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_'TO COMUNISTAAMERICA LATINA: CRESCENTE
Smathers fez também _�s

seguintes declarações:
-- Os produtores de açú

car dos EUA continental
dev�riam receber a cota ·de

ao passo que a União So
viética possui

.

agentes que
fazem guerra ao sistema
norte-americano.

ULTIMO MERCADO
O senador assinalou ain

da que a América Latina é
o unico mercado que resta
aos EUA, pois agora que a

Alemanha Ocidental e o

Japão já se encontram rea

bilitados com a ajuda do
capital norte-americano, es
tes. países dominarão os

mercados europeus, asiáti
cos e africanos:

TARINA -- N.o 1 3 8 3 7

200.000 toneladas de acucar

que Porto Rico não possa
fornecer de acordo com a
lei acucareira.
-- -A maioria dos países'

-- A cota cubana de aeu
cal' deveria ser reduzida..

não em quantidade e sim
na soma que Cuba recebe
por ela.

WASHINGTON, 12 (U.P.L) Smathers frisou que na
-- O senador George Sma- América Latina os comunís-
thers declarou na noite de tas "se infiltraram nos

hoje que "em toda a Amé- principais meios de COiTIU-

rica Latina existe um cres- nicacão e nas escolas".
cente movimento comunís- "Aonde que se vá na .Amé-
ta". rica Latina pode-se ver ela-
Numa entrevista pelo rá- ramente a acão dos comu-

dia, Smathers declarou que nistas e seu
-

partido está
esse movimento poderia ser legalizado".
contido unicamente ínten- O senador declarou que os

sificando a ação do capital �UA, se ressentem da falta
norte-americano na Amérí- de pessoas com. espírito
ca Latina e aumentando Q missionário capazes de le-
intercambio de estudantes. var os ideais norte.ameríca-

AÇÃO ÀS CLARAS nas até a América Latina

latino-americanos veriam
com agrado se o governo dos
EUA assumisse uma atitude
de firmeza com o primeiro
ministro Fidel Castro.

Candi datura
-,

•

vaiJânio mal
fim, as pessoas ligadas à
sua comitiva deram início a
uma batalha corpo-a-corpo
com os assistentes.
Uma assistência apenas

regular compareceu à pra
ça pública para ouvir o co
mício do sr. Jânio Quadros,
do qual não participou o
candidato à vice-presidên
cia, sr. Leandro Maciel. Es-

programa se metas, por
parte dos udenistas. A co

mitiva janista foi recebida,
nesta cidade, pelo prefeito,
vice-prefeito e presidente
da Câmara de Vereadores,
os quais, ostentando na la
pela a "espadinha" de Lott,
foram saudar democrática
mente os visitantes no "Ho
tel, Primus".

VARGINHA, 12 (U.P.!.)
O sr. Jânio Quadros viu-se
forçado a deixar esta cida
de mineira as pressas, e em

sigilo, porque o povo o vaia
va onde quer que o encon

trasse revoltado com a ati
tude do candidato udenista
à Presidência da República,
que, no comício aquí reali
zado, atacou o presidente.
Juscelino Kubitschek e sua

obra máxima: Brasília.
Revidando às vaias, du

rante o comício, o sr. Jânio
Quadros promoveu verda
deira desordem: quis puxar
as orelhas das pessoas mais
próximas ao palanque, ges
ticulou nervosamente, desa
linhou por completo sua ca

beleira e provocou, com isso,
vaias ainda maiores. Por

tavam presentes os deputa
dos Magalhães Pinto, Emí
lio Carlos. Bilac Pinto, Bri
gido Tinoco e o sr. Osvaldo
Pierucetti.

O ato públíco foi marcado
por algumas agitações, mo
tivadas pelos discursos exal
tados contra o presidente
Juscelino Kubitschek e seu

ANO XLVI -- O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA

Desarmamento: convocacão de uma conferência.

