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lfJ WASHINGTON, 8 (U.P.I.) - O secretário de Esta- Unidos como responsáveis por um ato de sabotagem •• do norte-americano. Christian Herter, disse que as que, segundo Castro, causou a explosão do navio "La,

• acusações contra os Estados Unidos feitas pelo primeiro Coubre" no pôrto de Havana. ,
ministro de Cuba, Fidel Castro, são "infundadas" e que Herter disse a Pattetson que o havia "assombrado •• o govêrno norte-americano tem, cada dia, "razões que o profundamente" a insinuação de Castro, e que as pala- j• obrigam a' duvidar" da boa fé de Cuba. vras do primeiro ministro haviam sido ".extremamente

• O Secretário Herter se dirigiu em tom enérgico ao provocadoras". •
1l1li

encarregado de negócios de Cuba, Henrique Patterson, •
l1li' a quem convidou a comparecer a seu gabinete para ex- "Nosso govêrno" - disse Herter - "repete vigoro- l1li

• pressar-Ihe a contrariedade do govêrno dos Estaaos samente e protesta contra esta atitude infundada e ir- JIII

•
Unidos pelas palavras de Fidel Castro, que sábado últi- responsável", •

•
mo acusou indiretamente as autoridades dos Estados Ao deixar o gabinete d'e Herter, Patterson disse: •
"Acredito que o secretá- e de tacto o povo da URSS, dias, para o governo de Fi- que ele é provavelmente as ss

• rio de Estado não está mui- sentimentos de "sincera deI Castro lhe assegurou duas coisas, porém mais l1li
to contente", porém se abs- simpatia para com as fa- que foi um estivador cuba- marxista do qUe louco". JIII

• teve de entrar em detalhes milias das vítimas da ca- no .antícomunísta quem pro - "A trágica explosão da,
lIIIII sôbre a conversação, pois, tástrofe", vocou a explosão ocorrida cargueiro carregado de mu-

l1li segundo disse, tinha que' 6.a feira a bordo do navio níções, pode ter sido aCiden-'
l1li transmitir o protesto ofi- O fotógrafo norte-ameri- francês "La Coubre", no tal, ou causada por um ato.l1li' cial dos Estados Unidos a cano Donald R. Chapman porto de Havana. de sabotagem. Se a segun-
lIIII Havana. partiu para os Estados da hipotese fôr verdadeira, l1lil1li' Unidos, hoje, .depoís de ha- A possibilidade de que a os sabotadores pertencem"
1l1li Andrei Gromyko, minis- ver sido detido pela segun- Conf.erência de Países Sub- provavelmente ao grupo de lIIII

• tro das Relações Exterio- da vez por motivo da ex- desenvolvidos convocada cubanos cujo numero não JIII
res da URSS, enviou um plosão ocorrida na semana para a primeira quinzena cessa de crescer. os quaiS'• telegrama ao chanceler passada em um navio car- de setembro em Havana se- acreditam, que Fidel Castro ...

l1li 'cubano, Raul Roa, apresen- regado de munições no pôr- ja adiaba, foi indicada hoje os havia lib�rtado da dita-IIII
JIII tando condolências a pro- to de Havana. em circulas diplomaticos. dura de Batista,' e que seJIII

• p,ósito da explosão do car- O "Miami Herald" ínror- ":É muitas vezes difícil vêem agora entre as mãos;"
guéíro francês no pôrto de mau, hoje, que um ex-vá- saber se Fidel Castro é um de uma conspiração mortí- JIII

II1II Havana. '�filJl queira de Oklahoma e vete- louco, ou um fanático do fera, dirigida por uma po-.
JIII Gromyko expressa, em rano da guerra coreana que marxismo" - escreve o "Dai- tencía estrangeira, e vota- JIII

.. nome do govêrno soviético trabalhava, até há poucos ív Mirrar", "'ã resposta é da ao comunismo ateu". •
,._ ......_,.,. ..- 'ta ..__ .. �_� .. ,. ..__ .... ............ ..,

Lideres da lavoura de Iodo o"país
vão reunir-se no Rio dia 14

I Conselhos Regionais e os di- mais convêm .e melhor aten

I retores das Divisões Técnicas de à realidade do nosso meio
do Servico Social Rural. rural. Os planos de ação íme-
A reunião se revestede alta diatos relativos ao processo

importancia para a agrícul- de Desenvolvimento de ·Co
tura pecuária e indústrias ru-

'

munidade devem visar pre
rais de tôdas as regiões des- dominantemente na esfera
de que, além de congregar econômica - melhoria das
delegados da lavoura de to- práticas agrícolas e modifi
do ô país, nela serão fixados cações das técnicas de traba
programas de ação imediata lho; na, esfera social - preo-

d S P I P d C não Só daquele Estado como de

lfeeira.
Estamos empenhados' con., VIsando ao Desenvolvimento cupação com os aspectos que

Declarações, o r. au o ires a esta, todo o pais. ttnuou o presidente do Faresp -- de Comunidade. concorrem para elevação dos

S f Esquema Cafeeiro em f.jllesentar ao Govêrno um Na grande assembléia do níveis e condições de vida das

Presidente da FARESP aíís eiía a perguntado, nôbre o futuro es_' trabalho de acôrdo com a realtdads Distrito Federal, tôdas as populações rurais.
ç ,

t d e '1;'.e expresse bem as dírtcutda-í as recomendacões dos certames LIDERES DE TODO O PAíS'

d d IHC quema careeiro e o que pre en Q ,< ��-.-

lavoura de café com o novo íreter o 'a Faresp. respondeu o sr. paulo dos catr+r.ultores. Nosso objetivo É regíonaís de Belém, Recife, Para a reunião nacional,
pires da Costa: colaborar e dentro das nossas pos Florianópolis e Belo Horizon- estarão presentes delegações

_ Em esíudes o novo' esquema cafeeiro. _ A nossa entidade, pelo seu sibilidades.' estamos dando tUd� te serão discutidas e, depois de todos os=Estados com os

com., I
de aprovadas pelo plenário, 'seguintes pa,rticipantes:

Satisfeita a Lavoura...
' Departamento de Cafeicultura à' 'que d"', nós éso�icitado. O

postas em prática em todo- o Amazonas: presidente-
to retiI1Uando disse o sr , pires, t:'ente d o qual se encontra o sr. panhelro �_ena�o �á C�ta L�m� país. '. A ••

,

� Eurípeg,es" Ferrgirpi Lins;.Di-
da (l('Rta:

,

Fnroc'$à :Gira,)des Filh�, ,< e'}'-. ç,u}il'••atu\�o a,,,.fl_eI_l1;_�.JlO:---, IB",u ,.QE$EN$lOLv;rMENTO"DE .. ,. Jiet-o&,J1�,ºP:a.:- Joa!Lt?;.1pa,.
_ N.essa oportuntdade expres., membro da Junta do lBC. está tem merecído a nossa irrtegral+so , COMUNIDADE mar Bentes, Siqueiria;, Ma;:',

sei ao titular das finanças a nos- elaborando estudos para apresentar 1ià,ariedade ,e com o qual temos As reuníões regionais con- goas: Lourívalds Mello Mot-
sa satisfação pela escolha do Go_ a aonsíderaçâo do Governo e da tido constactos frequentes, é bem cluíram por considerar a a- ta .e Lumar Fonseca de Ma�

vêrno nomeado o sr. Lineu Carlos Junta Administrativa do jnstttu , uma provo das nos.sas disposições.! tual política do SSR a que chado respectivamente, Ba

de Sousa Dias, para a diretoria do to pelJs nossos representantes na- J;1ia: Wal�e.Correia de Arau-

lBC. Trata-se de um atua[lzado 'l'c.ele (.rgão srs. José Maria Tei_ 10.O PROJETO APROVADO PELO GEICON 110 e DG:er�asclO d� �aGto�lhBace-der rural:
. it d t" X�'B Ferraz � Luiz de AlmeIda ar las. eara. UI erme

V· Ri d .Tanel·ro tratar cafeIcultor c capac a o ecmco ".,
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I
prado aum trabalho que oiredita_ rupo xecu IVO a n us na e ons ruçaCf' Naval e es ouveIa e ar orno

Nr
.

t S basti-o pae- .> a sua inclusao na lle 01'180 o " A
.

C Ih' D' t ··t Fcom o j 1I11S 1'0 e, a

"t" C vaga dJ paran' reprQ mo� �t!� um .espelho fiel das jus_ (GEICON) aprovou o décimo projeto, apresentado pela gmar oe o, IS no. �-
Almeláa de assuntos lIgados a en� IB na a, �- .

_ . n ' •• • _ deral: Kurt Repsold' ESpIl'l-
tldad,e que presido. sent�u muito para a cafeicultura.•a·; r.e,vindicaçoes da lavoura "a. Empresa EstaleIros NavaIS de Ilha da ConceIçao (ENIC). to Santo: Guilherm� Pimen-__

,I A nova emprêsa congrega interêsses do grupo carioca tel Filho e Namir Carlos de

AlgO �!!.g;gsQ.m...."'w �;q�s�������:�!ª�::o�:::::::�:':a:;:;1 a L.H.R. trabalha
O novelista da Elffa - com perdão da má palavra - veio, dwt. Os investimentos somando um miAlhão de dólares se-

em" todo o pa IrSdomingo, aíírmar, que ela não era uma organização de aventu-, rão fornecidos pelo grupo holandês. contribuição do

"Jl
• \ g�upo Prado Lopes será de Cr$ 420 milhões. Nos primeiros

reiros. ." \ três anos, deverão ser construídos três navias de 5.500

Ih h
.

f'
-

J' dwt cada unl.
. Nem todos sabem que as ati_ te, as quais atingiram ano passado

Acreditamos que ninguém e aJa eIto essa acusaçao. a vidades da Legião Brasileira 'de a quase 3.000, entre créches am

esc'l"f'_'',rem,OS, uma e mais vezes, que não fazemos restrições à

I
Assistência, em favor da infãnfi1a ,bd.ueslatpóorIs·OtSo's hdOesPitaiS. m",talnicla..

�

I B "I 'If:IIE UU
•..

i· '..i d
e a maternidode. irradiam_se por puericultura .1 es_

honorabilidade dos seus dirigentes. A emprêsa é que não pres- • raSl·,I;,a. • relDICUl suas adViua es tJdo o pais. Alcançam mesmo tabelecimentos educacionais, cm

A dtO Instituto Brasil Estados Uni_ Unv.ers�d!!lde de Mi'Ch�gan. Cada )uuitos dos nossos mais remotoR cJnsequência da ampliação c.e

ta, porque estruturalmente nociva aos interesses a nossa erra dos inicia hoje seu periodo nor. ano estudantes de todo mundo fo_ municípios. �ua satividades program,lda.s pele

e da nossa gente. mal de aulas. No' 'edifício Zahia �em o exame desta Universidade. Isso ocorre graças à organização seu presidente minist.ro Mál'fio

I
as matriculas .estão abertas pora O aluno que sai bem nesta pro_ da própria instituição cUja comls� Pinotti.

ii,lega, do mesmo passo, o romancista elffeano: que e a alunos de qualquer gráu: desde va de .eficiência é considerado",-ca_ são central se desdobra !em co_ Esses trabalhos da LBA "stiio

OpeI'a (lentr'o d'as naturais exigências do lucro comerCIal. cl'ianças que nunCa ,ouviram uma pa21 de ser bem sucedido como es_ missões estaduais e territórios. sEIJdo agora focalizados e cto.

p-a.lavra de lngles até odultos que tudante em qualquer Universi_ que se subdivdem, por sua vez em cumentados, Estado por Estodo

Essa, não! falam ·e leem correntemente o dade Americana.' em 7 numerosas comissões muni_ no seu Boletim, publicado nen_

d I
.

li t Inglês mas que gostariam de con_ Outro curso está,;send'o of.erecido cipais, acompanhando assim a di_ salmente. por seu Soerviço de E ..

Para prova, os próprios números cita os pe o artIcu s a, I tinuar a estudar a história da para os alunos de gráu adianta_ visão ·administrativa do pais. Gra_ ducação e Divulgação, Santa' Ca�

U'ltl'mOS 'capl'tulos, da sua novela. jingua e a cultura dos povos de do. equivalente ao exame de Mi_ ças a 'essa extensa rêde. a LBA tarina, .Minas. paraíba. Espirito
nOs.

I lingua inglêsa, Est�' ano o lns_ chigan. 'presta serviços sociais, não ape_ Sonto' e pará por exemplo, h\

Se há erro, é lá dêle., . .tituto Brasil Estados Unidos 80_ para estes alunos que já domi_ nas através de ,obras próprias co_ passaram pelas páginas do Bo_

d d dA a,dqul'rl'U d�e brirá dois novos cursos para alu_ nam a lingua I','glesa o lnstl'tut mo através das obras alheias. a_ letim da LBA através de abul1_
Em lGr�9, segun o esses a os, a empresa '

' o
vU l1es mais adiantados. tem agora um curso sobr.e a Ci- judadas técnica" financeÚ'amen_ dantes fotografias fOI informações ..

energia a cifra exata de cr$ 12.600.000,00. 1. é baseadü em um v,exame vilização Americana preparàdo Agora, chega o y.ez da LBA .'lo
de eficiência na lingua inglêsa pel U' 'd d d M' h" P R P (Capixaba) paraná. presidida pela senhora

Na revenda da quantidade comparada com essa soma, idealizado e administrado pela ;ste n�:�:: �u: :ura:: �a��os ••• Lupion Rolln, espôsa do g()ver�
.

t terá � mes�o valor de um cur,so com LolI nadar. Os serviços prestados pelas
pagou o segUIn e:

Viaje supenor feIto por um estudaJ:?,te I
obras próprias e subvencionadas

À Capfesp 11.016.044,90 americano na 'Çniversidade de ESPIRIT<? SA�TO, 8 (V.�.) estão ai fixadas objetivamente

Pessoal
d 1106.973037 '214023,90°0 ,�aQora pe;:��vac��;�o abrangerá as seguin_

i �eou����c:a;foper:��ç::�: �=:a�c:a�::��:�::pa::=::�:.df::Bells adquiri os . .,
e pague tes ma.térias: Geografia, História ,.

-

..

