família servia, sendo- I
oce, ao generosa e amiga

melo de palavras expresetvas lhe fa>:!ultado trabalhar pa-I e amorosa pelos filhos, quão

de gratidão e arnôr filial, a (a. si, fóra da casa, 'm deter- I :::�::.osa e dedicada pelo

saudosa memória de minha minados dias da semana a
t

querida mãe, sublime c fim de obter recursos p�ra e:::o:��n2�al o pelic�n�, �
abençoada crlat).lra que. no coAm!'o'n·'!..·.usua IIb,·é"mação. ue de, Que se :e�:i�n��:;:�:-
céu onde se encentra é por ... '-.. po q t
certo a mais fiel, dedicada aquele bondoso casal: tendo, :: ��r:ara aquecer t� fi

e sincera serva de Deus, mas, certo dia, conhecimento de penugem.l sua arm n os�
os meus olhos que hão gra se a_g_har o escravo Ovldlo, Tendo perdido o es

-

_

vede na retina, amorosa e enamorado de moça de tra- que lhe detxáru sem recur
gratamente, tantas Imagens temente, criada e educada sos, esfaltava-se na dr
queridas, rociaram-se de por conceituada familla e da fonte c no ferro d�en
pranto, e furtivas lágrimas j)re�ender casar-se, tão logo gomar, para obter os meios
vieram aljôfrar o papel em obtivesse a necessária �iber- necessários à alimentação e
o qual escrevo, tal como o �easd,'a' tez-lhe, .por ocaslao de educação dos filhos menores,
suavtssrmc rocío da madru- em tamllla,_ generosa e que representavam para ela,
gada, matiza de liquidas pé- abencoaõa surpresa, recom- valícsa herança
rolas rebrilhantes, a corõte p�nsa_ndo a prestimosa de- Mãe abençoada,' mãe ad
das nõres e a verde relva d�caçao e respeitosa estima mirável que vives na minha
dos prados. � e ;qU�I� escravo tinha pe- saudade, santa adorada do
Lágrimas assi� furtivas e

na oc:��lia, o_terecendo-Ihe altar do meu coração, no di'
snencioses, quantas vêzes .

s ao, a tão desejada e de hoje, consagrado às mães
também se desprenderam

merecida carta de alforria, ofereço�te por todos os teus
dos seus olhos amorosos de �l fim de que, livre, pudesse filhos, as 'mais contritas ora

mãe carinhOSa, ao abraçai
e e construir um lar feliz e cões.

os filhos, tanto nos momen-
respirar com n espôsa e fl- Bendita sejas tu como tôo

tos de amarguradas triste- hos, a largos baustoe, o ar das as mães que 'se enccn-

zas, como nos de satlsfetó-
abençoado da liberdade. tram no céu

rias alegrias!
Nêste dia consagrado às

.

A minha" saudosa mãe

Henriqueta de castre e SIl·

va. quando moca era uma

das lE-a1s belas mulheres do

produ 1.0 das duas raças que
toram fundamentais na tca.

mação de nossa nacJonali

dade, e era dotada de

apre_j
cíável gráu de instrução c

esmerada educação. pois, li

berta desde a tnrêncre, fóra
criada e educada por con

ceituada família, moradora à

antiga rua Augusta, hoje
João Pinto, em a nossa an

tlga Desterro, constituída

por estimadas senhoras que
se dedicavam à preparação
de cõces para as festas -e

venda em diversos pontos
rta cidade, sendo conhecidas

como as melhores doceiras

do lugar.
Minha mãe foi a

�

minha

primeira mestra. EnsinOu'

I
me pacientemente a conhe

cer o alrabeto e os �úmeros.
Lembro-me que ao ingressar

I
na Escola Primaria, o pro

J"el!sor ficou muito Satisfeito
por não lhe ser preciso en·

sinar-me o abecedário.
A vocação Que tenho pelas

belas letras, devo-a á minha

::jandosll. mãe. Por vezes, nas

horas de lazer, reunia os fi·

lhOS ao seu redór, e lia para
todos nós, histórias que ela
.::opiáva· dos livros e revistas
ou dos folhetins nos rOdapés
dos jornais.

.

Eu era, de todos o mais

atento, pois, aquelas histó
rias �mpressionavam-me vi

vamente. E Quando já
sabia lêr, grande era a mi·

nha satisfação em folhear

os seus cadernos de hlstó'
rias, .ascritas em caligrafia
tão legível Quão bela e ca

pI:ichosa, e muitos qpadros t

Imagens neles contidos, fiCa
ram indelevelmente grava
dos na minha memória e

criaram em mim o interesse

pelas �ousas belas do espirita,
despertando-me a inteligên
cia para posterior aprimo
ramento.'
Mas, o grande e boníssimo

cora�ã) de minha mãe, eralqual' miraculoso e deslum
brante sol aquecedor, k o

calár edificante do seu amôr,
espargia-se não apenas sã
bre os filhos, Era ela a espô
sa mais amorosa e abnegada
que se poderia imaginar.
Meu pai Ovídio, era uma

das vítimas da escravIdão
que, por centena de anos,
representou deprimen

te mancha na história pá
tria, muito mais escura do
que a péle das criaturas que
a Nação escravlsava, porém,
usufrui a a grata ventura de
ter como senhores, duas al
mas nõbres e generoSas: um

MÃE QUE SI fOI.
Por Manoel Felix Cardoso

O' mãe: dos dias dilatados
Pelo Senhor que conhece
O mundo de amor que rôste tu'
Mãe! deixa agora

'

Inspirar-me no teu vulto
Relembrando meus prim�lros movimentos'
E ternos vagidos de criança ...