. geral
MONTEVIDÉU 12 (U. P.) projetada Confernêcia Geral

Interamericana Especial, sôbl'e
limitação e equflíbrto de arrna.,

mentos, proposta pelo presiden
te do Chile Jorge Alesandri.
No curso da sessão do Con_

selho Nacional de Govêrno, o

conselheiro Eduardo Victor
Haedo propôs, seguindo a po ,

s\Ção mantida pelo Uruguai
que fôsse a OEA que deSlgnas�
se o grupo de ·trabalho men-

bre o problema do desarma.,

mento na América para po
der posteriormente convocar a

Confel'llêcia Geral. Cada unia
dos dez países que .fôssem eleí.,
tos enviaria um delegado, além
dos assessores técnicos.

_-

- O Urugl1"ai proporá que a

Organização dos Estados Ame-
um grupo dericanos designe

trabalho, composto por dez

·países americanos, que terá co ,

mo finalidade preparar e estu

dar todo. o relacionado com fi
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Brown não discutirá o caso Chessman AGADIR, 12 (U. P.) - Du

zentas .� setenta e nove pesso ,

as morreram e cento e quarenta
e cinco ou trai? rícaram fertdns
nas aldeias das montanhas

destruidas pelo terremoto de

29 de feveiro último que aní ,

qutlcu ,Agadir - anunciou um

porta.,voz do posto "de comando
das forças armadas reais de

Inezgane.
,situadas a 700 metros de al

,tltude esses povoados não con ,

tam com nenhuma estrada ou

meio de comunicação e roram
camponeses foragidos qu-e d,e
ram o alarme em Agadir. Os

cíonado, o que foi aprovado por
I':Quanto a mim, naquela

epoca, era uma resposta
sincera", mas se recusou a

indicar se seguiria a reco

mendação da Côrte Supre
ma, caso mudasse a mesma
de parecer, e hoje recomen

dasse a comutação.

Declarou-se o 'governador
Brown impotente, para sal-

var Chessman da camara
de gás, tendo aduzido que
cabe agora a Côrte Supre
ma dos Estados Unidos, e
não a ele apreciar a opinião
que os estrangeiros terão da
justiça americana.

se aumentasse sua própria
autoridade concedendo no

vo adiamento a Chessman.
. Lembrando-lhe um jor
nalista que há algum tempo
dissera pela televisão que se

a Côrte Suprema da Cali
fórnia resolvesse recoman

dar a comutação da pena de
bom grado a pronunciaria
respondeu o governador:

ungntmídade
O grupo de trabalho prepã.,

SACRAMENTO 'Califórnia,
12 (U.P.I.) -- "Daqui por
diante, não ,mais trato do
caso Caryl Chessman" -

afirmou categoricamente à

imprensa o senhor Edmund
Bl'own governador da Cali
fórnia.

Interrogado pela segunda
vez em dois dias sobre seus

intentos para com o conde
nado a morte, o sr. Brown
primeiramente se limitou a

repetir que não tinha pode
res visto como a Côrte Su
nrema se opunha a uma co

inutação da pena. E aduziu
que seria abusar de suas

prerrogativas de governador

rarta um relatório para todos

amertcanos sô-os govel'nos

Limite à liberdade
BONN, 12 m.p.I.) -- Anun
ciou-se esta manhã que as
autoridades militares nor
te-americanas na Alema
nha decídíram hoje -- co
mo as autoridades militares
francêsas de Baden-Baden
tinham feito há algum tem
po -- limitar a liberdade de
movimento das missões mi
litares soviéticas na Repú
blica Federal Alemã.
A medida foi reputada co

mo uma réplica à recente
"guerra de passaportes"
inaugurada pelas autorida
des soviéticas contra as
missões militares ocidentais
de Postdan.

A execução de Chessman
esta marcada para 2 de
maio vindouro.