'

d política iLteratura o Arte Ame' varlOS elementos do Intenor clusive o iniciativa da construção

I t" 2 791 671 20 epo·g
- doI deputado federal Osvaldo d 'd t dmpos O umco . . , I l·icana. A pessôa que compl,ete este e sua nOVa Se e em' erreno oa_

472 50 Zanello, deputados estaduais do pelo govêrno do lEstado.
Imposto do s�lo 218. ,

curso terá o conhecimento !luflci- Jamil Zoulein e Antenor Bas-
em suaves mensalidades ente da Civilização Americana. sini. Naquela ocasião, foramSenai 103.611,50 . Os cursos Michigam .e- pensil_ discutidas a sucessão presi- Mantidos os lideres

LBA 51.785,90 Vt��ia dSãoEdrecon�ecidosc PietiO Mdi- dencial e a futura eleição da
eno e ucaÇao e u ura o Assembléia Legislativa Esta-

SSR 31.277,40 Brastl. dual. Ná primeir� fo�, �elega- do PSD no Connresso
2 691 90 do poderes ao DIr.etOl'lO Na-, �

,

IAPETe 6. , PSP
.-

cional para decidir embora
J
Os líderes do PSD na Câma,-

• • .: reunlao tenha se netado grande ten- \
ra e no Senado, bem como os

RIO, 8 (V.A.) - Para dis- dência para o marechal Lott. demais representantes do
cutir os problemas relativos à Quanto à presidência da As- partido nas Mlesas daquelas
liderança e eleição da Mesa, sembléia os deputados Zou- duas Casas do Congresso Na
o Partido Social Progressista lein e Bassini resolverão na cional, deverão ser recondu-

I
convocou para o próxiIÍlO dia ocasião.' O partido não tem zi.dos aos 'posto� pa�a a I?ró-
10, uma reunião de sua ban- compromissos nem com o XImà sessao legIslatIVa a ms

cada na Câmara dos Deputa- Govêrno e nem com a oposi- talar-s� � 10 do. corrente. Es-

I dos. Ao que se informa, a ção, votará de acôrdo com o �a. decIsao :f.?I .adotad.a na

tendencia entre os represen- interêsse dos seus correligio- ultIma con.fe!en�Ia reah�a.da
tantes pessepistas pela re- nários. Soubemos gue há sob a presIdenc�a do �mIs-

I
condução não só do sr. Arnal- grandes possibilidades desses troo Amaral PeIxoto, a qual
do Cordeira à liderança, co- dois deputados votarem com estIver:::m presentes o ,sena
mo também do seu r.epresen-:- o GovêrJilO, dando assim a vi- dor Fel.mto MuUe� e os llderes '

tante na Mesa, snr. Neiva tória ao candidato situacio- pessedIstas na Camara e Se-
Moreira. : nista. nado.

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

A Embaixada do Brasil em Tóquio,
Japão, estão supervisionando a constru
ção do pavilhão brasileiro na IV Feira
Internacional de Amostras de Osaka, a

ser inaugurada a 9 de abril vindouro.
O Pavilhão brasileiro concebido para

a exposição de Osaka é uma construção
leve e alegre. A fim de conciliar as idéias
novas da arquitetura brasileira com a

necessidade de manter o custo total bai
xo, seu idealizador procurou utilizar ma
terial econômico, de fácil colocação e,
ainda mais, de simples transporte: cober
tura de lona, paredes de compensado, pi
so de seixos rolados.

os hábitos locais, Stroeter não teve pro
blemas de adaptação. Por outro lado, sua
capacidade de explicar aos colegas [apo
nêses, na própria língua dêstes, seu pon
to de vista e os requisitos de seu projeto
faz com flue sua colaboração seja das

,

mais valiosas para a Embaixada do Brasil.
João Rodolfo Stroeter, natural de São

Paulo, nasceu a 7 de junho de 1934. Estu
dou na Faculdade de Arquitetura e Ur
banismo, da Universidade, de São Paulo,
por onde graduou-se em 1957. Antes da
graduação, Stroeter, juntamente com
outros colegas de turma, ganhou o pri
meiro prêmio no concurso internacional
para escolas de arquitetura patrocinado
pela IV Bienal de São Paulo., Posterior
mente. Stroeter trabalhou nos escritórios
dos conhecidas arquitetos Ícaro de Castro
Mello, Villanova Artigas e Salvador Cân
dia. Outro prêmio que o arquiteto do Pa
vilhão brasileiro em Osaka conquistou foi
o terceiro lugar no concurso para a cons

trução da sede do Clube Paulistano, na

capital de São Paulo.

o projeto é de autoria do jovem ar

quíteto João Rodolfo stroeter, Natural
de São Paulo João Rodolfo Stroeter está
desde junho 'de i958 em Tóquio na qua
lidade de' bolsista do govêrno japonês.
Estuda êle presentemente o curso de ar

quitetura tradicional e moderna do Ja

pão, na Uníversídade de Tóquio. Graças
à facilidade com que se familiarizou com

;Esteve no R19. onde, foL rece

bldo pelo Ministí-o da Faz·enda
sr, Sebastião paes de Almeida, 'Q

sr. paulo pires da Costa .presí.,
dente em exer'cicIo da Faresp' (Fe'_

�om oMinistro �a FazeD�a, o Presa �a F1H�SP

deração das Associações Rurais do

Estado de S. Paulo). procurado pe

lá. reportagem declarou aquele li_

I

................. 41.915.901.20Total
Assim, com os números oferecidos pela própria emprêsa,

aparece o que aí está: com 12 milhões e 600 mil cruzeiros de

energia adquirida, for�m obtidos, na revenda, 41 milhões e

915 mil cruzeiros.
Se os ÍTumerO's' que ela publica estão corretos, aí ficam as

naturais exigências '-0 lucro comercial... da Elffa - se me

perdoarem a má Plillavrá ! ! !
CSSSiSSSSSSSSSSS%SSSSSSSSSSSSSSS%SSSSSS·SSSSS%%SS%%SSS%� SSS%%S%>3

Vão reunir-se no próximo
dia 14, no Rio, durante uma

semana, os presidentes dos

Sousa; Goiás: José Trindade
da Fonseca e Silva e Antônio
Flávio Lima; Mlaranhãq:, os
valdo da Costa Nunes Frei
re; Mato Grosso:' Bento Ma
chado Lobo; Minas Gerais:
Catulino Novais; Pará: José
Manuel Reis' Ferreira, José
Ribamar Cruz; Paraiba: José
Martins Beltrão e Inácio Ba
tista Dantas; Paraná: Silva
no Alves da Rocha Loures e

Antônio Teodolino 'I'revísan;
Pernambuco: Lauro de A..'1-
drade Borba e Heraldo Pes
soa Souto Maior; Piauí: Pa\1-
lo Carneiro da Cunha e Ocí
lia Pereira de Lago; 1l:stado
do Rio: Fra·ncelino Bastos
França e Alberto Ravache;
'Rio Grande do Norte: Odori
co Ferreira de Souza e Níval
ílo Monte�, 'Rip GGrande do
sur: Alberto SeV'ero e�:Pàülo'
Brandão ,Rebelo; santa Cata
rina: Lauro Fortes Busta
ma;nte e RobeFto Valdir Sch
midt; São Paulo: Gabriel Pe
rez Figueiredo ·e Luis Dias
Alvarenga; Sergipe: Getúlio
Sávio Sobral e José Silvério
Leite Fontes; Território do
Acre: Agnaldo Moreno da
Silva.

,

r

informações;
agência
TAC"

CRUZEIRO do SUL

R. Felipe Sohmidt, 24
'Fones 3-1-74 - .21-11 e 37-00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Q1.j.arta-feira, 9 de Março de 1960

BSSp:;:�i;;;�J;�sr:�;;r%b!;�d��OiS de sua

B casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL
SSSSS%SSSSS%%SSSSSSSS%%SS%S%sssssssssssssss

Menina Arlete dos Anjos Bitlencourt
Completa na data de hoje 4 primaveras a graciosa me,:"

nida Arlete, filha do nosso colega de trabalho, sr. Manoel
Bittencourt e exma. espôsa d. Cidália dos Anjos Bitten
court.

Arlete, na resídêncía de seus pais oferecerá à suas

amiguinhas, lauta mêsa de dôces e salgados.
'A Arlete e seus venturosos pais as telicítações de "O

ESTADO".

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

�stê��:"i
;Sssss,;sns � � snSSSSSSSit

CELSO VIAJARA' HOJE PARA O RIO

Agora sim, para entendimentos políticos, CEL
SO o candidato da vitória, seguirá hoje para a Ca

pit�l da .República, onde, com os mais. graduados
próceres do PSD, PTB e PRP co?rdenara a campa
nha dos aliados em Santa Catarma.

ESSA BARRA VELHA ...
Os tubarões dessa praia, ao que nos consta, não

estão na água e sim na areia.
Essa Barra Velha tem coisa ...
Luz elétrica permanente para o SÕgTO do Presi-

dente da Emipresul, ,
.

Por lá vemneia, com caminhoneta da Assembléia
Tupi Barreto, alto funcionário do legislativo, que
percebe polpudos vencimentos, nunca aparece ao lo

cal onde deveria traoalhar e ostenta, sem constran

gimento, a irresponsabílidaâe dessa. situação CJ.ue
fornece veículo do povo para veranews de tuncio
nários caros que ganham sem iruooüuir.

OS DONOS DO MUNDO
, A gente pensa que oficial de polícia deve enten-

Castelan, no .piano do Querên-
, .der de tudo que diga respeito ao policiamento. Se

cía palace agrada plenam.ente a�s I assim não é, deveria ser.

"habiüuées" daquel�1 �simpáti;co d Entendendo de policiamento, ninguém melhor'
, ..>rIdo que um oficial de polícia, deveria zelar pelo bem

ombíente.

[<
-

"estar e comodidades públicas.
- x - "': O capitão, um dos ajudantes de ordem de S. Ex-

Deixou o hospital de Caridade I �celência, que representando-o foi ao aeroporto no

ontem o jornalista Jairo Calado �\'í.!:desembarque de Dona Edna Lott, ou desconhecia a

_ O cotunísta deseja ao ilustre �primeira OU não tinha noções da segunda das con-

dições que acima apresentamos.
. .

.
O carro ofcial parou na porta do Lux e o ofícíal

desembarcou. Em vêz do carro sair para dar lugar
aos outros que vinham em fila, estacionou. Entupiu
o lugar. O resto, se quisesse, que desembarcasse lá

pelas alturas do Café Nacion�l � viesse a pé, ?ledi
tando no gráu de cultura prorissíonal e educação so

eíal de alguns oficiais que, valha-nos Deus, servem

no Palácio.
DESFILE
Bonito! Lindo! Acintoso!
Camionetas que o Estado adquiriu para as elei

ções dêste ano. Desfilaram nas primeiros da noite
de ontem pela Felipe Schmidt e Praça 15 de No-

vembro. .
.

Antes da chapa branca, a chapa partiâéria já
estava colocada, ou melhor colocada nos vidros. Elas

desfilaram. .. uma... duas... vêzes ...
O F.G.-4 que criou uma frota ainda mais imaçi

náTia do que a ttruouinmçâ, não contava com essa ...

Uma ... duas ... cinc1) ••• seis ... novinhas, sem
chapas, tõâas com aquelas propagandas do paga
paga cobra-c0bm. _ .

OSVALDO MACHADO CRIA ESCOLA
Apesar das dificuldades o Prefeito não se des

cura. No local Butiá, em Capoeiras, inaugurou uma

escola que abriu com mais de cincoenta matrículas.
Osvaldo Machado demonstra que se mantém na

linha pessedista de carinho e respeito ao ensino.
Senhor Prefeito, parabéns! I

1'l::so;a:U�"'�""%�-:;:�'C1 /} ����%'t:CS;:s:!SSr;:s:S'CS:

e� .",.
�
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nhoras da _nossa sociedade para

um elegante chá. O serviço em

prata e porcelana japonesa run ,

I clonou em granãe estllô

--- x ---

Esteve visitando rapidamente a
, I

Capital Catarinense, a bonita e

Inteligente srta Ruth Laus, resi

dente no Rio, proprietária da

Casa Comercial "Vila Rica"

---x---

Léa José resteíou aniversário

Circulou em

x -_ .. lmann, viajou para a Capital da

nossa cidade o Republica - A srta. Ligia queno dia 4 com recepção na luxuo.,

sa residência a praça

--- x ---

GetUlio, cronista sicial Sebastião R,eis _ nos últimos dias deste mês será

O moço 'em questão está com a senhora Deputado Dputel de An_

responsabilidade do desfile Ban_ drade, no Rio, \)stá com a preo.,

pianista: No Teatro l.o\!lvaro de gú que será realizado naquela cí , cupação de seu lindo vestido ele

Vargas

Carvalho reauzou-se na noite de

sábado o . concgrto da

dade em pról

ninas'.'

da "Casa dos. Me_ noiva.

SR. OSVALDO MEIRA
Regista a data de hoje, mais um aniversário natalício'

continua circulando em nossa cí.,

dade
do nosso eminente amigo e distinto conterrâneo sr. Osval-

do Meira, Administrador do Mercado Municipal e' pessôa
muito relacionada em os nossos meios sociais e culturais.

simpatico casal da sociedade La_
No dia de hoje, seu vasto círculo de amigos e admira-

geana sr, e sra, Ibl'ahln Simão -r-'

dores lhe tributará as mais signifcativas provas de aprê-
ço e regozijo, às quais os de O ESTADO se associam com

votos de perenes felicidades.
FAZEM ANOS HOJE

pianista Catarmense, senhora A
delaide Moritz Pereira.

--- x--

O jovem sr. Antônio Danova,

--- x--

Encontra_se em nossa cidade o

--- x ---

A sra. Florinda de Monaco

insigne --_ x --_

--_ x --_

.No último Sábado, o major Au;

gusto de Faria recebeu em sua

residência pessoas de sua amíza.,
de com um elegante jantar - A
data marcava mais um antversg ,

rio do. ilustre senhor destacado

nos meios sociais, políticos ,e' co ...

mércia.is

homem público um pronto resta.,--_ x

A bonita e elegante Lígia Moel- belecímento

sra, Julieta N. Gonçalves Ganzo, recepcíonou em seu Iuxuo

srta, Maria Em!l!a Freitas No_
so apartamento, um grupo de se.,

de propaganda de fins eleitoreiros, sem música, sem dís-
I
nista social na cidade de petró_

cursos demagógicos sem mesmo fazer anunciar a bôa

na-I
polis.

va pelas nossas emissôras e jornais, o Prefeito Machado, ".... •

com menos de quatro mêses de govêrno, inaugurou em I 0.'
dias desta semana, uma Escola Municipal, bem aparelha- I

da, em Capoeiras, no local denominado '''Butiá''. IRMÃOS BITENCOURT
Lutando com prementes problemas que tem de en

frentar corajosamente, mas, honestamente resolvendo-os
a contento geral, o acontecimento tem por isso mesmo,
duplo valõr.

Capoeiras vinha desde longos anos, pedindo que lhe
dessem uma escola naquele local.

Inúmeras crianças ali se encontravam em pleno anal

fabetismo, mas os pedidos morriam e os pessimistas ti
nham uma frase irônica embota mostrando sua ígnorân- Ás 6,35 -

da: - Ora, uma Escola em Capoeiras, para que? Lógo em Rancho Alegre
Butiá?