Como cantavas, para mIm
E meus maninhos,
Estrofes antigas
Que 'para ouvi-Ias hoje
Nem sei que daria!
Eram aquelas tucs eíntonlas a de um mundo
Que se rOI e nunr-a mais voltou ...

Tinhas doçura na voz,
Eras uma harpa
Na qual teus filhinhos
Aprendiam os primeiros acordes
Da dôce e suave canção do Amor!

Quais passarinhos ainda quentes
Do aconChêgo do ninho,
Sentíamos, como inclemência,
O teu atastamento
Quando 6ressurosa,
Nos afazeres do Lar,
Tu nos deixavas por um pouco ..

Quando voltavas, ó mãe,
Contigo vinha o sol, a mUsica,
A vida, a vibração, pelo eletrizante
E mágico amor que des:;Jrendias,
Qual dôce perfume
Aos Céus @volado,
Agradável a Deus!

Mãe! embora seja o mundo
J;:ste de agora, outro no aféto

����I�.�g�U: �:::�:ad: �e:e�als se acênda
O meu preito por ti!

Reminiscências dáces
Que as brancas pétalas de uma !lôr
Estão insinuando ..

Santas reminiscências ei;tas
As de� minha mâe querida ...

MÃE
-000--

Bastos Tigre

Mãe! Que nome haverá. de igual doçura
Assim tão breve e de harmonia tanta!
E' a primeira oração que se murmura
Vem-nos do coração para a garganta.

ti· "."
E'_sefnpre, amor Que de sofreI" niio cansa.

Mae! Nome-luz que a mãe das mães, Maria,
Na terra nos deixou como lembrança!

---000--

"O coração da mulher é jeito de tal modo que, por
mais árido e sêco que se torne ao vendaval dos precon
ceitos ou ambições, sempre conserva um recanto fértU e

risonho: o que Deus reservou ao amo!' maternal."
Alexandre DumaS.

H� trés cousas que l)enéro acima de t1tdo: Deus, a

Natl(reza c minha Mãe". ,

Guerra Junqueiro.

"Tôda m,ãt!: é um altar vivo e sagrado onde a huma
nidade adora. o quotidiano milagre do verbo que se jéz
carne, do anjo que retoma sua efêmera vestimenta ter-
restre."

i_
Menotti dei Plccbla

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DIA DAS MÃES
Em certo lugar da Suécia tos devem passá-lo mãe e

foi fundado o "Dia de férias filhos, já que é também
Dia 14 de Maio. "D�a das para as mães". - Nêsse dia um dia de alegria para ês
iles." "elas" não farão nada. O teso Prefiro o Ola das Mães
um bom filho chegou-se a marido e os filhos lhe levam como nós o festejamos.

Diógenes e lhe disse: ''O café no quarto e :krão todo Quand� eu era criança, não

que devo fazer? Minha mês o serviço doméstico. As mães existiam dias especiais. para.
estâ mconsoíavei porque fez se reunirão e farão um elas. Entretanto, esta no-

70 anos." O filósofo respon- pique-nique, sem qualquer menagem, hoje usada, é um

deu: "Oh, mostre-lhe uma preocupação. Voltarão à belo sentimento cristão.
alegre octogenár;a." '��!�a,c��o��:l��� :rr�o��� ��!:!'����o��iS,��:�� d;�
A Diblia se refere a mui- quele qce eõ o poderá lazer

tas mães. Eunice e Loide, dos, etc. etc. e são recebidas enreítando com flôres o seu
miie e avó de Timóteo, en- côm alegria e canções. As túmulo, deixando umas lá
slnal·am·lhe as Escrituras sim se. festeja o Dia das gt-ímns de. saudade.. Ou,
cedo, na sua infânclà. Ana, Mâes naquele legar da Sué- quem sabe; lembrando ulgu
mãe de Samuel, prometeu a cía, como se pode ler em um ma ingratidãosinha cometi
Deus o seu filho, antes de jornal de Estokolmo. - Mui- da. alguma ação menos ca

nascer. Isabel, mãe de João" to bem; também. acho que rinhosa, qualquer coisa de
aattsta. também dedicou a uma mãe deve ter um dia, que se sente ar�pendido r

neus o seu rnno. E Maria, pelo menos, de completo julga que já não pode mais
mãe de nosso Senhor Jesn: repouso e descanso. Mas... pedir perdão! Meu amigo,
Cristo, a êle 'deu 'o mate será que elas não preferem I não precisas esperar por
nem-nuo ensino religioso co passar o seu "Dia" em perdâo.. há muito ela já
rrhecido em seus dias. r companhia dos seus filhos?