Com quarenta quilos rumo ao sol reconhecimentos do exército
marroqutno foram feitos, prtn.,
cipalmente por avião para em

primeiro lugar, assinalar o Iocal
exato dos lugarejos destruídos,
e depois em helicoptero. para o

transporte de salvadores e so

corros. Medicamentos e víveres

destinado a girar em tôrno
do Sol, entre as órbitas da
Terra e de Vênus. O satélite
enviará sinais à Terra até
uma distância de oitenta
milhões de quilômetros. O
satélite americano tem o

mais poderoso emissor de
sinais que os Estados trni
dos e, certamente, a Rússia
jamais utilizaram no espa
ço.
Os cientistas da Comissão

Nacional de Aeronáutica e

Espacial, sob cuja direção
se realiza a experiência, es
peram receber informações
até da distância de 80 mi
lhões de quilômetros da Ter
ta se tudo ocorrer conforme

�-m;'prey�&es. .,.'

O satélite que não leva
câmara de televisão, ficará
a milhões de quilômetros de
Vênus, mas os cientistas
norte-americanos não ex

cluem a possibilidade de que
êle acabe por se espatifar
contra êsse planêta, depois

de um lapso de tempo com

preendido entre um milhão
e dez milhões de anos. Ou
tra possibilidade é a de que
a esfera regresse à atn10sfe
ra terrestre e desintegre-se
ao entrar em contacto com
as primeiras camadas de ar.
Se o satélite fôr colocado
em órbita, os seus pontos
mais próximos e 'mais afas
tados do Sol serão equívalen
te às distâncias que sepa
ram êsse astro da Terra e
de VVênus, respectivamen
te, ou sejam dezenas de mi
lhões de quilômetros. O sa
télite girará em tôrno do
Sol no sentido contrário
'aos 120nteiros, de um reló
gio" com0 tazejn 01'; plaii�:..
tas. O seu ponto mais dis
tante da Terra será de 297
milhões de quilômetros. No
transcurso dos próximos dez
anos o satélite se aproxima
rá do nosso planêta a uma
distância menor de cem mil
quilômetros.

'

te "Thor Aple", um satélite
com o pêso de quarenta qui
los e quinhentas gramas,

CABO CANAVERAL, 12 -

(UP!) -- Foi lançado nesta
base, por meio de um togue-

ENTROU EM ERUPCÃO
•

SAN SALVADORI 12 (U.PJ.) - O
vulcão Santa Ana. da região ocidental
de EI Salvador, e que se encontrava ina

tivo há 56 anos} começou a emiiir fumaça,
nos últimos dias.

foram envíados aos atingído�
em lombo de mula, pOI' ptcadns
abertás na montanha.

D. HELDER NO TEATRO: NOSSA DE·
MOCRlelA AMADURECE
Dizendo que a Democracia no Brasil

caminha a passos largos, que está amadu
.reeendo, e que o povo catarinense acom

panha eomentusiasme o-progresso do pais,
ontem, às 8,30 horas S. Excia. Revma, D.
Helder Câmara, Arcebispo Auxiliar do Rio
de Janeiro, no Teatro Alvaro de Carvalho
proferiu perante enorme assistência, pales
tra sôbre a Lei de Diretrizes e Bases do
Ensino.

'VÚfet (J' (P1J.iJ..�
EHl memorável convenção, reunida nesta Capital, o ::

IJSD, 901' votação secreta, escolheu o sr. CELSO Ramos seu .:

candidato ao govêrno do Estado, rio pleito de 3 de outubro do

:;..::�corrente ano.

Nessa mesma ocasiao, quando do encerramento do ex-

traordinario congresso pessedista, apresentou o candidato o �
seu programa administrativo.

.