A Venag Informa

Ás 12,30 -

necessita Carnet ·S,ocial
a criança ÁS 12,35 --:

- jovem Luiz Gonzaga Barbato

sr. Antonio Solon

sr, Ilmar Farias Dinlz

sr. Antonio Carlos Spindola

� srta. Teresinha de Jesus Car

valho Couto
- srta, Rose_Marie Machado

- dr. Francisco P. Braga

ronha
srta. Maria de Lourdes Macha_

sra. Natalia Moreira Leite sr. JOão Sacramento Alves

- srta. Hilda Brit;�s do Livramen_ - sr. Oscar de Moraes Costa

to

- sr. Afonso Wanderley Junior

,_,_ sra, Antonia do Lago Alves

sra. Clotilde Moreira

OSVALDO MELO
MACHADO INAUGURA UMA ESCOLA - Sem sombras

Osvaldo 'Machado, porém, compreendeu aquela n"eces
sidade. E montou a Escola, dotando-a de tudo que é ne-

cessário.
Sua primeira realização foi um ótimo cornêço,

marcará- a atenção que vem dando á alfabetização,
trucão e educação do esquecida povo de nossa Ilha.

Começou bem.
O ato, que se realizou com a maior simplicidade, con

tou com a presença do Diretor de Educação da Municipa
lidade, professor Osvaldo F. de Melo (filho), muitos pais de
alunos e pessoas daquela localidade.

. Cincoenta e seis crianças matriculadas.

Outras, cujos pais estão interessados, aguardam a ida

de escolar para a matrícula.

Aalegria estampada na fisionomia de todos, dizia
bem claro, do contentamento de quantos agora vêem, sa

tísreito seu maior desêjo.
O expressivo número de crianças matriculadas, res

ponde com esmagadora prova, aos que diziam:' - Escoli
nha para que, ali '}

,

O que se pode dizer, is.to· sim, é que a ilha
de maIs escolas,. maIs e mais, para ·alfabetizar

esquecida.
Para dar a todos, o lugar que a cada um compete no

mundo em que vivemos. Para retirar das trévas da igno
râI).cia o analfabeto e elevá-lo á luz dos ensinamentos, que
o tornará, mais tarde, cidadão digno da comunidade hu
mana.

íns-

APEDITIVOS 49 PIAt:!9·

�US/�AOOS CHARLES
DAs /9ASPSH8,

FERNANDO FERNANDES ANIVERSARIOU ...
O jovem Fernando Fernandes, fêz aniversário na se

gunda-reíra p.p .. Estive presente na festa, e -ao coisa- esta

va do "outro mundo". Muitas penosas, muitos dôces, mui-,
ta bebida, etc., Só não comeu quem não quis. Q [ovem aní-"
versartante é fHho do Vereador Domingos F .. de Aquino �
de Dna. Lourdes de Aquino. As nossas felicitacões ... ,,·� .LIZSLOTE SENS JUTTEL, E AS FAMÍLIAS DE IRI-

.

\. lt
•

J i. ,v ,�,Ey FRANCISCO JUTTEL E ,!ACO' SENS, ainda protun-
, ( I �. �rii.Bnte abaladas com o falecuuento de seu espôso, filho,

R' 'di 6
., NÃO E' CONCORRÊNCIA:.. genro e cunhado,

a 10 uêlruJa I Nesta colúna, serão divulgadas tôdas as notas de in- NILO WIRO JUTTEL

DIA
:
terêsse da sociedade, como também de outros assuntos que ocorrido no dia 25 de fevereiro, vêm por êste meio agrade
merecem registros. Aviso: Não tenho "RODINHAS" e não cer, sen�ibilizados a todos que os confortaram com a sua

darei '''PUXADAS''. Fui. solicitado em fazer algo ... Por- presença e palavras amigas, aos que enviaram flôres, co

.ta�to, não é concorrência. Está bem claro ... Até amanhã. rôas, cartões, telegramas, bem como aqueles que acompa
nharam o extinto a sua última morada. Agradecem, 'em
especial, ao Revmo. Vigário Frei ·Jeronimo O.F.M., Dr. Crls-

E' DE G.RAÇA... tiano Travi Filho, às Revmas. Irmãs do Hospital Bom Je-

Vocês, vão à noite, dar um passeio em Coqueiros, e ob- sus, ao sr. João Carlos Thiesen, dd. Prefeito Municipal, aos
servem da Ponte até o final da linha, as maravilhas que dirigentes do Clube de Xadrez, Sociedade Recreativa, Salto'
a natureza nos oferece. A noite é de luar. Não é preciso di- Grande, Guarany IÍ'utebol Clube, Esporte Clube Bôa Von-'
zer nada mais. tade, e Srs. Osvaldo Horongozo, Orlando Sens, Leopoldo

O turista que observar esta beleza, ficará encantado. Theiss e Virgilino Sens, que muito prontamente acorreram

Nós, que possuimos, não damos muita importância, Não é
.

com a sua colaboração.
pago para vê r, é de graça. Se fôsse pago todos ficariam: Ao todo? enfim, os nossos sinceros agradecimentos.
curiósos. Não é verdade?. . Ituporanga, 29 de Fevereiro de 1960.

Ana Hel�na Bauer e Jura�y
o CLUBE 12 PJWMOVE PASSEIO TURÍSTICO ...

Domingo próximo, haverá um passeio turístico na,

Praia do Forte, organizado pelo Clube 12 de Agôsto. Os só

cios, interessados nêste bonito passeio, poderão procurar a

lista de assinaturas na secretaria do Clube. Passagem,
prêço Cr$ 40,00; com um churrasco, mais Cr$ 100,00. O ôni

bus partirá às 7,00 hs., dos fundos do Clube. O passeio
agradável, eu aconselho ...

Fóes, duas fortes concorrentes ao

titulo "Miss Elegante Ba�gú Ita_

�ai", f,sta que acontecerá no dia

23 do próximo mês.
--_ x--

Acabo de receber convite para

assistir o casamento do meu' par.,

tlcular amigo Célio Thomas, cro-

--:� .--

SOALHO

j' (AlI SO,DAR6 �ONf UOi

�t..ITf(,C) :";(PO'ITO· OA"'''I�Nl

PROGRAMAÇÃO PARA O

9 DE MiA.:RÇO DE 1960

QUARTA FEIRA

Ás 7,05
Revista Matinal

Às 7.55

A vemag Informa

que Às 8,55 -

Repórter Alfred

ÀS 9,05 -

Espetáculo MllSidisc em HI.FI

Às 10,05 -

Musica Copacabana

As 10,30 -

Antarctica nos Esportes

Ás 11,35 -

parada Musical Chantecler

Ás 11,55 -

Repórter Alfred

Às 12,10 -

Sucessos Musicois 'VARIG

ÀS 1�:25 -

Enquanto Você Almoça

Às 12.40 -

Na! Linha de Frente

Às 13,35 -

Convite ii Música

Às 14,05 -

Musical Copaca,bana

Ás 14,35 -

Trio Cruz de Malta

ÁS 16,00 -

A Venag Informa

Às 16,55 -

Repórter Alf�ed

Ás 17,45 -

Musical Loteria do Estado
, Às 18,10 -

Resenha J-7

ÁS 18,55 -

A Venag Informa
Às 19,00 -

Momento Esportivo Brahma

Ú120,35 -

Nan asas' do Sucesso

Ás 21,00 -

1�i'Jlórter Alfred

Às 21,05 -

Rádio Teatro

Às 21,30 -

A Vemag Informa

Às 22,05 -

Grande _ Informativo

Às 22,35 -

-1 O� SllresS(l;!; do Dia

Guarujá

I'

Si1vei1'a Lenzi

.. Parece incrível, que no govêrno do Sr. Kubits-

.i che.k, deseje o seu Ministro da Justiça, implantar um
novo D.I.P ..

-. Sem condecendência alguma, o Sr. Armando

I Falcão, mandou forte e numeroso contingente poli-

"
cial, cercar, arrombar, espancar e aprisionar, diri
gentes estudantís e outros que se encontravam na

•1 séde da União Nacional dos Estudantes.
O motivo desta atitude incongruente com o di

a: reito de manifestação que' a Constituição permite,
• prende-se ao' fato de que os estudantes entabulavam

• uma gréve contra o aumento das anuidades escola-
• res e contra o aumento no prêço dos bondes da Ca-

•1 pital Federal.
Certo setôr governista, pensa ainda como certas

: . pessoas, de raciocínio empalhado, precursores da té
II se superada, de que o estudante deve, somente abrir
(6 o livro e estudar. A participação da classe na vida

e.. nacional, nos problemas que atingem os interêsses
do povo e os seus, deve ser destacada e átuante. As

; acomodações, cabem aos derrotistas e aos falidos
'" moralmente, que não tendo mais esperanças em sí
: próprios, aceitam a bitola imposta pelos deturpado
• res das causas sãs .

.
= Queiram ou não, o Presidente da UNE_, represen

ta o pensamento da maioria dos acadêmicos nacio
" nais; como, queiram ou não, o Pr.esidente da Nação,

tI é o representante legal da maioria dos brasileiros.
Prender e espancar a direção de um órgão declasse,

: Prender e espancar a direção de um órgão de classe.
.

{9 se auisessemos alijar JK do Catete.
: Não há dúvida, houve arbitrariedade do Minis-'
• tro da Justiça, tão claudicante e errado nos últi
., mos temuos.•
e As idéias da "nova geração" não_ sucumbirão

: diante das ameaças policiais .e das bombas lacrimo-
• gêneas. Gomo também, não adianta o risonho e bi-
• sonho JK, tentar contornar a situação com palavri
: nhas bonitas.
• As idéias não se impõem, Excelências!
·1Oe.ee8._fljlt.G•••@fHiWI.�Sfll.ii00tt��ti.sêe,.�

, .:'_ ',_. '_
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A G. R A D E ( I M E N T O

Noyamente em evidência o Gigante
Segundo tivemos conhecimento estará novamente em

evidência, dentro de mais alguns dias, o já conhecido gi
gante Gu1liver.

Não se trata do personagem das lendas tão conheci
das, mas sim .da bicicleta que leva seu nome e que, real
mente, possue qualidades que justificam sua denominação.'

Os Estabelecimentos A Modelar lançarão ainda esta
semana uma sensacional venda destas famosas bicicletas
com prêços e condições de estarrecer. Sim, uma bicicleta
nos dias que correm, por Cr$ 7.950,00 -?- vista .e oferecend�
ainda, como brinde inteiramente grátis, um ·farol da mar

ca Sigel, só mesmo na Modelar.
Se você quiser usar seu crédito pagará somente Cr$ ..

33,00 de entrada e Cr$ 650,00 mensais, ganhando também
um farol de presente.

Trata-se, realmente,' de uma promoção que empolgará
a cidade, deixando de possuir uma bicicleta quem; de fa

. to, não quiser.

IMÓVEIS
VENDE-SE DUAS CASAS SITAS 'A RUA ALVES DE
BRITO N.os 17 e 19. TRATAR 'A RUA FE:LIPE SCH
MIDT N.o 37 - SALA 2A - EDIFÍCIO SÃO LUIZ.

TOUR-OS HOlAN'DESES ('OM
rrp E D I G IR :E !En -, T R O ( A - S E
ou se vende, Otimos Reprodutores. Tratar: com
o senhor Antonio J.G. BOVERE, em Tijuqui
nhas _. M�ríicipio Biguaçú.

D'R. BIASE- FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

tx:uais, varizes, exame pre-nupcial, trâtamento pre-natal.
Alergia. Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-vio;letas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

Di.áriame:m.t,e, .exc,;to ao� sápadOs, das 14 às., �8 ho�:as.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NUNCA UM
COLCHÃO DE MOLAS
FOI IDEALIZADO PARA
UM NÚMERO TÃO GRANDE
DE COMPRADORES!

ULTRA�FLEXívEL
ULTRA-CONFORTÁVEL
ULTRA-ECONÓMICO

ANOS DE
GARANTIA

Vá hoje mesmo buscar o seu DIVINO ULTRAFLE'X no seu Revendedor Probe"

RUA TRAJAN01 7 e 33 - FLORIANÓPOLL.J

"

PHECO
,.

L,
APENAS . \

CRS 30,00 �
de entrada e o restante

fem suaves prestações

* Armação com fecho Fle*-o-Loc
* Estofamento ultra-macio
'* Faixa lateral com 4 alças e 4 ventiladores
* 'Molas helicoidais em tôda o volto do armação
* Molas eletrônicamente temperadas
* Revestimento com listas de múltiplos

tonalidades na côr rosa ou azul

Sinônimo de Qualidade,
Elegância e Confôrto

I Congresso de (onservação do solo
o Temário ' Do (ongresso Secretaria Geral O Programa

Por iniciativa da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, reali
zar-se-á em Campinas, de 24 a 30 de abril próximo, o I congresso Nacional de
oonservação cc Solo, preparatório do conclave internacional que deverá reunir-se
e�l lWSSO País, no ano vindouro. Colaboram com '-1,qt1-'))3, Secretaria, na prepara
çao do certame, entidades de classe da lavoura, industria e comércio, bem como
organizações oficiais e particulares interessadas no problema conservacionista.
TEMÁRIO IÊ o seguinte o temário do dárias e superiores; as asso- ção do Solo está funcionando

I Congresso Nacional de oon- cíações de classe, asociações na cidade de Campinas, na
servação do Solo: civis e religiosas, munícípalí- rua Dr. Quirino, 1.877, fone
La Seção - Do uso raclo- dad�s e clubes agrícolas c9- 6131, onde serão feitas, pes

nal do solo e água: I - Pla- mo Instrumentos de educaçao soalmente ou por escrito, as

nejamento conservacionista II - Fomento do uso racio- ínscríções dos interessados
como base de um programa nal do solo; crédito supervi- em participar do conclave.
de conservação do solo; adu- sionado.