I te perdoou! As mães são as

fiel atê ao Po�to de acom- POl'QuP esta separação? Jun- sim!

panhâ-lo à CI'UZ, uma da'

primeiras a chegar no se

pufero c ti. esperar no cena
cuia peln promessa do E.�

ph'ltO Santo. - Escreve Hal
James Bonney Jr.: "Pres
temos homenagem à multi"
dão de mães, conhecidas só
mente de Deus e cujos no"

mes estão escritos no livro
da imortalidade, que enco

rajaram seus filhos a bus
carem a Jesus para a sua

salvação e benção celestiais
Bem-aventuradas as mães
que buscam para si mesmas
este poder e então Iniciam
os espíritos infantis nas'
veredas gloriosas! Entre os

Que neste mundo são ena
mados bem-aventurados es

tão as mães
-

cristãs. Elas

oferecem ao seu Salvador o

sacurtcío de seus filhos bem
instruidos na arte de amar

por WALTER LANGE'
N.O 202

e servtr!''

o milionário americano A
Ross est�va ameaçado de
ficar cego. Certa mãe lhe

escreveu: "Estou pronta a

lhe oferecer uma das minhas
vistas. Em compensação pe
ço Que se encarregue da

educação do meu Hlho. Sou

pobre." Durante algum tem
po nade mais soube do 'mi

ucnãno, considerado como

um esquisitão. Depois
.

foi

noticiada do seu falecimen
to e que tinha deixado para'
ela toda a sua imensa for

tuna.
A pequena Margareth re

eeceu uma lição para fazer
em casa, tão difici! que nem

a prôpt ia mãe soube rescí
ver certo. No dia seguinte
veio com "nota tnsurícíen
te", A mãe ficou triste, mas

ela a consolou dizendo:"
"Não te aborreças, mamãe.
as outras mães também er

raram a conta."

são de James R. wacs

Worth estas palavraS: "Se

guramente o amor de mãe' é
a mais pura expressão da

bondadf, da ternura e do

cuidado de Deus que a hu"

manidade jamais viu. Está
intimamente relacionado
com o amor de Deus por
ós."

JUan Cardero tinha sido
rOubado no bonde. Levaram
a s.ua ('arteira com 900 pe·
setas, eeu pequeno ordena
do, COm o qual sustentava
sua mãe. Alguns dias depois
recebeu de volta a carteira
o dinheiro e mais 100 pese
tas; acompanhado de un

b�lhete, com os seguintes
Ulzêres: "Lendo a carta de

�ua mãe, que se achava
entro da cart.eirà, verifl
quei que és pobre e susten
tas a tua mãe. Inclúo 100

�:�t�:n�:r�ã:\�: tam-

(UNIU SANTA (ATA�IHA
Clinica Geral

Doenças Nervosas e Mentais -

Angustia - Complexos - Ataques _ Manlu _

Problemático areuve e sexual

Tratamento pelo E!etrochoqu� (um IIn"'1te.sla _

tpsunnaterapta .:... Cardíozotcrapra �LHI"I,.; ... :;! ...
Pstccturapta

ütreçâc dos P.!Ilqula-tra..· _

DR. PERCY,JOAU ue BORfl�
DR JOSI: TAVARE:S IR,"Cl':.\.I�
DR_ 1V"'1II BASTOS DE .'l.NDRAiJl!.

CON:iULTAS;-Ua! 15 às 18 noras
Enderecc : xvemda !\tauro Ramal. 2f1tl

lPl'llça Etelvina Luz) - Fone 37-53

COI\lCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS

SCANIA-VABIS 'DO BRASIL S. A.
-Vetéulos e Motores-

tem a satisfação de comunicar as nomeações de

AUTO MECÂNICA ALFREDO BREITKOPF S. A.
- BLUMENAU-

INO. COM., .. OE MADEIRAS BATTISTElLA S.A.
- LAJES-

REAL AUTO PECAS LTDA'..
- JOAÇABA-

como seus

Betão (Renê), Loló; Alair,
vadtnbo e Betinho. PAULA

RAMOS - Pamplona; Mar

réco, Nery e Hamilton
(Êdio) ; Bentinho e Édio
(Bagé j ; J. Batista, Sombra,
Edson, Valéria e Eurides.
Preliminar: Paula Ramos

5 x Avaí 1. Sensacional a

reviravolta do marcador,
pois o Avaí vencia por 1 x O,
quando em poucos minutos
o tricolor assinalou os- ten
tos da goleada.
Renda: Cr$ 8.416,00.