>.
Nêie, nesse impressionante documento, o sr. CELSO �

.:
Ramos delineou, em linhas gerais, um programa cuja exe- I,

1
. �cucâo exigira, ainda, a aprovação das camadas popu acionais �

di;etamente interessadas nas soluções projetadas, através da :;
I

participação .de grupos regionais. �
'.'Os trabalhos dos grupos locais disse o sr. CELSO �

Ramos .- serâo reunidos por comissões, regionais, de tal sor-
. 1,," �

te que para cada zona do Estad� se tenham,�amplamen,te .de- ;:
batidos e equacionados, os cammhos que hao de cond�_lzlr à �
repartição dos recursos públicos. �

Desse modo de todo inédito e cora]'oso, o candidato se- �, I

lou os seus compromissos com o Estado, se eleito. �
E mais adiante, afirmava: �

A Vida, que ensina sempre certo, porque ensma �corrigindo, deu-me hábitos e atitudes que �não sei e não posso modificar, porque se o I

fizesse estaria cedendo ao convencionalismo �
� o que me devo ao respeito. �,; � Por isso não trago para ofel'ecer-vos �i um programa definitivo. Nem vos aceno com �
� soluções milagrosas ou transformações má- �
� gicas e encantadoras Proponho-me,' dentro �

��
do pra...zo de que disponho, a levantar racio- �nalmente o qu�dro da exata realidade cata-

�rinense, para dentro dêle, conhecidas as nos- �
'1 sas necessidades, enfrentar e resolver as que �� , constituirem o essencial pára que Santa Ca- �
� tarina reecontre os caminhos do desenvolvi- �
� mento, e ao seu povo sejam assegurados o;

� dias de mais tranquilidade e confiança" �
� QUE.m fala assim, quem assim se propõe a cristalizar seu �
� programa ao calor do próprio povo, sentin?o-o e auscultan- �
:. do-o, para reexaminar seus pontos de vI�ta para acolher �
� anseio' e sugestões junto às populações, para colher inspira- �
:= ção na fonte mespla em que os reclamos se erguem - dá, �

:: antes de tudo ,a mais eloquente demonstração da sincerida?e �.: de seus pro.pósitos de governar como manda a democracIa, �
) I I
-: vale dizer tdo povo, pe o povo, para o povo. . �
� 1""r.��?".p7-"'__;"�;"��-�"."'U--.�"t' .'l .;;?'';;'w�:;��-.J'';:;I6;.�.-='''.;;:.''�a....������,�r.:-��o..!!=-�''<.J'':JI';' �-�---=��":..I.:;!'

Em Brasília no dia 15
QUEIXAS AMARGAS: INDIFERENCA

,

dos seus partidos fora· da !n.i
retira todo o Interesse pela luta
��eitoral.

Contudo, os observadores ím ,

parciais não acreditam que os

al'g entínos se desinteressem das
eleições. Simplesmente. não
compareçam àll reuniões públi
cas, dizem eles. Nas eleições
parcíaís reaUzadas no domín.,
go passado na províneía de La
pampa as abstenções foram mui
to rracas Não chegaram a lO

Começará no próximo
dia 25 a transferência dos
dia 25 a transferência
dos funcionários da Pre
sidência da República que
vão servir em Brasília. Na
quela data, seguirá o pri
meiro grupo que tem a in
cumbêncía de implantar os
servicos administrativos da
Presidência no Palácio do
Planalto. A antecipação vi
sa a evitar um hiato nas
atividades burocráticas no·
dia da transferência. Ou
tros servidores seguirao, a

pequenos intervalos de mo
do a que tôda Presidência

esteja em Brasília, no dia
21 de Abril. Ao todo, vão
para a nova capital cerca de
450 funcionários, cuja rela
ção será publicada no Diá
rio Oficial, semana que vem.
Por outro lado, já foi feito

o tombamento de todos os
móveis e objetos da Presi
dência da República. Vir
tualmente, só irão para
Brasília as máquinas, pois o
Palácía do Planalto vai ter
mobiliário totalmente novo.
Os móveis do Catete figu
rarão no Museu da Repú
blica.