_

No mesmo enderêco serão re

bação orgânica e químita; 4.a Seçao - De como tor- cebidas as teses," enquadra
calagem; rotação de cultu- nar efetiv� a conserv�ção do das no temário acima as

raso formação e melhora- solo: A açao dos particulares quais deverão ser datílogra
mento de pastagens; reser- e do govêrno nos planos de fadas em duas vias ,e acom

vas florestais
-

e contrôle de conservação do solo; ínfluên- panhadas de breve resumo do
derrubadas. II - A água co- cia das áreas de demonstra- trabalho ..O prazo para rece

mo meio de riqueza e produ- ção na divulgação dos méto- bimento das teses expirará
ção; aproveítamento

"

das d_?s e vantagens da conserva- no dia 14 de abril próximo.
águas superficiais e de sub- çao =. solo; distritos de con- Informações sôbre o Con-
solo' irrigação e drenagem; servaçao do solo; cooperati
def.�sa contra inundação; vísmo, financiamento das
acudagem e piscicultura. práticas conservacionistas;
'2.a Seção - Do combate à financiamento técnico; me

erosão: I - Práticas vegeta- canização.
tívas: reflorestamento, pas- SECRETARIA GERAL
tagens de cobertura; cober- A Secretaria Geral do I Con
turas mortas; culturas em gresso Nacional de Conserva
faixas; faixas vsgetatívas de -----------------------

�����Ç!O�u�����:����s.d�Ica- Submarinos Russos para o EgitoPráticas mecânicas; plantio
em contôrno; terraços; cor

dões em eontôrno; patama
res; banquetas; sulcos em

contôrno; canais de díver
gência; canais escoadouros.
3.a Seção - Da educação

na conservação do solo: I -

Princípios e diretrizes para a

educação do agricultor; en

sino da conservação do solo
nas escolas primárias, secun-

U··
MADEI-RAS PARA 1
CONSTRUCÃO

RMÀOS BITENCOlJRT '

AIS n .... o,'.l,'J(, . (ONf tflO)

:"
"CO" o�:" o "A"::::'J

Informações de fonte di- destinada a lançar o grupo
plomática insistem em que de nações árabes contra o

Moscou teria forn.ecido oito blóco anglo-franco-america-
submarinos russos ao govêr- no .. Dessa forma Moscou utí
no egípcio. Dessa forma pre- lizaria uma imensa área de
tende a URSS restabelecer grande valor estratégico pa
as bôas relações que existiam ra o contrôle de ,uma das vias
anteriormente com o govêr- de saída e acesso ao Medi
no Nasser, como manobra terrãneo.

Láler a ncia:'comilê dos
21 verá aspectos da O.P.0.

Disse ainda o Chanceler I assistirá aos atos comemora
brasileiro que a data de tal tivos do sesquicentenário da
reunião seria fixada depois Revolução de Maio. _

de sua viagem a WaShington, Interrogado sôbre a situa
programada para êste mês. ção dos asilados na embai

xada brasileira em Ciudad
Ref.erindo-se a outros as- Trujillo, o Chanceler brasí-

que o Presidente Jusrelino para conseguir os correspon
Kubitschek visitará a Argen- dentes' salvo-condutos .estão
tina em maio próximo, onde bem encaminhadas.

:...--

ASSUNÇÃO, 7 (U.P.!.)
Em uma entrevista exclusiva
à United Press International,
Láf.er desmentiu a versão de
que seria realizada uma con

ferência de chanceleres no

Rio de Janeiro. Todavia, a

crescentou, haverá uma reu

nião do Comité dos 21 para
tratar de aspectos da Opera
ção- Pan-Americana.

gresso poderão ser obtidas J do Solo compreenderá, além
também no escritório insta- I de reuniões técnicas, sessões
lado em São Paulo pela CO-j plenárias

e conferências, uma
missão Executiva, o qual série de visitas a instituições
funciona junto à Sociedade oficiais e particulares, ínclu
Paulista de Agronomia, na sive ao Instituto Agronômico,
rua 24 de Maio, 104 - 10.0 em Campinas, à Escola Supe-
andar - fone 37-9983. rior de Agricultura "Luís de

O PROGRAMA Queirós", em Piracicaba, e a
O' programa do I Congres- propriedades agrícolas na re

so Nacional de Conservação gíão campineira.

Clube Doze de Agõsto ,. Domingo dia 13
PIC-NIC NA PRAIA DO FORJE

Passagem ida e volta Cr$ 40,00 - Passagem ida e vol-

ta e churrasco Cr$ 140,00. •

NOTA: - Dependentes menores, não ocupando assen

to não pagará passagem.
SAÍDA: - Impreterivelmente às 7,00 horas, dos fun-

dos do Clube.
Reserva de passagens e churrascos na Secre

taria, das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas,
até sexta-feira.

HOE
o local é o mesmo, mas

o tipo de serviso é novo!
AGORA com pessoal
treinado especia.lmente na SHÊLL

LubrHicação
Lavagem
polimento
Baterias

,_.......__IiIiiI!Iiwe IlÍlili...... .Concêrto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

is suas ordens das

Walter Linhares - pub.

4---
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Sulistas semeerem
campos adversários

Ao cabo de 20 minutos, eis pouco a pouco uns endíreí
os senadores que chegam" tando os laços dos sapatos,

WASHINGTON, 7 (U.P.I.) o Senado votar uma legisla
_ Os senadores americanos ção rigorosa.
se separaram sábado para a A pequena "fôrça-tarefa"
jornada de repouso domini- dos 16 senadores sulistas ven

cal, após terem dormido no ceu a primeira batalha. O

campo de batalha, durante líder dos mesmos, senador
cinco noites consecutivas. Richard Russel, havia.decla
tilles retornarão hoje ao Capi- rado que lutaria contra o pro
tólio, com seus pijamas ejeto dG lei sôbre os "direitos
suas pantufas, para retoma- civis" que deve garantir o vo
rem o Interminável debate to aos negros. Até o momen

sôbre os direitos civis dos' to, os sulistas não somente
negros. conseguiram impedir o Sena-

Na opinião geral, essa pri- do de votar a lei, exercendo
meira semana tragicômica indefinidamente seu direito

dos "Flibusteiros", não me- ao uso da palavra, mas se

lhorou a perspectivas de ver mearam a discórdia no cam-

po contrário.
PIJAMAS E PANTUFAS
Aspectos interessante fo

ram registrados na "prova de
resistência" levada a efeito
pelo Senado, durante a dis
cussão da lei sôbre os direitos
civis dos negros.
O senador sulista encarre

gado da obstrução. que lia
monotonamente as obras'
completas de um escritor, re
pentinamente levantou a ca

beça. Descobriu que o quorum
de 51 senadores presentes
pão estava completo. Pediu
uma chamada nominal. Em
todos os gabinetes do Sena
do, onde dormitórios foram
improvisados, a campainha
retiniu.

'I outros acabando' de colocar

Ias
médicos velavam noite

_

e I sábado à :n�ite para ? .d�s-
as gravatas. " dia. Há senadores que nao

I
canso dommlC�l, roí reirncia-

I MÉDICOS DE PLANTA0 são mais jovens. O Senador do segunda-feira.
Na enfermaria do Senado, Theodor,e Green, por exemplo I

---"_

,-------------- tem 92 anos, e, nao parece
LEIA EM NOSSA NOVA mais com a idade para êsse

I'EMBALAGEM C,OMO gênero de exercícios.
Mais de 700 páginas do ISE PREPARA UM BOM jornal do congresso foram '

CAFÉZITC até agora preenchidas, das I
____.. quais 550 pelos oradores su- i

listas. A sessão, interrompida I

a discórdia nos

vana por ter perdido sua ci-'

dadanía estadunidense por
haver prestado serviço nas

fôrças armadas de um pais
estrangeiro. Marks alcançou
notoriedade por haver co

mandado um pelotão de fu
zilamento na Fortaleza de
La Cabana que executou se

tenta condenados, nos quais
Marks deu o tiro de miseri
córdia. Marks disse estar dis

posto a lutar para não per
der sua cidadania norte-

Gustavo F,ernandes I americana.do Western News 00000
Herman F. Marks, membro O Presidente Manuel .Pra-

do Exército de Fidel Castro, do do Perú, chegoú a Roma

foi notificado pela Embaixa- para uma visita oficial de
da Norte-Americana em Ha- cinco dias à Itália e ao Va-

ticano. O presidente peruano
foi recebido no aeroporto de

Ciampino pelo presidente
Gron Ohí e outros funcioná
rios do govêrno italiano.

00000

A General Electric Com

pany forneceu recentemente
os detalhes do primeiro 01)

servatório rádio-ético do

mundo, que rastreará os sa

télites artificiais ,e outros veí
culos espaciais. O novo ob

servatório poderá acompa-

nhar o objetivo não só pela
imagem como também pelo
B9m. Esse observatório, loca
lizado em Schenectady, es

tado de Nova Yórk, foi intei
ramente construído pela Çie
neral Electric.

00000
A França conseguiu por

fim explorar sua bomba atô
mica. O local escolhido foi
o deserto de Tanezrouf, no

Saara ao sudoeste do oásis
,

de Reggane. A segurança das

populações do Saara ,e dos

países vizinhos foi integral
mente assegurada pois se

gundo o Ministério das Fôr

ças, não houve precipitações
radioativas sôbre regiões ha-

bitadas. Em Moscou, a ex-'

plosão da Bomba-A francêsa

provocou uma nota aficiosa
da Agência Tass, na qual se

condena a experiência.
,

00000

Está sendo completada na

Califórnia a construção do

primeiro caça "Starf'ighter"
'para a Fôrça Aérea Alemã.
Trata-se de um avião bípla
ce, do tipo F-104F, trinta dos

quais serão construídos para
a Alemanha. Após êsses trin ..

ta, a Lockheed construira
sessenta caças F-104G, mo

noplaces, que deverão estar
voando em fins dêste ano

Além dêsses noventa aviões
produzidos nos Estados Uni-

��ital �a Prel � ii a ra
De, or·dem do Sr. 'Prefeito Municipal, levo ao conhecimento 'do� srs. contribuinles Inscrilos em Dívida

Ativa, abaixo relacionados, que não �endo liquidados seus débilos, dentro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-
dos pãra Cobrança E�eculiYa. Dr. Alamir B. C. Faria
nEPARIAMENIO JURíDICO, 27 de fevereiro de 1960 Procurador Fiscal

Continuação da Letra "EII
NOME

Elmo Tambosi

Elay Struve

Elpídio Pacheco

Elz'iL B. Werlich
Elza Ferreira
Elza Scheerman
Elzebad Araujo Figueredo
Elzevir S. Moreira e Outros
Ema Tai
Emília Machado da Silva

Emília Senhorinha da Silva
Emilio Chaves
Emílio Meyer
Emp. Cordeiro Cia.

Emprêsa A. Viação Bom Abrigo
Enedina Dutra Rita
Eni C. Amorim
Enio Caldas Flôres
Enildo Eriksson
Enio Neri e Dina Rangel
Eponina Medeiros
Ercilio Catarina
Eriberto Meurer

Erica Olsem da Veiga
Ernesto Frederico 'A. Damerau
Ernesto Mafra
Ernesto Riggemback
Ervina Maria Angelina
Estael D'Acampora-Martins
Estefano Becker
Estela Aurino
Estevão da Silva
Etelvina Maria da Silva
Euclidiá Maria Pereira
Euclides Furtado
Euclides Ouriques
Euclides T. Lopes
Euclides Taranto
Eudacia Vieira
Eudalicio Amorim
Eudes Monteiro

,
Eugenio L. Cidade
Eugenio Nascimento oouveía

Eugenio Vicchiette Neto
Eulalia Venada

.

E)irico 'Ferreira Fagundes
Eva Correa de Faria
Eva Maria
Evaldo Michels
Evaristo Francisco Assis
Everaldo L. de Freitas

F. L. dos Santos (herd. de)
Fabricio Gonçalves dos Santos
Fabriciana Corrêa da Costa

-

Faculdade de Direito

Federação das Indústrias
Felicidade da Conceição
Felipa Vicencia da Silva

Fellpe Liberato Jaques
Felix Francisco Luz

Felix ROdrigues
Feris Boabaid
Fermina Barreto dos Santos
Fermina Gel'alda Jun.l),.. ?

RUA

Santa Catarina
Jardim Atlântico
São Cristóvão
40403-1

Ser. Eugenio Portela

Av. Santa Catarina
Dez. Pedro Silva

Papanduva
Vila Continental
Manoel de o. Ramos, 372

Papanduva
Abrão
Praia de Coqueiros
404-2
1801-2

Max. Schramm
Abrão
403-1

Vila São João
Souza Dutra, 70
1801-1
403-1
401-4
3 de Maio
Ser. Calvino
São José, 416
14 de Julho
1703-3
Max Schramm
Bêco Xingú
Capoeiras
Caixa Agua
São orístóvão
Servo Santa Rosa
404-3
São Pedro
180-1

Garcia
Araci Vaz Calado

.Antoníeta de Barros
Jardim Atlântico
Butiá

Coqueiros, 479
Palhocinha
402-4
Serv. Sanford
Araci Vaz Calado
São Cristóvão
404-4

. FloriaDó�oHs

IMpôSTO
dos'Confribuintes do Estreito

f
ANO

",
1958 a 1959
1959

'TQTAL CR .. ,

Territorial
Territor-ial
Predial
'Territorial
Terrrtozial
Predial e Territorial
Te1-i"itorial
'I'errítortal
Predial e Territorial

Predial
Predial
Predial

Territorial
Territorial
Predial
Territorial
Predial
Territorial
Territorial
Predial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Predial e Territorial
Predial
Predial e Territorial
Territorial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Terrrtoríal
Predial
Predial

•

Territorial
Territorial

, Territorial
Predial
Predial
Predial e Territorial
Territorial

,

Predial
Predial

Caixa Agua
Santo Amaro, 257 Predial e Territorial 1958 a 1959

Relação dos Contribuintes da Letra "F" da Capital
I

Schweidson I Predial e Territorial , 1956 a �959
Morro do Mocotó Predial 1959

I
Pantanal Predial ' 1958 a 1959
Esteves Junior Contr. Assist Social 1936 a 1959
Sete de Setembro 'rerritorial ' .

1958 a 1959

II Morro do Antão Predial Hl58 a 1959
Morro do Mocotó Predial 1956 a 1959
Pàdr� Schrader Predial 1959

1958
1956
1959

isse a« 1959

;J', a9�6 a 1959

�orro do Mocotó
Ser. Costa

Felipe $chmidt,
.-_-;;;;:.",-"",,,,,,,,,_

k), yorro do Antfí,o
'Demétrio Rrrneiro

íl .,

Terrttoríal
Predial

, Predial
Predial e Territorial
Predial e Territorial

Predial
'-Pl'edial

2.030,70
149,60
759,40
133,10

1.998,40
357;20

6.629,60
2.087,40
8.393,80
5.072,90
972,00
98,60

67.887,40
1.694,40
2.571,60
331,30
502,80
999,20
564,80
670,00

14.222,40
1.476,00
246,00
353,60

16.411,70
78,80

13.732,00
2.624,80
245,40

11.122,00
108,60
759,40
394,40

•

200,60
4.639,uO
1.064,80,
5.004,80
1.048,20
675,40
61a,30
15'1,70

1.32&,00
285,70

1.753,40
1.138,50
�76,20
,54,30,
910,20
331,80

1.291,00'
'

1.394,20

1956 a 1959

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

1958 a 1959
1959
1958 a 1959

1957 a 1959
1956 a 1959 I

I

1959

1957 a 1959

1956 a 1959
1958 a 1959

1959

,
1956 a 1959
1958 a 1959

1
1959

1956 a 1959

1959
1959

1959
1956 a 1959

1959

1956 a 1959

1959

1956 a 1959
1958 a 1959
1959

1956 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959
1956 a 1959,
1959
1959
1958 a 1959
19,58 a 1959
1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959

19.925,40
'99;00

1.378,20
87.280,40
19.972,80

297,00
29!3,00
307,40
49,50
lÚ,60

3.014,00
380,00
�66,�d:<.

dos, serão fabricados mais

duzentos aviões, por um con

sórcio de firmas alemãs. O

F-I04 "Starfighter," é impul
sionado por um motor G.ene

ral Electric J79 o e posuí uma
velocidade de dois mil quilô
metros. Esse avião é detentor

de inúmeros récordes mun

diais de velocida_de.