Dr. Lauro Daura
Clínica Geral

nessas cidades do Estàdo de, Sta. Catarina, •

o Bugre acertou-•••
(Cont. da lo.a pág.) 'va. Para o Tamandaré, a

da etapa, esperava-se que derrota foi como que um

a luta melhorasse e isso castigo, pois não consta
realmente aconteceu, err ; va em sua egenda e tan- ...
hora levemente. O Gua_ pouco estava em seu 12.1<'
rany mantinha-se firme no. Outros detalhes: Lo
na miolo e procurava o cal: Estádio da FCF.
golpe de contr-a-ataque, 1.° tempo: Guarany 1
tentante com isso, pegar x 0_ Final: Guar-any.
a defensiva contrária. Aldo; Biuca, Orivaldo ê
Por sua vez o 'Iemandr-; Elpídio; Beta e Adilson
ré tramava melhor na sua Vilmar, Lomeyer, Rol...
linha de frente mas sem dão, Osmer e Carlinhos
objetvidade pois não con; (Helinho] . Tamandaré:
seguiu superar a defensi- Jaime; Miguel, Abelardo
va tricolor. Aos 18 mínu; e Vilmar; Helínho e Wa� ..

tos o Guarany consolídr-; mir-; Cereno, Fida Rato
va'·::: vitória com outro (Betinho), Waldemer e

tento de Roldão, para Lalâo. _

mais tarde o mesmo RoJ_ Arbitragem de José
dão estabelecer a conta- Silva, bo mtrabalho ape.
gem definitiva quando nas regular, auxiliado
assinalava 39 minutos por Agobar Santos e Er--
Assim conseguiu o Bu-, nani Siva.
gre a su-a- esperada rer ..

·

Preliminar: Vitória do

��;:�;ã�u:ep��t��m��� ��'�����r�ã!X�O:�:� -Avalo!1 X P�ulll�lR\ãm�s 1
Orgenizeção em pleno desenvolvimento necessita de (Cont. da lO.a. pág.)

I
marcacoreae frente a fr�ll"

elementos que possuam realmente grande capacidade rnin.utos u� pelotaço de J. te com Pamplona, atl�a,
de venda, com bôa apresentação e dispostos a traba.. B�tl�ta qUasi rasp� o tra- ma� neca de gol. O arqueiro

lhar, para viajar. Eventualmente poderemos -estudar vessao do arco avalano. Aos esta C?l_ll tudo e defende

admissão de elementos sem experiência. :10 minutos nova e senSQ" se�saclOn�lmente. Aos 12

Ordenado, ajUda de custo e ótil11as comíssões. -Marcar clonai d7,fesa d�, Pamplon.a mmuto� e decretad� o .em.
e�trevistas pelo fone 24_13 com d. SILE'SIA. ��o�m AO:e!;rdOmin��o:adl� r��:' dl'aall:e=�B��edl;��;n��
O SR. QUER�. COMPRAR CASA\! � :��7U:i�:��nh:r�:�:ta:odv: ���tar���r!��ian��l:nc�:lot�
O sr. quer "ender sua casa? lóroi' Finaliza o primeiro no ângulo direito da meta

Então procure sem demora o escritório de "enda de penado com o Paula Ramos guarnecida por Pamplona
;mó\'eis_ Y.ende também lotes no Grupo Escolar,.._de Bar"- jlevando a melhor pelo es- que nada pôde fázer:. por

"eil'os: LOTE-AMENTO "BAIRRO DO IPIRANGA"" core mínimo.. Vem a etapa :}uanto indefensá'Yel�o tento

Informações.:
-,

complementar e de -novo A seguir uma cabeçada de

01.10 Julio Malina � ����e �deA���oa�:�:���n� :o�ê;�oãOZi�h:e:e d�f:::!d:
Rua Felil>c Sthmitll, J.j ::__ SOhl'ado, telefone 2347. �oel::ve���;�tid�gO :e�i:��� ;�::!��-C�:lh:rAV:í ��:o

-

frente a frente com Pam· chega ao seu final, porém
pll_ma, fulminou, mas o gua- antes do apito derradeiro.

po arqueiro está numa gran- Eurides, perde' boa oportu:
de noite e pratica a defesa, nidade, atirando fóra. Final:
mandando a bola a escan- 1 x 1, Continuando o Avaí
teia (e por falar em escan- como lider e o Paula Ramos
tela, o Paula Ramos teve como vice-líder, porém em

we ceaer cerca' de uma de· companhia do Figueirense,
1 Soff.. '!an;9, pràticamellte novo por Cr$ 7.000,00' à 'ena, tal a _pressão avaia" estando todoo os três gran
vista - Tm:it*: Fon'e �6 14 - Ge'rma'llo - Dás 12 _l1a). Aos 9 minutos, Alair, des invictos.

às 18 ho,ras completamente livre de seus OR melhorcs: No AvaÍ

aparelhados pará prestar aos Proprietários de
-

vefculcs

SCANIA-VABIS
a mais completa e perfeita assistência técnica e

já mantendo em estoque, PARA VEl\DA, os famosos

CHASSI L 75, para Caminhões, e B 75, para
Onibus de carrocerias de quaisquer tipos.

pontificou oerctno, notável
em todos os sentidos, secun
dado por Loló, Alair, Nel

son, Betlnho 'e Bonga. Os

demais bons, mesmo Joãozi

nho, apesar da falha do

tento que o venceu. No Pau"

.a Ramos, Pampl�na foi a

grande sensação, c.om suas

defesas incríveis. Um por"
tento na cancha. Secundou'

V E N D f-H

1 Valéria, um leão no gra

,nado,. procurando sempre
1. reação que não veio. Som"' Especialista em moléstia
':mi irreconhe'civel, assim, de Senhoras e vias uriná-
�omo Nery e Marréco que rias. Cura radical das infec-
:oram dominados por Alair e çõcs agudas e crônicas, do
Betinho. Os demais com aparêlho genito-urlnário em

altos e baixos. exceção de ambos os sexos. Doenças do
Edson que apenas fez o aparélhO Digestivo e do sls.
gol. �

_ 'tema nervoso.

Arb_em 'imparcial e Horário: das 10 às 11,30 hs.
�egura de lolando Rodrigues. e das 14,30 às 17,00 horas.
Nada deixou a desejar o Consultório: Rua Saldanha
competente apitador que Marinho, 2 - 1.0 andar.
reafirmou uma vez mais (esq. da Rua João Pinto)
'iua eficiência. - ·F-.Jne: 3246.
Quadros: AVAí - Joãozl-., Residência: Rua Lacerda

nho; Betinho, Mirinho e I Coutinho, 13 (Chácara do
Gel'cino; Bonga e Nelson..:l Espanha - Fon�: 3248,

/
Um terreno na Ponta do L>ea1.
Tratar à Rua Padre Roma 59

VE'NDE-SE
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Loteria do 'Estado
PAGAMENTO DE PRÊMIOS

.

A Administração da LOTERIA DO ESTADO pagou os

seguintes prêmios malares:

Sele décimos do bilhete 1941, extração de 17 de teve

retro, premiado com CIS 500.000,00, ao Sr. Benedito Basi

lio de Oliveira, vendido pela Agência de Florianópolis;

Seis décimos do bilhete 1344, extração de 1.0 de abril,

premiada com 500 mil cruzeiros, ao Sr. Júlio Gomes Guer

ra residente em Caçador: Dez décimos do bilhete 4729

da' extracão de 14 de abril, premiadO com 500 mil cruzei

ros, no Sr. Ruy Mat.las .recobs, vendido pela Agência de

Pôrto União.

Busca-pés
Depois de se demitir do cargo, o ex-Secretário da Se

I
gurança tomou o automóvel da secretl;l.r1a e locou-se para

São ba:;g'dO carro ji não'lhe pertencia. Como se isSo não

bastasse, deixou-b por lá, espatifada cont�a um poste, to
talmente imprestável. Os dano» foram taiS e tantos, que

se houvesse gente dentro alguem teria morrido!

_ --{)Oo--

A mesma aut<>ridade. com ordem do ex-governador,
_ nomeou delegados a torto e a direito. Mandou. depois,
que se hospedassem nos melhores hotels.

As contas. astronômicas, estão agora chegando ao no

vo govêrno.
__ 000--_

o povo deve conhecer esses fatos, porque em 1962 o

ex-Secretáriõ aparecera por aqql querendO ser candidato.

Já enganou o PTB e o PSD. A UDN será lograda se

quIser!

Bl11qr

t!;lrnura
carinho

TAC
[RUZEIRO

do �UL

Um só dia entre (De Silveira Lenzi!
• • 360 para ser o" Maria Felisblna Vieira. ou Maria Rosa como é co-

"Dia das Mães" - come- nhecida. mereceu a nossa atenção para esta informal

�nbo;tdç�� ���[ç��c�e ���bu� �I�ã�se�te����ti�i����§ d��O��i�!��de, "D��n�::i�h:s'!���;
ser, seja qual for sua con- \Uua outra ocasião, já deixamos patenteado o nosso

dição social, a cor de sua pensamento a respeito: todos {,S dias percentem as mães.
epiderme. a sua nacionali- e são

.. hÇlmenageadas dlàriament.e, nos mínimos atos,
dade. lias ITIlnlmaS slngelesas.

-

Exultemos. neste dia, 'com
O caso. de Dna. Maria Felisbina, ou Maria .Rosa, é

aquela que semeou, lIwn
todo especial. CrIada por Rosa Medeiros, em Pôço Fun

?/tomento de inspiração di. do (Santo Amaro), casou com Lisandro Agostinho, jó.
1'ina. a semente que hoje

faiecldo. Do marido, teve um só filho que morreu. Em

se fez arvore bendita, cujas Poço. FU�do;. criou e educou 10 crianças. ResI<,ie em Flo

frondes agóra procuram rlanopolis ha 27 anos, onde criou Fellsbino Medeiros,

abranger o 7nundo.
Otávio Medeiros, MarIa Medeiros-, Carlota Medêiros Ce-

Pe:!Se7nos nas Mães que
cHia Medeiros, Toriblo Medeiros, Emílio Medeiros e' José

vivem. 1Ias Mães felizes ou
Medeiros. ContInua criando Germano Ferriandes, Ma

infelizes, 11aquelas que Sor-
noel Raulino Luiz Paulo Vieira, Luiz Henrique Vieira e

riem e naquelas que so-
MárIo Felnandes. Tem ml�itos netinhos. O dinheIro que

frem chorando ... Ergamos ganha no seu conhecidisslmo .servIço (limpa e encera

os_nossos corações numa
qUase tôd�s as casaS comerciais, lojas e escritórios da

J)raçào para que as felizes Capit.a!), e canalizado para a. alimentação e educaçãc
possam colocar a sua ven-

dos fiihos e dos netinhos. Reslde modestamente em Co

tura como incenso no aI- quelros. cercada de amor e carinho simples dos fIIho.i

tar de Deus para receber que jâ se casaram, dos que com ela residem. e dos netos.