ACORDEON
VENDE-SE

Marca RICOMELLI, novo.

80 baixos. 2 Registros. Vêr e

tratar nesta Redação com
Ivo Ventura.

, Aulas- de InglêS
APRENDA INGLÉS RAPI

DAMENTE NUMA TURMA

PEQUENA COM O PROFES
SOR MR. EDWARD GREEN
À RUA TIRADENTES, 36. -

ATENDE DAS .9,00 ÀS 11,30
DIARIAMENTE'E NAS 2.a E

5.a FEIRAS DAS 18,00 ÀS

19,30 HQRAS.

c", TELHAS. TIJOLOS :;:

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
'CAI� B'AOARÓ • fONE 380!

ANTIGO DEPÓSITO DAMIANI

TERRENO
Veridemcse lotes, em roteamento

recentemente aprovado, a rua De

sembargador pedro Silva, pl'óximo
ao prédio n. 860, na praia do

Meio em Coqueiros. Tratar pelo
telefone 3447 ou à rua Sa'J.tos

Dumont n. 12 ap. 3.

r-tN�lNo.""..,
-A VE�DA NAS

BANCAS DE JORNAIS

E rtEVISTAS

Vende-se
Uma casa sito à Rua Gal.

Vieira da Rosa, 37. Ver e tra

tar no local.

Máquina' de Coslura
IISINGER"
VENDE-SE

Uma máquina de costura
"SINGER" com motor ,e fa

rol, em perfeito estado (pou
co uso). Para ver e tratar à
Avenida Mauro Ramos" 176.
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PAULA RAMOS E BOCAlUVA, Será o cOlejo de amanhã, na abertura do certame regional- O conjunto tricolor da Praia de Fóra se

das exibicões n e s laatuár com sua forca máxima deverá ser o vencedor - Conludo, o onze canarinho está disposto a cumprir destaca
·

temporada, dirigido pelo Cabo Julio Sanlos '
' .'; .,.'

··iãbeiaiiOs··ReéOriies(ãiãrinenSe·s� de
Nalação

100 metros

homens

nado livre - clássico - homens

Luiz Otavio Beltrão Neiva-

_ moças

Ivone Vieira Dutra - Carava

na do Ar E.C. - '2'10"4110
400 metros - nado livre

Ayrton pruner - Tenis Clube C. universitário - 1'33"

Bôa Vista - 1'8" .100 metros - nado de costas

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

INSTANTANEOS DA· CIDADE

100 metros - nado peito bor

l)(ú ta - homens

Luiz G. F. Cintra - Caravana

do ,A'r E. C. - 1'36"

100 metros - nado de costa, homens

_ homens Mario Noronha - Caravana do

o zagueiro lateral, qiro, per.. : dor chegou a um acôrdo com o

tencente ao Atlético, vem de reno., {clube, assinando contrato na taro

var seu compromísso com o clube' de de sexta teíra, tendo Integrado
tricolor do Estreito, por maiS: o conjunto atleticano no Torneio
uma temporada. O eficiente joga_. Início. o Grande Acontecimento do Torneio

Odilon 'Mala Martins - Bocaiu. Ar E.C. - 6'20"

va E.C. - 1'27"2110 200 metros - nado livre

200 metros - nado livre' - moças

homens Ivete Vieira Dutra - Caravana

Donald R. de Abreu - Bocaiu� do Ar E.C. - 4'6"8110
va E.C. - 3'6"4110 Revezamento 41200 - nado, li-

100 metros - nado livre _ vre - homens

moças Ce1l0 Manoel Nunes, Lourival

Anamaria Beck - Caravana do O. Ribeiro, Hamilton Oliveira e

Ar E.C. - 1'34"6110 Mario Noronha - Caravana. do

200 metros nado de peito Ar E.C. - 13'23"

clá.sico -- homens Revezamento 41100 .:_ nado H-

Luiz Otavio Beltrão Neiva - C. ,vre
- moças

Unlvesitárlo - 3'42"7110 Ivone Vieira Dutra;; Rosamaria

800 metros - nado livre _ Beck. Ivete Vieira Dutra e Ana-

(iro, Reformou com o Allético

'Pilóla, finalmente acertou

capital, devendo disputar o cam.,

peonato do corrente ano, pelo clu

be tricolor da estrgla s3litál'ia
'

Sem duvida, o garoto promete
conatttuírcse no substituto de Va

léria, devido às semelhantes carac

terísticas de jogo. Um bom r,e-_

forço para o paula Ramos.

Jóquinha Yoltou ao· Tricolor'

Ilamar, com contraIo terminado
II

Apõs cumprir um ano de ern.,

'lOS
nauiaínos por ocasião do Tor_

préstimo no Atlético, o ponteiro neío . Inici-o, cumprindo regular

!djrelto Jóquinha retornou ao "performance".

paula Ramos, tendo extreado entre JU'

.o atacante Pitóla que tinha em Libório Silva, depois de marchas

seu poder o seu atestado liberató_ e contra marchas, tendo o craque

rio, vem de assinar contrato com finalmente aceito a proposta do

a equipe do Atlético, dirigida por clube.

Não podemos deixar de oonsíg., Nilton para o Figuel:'ense e Cé

nar aqui, como nota de maior re., sal' para o Bocaiuva. Cesar cobrou

lêvo do Torneio IniCiO, disputado convertendo duas e perdêndo uma,

na tarde de sábado, no estádio da tendo Fausto atirado às três para

F.C.F., a cobrança de penalidade fóra. O Otélo do Penalti, de O

---x ---
duas fases distintas pois na ",pri- Renaux merecido a vitória pois

- homens

Pelé não poude jogar alvn.negro, para os jogos do Rio- parte. Esp,eramos que durante o derão ,entrar em férias .. .'

Estava para ser lançado pela lançado pelo Daré conforme ha;
boleta - homens

Ainda não foi registrado recordo

João ,A'lfr€do Ziegler, Ricardo

Malicesld. Fernanc;lo Carminatti e

Mario Noronha - Caravana do ,

Ar 'E.C. - 8'38"�110.
Florianópolis, 5 de março de

São paulo.
transcurso do campeonato possa

aquípe dO. Tamandaré, o atacante víamos publicado. ,Apuramos então
Pelé do Tamandar"é, que diziamos que o jogador havia assinado íns.

ser uma verdadeira atração. crição pelo Tamandaré .e Figuei_ A equipe do Coritians de pre_

Todavia, notamos que no Torneio tense, ficando assim impossibilitado sidente Prudente, vencendo .ao

Início o jovem atacante não foi de atuar por qualquer das duas' Clube Atlético Bragantino por 4

---x--- Venceu o Carlos Renaux pela conta-
� .

gem mlnlma
tida, por mtermgdío de Valdema.r

200 metros - nado de

- homens

costas

co_

27 de Fevereiro de 1960

equipes. Na tarde de dommgo, prefiaram aos 10 minutos, o Carlos Renaux

Odilon Maia Ml}rtins - Bocàlu- 1960

va E.C. - 3'37"

Julinho jogou sem conlralo

x 1, tornou-se, por antecipação,
o novo integrante da divisão prín ,

100 metros - nado de peito

Altamiro F. Ida Cunha,

Secretário

O médio atacante Julio Camar_

go, formou entre os onze jogado_'
res apresentados pelo Pígueíren;

"
cipal paulista A renda deste

tejo ultrapassou a 963.000,00.
clube alvi negro solicitou lícenea

.

especial da Federação, pois Juli_
nho ainda não acertou sua situa.

na cidade de' Blumenau as esqua.,

dras do Vasto V.erde local e do

Carlos Renaux' de Brusque. O

cotej o pode ser classificado ém

subiu de produção superando en.,

tão o seu adversário nas ações.

Em síntese, foi um coteja bas.,

tante equilibrado, 'tendo o Carlos

Suspenso Lázaro Bartolomeu

meira o Vasto Verde foi sempre além de aproveitar a grande chan

Concordou o Guaraní com a Antecipa ...

cão
•

primeira ro., : bém àntecipar seu jogo para aA transferência' da

se, no torneio início. Todavia, o ção para firmar contrato. O Fluminense viajal'á quarta mais senhor das srtuações, apre· ce que nasceu o tento da vitória, dada do returno do certame, e8-' noite d� quinta feira da próxima

retra para São paulo onde quinta sentandocse levemente superior -ao desperdiçou 'outras chances de tadual C9.USOU tr!"nstôrnos ao cam semana já que domingo o paula

feira estreará no Rio _ São pau seu antagonista que não conse ,
ouro, para marcar, enquantc":o seu peonato regional, isto porque o Ramos estará jogando nesta ca;

enfrentando a esquadra do guru se armar para tentar furar opositor, .embora lutasse com certo paula Ramos que deveria jogar pltal. O presídente do Gu,arani
,

. domingo p.p. em Curitibanos, so_ consultado à respeito, respondeu
'0 'bloqueio da eS9,uadra contrávia., desembaraço, perdia-se 'dIante da.

Na segunda, após a consignação retaguarda brusquense, Eis como
mente

domingo
do primeiro e único tento da par- formou o onze trtcolor d,e Brus_

saldará esse compromísso afirmativamente, concordando com

próximo, estando então a antecipação do prélio em que

participará, contra ° ,A:vai, pela
que: Mosslmam; Monslnho e Te- o presidente do Conselho Arbi_

pela terceira rodada do regional.
soura; Aducl, Zen e, Simplício; trai, Interessado em antecipar as

Domingo o cerlamf
de Pedestrianismo

o conhecido árbitro Lázaro de 59, foi suspenso por 10 dias lo,

Bartoíomeu, cumpre, no momento, em virtude de n'ão ter comparecído Corintians. Do�ingo, o
-

tr�color
a pena de suspensão imposta pelo à reunião marcada por àquele 01'_

guanabarino joga"á em araraquara,

Diretor do Departamento de Ar., gão. Essa é bôa.,.
contra a Ferroviária.

bitros da F.C.F. O melhor árbitro --------------------------.------

O Balneário em são Pedro de AlcântaraPaulinho Voltará
I

o atacante Paulo Manara, mais

I
celeste atendendo a pedidos de

conhecido nos meios esportivos por díretores do clube. paulinho deve_
paullnho, q'ue foi tltul dar o

con_I_'á
pa�ticipar dos coletivos ,e indi_

junto azurro ·em temporadas pas vlduais que o clube determinar
sadas, retornará ao quadro alvi_ r para ésta semana.

Miltillho, Teixelrinha, Alcino, pe- rodadas, Assim é que o cotejo de
Domingo prcYximo, dia 13, deve , tulares, a representação, do Santa truski e Valdemar.' O árbitro foi quinta feira entre paUla Ramos e

rá o Balneá,io F.C., do Estr.eito, Tereza F.C·. o sr. Wilson ,Silva com ótima !'ocaiuva não sofreu qualquer ai

excursionar à São pedro de AI- 'Estaremos p�esentes e, antecL
atuação e a renda atingiu a im_ teração. Domingo deverão jogar

cântara,' onde enfrentará, com padamente, apradecemo& o convi_
porta'ncl'a d C $ 13635 Atl't· T d' te r . ,00, r.egu_" e ICO e aman are ,enquan o

3uas equipes d,e aspirantes e ti_ te com que fomos distingu!do�. 1'''_'• ,que Guarani e Avai deverão tam_

Conseguimos também apurar tltulos. Manara, ·embora esteja fóra
que é bem provável a volta do de fó�ma, poderá vir a se consti_
médio Osni Manara, ao team tu!r numa peça de grande utili_
azurra, clube ao qual deu diversos

Reforços para o Avai

Na manhã de domingo, S'erá

realizado no cidade de Blúmenau,

no estádio do Olímpico, o certame

regional de pedestrianismo, con

tando com a participa«1ão de atlé_Também Manara Posse da nova 'Dirreloria do
Balneário F. Cz Muito embora tivesse o Aval I dendo estES elementos apontados tas de quasi tôdos os clubes 10_

cumprido bôa atuação durante o por Nizeta, 'sanar em parte os cals. A principal atração será o

transcon-.er do Torneio Início, cUI-1 débeis setor.es do quadro, além de fundista Waldemar Thiago que já
dade para a defensiva avalana. minando por conseguir o galar_. custarem quasi nada, ao clube. repl'eséntou Santa Catarina na

Confentamenf I A· rente, foi empossada a nova Dlre_ E�l" VOE�eguimento, foi lida e dão máximo. ao abater o BOcaiu_1 São elementos joV'ens que poderão Internacional São Silvestre de São

O en re OS VilanOS tor!a do' Balneário F.C., que re_ aprovada, bem como assinada, pe va, na. finalíssima pm' 3 x 1 con_
I
dar ao clube a estrutura desejada paulo. Juntamente com Thiago

Em vista do titulo conquistado I tlários do Avai, reinava alegria e gerá os destinos daquela, agremia ios que assistiram a sessão de seguimos saber que o treina�or da
I
por seu treinador. disputarão a prova inúmeros jo-

pelo Aval, os jogadores, dirigentes entusiasmo pela primeira conquis_ ção até a data de 5 de março de posse, a áta da mesma. equipe ava-iana apresentou quatro 1 Os nomes dos atléta.s continuam vens que reai,s qualidades técn!_
e simpatisaJ;ltes, do clube, encon_ ta da tempora.da de 1960. Osni 1961 A seguir, com a palavra dada nomes à diretoria do clube, po_

I.
em sigllo. cas

travam_se em completa euforia Gonçalves voltou a comandar o
aos presentes, fizeram uso da

apóS o cotejo final em que abateu Aval com o pé direito. Vamos Ve'l
A Diretoria recem emposada, já

mesma os senhores Adalberto An-
anunciamos em nossas últimas

Escreveu: LOMAGOS lmf.n:mIdRcte, sendo então assina_

Sábado último, dia 5 do cor_llb por tC,00S os presentes,

A agremiação ef·etuou

Na próxima
viagem

leve também
o seu garoto

.d
:I
Q.

ao Boca1uva pór 3 x L numa pe_ a campanha do Avai ·em 60.
leja em que foi superior. Nos v,es_

eleito e empossado senhor Carlos,
senhor Bento Amaral, secretário da

O jogador 'Alexandre Carioni

I
tivos por Andeta, que residia em 9.gl'�m;&ção, leu a áta da última

destacado desportista estreltense.

mais conhecido nos meios espor�
I
PÔl'to .A'legl'e, l'etonl0U à nossa 1'<lUrÜ�o � qual foi aprovada po�

Na mencianada sessão, foi abor-

dado o assunto de uma critica

Vollou Andela
apl'esentaçõ·es, em seus mínim03

detalhes, como está constitulda.
alusiva, oIniciando a sessão

drade, 2.0 Se'cl'etário, B,ento Ama_

ral, 1.0 Secretário, Maffei Ramie_

ri, 1.0 Tesoureiro e o presidente

A;DQUI'RA SUA
'Reminglon Portátil

que recebera o Malmen.ario Fute_

bol Clube, por determinado cro_

nista, que a1egara possuir o Bal

neario F.C, mais de 120 sócios,

no que não consente a clube pois,
apenas existem 37 sócios quites
com a Tesouraria.

uma

. ..paqando peloconvocação para a eleição da no_

va Diretoria, com início pr,evisto

às 19 horas, o. que foi passiveI,
vista apenas terem comparecido

apenas 13 associados, inclusive o

outro can.didato à pr.es,idência, o

conhecido desportista Jorge Sa_

lum

Como determina os estatutos da

associação, foram convocadas mais

duas outras sessões, sendo que,
na última, com Inicio às 20 horas'

e trinta minutos, fol a mesma

poderá agora gozar
as suas férias

pagando as passagens

após a viagem em suaves

prestações mensais

Com apenas'Cr$ 1.400,00 mensais

A MODELAR

realizada com qualquer número de

presentes, sendo que, ainda, as

chapas distrlbuidas não eram pre.

ferenciais, já que conforme érIté_
,

rio particular, os associados pode_
riam escolhe:' qualquer nome de

associado quites, para qualquer
dos cargos que constituem a Di

retorIa.