as bençãos do Senhor. Mas Dna. Maria Rosa está com 86 anos. é forte e tradi

pense71toS tambem nos 111 i- clonaI como a nossa Figueira. Ficou emocionadisslma

fhões de corações matemos quando f�mos procurá·la. Não acreditou que saisse seu

(/ue padecem ,no Brasil e
nome no Jornal, com clichê e tudo, ainda mais no Con

em todas as Nações, a ago-
venclonado Dia das Mães.

ida de lima horrivel espec- Alguns comerciantes - aliás, autores da idêla da

tativll, provocada pelo apresentação - ofertarão uma lembrança para Dnn

egoismo, pelo ódio, pela Maria ROSa· As nossas homenagens a esta prêta de co�
loucura e pelas injustiças ração alvíssimo, que compreendeu de maneira signlfl
da humanidade. Pelos seus cativa o sublime destino de Sf'r MAE.

sofrimen.tos peçamos a

Deus que não deixe morrer
em nós a sublime esperan
ça Q-u.e temos de um futu
ro melhor, um futuro onde
a paz seja firmada no

amor e na justiça.
Pensemos nas Mães 111-

felizes, a chorar o destino

11egro de um 71Utndn cheio
de preconceitos ...

Pensemos lias Mães ale
gres, favorecidas pela sorte,
nas Mães esfarrapadas, nos
lal'es sem pão e sem luz ...

Para que bendtto seja
este Dia das Mtles, em o

qual, pet/.�mC1ltos e senr
time1Ltos, entrelaçados nu

ma mescla de castas ale
grias e de lágrimas que
são perólas do Céu; nos

proporcionando momentos
inefáveis que sejam como a

saudaae delicioso pungir
de acerbo espinhQ", quan
{lo do nascimento do pri
meiro filho "'0 mom.ento
feliz em que o sorriso cho
ra e em que o pranto
sorri'" horas benditas e de
licadas. 110 dizer de ato
niel Mota, puras e suaves,
q1te são como uma túnica
de setim e prata cobrindo
as fealdades e a dureza
desta 1)ida!
7Jcndito sera õDia àas
;"lâesl

"SEU NOME, MARIA �OSA"

AV1S0
A DiretorIa De Assistência Munjclpal, receberá brc'

vemente, novas vacinas antivariollcas, - devendo-sc pro
ceder a vacinação nas localidades do interior da I1hn
ainda nâo atendidas.

Florianópolis, 13 de Maio de 1961.
Spiros Dimalos

Diretor

ANTONIO MUSSI JOSÉ
Tusnelda José (espôsa), Fádua José (Irmã), Jacob

Jorge José e Familla, Vva. Macha Jorge e família (tios).
Espiridião Amln e íamilla, DahU Amln e família, Edmun
do, Jorge e Cesar Amlu (pri_mos), sensibilizados, agrade
cem a todos as manifestaçoes de pesar pOr ocasião do
falecimento do saudoso ente querido Antonio Mussi José,
convidando os parentes e peSSOaS de suas relações para
assist.1rem à missa de 7.° dia, que farão realizar às 7Y2
horas do dia 15 de maio corrente, na Igreja de São
Francisco, ficando desde já agradecidos a todos que com
parecerem a êsse ato de caridade cristã.

Loleria do Eslado de Sanla Catarina
Extração de 12 de maio:

6.086 - Cr$ 500.000,00 - Blumenau.
6.137 - Cr$ 50.000,00 - Florianópolis
3.1'19 - Cr$ 30.000,00 - Florianópolis
5.15{l - Cr$ 20.000...00 - Florianópolis
2_753 - CrS 10 ono,oo - Florlàllópolls

CentenáriQ da proclamação Dc�. Di� C�eren �e�ate �ro�lemas oos munici�ios na Assem�leia
-

tJf�d R· d 11'1-
Na hora do expediente são insuficientes par-a 8.. centa novas fontes \ de balho para sintetizar as

O elno a a 18 da sessão de querta-feira tender aos mínimos recla; renda para os muntcí- questões comunais, sugc..

_ ocupou e. tribuna o de.p6.. .rnos populares Al�dlU a PIOS, a fim de que lindo medidas práticas o

Há precisamente cem anos, dia 14 de março de 1861 Q.,PNo'ap 'lUe.�ov,ê,', aquSelm,epan�ta�'
tudo Dib Cherem, da le.. recente estudo de CON.. os mesmos possam aten., objetivas para que pos-

o novel Parlamento Italiano; Para cuja eleição tinham 61 ,;presentação pessedísta, JUNTURA ECONOMJ.. der às suas finalidades sam ser .atentidos os j.US..
participado as Províncias libertadas com o concurso dos nifestou no tratado de para debater problemas CA", em que se observa instucionais, fazendo com tos anseios dos mumc1..

Garibaldinos, votava, em ato solene, em Turim, a pro- ���r�ê��Stred�S�;�:�e: dos municípiOS, �atari.. que a renda dos munict- que as comunas brastleí-, pios dê�te Est?do.
clamação do Reino da Itália, a austrte. fazendo-o com a nenses. tendo em vista as pios, em relação à renda r-as ingressem, definitiva; Por fim, assinalou tam ...

O Rei Carlos Alberto da savora promulgou, então, o aliança dos trancêses, que conclusões da recente naétonel, num período de mente, na órbita do de; bém que a Assembléia

Estatuto do ReiUÕ, com -rurtm como _capital. O mesmo enviaram 150.000 homens, reunião realizada em lO anos, decresceu sensl- senvolvímento nacional. Legislativa, que reune

Parlamento, a seguir, no dia 27 do mesmo mês e ano, pro- ��m;A't:.a do pequenino Florianópolis, entre o Pre- velmente. Tecendo consí-,
'Prossegutndo em OU""

representantes dos .mata

clamou Roma capItal da Itália, maa só a 20 de setembro Seguiram as vttórtas de sídente da República e os dei-ações sôbre a reunião , ".. diversos municípios, de..

de 1870, Roma tornou-se efetivamente capital, graças às Montebello, P aj e s t r o e Governadores de Santa de Florianópolis, disse o exportação, o parlamen.. veria participar também

tropas italianas que ali entraram triunfalmente através a Magenta, e ems de junho Catarina, Paraná e Rio orador que a comissão tal' pessedista informou à de um movimento rene..

"Porta Pia", ;toa!�:�:n�tÓ!�i':;ar� :i� Grande do Sul. ��a'taé'r',.e.gaedn'"adn�; th'oautar"_u?' AC'e'l�ombRléaima'oo.qUaet_,too aSor� vador muntcípalísta, atra ..

Mâzzini e oavour foram ma, dando origem á Repú- lia duramente os austría' Na oportunidade, o o.. '" ... , , '" ., "..... "vês. de amplo contacto

(os principais artífices do bllca Romana, provocou a coe em varese. San Fermo redor teceu oportunas mulaao Exmo. 5111'. Pra- reclamos da população, com o interior.

;.·��Ui��1���.n��" ?'dI����� �:eatn�e S. S. Pio IX para e Como. considerações sôbre a si. sídenje da República, em criou um Grupo de' Tra-

r�:��; 7';!��;��t�:�� l�f ������:;;;�:� 1;�; ';�jT;;1���!gq�; �E:!.:�o::5��1����r�: �:�fi: i�:;���;�i��i�
�i;i��c'�a-U�l=� �����; ��: �����', m:�df��u�ar��� tando-se ao general víto- la espiral inflacionária. considerações sôbre a rf'..

cm métodos que falharam rendo-se para 'Porto, em ��o:'ao�i�:Ü��a���ul!���ta� "Lembr-ou o dep. Dib Che; cente aprovação da Cá ..

aparentemente, mas sem' Portugal, c foi sucedido' exército plemcntês batia rem que os tributos arre- mara Federal de emenda

dúvIda lhe deram o direito por Vitor Emanuel II, que as tropas do Papado em cadados pelas comunas à Constituição, que acres..

�;el��r e he�ó;��r���s�nft�; �i�r:�'i�atú��f���ee °i{�Wa��� ������,dnrdo c ocupavam
A Mãe do Ano:

dn Unidade. Enquanto as liberdades O Rei do Piemonte, Vitor
Em 23 de março ôe 184B constitucionais eram revo- Emanuel II, assumiu ri

o Piemonte declarava gadas em tôda a Penínsu- chefia do exército e pene
guetru á Austrla. Com o la, o Piemonte ficava. livre. trou no NapolItano, baten
annteucío, porém de vtge- Camillo Benso de Ca- {to os borbônlcos, aliados

vano, que tomou o nome do H?Ur, ministro calculista, daS tropas pontifiéia.s,
General Salasco, o Plemon- eaguz, frio e perseverante, encontrou-se com õartbal-
te vÍLrse obrigado o. eva- se mse deixar Impressionar di em Teano, onde o fero

cuar a Lombgrdla. Veneza pela lmpopularid�e e pe- reo republicano, estenden-
declarou-se RepÚblica in- las ameaças, e únleamente do a mão ao Rei, sinteti

dependente e. por mais de pensando na Unidade lta- :lOU seu patriotlsmo nesta
um ano, resistiu aos ata' Hana, rêe O exército pie- célebre frase: "Majestade
ques da Austrla. A consü- mo n t ê s participar da cu Vr)S entrego a Itália."

tutcâo. promulgada em Ro- Guerra da Crimeia. Em 1861 reuniu-se o Pri-

meiro Parlamento do Rei

no da Itália, com capital
em Turim. Foi a cidade de

Roma ocupada depois de
longas vicissitudes, en

Quanto os habitantes do
Estado Pontifício se Ievqn- .

tavam, culminando com n

I evolta de VllIa Olori. e

Garlbaldi vitorioso em

xronterotondo, foi derro

tado em Montano. pelas
tropas rrancêsas, que, des

ta vêe, intervieram a fa
vor do Estado eontiücto"
MaS, com a quéda veio a

tornar-se a Capital do Rei

no da Itália. E a Unidade
Italiana, depois de tantos
anos de sacrifícios, de ho
locaustos de Inúmeras víti

mas, encontrava sua defi

nição na vitoriosa guerra
de 1915-1918.
Pelo sacrificlo de 600.000

mortos, em Vitória Veneta,
foi assinado o armistício,
no dia 3 de novembro de
1918. Ficou sancionada a

vitôria do Piave, origem
do armlsticlo que a Aus
tria solicitou no dia 29 de
out.ubro,

-

Com isso, a Unidade da

rtâlla estava consolidada.