Aos novos diretores do Balnea_
rio F.C., os nosso cumprimentos
sinceros, com votos de uma feliz

fi fecl.1nrla gestão.

,,� - em qualquer caso "CRUZEIRO A PRAZO"

,Ttu:_. fr'arir.n•SttI
� illfórmações: Agência TAC - CRUZEIRO DO SUL

Fones 21-11 "

37-00 31-74 �ua Felipe Schmidt; 24

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. HENRIQUE PRISCO DR. BOLDEM,AR

Doenças de Sen.b.oral - procta
logla - Eletricidade Médica

ConsultórIo: Rua Victor Mel_
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Curso de EspeCialização no :eOlpl- Consultas: Da8 15 horas em diante.
tal d08 Servidores do Estado. Rl!sldêncla: Fone, 8.423. Rua Blu..
(serViço do Prof. Mariano de 4n, menau, n. 71.
drade). Consultas: Pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde das

16,30 horas em diante no consul

tório, à Rua Nunes Machado, 17,

esquina da Tlradente. - Telef.
2766. Residência - Rua Mare
chal Gama D'Eça. n.o 141. - Tel.
3120.

PARAISO

ME'DlCO

Operaçõ'� - Doenças de Senho
ras - Clinlca de Adulto.

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULMAO -

- TUBEIlCULOSlil -

Consultór-Io
•

- Rua Felipe
Schmldt, 3S - Tel. 3801.

Horário: dai 14 àl 16 boral.

Re.aldêncla _. Felipe Schmld.,
n.o 127.

PARA ITAJAÍ JOINVILLE CURITIBA

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIÁ 'l'lUUMATOLOGIA
ORTOPEDIA

ConsUltório: ,João pinto 14 -

Consulta: das lii às 17 bo;aa, dlá
rlamente. Menoa aos sábado•. Re
sidência: Bocaluva, 135. Fone 2714

Ô N I B U'S

DR. WALMOR ZOMEK
GARCIA

Diplomado pela Faculda!le' Nacio_
nal de MedIcina da Unlv-.raldade

do Brasil.

Ex-Interno por concurso da Mater_
:nldad.e-Escola. (Serviço do prof.
Octávio ROdrlgues Lima). Ex
Interno do S�rvlço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.E.T.C. do Rio de

Janeiro. Médico do Hospital de

Caridade e da

Carlos Corrêa.
Maternidade Dr.

UL1IMO

SUPER-PULLMAN
NOVO HORáRIO PARA CURITmA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2a - 4a E 6a
POLTRONAS RECLINAVF1S - JANELAS PANORAMICAB
VIAGENS O I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

FLORIANO:tlOLIB
CURITIBA

RÁPID6 SUL - BRASILEIRO LTDA.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS OPERAÇOES
PARTO SEM DOR pelo métO!1o ,

psíco-prorüaetco

VIAGENS tOM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILV1!;lRA - TEL.: 21'72

Consultório: Rua João pinto n. lO,
das 16,00 às 18,00 horaa. Atende
com horas marcadas. Telefone
3036 - Residência: RUII General
Blttenceurt n. 101.

DR. LAURO OAURA
CLINICA GERAL

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se.
rua Bulcão Viana 49

Tratar

H;speclallsta em moléstlal de Se
nhoras e vias urinárias. Cura rll_

dícal das l1'lfecções agudas e crô
nicas. do aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos os sexos. Doençaa do

A.pa.rêlho Digestivo e (lo sistema

nervoso. Horário:. 10� à. 12 e

21<, às 5 heras Consultório:
Rua Tiradentes. 12 - 1.0 an.dar
- Fone 3246. Residência: RUII
Lacerda Coutinho. 18 (Ch,car. do

Espanha - Fone 3%48.

5.015
12.015

MilDICO

DR. HURI' GOMES

MENDONÇA

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Residência:

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Telefone: 265l.
Consultório:

Rua Fe-lipe Schmldt a. 117.
à Esq. Álvaro de Carv&l.ho.

Horário:
Das 16,00 às 18,00, diaria
mente exceto aOS sábados.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A

5 - Sábado (tarde)
6 - Domingo

12 - Sábado (tarde)
13 - Domingo
19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo
26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

Farmá Noturna
Farmá Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia sto. Antonio
Farmácia sto. Antonio

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro
Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

O serviço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anta nio, Noturna e Vitória.

O plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,;-$0 horas será efetuado pela farm. Vitória.

ESTREITO
6 - Domingo

13 - Domingo
20 - Domingo
27 - Domingo

Farmácía Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.
A presente tabela não poderá ser alterada semprévia auto rização deste Departamento.

DR. NEWTON D'AVILA

ESPECIALIDADE: DO
ENÇAS DE SENHORAS
- PARTOS - CIRUR-

GIA -

Formado Ipela Escola de
Medicina do Rio de Janei
1'0 Ex-Interno da Materni
dade Clara Basbaum, da
Maternidade Pró-Matre.
do Hospital da Gambôa
e do Hospítal do IAPETC.
A tend1e provisóriamente
no Hospital de Caridade

Partfl da menhã

CIRURGIA GERAL MENEZES

DR. GUARACY A.
SANTOS

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana,

tõmlcas. Horário: Das 8 às 12 bs

Atende com hora marcada

Avisa sua distinta clientela que
mudou seu conslJltól'iO para a

rual'
IRMAos BITENCOURT

Felipe Schmldt, n. 39-A _ Em I ( A' S 6 A o A R O . 'O N � 15 o t

frente a Padaria Carioca.
ANT 'GO o f r 0 S, T O O A M I A N'

_" ��

FORRO

ORA. EBE B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇASConsultório e a........ ConaUltu

.to t. BereWo. LDJI lUA aplO. 4 Seeund. à 6....telra

Clu 15 à. 17 Iloru

Tel. - 1.14FLOalANOPOLI8

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNIC� DE SENHORAS E CRIANÇAS

EspecialIsta em moléstias de anus e recto.
Tratamento de hemorroidas. fistulas. etc.

Cilrur.ria anal
CONSULTÓRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro 1553 _

Estreito
'

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇãO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIÃO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANÁ

RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
4'HORAS MARCADAS - das 14 às 18.horas
RUA TR:AJANO, 29 - 1.0 andar

xxx

4>\'�:�{!�
RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"
Escritório: Rua João P1nto n. 1. IIObo

� eíerone n. 2.467 - Caixa Postal n. 28

EiOR-ARI,O: Das 15 às 17 horaa.

xxx

ESCRITO'RIO' DE ADVOCAflA E

PRO(uRADORIÀ""�
Assistência dos Advogados:

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

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658
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"A SOBERANA" PRAÇ.o\ lá DE NOVEMBllCt - ESQUINA

Il1:A FELIPE SCHMIDT

FILiAL "A AABERANA" DISTRITO 00 J:8'U:KITO - CANTO

CASA E LOTE
Vende-se uma casa de alvenaria à Rua Júlio Moura

n.O 26, com ou sem um lote ao fundo, com frente à Ave

nida Mauro Ramos ..

Tratar com José Soares Glavam, à Rua �oão Pinto n. 6.

MARC'ENEI'ROS E LUSTRADORES
NECESSITA A M'ODELAR

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·

DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS
,

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - te!. 3820

----------

Associacão Cultural de Professôres
,

NOTA OFICIAL
A Associação Cultural dos Professôres, em assembléia

geral no dia 25-2-&0; com a responsabilidade da liderança
da campanha reivindicatória empreendida junto aos po

deres públicos, resolveu dirigir-se aos professôres estaduais

de Santa Catarina, a fim de expôr o seguinte:
1 - Como foi de conhecimento geral, tôdas as emen

das pleiteadas por esta Associação, relativas aos recentes

orojétos de lei de origem governamental e referentes ao

VIagistério, foram aprovadas por expressiva maioria de

Deputados.
2 - Muitas das referidas emendas, ao que sabe, fo

ram vetadas por S. Excia. o sr. Governador e estão de vol

ta à Assembléia Legislativa, para a devida apreciação dos

respectívos vetos.
3 - A campanha empreendida por esta Associação,

com o apôio de milhares de professôres de todo o Estado,
tem agora, como objetivo, conseguir da Assembléia Legis
lativa a rejeição dos vetos governamentais que ameaçam
srêíamente as esperanças do Magistério Público Estadual,
no tocante à melhoria de sua situação.

4 - Jamais esta Associação cogitou de movimentos

grevistas ou outros quaisquer que não encontram amparo
em lei, não se responsabiilzando, portanto, por declarações
individuais partidas de qualquer de seus membros.

5 - Seja qual fôr o resultado desta longa e digna cam

panha que ora está chegando a seu término, esta Associa

ção terá sempre a tranquila certeza de haver cumprido o

seu dever, congregando, num movimento consciente, só
brio e justo, todo o Magistério Público Estadual que, com.

altivêz, conseguiu a extraordinária e comovente vitória de
ser atendido, nas suas legítimas reivindicações, pela ex

pressiva maioria do povo catarinense através dos seus le

gítimos representante na Assembléia Lgislativa.
Pela Associação:

Jair Simão da Silva - Presidente
Manoel Coelho
Maria da Glória Oliveira
Osvaldo Ferreira de Melo
Aldo João Nunes
Maria da Glória Mattos
Nilson Paulo.

. Educandário Sanla Calar'ina
��

Precisa-Se de duas funcionarias para trabalhar na

Créche do Educandário. Paga-se o salário mínimo. São
cargos internos, devendo as funcionárias morar no esta
belecimento. Apresentar referências.

'

Tratar à rua Saldanha Marinho, 34 das 9 às 12 horas.

ESCOLA SANTA CATARINA
CURSO PRIMÁRIO (Só PARA MENINOS)

DIRIGIDO PELAS FREIRAS FRANCISCANAS,
RUA VI��)R KONDER, 4 (antiga rua Blumenau)

Faculdade de Direito de Sanla Calarina
Convile

O Prof. João David Ferreira Lima, Diretor da Facul
dade de Direito de Santa Catarina, convida os senhores

professôres e alunos desta Faculdade, para assistirem à

.AUi...A INAUGURAL do corrente ano letivo, que será profe
rida dia 10 do corrente às 17 horas, pelo prof. Ivo d'Aquino,
sôbre o tema "DO ORIME MILI'.I:AR EM TEMPO DE PAZ".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Perdigão S.Am Comércio e Indústria
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

(Convocação)
. São convidados os senhores Acionistas da PERDIGÃC

S. A. Comércio e Indústria a se reunirem em Assembléíe
Geral Ordinária a realizar-se às 16 (desesseís) horas
do dia 2 (dois) do próximo mês de Abril, em sua séde ,

, social, na Rua do Comércio, nesta cidade de Videir1t,
Estado de Santa- Catarina, a fim de deliberarem sobre a

seguinte órdem do dia:
a) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria

Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros
e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Certificadc
dos Auditores, relativos ao exercício encerrado en

31 de Dezembro de 1959;
b) Eleição dos membros da Diretoria, para o biênio

196Q/61.e fixação dos respectivos honorários;
c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para r

exercício fiscal de 1960 e fixação da sua remunera

ção anual;
d) Outros assuntos de interesse social.

Outrossim, avisamos os srs, Acionistas que se encon

tram à sua disposição na séde social, todos os documentos
de que trata o artigo 99 do Decreto-lei 2.627 de 26 de Se
tembro de 1940.

Vídeíra, 25 de Fevereiro de 1960.
A DIRETORIA

Perdigão SwA. Comércio e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária

(C o n voe a ç ã o)
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(Convocação)
São convidados os senhores Acionistas da PERDIGÃO

s. A. Comércio e Indústria a se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se às 14 (quatorze) horas
do dia 2 (dois) do próximo mês de Abril, em sua séde
social, na Rua do Comércio, nesta cidade de Videira,
Estado de santa Catarina, a fim de deliberarem sobre a

seguinte ordem do dia:
. a) Discussão e aprovação do Relatório da Diretoria,

relativo ao aumento do capital social e conse,

quente alteração do art. 5:0 dos Estatutos Sociais;
1) Outros assuntos de interesse da sociedade.

Videira, 25 de Fevereiro de 1960.
A DIRETORIA

'"

gunda feira a sábado.

o Repórllel' "Alfred" vem apre

sentando em suas edições diá�as.

as Hl�,imas notícias da cidade. do

Estado, do país ·e do exterior,
rád;') preparadas pelo Departa_

mento de Radlojornallsmo da

pioneira.
Os boletins que têm adoração

de 5 minotos cada om, estão sen ,

do lídos ao microfone pelo 10_

�·_,t.Cl' po.t:lo Martins.

Com mais êste Iancamento, II

Rádli Guarujá coloca..se entre as

emtssaras que mais noticias trans_

mttem dlárlamente, revelando com

Isso lO seu desejo de bem Infor

mar t< todos os seus milhares de

tl1rl�.().cuvintes de todo o Estado.

CONFE(CIOIIA·ll OUitOUE; TIPlI
DE CHAVE

RUi: fllnclse. Tolenllno, n.' I'

QUADROS
Antonio ôrRZ'eres, Instalado a rua

José Jaques. 11 comunica a todos

que está apto a confeclonar qua

dres de formatura em" miniatura

o 'RfPRKfNTANTE DA RE-MINGTON" RAND MOSTRA1lÁ A voct .. -

.,. como uma

máquina de escrever

pode ser aberta em

segundos a fim de durar
muitos anos mais

.

.

�.;.f\
�

..

�.�����' ......

Vendida ... mas jamais es

quecida pelos técnicos trei·
nados pela Remington Rand ..
sempre à sua disposição
onde quer que V. esteja.

r·-··· ... ····, -,

A máquina de escrever Remington Standard tem a fama

de permanecer em serviço por muitos e muitos anos.

Uma das razões está na sua construção exclusiva:
a construção DOBRAMATlC. Esta característica única

permite que a máquina seja aberta em poucos se

gundos ... .com tõdas as suas peças expostas para

limpeza. lubrificação e ajustagem. O� consertos

dispendiosos e sua manutenção sàc reduzidos ao

minimo. Peça uma demonstração.

Remington • o 1.11 máquina de escrever b�asif2íj'Q!

J'

.r/'
/.1' ''''_

.-'

1;',·· »..

Rua Trajano. 18-8 - Tel. 3386 • Florianópolis
Trav. 4 de Fevereiro, 101 • Iel. 1951 - Bhrnenau
Rua 7 de Setembro, 21 • Tui. I 122 - Joaçaba

.._ .._, ....._ .. -........._....___..,...- "__...��_.�IIl'�.....,*""""'_. _

Momentos que a memória

/'

R·1496

Mais noticias �ela "Guarujá"
Quatrl edições dláslas do Repórtes

I
Artefatos Kalil Sehbe ,Socletade a Rádio Gua..rujá, desta capltJ.\ a

"Alfr,ed" ,:.I.inônima, com matriz em CaxiaS Irradiação de 4 boletins de no;

A conceituada firma Tecidos e
l
do Sul, acaba de contratar com tretas, nos horários de 08.55 __

11,55 - 16,55 e 21.00 - de se.

Cia. de

Cigarros
SOUZA

CRUZ

M.M. COMAN'DO' DO 5.0 DISTRITO
NAVAL

MINISTE'RIO DA MARINHA

Comando do 5.0 Oislrito Naval
Com'unicado N.o 16

(oncurso de Admissão de Médicos ao

I 1 _ �o!,�?o,d!r�����d��aM!!,!!��f"' pú-
blico que, de ordem dq Exmo. Sr. Ministro da Marinha, es-

11 t�o autorizadas as i�s.crições para o Con�urso de A�mis
sao ao Quadro de Mêdícos do Corpo de Saude da Marmha,
no Posto de Primeiro Tenente, de acôrdo com as Instru

ções aprovadas pelo Aviso n.o 0240, de 25-1-958 - BoI. M.

M. n.o 6/958.
2 - Os candidatos deverão ser brasileiros natos, com

o máximo de 35 anos de idade, em gôzo de seus direitos

polítíccs e civis, e terão suas inscrições mediante requeri
mento dirigido ao Exmo. Sr. Diretor Geral de Saúde, acom

panhado dos seguintes documentos:

a) Certidão de idade fornecida pelo Registro Civil, a

qual não poderá ser substituída por qualquer outro

documento;
b) Carteira de identidade e atestado de bons antece

dentes fornecidos por repartição competente;
c) Caderneta ou certificado de Reservista da Mari

nha, Exército ou Aeronáutica;
d) Atestado de Vacinação antivariólica, provando que

o candidato foi vacinado há menos de seis mêses;
e) Atestado de' Idoneidade Moral fornecido por dois

Oficiais da Marinha, Exército, Aeronáutica ou au-

toridades Judiciárias;
.

f) Diploma de Médico devidamente registrado na re-.

partição competente;
g) Três retratos tamanho 3x4 cm.

3 - Nesta Capital, Comando do 5.0 Distrito Naval, as

inscrições serão feitas nos dias úteis das 12,00 às 18,00 ho

ras, e aos sábados de 09,00 horas às 11,00 horas, na Direto

ria de Saúde da Marinha, Departamento de Medicina, à

Rua Acre, 21 - 10.0 andar - ala 1.001; e nos Estados: nas

Sédes dos Distritos Navais, nas Capitanias ou Delegacias
dos Portos.

4 - O concurso constará das seguintes provas:

1) Prova Escrita versando sõbre Medicina de Ur

gência, Cirurgia de Urgência, Doenças Infeccio

sas e Parasitárias, Higiene e profilaxia;
II) Prova Prático-oral de Clínica Médica;
III) Prova Prático-oral de Clínica Cirúrgica.
5 ,- As inscrições estarão abertas a partir de 1.0 de fe

vereiro de 1960 e serão encerradas no dia 31 de março de

1960.
v,

,
.,

j(

Conselho Reg·ional de Desportos
E O I T A L 1 ..60

De ordem do sr. Presidente torno público para conhe

cimento dos interessados que estará aberta até o dia 31 de

Março próximo, as inserições para a obtenção de ALVA

RA' DE FUNCIONAMENTO para Associações e Entidades,
referente ao ano de 1960.

São requisitos para a obtenção de Alvará de funcio-

namento:

1. Nome da Associação. (Ou Liga)
2. Data da fundação.
3. Séde (Município).
4. Enderêço da Séde Social.

5. Desportos oficialmente praticados .

6. Valôr do Patrimônio.

7. Data do registro dos estatutos.
8. Liga a que está filiada.

9. Federação a que está vinculada.

10. Atividades desportivas que exerce o sexo fminino.

11. Idem, Idem, menores de 16 anos.

Os pedidos para obtenção do alvará de funcionamen

to, devem ser dirigidos ao Presidente do Conselho Regio
nal de Desportos, e entregues na.Secretaria do Conselho,

à Rua Trajano n.o 14, 2.0 andar - Caixa Postal n.o 75.

As ntidades e Associações que não requererem o AL

VARA' dentro do prazo acíma, estarão sugeitas á sanções
de acôrdo com a legislação em vigôr.

EURICO HOSTERNO - Secretário.

LAMB'RETISTAS IMP,ÕEM
Grande foi o número de lambretistas que aportou em

nossa cidade para assistir ao famoso carnaval floriano

politano.
Como todos nós,' devem ter ficado decepcionados com

a falta de cooperação de S. Pedro.

Entretanto, apesar da chuva torrencial passearam ale

gremente em grupos pelas ruas de nossa Capital.
Para completar seu "azar" na hora de regressarem a

seus lares encontraram Biguaçú completamente tomada

pelas águas o que os forçou a retornarem a esta "pluvial"
Florianópolis.

Durante o tempo que aqui estiveram portaram-se da

maneira mais recomendável possível, tanto nos hotéis on

de se localizaram como nas vias públicas.
Sàmente uma exigência fizeram e da qual não arre

daram pé: só ficariam em hotel que em cujas camas hou

vesse colchões Divino. .. e nêste ponto' estamos com êles ...

BANCO DO BRASIL. S. A
Comunicamos aos nossos distintos clientes que o nos

so expediente externo é o seguinte:
De Segunda a Sexta: das 12 às 15,45 horas
Sábado: das 9 às 11 horas

pelo BANCO DO BRASIL S/A - FLORIANóPOLlS (SC)
Carmelo Mário Faraco Nélio Ligocki
Gerente Interino Subgerente Interino

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�elso vai �e�icar·se à call1�aD�a - 1��elDar Garcia assume a �resi�êDcia
Na sede do PSD I ontem, presentes os
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membros da Mesa Diretora, o sr. Celso
� Ramos transmitiu a presidência do Parti
do ao ilustre correlíqionárío, sr. Adhemar
Garcial 1.0 Vice presidente. Declarou o

sr. Celso Ramos, na ocasião, que se afas
tava da direção partidária até outubro I a

, I

fim de dedicar-se exclusivamente à cam-i
�,

panha eleitoral, conforme propósito que,
.'

j anunciára na última reunião do Dlretôrio.]

Depois de feitas as comunicações às autoridades eleitorais, I
passou o cargo ao sr. Adhemar Ilarcía, que permaneceu na

1sede, despachando com seus auxíliares de Mesa.

Hojel o sr. Celso viajará paraa Capital da Hepúhlíca, on�1-de permanecerá cerca de uma semana. Ao regressar, iniCia-j'!rá suas excursões pelo interior do Estado, obedecendo

rotei-�ro marcado pelos coordenadores.
SS%SSS%SSSSSS%SSSS�s%SSSSSSS%%SS.%SS%SS:sssssssssssssssSSSSSSSS'SS\

Visita e assistência a
Santo· amaro e Iririú

II
RENATO BARBOSA

Era sabido que os integralistas trama
vam contra o regime, no govêrno e na in
terv.entoria do saudoso Presidente Nerêu
Ramos. A República precisava se defen
der. O govêrno catarinense, no combate
às extremas, cumpria, em regime excep- A atitude da UDN foi, porém, muito
cional, ordens superiores expressas e es- diferente. O Sr. Irineu Bornhausen, em

critas. Nunca tomoQu iniciativa. Nerêu, relação a Plinio e aos seus companheiros,
por exemplo, admirava, pessoalmente, va-' usou da mais baixa linguagem que se pos
lores integralistas: - Othon d'Eça, anti- sa usar, no dicionário das infamias e ca

go chefe pnwincial; Desembargador Ma- lúnias. São recentes os editoriais e man

rinho Lobo, seu antigo condiscipulo na chetes da RESISTÊNCIA. São de ôntem as

Faculdade de Direito de São Paulo; De- entrevistas do chefe udenista. O Sr. Heri

sembargador Salvio Gonzaga, a quem, co- berto Hulse, assumindo o govêrno nas trá
mo todos nós, considerava o grande mes- gicas condicões conhecidas, e sem preparo
tre; o Desembargador Heraclito Carneiro algum para' tanto, sorridente, mas orgâ
Ribeiro, os dois últimos, como bthon, seus nicamente porejante de ódios, iniciou a

companheiros na fundação da Faculdade tarefa desagregadora, para abrir bréchas,
de Direito de Santa Catarina. Mas êle re- como logrou abrí-las, no seio do PRP.

presentava. no Estado, um princípio de Despejou, pelos arraiais perrepista.s, a cor

ordem política e social, como detentor do nucópia de graças, favores, empregos, se

govêrno, e as instituições necessitavam cretarias de Estado, etc: Algur..s intsgralis
ser resguardadas, com a mesma intensi- tas foram seduzidos e despersonalizados
dade de revide à agressão. pelo atrelamento de um passado de lutas

ao carroção do poder. Arrumaram-se. Em
pregaram-se. Ef.etivaram-se. Outros, po
rém, os ortodoxos pr.eferiram as agruras do
ostracismo a fazerem causa comum com os

detratores de Plinio e os atoleimados e

ignorantes ironizadores de sua bela e sa

lutar doutrina. Mantiveram-se ao lado de
Celso. Continuarão com Celso, que lhes
não póde oferecer vantagens pessoais ime
diatas, porque. por ora, nada possue, a não
ser o desejo de libertação de sua terra, a.

lealdade dos correligionários e a honesti
dade dos que a êle se aliaram. Êstes não
desertarão. Êles são o PRP, na sua expres
são da lei orgânica do Partido. Homens

Ide ideal, permanecem com quem nada pos-
A senatoria de Plinio pelo nosso Estado sue para lhes dar, como homenagem ao

foi articulada com o aplauso incondicio- Chef.e, tão injustiçado pela imprensa pa
nal de Nerêu e de Celso Ramos. O passado laciana, pelo Sr. Irineu Bornhausen e pela
já não existia. Plinio manteria, na Cama- grei udenista catarinense. Nestes comen

ra Alta. nossas trádições de inteligência tários, sôbre a ortodoxia do PRP, resolvi
e de cultura. A verdade é que Plinio, pos- transmitir aos meus amigos integralistas
sivelmente, por inexplicada timidêz, não do Estado a longa cónversa por mim man

quis ser senador catarinense. Prefeito tida com Plinio Salgado e com elementos
como homenagem à votação recebida na- de projeção da Executiva Nacional de seu

quela área, no pleito presidencial, a depu- partido. Estou, hoje como ôntem, ao lado

tação federal pelo Paraná. Sua hesitação desses queridos .e bravos ortodoxos, aos

causou profunda lesão no PSD, privando-o quais nem todo o dinheiro do INCO, nem
de eleger Celso senador, com possível todos os cargos do Governador, consegui-
apoio de poderosa cisão do PTa, que, à rão afastar do itinerário traçado, em de- zer que voltaria ao assunto, pe_

época, só não admitia aproximações com manda do futuro e da expansão agremi.::t- dindo lIIa Casa providências drás_
o chefe integralista. Nem por isso, embora tiva. Vamos, Êrico Muller, para as urnas ticas no sentido de que o proble_

__d_e_l.T_O_ti_'::t_C_IO_,_o_'·"_P_S_'D_m,......o_d_,i_f_iC...,O_"_l,_O_c_o_m_p_b_t_.t....u_._d_e_,...o_.u...t_u_ti_!_·o_.__� ��_......_.,
,ma seja solucj·nna.c\o. o. sr Orlando

i�';

No dia de anteontem o Clube I tróficas deíxadas pelas fortes e

I
lias por demais pobres, com nu;

das Soroptimistas de Florianó_j renitentes chuvas, se ocuparam merosos filhos, que ficaram em

polis, integrado por diversas se , as beneméritas senhoras de dístrt; completo desobrigo.
nhoras e senhoritas de nossa so., buír os donativos para csrca de por atos desta na'tureza, atos

ciedade, pondo em prática a cam- GO famílias desamparadas. 'de caridade ,e socorro social, é

pariha que iniciaram em benerj; Tarefa comovedora, a das Soro- merecedor o Clube das Soropti_
r,i'J das populações assoladas pelas ptimistas, pois além de entregarem mistas de Florianópolis, dos mais

enchentes. rumaram para os mu; quantidades de açucar, arroz, reí.,

n ícípíos de Santo Amaro e .Ariri;l. I Ião, pão café aos flagelados se

Cnstatando as proporções catas , I ocupavam d,o. consolar, as ramí ,

Jango viajou para
o Rio Grande

elevados elogios P. reconhecímento.

Ao que pudemos apurar, as 80-
roptímístas de 'Florianópolis, con.,

ctnuarão angaríando donativos, a

fim de ,enviá_los ou entregá-los,
aos' necessitados dos' outros mu.,

ntcípíos que também sofreram

com a última enchente,Mecânicos
COM PRÁTICA DE "MOTORES "DIE

SEL - PRECISA-SE NOS "ESTALEIROS
ARATACA S. A."