FLORIAN6POL}S, DOMINGO, 14 DE MAIO DE 1961

RABINDRANATH TAGORE
Entre os maiores nomes

da India ínteletual e ar

tlstlca de agôra, figura Ra·
blndranath -Tagure - Prê
mio Nobel de Literatura
por ter sido o Poeta que
mais nobremente cantou o

ideal, as virtudes hCl'oicas
dos homens e a mais alta
sabedoria da Vida,

Nasceu em Calcutá a 5
ec maio de 1861 e rateceu
a 8 de julho de 1941, pou
('O depois das grandes fes
tas com que o mundo come

morou 0.8 seus oitenta anos
bem vividos.
Escrevia os seus poemaS

em bengali, sua língua na
t.al e. depois, ele mesmo os
traduzia para o inglês.
Deixou os seguintes tra

balhos literários reunidos
em livros: GITANJALI
ISong Offerings);_ THE
GARDNER; SADHANA
(The Realisation of LHe) ;

�RE�CENT MOON; SONGS 0Ji' KABIR; THE KING OF

re�fro�ARK CHAMBER; CHIT;RA e THE POST-OFFIC�,
Su� obra de humanismo, oe filosofia de poliMca de

educ<tç3:0 ou d: músic.a. completava ou �ivalisava co{n a
d� ��Ia, que ele reahsou com a mais profunda sublima
çao lll'lca e a: mais alta beleza humana

DI�ia·se de Tagore na Indla: _ ';Nós temos outros

��:�!. ��� ��h��:�6���i�. c nós chamamos esta

à Vi��e ee f�l���:�oa��ondo:S�e:ni��d��'� se não recusou

. �eus IIv�os circulam pelo mundo traduzidos em todos

�:el�:����;�;oJaet���:�sentam traços de oiro ligando en-

• Comemorando o 1.0 Centenário do seu nascimento a
cinco de mala corrente, todos os continentes prestaraÍn
lhe as SUaS homenagens, exaltaram as magnificas virtu
des do artls�a Imortal - Que tanto dignificou o seu tem
po. a sua Patrla e a humanidade,

.

Registrando as comemorações do Centenário de nas
cimento de RabInd.ranath !agore, il ACademia Catarinen

��e�; ������ssocJa-se a es.<;e preito universal ao excelso

A alegria dos 10.000 gregos de Xenofonte, no
avistarem o mar depois de procurá-lo por um ano e

r;����S�r!nou universttl a exclamação: Thalassa!

Os marinheiros de Colombo c Pedro Alvares Ca
bra!, cansudos de tanto thalassa, repetiram a alegl'ia

;:il�l:caT;�T:!Vi������ a �mérit:a e O Brasll, com os

Entre o mar e a terra iuh'..m as nações e brl
g_am os homens. Do mare nostmm à reforma agrá
na os con!l1tos são semelhantes.

"nel� �:t�to a�a�ai.� ���t�a��b aàP�����,�I�::::n��
prOblemas se aguçam.

Quem não tem mar. quer mar. Minas Gerais nlio
o .tel1:do, tem-no numa cidade, que apesar de r:,uito
mineIra se chama MAR DB ESPANHA!

. Quanto à terra, não se contentam os homens com
a medida fatal dos sete palmos, que um dia será sua
lnalíenavelmente sua por alguns anos. '.

E querem sempre mais. E. nesse querer vão às
extremas, ora comprando. ora requerendo, que é
sempre mais barato. E nos rins de govêrnos udenistas
não há chão que chegue. Vão o.,:; devolutos e vão até
os campos de uso comum, com deSPachos que man
tlam aO cesto os�alvarás de D. João VI.

O recorde, contudo, cabe 40 ex·prefeito de São
Joaquim: pela convidativa ImportânCia de Cr$ ....

2.180,00 êle passou aO sr, Qulnzo Carvalho um ter
reno com 20 metros de frente por 66 de fundos dentro
da cidade serrana,

'

A vantagem deSSa compra está 'em que Justa'
mente em cima desse terreno se acha construida a
cadela pública de São Joaquim!

Muito' Inteligente o comprador e o vendedor que
são amJgos e correligionários.

'

O dono da cadeia ,de acôrdo com a lei somente
deixará. entrar na Sua propriedade quem êle quiser,
Pessoas estranhas podem ser consideradas Invaso
ras. E sumariamente postus para fora ...

trás�assaram o �r. Vavic:) e o ex-governador para

c:2� ... _�7�
�

'.:" ...... ,
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