Exposição de Arles Industriais ou Apiicadar: De Cuiabá. onde participou
A Diretoria de Estudos e Planejamentos da Secretaria da Convencão do PTB que

de Educação e Cultura tem a grata satisfação de convidar lançou a candidatura do de

as autoridades professores e alunos de nossos estabeleci- pu�ado Wilson Fadul, o �r.
'. . Joao Goulart regressou a Sao

mentos de ensino, bem como todos os mteressados, para Borja a fim de participar, no ,

visitarem a mostra de trabalhos manuais realizada pelos t próxi�o di� .10, de um con-·
professores primários do Estado que, em 1959, fizeram, no I gresso

de nZI.cult?r�S do Es

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos o Curso de t�do, que se. reumra �aquela
. .. ',cIdade. No dIa 11, o vlCe-pre-

Artes Industnals ou Apllcadas. Local: Teatro Alvaro de sidente seguirá com destino
Carvalho. ao Rio de Janeiro, a fim de

H O R Á R I O participar do almoço que se-

O· 16 b t
.

17 h r t· l' o rá oferecido ao líder do Par..,

�a -:-
A er ura as 0_ as - Encerramen o. 20 101 a�

tido Trabalhista da Inglater-
DIas 17 a 20 - Abertura: 9 horas - Encerramento: 20 hs .• ra, sr. Morgan Phillips.

Os Ortodoxos do P.R ..P•
,/ mento assumido, em relação à aliança com

o PRP. Jade Magalhães, suplente na cha

pa de Celso, teve deste e de seu Partido as

maiores provas de prestígio e de apreço. E
isso �e constitue um passado.

Serenadas essas condicões de acerba
menta coletivo, Nerêu nãô impediu que o

Governador Aderbal Ramos da Silva, seu

sobrinho, convidasse ao antigo chefe pro
vincial em Santa Catarina para o exercí
cio da Secretaria de Segurança Pública.
Não tripudiou sôbre os vencidos. Compre
endeu-lhes atitudes, como consequencia
de determinada época que passára. Sem-'
pre teve pela cultura de Plínio o apreço
de verdadeiro homem de espírito. Admira
va-o, como eu o faço, como robusto pen
sador e evang.elizador político, - um dos
maiores, aliás, de nosso país.

Bancada Ciovernista obstrui
apreciacão de Vetos

1

BENEFíCIOS AO MAGISTÉRIO - SEBASTIÃO NEVES E SEUS LIDERADOS NO-
VAMENTE CONTRA PROFESSORES - FINALMENTE ES1�A TARDE A APRE ..

CIAÇÃO - ENCHENTES PREoeupAM ASSEMBLÉIA

-

NA ASSE.MBLÉIA LEGISLATIVA

Bertoli, em aparte niencionou o

fato do Departamento de Estra.,
das de ROdagem do Estado não
proceder o levantamento de nível
das estradas const�tuindOl-<se a

falta dessa �rovldên�ia, em �ra_

A bancada governista ' maní.,

restou-se, na sessgo de ontem

frontalmente contra os interesse�
do professorado catarnense, obs.,
truindo a votação do requerímen.,
to do lider oposicionista, sr Es
tivalet pires, sollcitando sessgo
extrar rdinária noturna para apre.,
ciação dos "3it,os governamentais
aos projetos que beneficiam o ma.,

gistério de Santa Catarina.
O sr, Sebastião Neves vai à trt;

buna, e 'fazenda cera" junta
mente com o sr. Adem�r GhiSL
conseguem que a proposíçgo a.,

cima não possa ser votada. Ao
pedir vistas dos projetos o sr,

EstivaJ.et Píres consulta à Mesa
se o tempo para diligência será
descontado, ao que o Presidente
da Casa, d'eputado Braz Alves, a

firma que sim, na, conformidade
do Regimento Interno. O ora.,
dor entgo, 'mal comparado" en.,

tende que não se tratava de jô_
go de ruteboí, em que se descon ;

tava tempo. O líder do psn de.,
clara, em seguida que realmente
o assunto era rnurto mais sério
que uma partida de futebol, pois
estava em jogo o bem estar de �_
da uma classe, e, levantando uma

questão de ordem, pede que o pre.,
stdcnte da Casa leia para o ple.,
nário novo requerimento de sua

autoria, que solicita prioridade pa;
ra apreciação dos vetos na Ordem

COIDS8.ÁO DE PARLAMENTA_
RES LEVANTAlU PREJUIZOS
CAUSADOS PELAS AGUAS
Na sessgo de 6 do corrente é

aprovad,o o req\1erimento do sr.

Wa.Jter Gomes, solicitando Co_
missão Parlamentar para levantar
os prejuízos causados pelas águas
r.os municípios de Tijucas, São
JOsé, Blguaçú, Palhoça e Santo
_A�maro. O sr, Dlb Cherem requer
aditivo, estendendo as proaídgn ,

elas aos muntcípíos de Armasem,
Tubarão e Jaraguá do Sul lendo
telegramas das antorldade� dêsse
municipios ..enviados ao deputada
Waldernar Salles, licenciado, dando
contas dos tremendos preíuteoa
causados pelas águas nessas Ioca.,
lidades. O orador se refere com
minúcias aos auv ílíos da Legião
Brasileira de Assistência em dí.,
nheiro às vítimas das enchentes
em São JOSé, Palhoça, Biguaçú e
Santo Amaro, além da assistência
médica, me'd�camentos, leite em
Pó e roupas.

vame.

Na mesma sessgo, o sr. Es_tL
�alet pires requer a suspensgo da
mesma, por 20 minutos para que
a Comissão de JUstiça' exare pa.,
recer ac projeto que reorganiza o

quacn o de funcLtlnários do Te
souro do Estado, e da origem go ,

']e�!13mental, em apreciação em re;

gime de urgência. O sr, Osny Re
gts requer adiamento da vctaçgo
por três sessões, o que é aprovado

do Dia da sessgo de hoje.
SEBASTIÃO: LUTAREI ATÉ O
ULTIMO PELA MANTIENÇA
DO VETO"
A tntençgo dos deputados go ,

vern ístas é calar - querem que
os vetos do govêrno sejam man.,
tidos pelo decurso do prazo de
apreciação ela Assembléia que
dispõe do prazo de 30 dias

'

para
taJ mlste�', O deputado Sebastião
Neves ch�ga a declarar, a certa'
altura, que "lutará até o último
pela mantença dos vetos' gover_
namentais", Aos professores d.e
Santa Catarina, cUja parcela com

certeza estará esta tarde na t;:i,_
buna da Assembléia LegislaÚva
essa atitude de qu�m se intltul�
defensor do pov.n, votando contra
os in teressses tl� uma classe tão
injustiçada. nada mais é preciso
acrescen tal'.

Na tribuna o sr. Ivo Silveira
d1scorrendo Sô br,e a assistência �
presença do titular da LBA no
Estad·o, em São José, que o sr.
Fernando Viégas perguntavo onde
se encontrava, 'essa autoridade na
ocasiã,o das .enchentes, o sr' Ivo
Montenegro, em aparte reforça as
afirmativas d,e seu cOl;ga de ban_
cada ponderando que, percorr.endo
o InterIOr do muniCípio de São
JOSé, estranhara que não tivesse
ilP:!l(c'do nenhuma autorid!rd,e es_
ta·dual ou municipal. O represen_
tante udenista do Capital, em in_

IVO SILVEIRA RELATA A feliz aparte, r.eplica que melhor
TRAGÉDIA DA ENCHENTE faria o sr, Ivo Silveim s� debu_
EM PALHOÇA ta�:,� na tribuna da ,Caso, ao queNo sessão de 3 do corrente, o .J l'�ferido parlamentàr �eplica
deputado Ivo Silvei"!'a do PSD de Imediatamente, que preferia esta�
palhoça, f�z impressionante rela_ jm"to da popUlação que sofda um
to das enchEntes v.erificadas em transe difícil. do Que ocupar a tri_
seu município, a altura das águas, buna para fazer demagogia".
os prejuizos causados e as pêrdas O sr.' Jota GonçaJves requer !l
devidas precisas, fazendo especial inClUSãO, nos municípi,os visitantes
referência à rapitlez com que as pela ComiSSãO, de Jolnville e
águas subiram, fazendo quase todo Guaramirim. o deputado Elgídio
Ullll municipio ,submergir. R,efe- Lunardi o de palmitos, e o sr.
re_se ao fato de ha.ver telefonado Ademar Ghisi ,o de Laguna. Após
ao

•

Governador do Estado, dando o sr. Evaldo Amaral obsel'var que
clnecia do ocorrid,o. O sr. Anto_ :t ('omissão deve proceder levan_

I
nlo Almeida afirma ter estado, na

I
tamentos em todos os muncíplos

data em que o orador telefonou \'itimad.os, a propoSição do sr,
ao Gov,ernador Heriberto Hulse, Wa,lter Gomes é aprovada com

!unto cam o .diretor d': D.E.R" \Odos os aditivos, Todos ,os 'parla_
I
as 14 horas, aflrma,ndo sobre este mentares ao solicitarem a visita

�
que tomaria providências, estrá� :la Cc.mlssão às 10caUdades enun

I nhado, pois, que o Chef,e do Exe_ clada�, fizeram breve relato dO�
cutlv:J �C1Lfnte fosse saber da gra_
ve r:ccnéncia à noite daquele dia. NAS ENCHENTES
ApM o sr. Ruy Hluls� confirmar ( I b

-

do l'ecebimento do telefonema da O"i! oratao O
sr. Ivo Silveira o deputado pedro •

Rápido Sul... Brasi-
leiro

Zimmermann, na tribuna, dá no

tícias das enchentes nos ValJes do

Massaranduba, do Tijucas, do Ha
jaí. em Biguaçú e Itapocuzinho,
afio'mando que os rios e riachos

Nas' recentes inundações regis_
tradas em alguns municípios ca_

á.guas, ocasionando a catástrof.e tarinenses litorâneos, cujos pre_
com que o Estado se vê a bra- juizos f,oratn enormes, o tráfego

à fic.ou completamente paralizado.
Na cjdade ,de Tijucas, as águas

que banham essas regiões não per_

mitem o rápido :escoamento das

ços, no momento. Ref.ere_se
pêrda total da cultura do arroz,
em Joinville, manifestando não subiram muito, ficando suas ruas

completamente alagadas.
Merece especial destaque a con_

duta da Direção do Rápido Sul
:Bl'as�eIi.[o(" que não PO'llp�U es_

f>orços par resolver o difícil pro.

blema, c.ólocand{), da cidade dia

Tijucas, para Curitiba, 5 ônibus
à disposição mesmo com prejuiw
p,..a os seUl;! tSiuper_pulmann,
veíiculos con1\<>rtlá.vels que fajzem
linha entl1e esta Capital e Curiti_

ser culpa das chuvas, porém do

entupimento dos pequenos ribei

rões e rios que demandam ao ocea_

ao, carreando o excesso de á
guas. Falou ainda hav.er tratado

do assunto, anteriormente, em in_

dcação na qual solicitava dos re_

partições competentes escavad·eiras

para tal serviço, apelando tam_

lbm ao Departamento Nacional
de Rios, portos e Canais e Obrã.s
de Saneamento. Terminou por di_ ba. Gesto louvável do Rápid,o Sul

Brasileiro, empresa que dia a dia

Cl<es{(e, aumentanlJp o intercâm
bio entre o nosso Estad,o 'c os vi_

zinhos.

danos causados pelas enchentes
, reu, ,a 6 do corrente, a expedíçgo

00 u:n telegrama ao presidente do

que o mesmo autorize a DeJ.egacia
dessa autarquia, no Estado, a

distribuir café. grátis. as vítimas
das enchentes.

nas mesmas.

Instituto Brasileir.o de Café, para
IVO SILVEIRA: DISTRIBUIÇÃO
PEtO IBC DE CAFÉ, GRATIS,
ÀS ViTIMAS
o deputadô Ivo Silveira reque-

Florianópolis, Quarta-feira, 9 de Março de 1960

GOVÊRNO CONSTRUIRÁ USINA TER
MELÉTRICA DE 60 MIL KW

· �����-���-�
O Secretário de Energia e Comuni- •

• cações reuniu a imprensa em seu gabine- •• te, ontem, para dar publicidade a um Ia- _
I to que classificou de "altamente auspi- •
• cioso para o Estado, e, especialmente, pa- •
• ra os municípios localizados na Fronteira •
• Oeste." •
• Referia-se, S. Excia, à construção,
•

de mais uma Usina Termelétrica ,com ca- .•
pacidade de 60 .mil Kw. •• "A construção dessa importante 0- ••. bra - disse o secretário de Energia e Co- •• municações - representará a redenção •

� econômica daquela região do Estado, en- •
• travada no seu desenvolvimento pelos •
• grandes latifundiários e pelas crises a- •
• nuais produzidas pelo período de entre- •
• safra.
ii S' t

.

I
- d' •

� , omen e com a 1mp antaçao e um •
• parque ener�ético pod�rá" a. Fronteira.
• Oeste expandIr-se. A eX1stencIa de ener-' •
• gia elétrica abundante, atrairá os empre- •
• endimentos, industriais, fazendo flores-.
, cer, em breve, principalmente, as indús-

•
• trias do couro e da lã".

• Simplesmente notáveL Pena ser no :
II �io Grande do Sul ...
,,_ ..� .. ,. ,""" � � v'.", � 'tA ..... � .........

,A emissora do J. J. Barreto, no programa
"ELOGIOS DE GRA'ÇA AO GOVERNADOR", depois
de proclamar no sr. HH, o máximo entre os máximos
dos máximos, ainda para agradá-lo no 'mesmo grau
superlativo, meteu nos ares solerte intriguinha po
lítica, dessas bem baratinhas, de fazer inveja ao

bicho-papão inflacionário.
"

Segundo o autor da exploraçãozinha, o dr. Ru
bens de Arruda Ramos, na homenagem pr.estada à
sra. Edna Lott, no Praia Clube, ficara tremenda
mente irritado com os oradores do PTB, porque não

jizeram alusão ao nome do candidato Celso Ramos.
Acontece que eu sou um homem de partido.

Bastaria dizer isso para afirmar também que os ora

dores do PTB não podiam jazer nenhuma alusão à
candidatura do sr. Celso Ramos. Estariam errados se

a fizessem, porque o seu Partido ainda não se pro
nunciou, pelos competentes órgãos, quanto à suces

são estadual.

A mentirinha é, pois, estulta, pulguenta, ore

lhuda e carrapichosa ...
O sr. HH gostou dela? Então, está bem!

�c-..��,
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