BUEN�S AI,R'ES 12 (U.
P.) - Sómente 17 dias aritea
as eleições ligislativas que re.,

novarão a metade da Câmara,
o público acompanha com 'in

d�terênça absoluta. os esforços
dos partidos políticos para
conquistar seus votos. A cam_
panha eleitoral atinge atual;
mente ao auge, em toda a Re_
pública os comícios se muítíptr,
cam e os dirigentes fazem de

clarações e discursos que se.,
gurido parece, caem no vácuo.
Nesta capital corrtamcsa mais
de 40 comícios por dia ou seja
cerca de 160 discursos pois os

partidos prevêem em 'méclia 4
oradores. Mas estes m�itas ve;

zes falam para ouvintes que se

poderiam contar pelos dedos.
Vários dirigentes, tanto do

partido do govêrno o Radical
I'ntransígente como dos' múl
tiplos parttdos da oposíçgo,
queíxamcse abertamente. pro-

por cento.

K'RUSCHEW OUE'R SILÊNC'IO
MOSCOU, 12 (U. P.) - O

sr, l(ruchev esoolheu para sua

viagem à França o turbo-reator

"Iliuchin 18" em lugar do bí ,

reator "Tupolev 104", por ser

mais confortável e mais silen

cioso".

pouco antes de sua volta da

que efetuou à Ásia e à Iado
nésia., "Nêle se pode repousar
e trabalhar enquanto atravessa
duas vezes o equador e nume

rosos mares" declarou o Iil'.

l(ruchev, no elogio que fez ao

"Iliuchin 18".

A êsse respeito o sobservado_
res acham que .Q chefe do gover_
no soviético poderia aproveitar
sua viagem à França para apre_
sentar ao Públioo u maparelho
cuja. fórmula se aproxima da
dos aviões comerciais no Oci
dente.

Recorda_se aliás, Que fõi por
ocasião da visita dos srs. 'B"
"Tupoloev" foi visto pela pri
m-eira vez num país do Oeste,

O presidente do Conselho deu
explicações, mas estascuram

diferem.pesoalmente explicaçãoessa

pai'a uns, os eleitores já fize
ram a sua escolha e estão can_
sados das tiradas oratorias. para
outros O prêmio das ,eleições
não justifica a paixão. Não se

trata senão de renovar a meta
de da Cãmara e mesmo se o

partido do govêrno perder a

maioria, o partido no poder de_

verá compor mas não abando_
nar a casa do govêrno. Ás voL
tas com as dificuldades da hora, I.o homem d a r u a taivez .•

ache esse jogo muito sutil. i
Ftnalmente sa�EI�se que dois ..

partidOS não se apresentarãO, os jpartidos Gomunistas e peronista.
Os representantes dessas ten_ 3

dencias julgam que a colocação

Brasil conslroi
'-âf�co cãixàs de ináqü'inãS
pesando até 65 toneladas
cada, serão transferidas de
armazens 22 do Cais do Por

to, para a sede dos Estalei
ros Ishilmwa.jima, de hoj�,
sabado, à noite, até as pri
meiras horas de domingo,
informou a direcão dos es

taleiros à reportagem acre

ditada junto ao gabinete do
ministro Ernani do Amarai
Peixoto. Acrescentqu que
em virtude da necessidade
de suspender a rede elétri
ca em 25 pontos. foi preciso
a cooperação da Light.
O material desembarcado

abrange maquinas automa.
ticas de virar chapas e ca

vernas de navios.
A fabricacão de naviós de

35 mil toneladas para, o

transporte de minério de
carvão para as usinas side
rurgicas já pode ser inicia
da, acrescentou o informan-

. te. Para tanto, urna das
nossas "bacias" terá a sua

r f!.o8.ciclade elevada de 10

para 35 mil toneladas e a

terceira, irá atingir à Gapa
CÍcl11dú de (lO mil no futuro,;;)

enviem pela

TAC
CRUZEIRO do SUL

Não será discutido
Ciâade do vaticano,-12 -

(U.P.U -- O dogma da in
falibilidade do Papa não se
rá discutido no próximo
concilio ecumênico, decla
raram hoje alguns prelados
membros da Comissão Pre
paratória do Concilio, a

propósito dos boatos veí":
culados pela imprensa a
êsse respeito. ,

As mesmas personalida
des recordaram Que o dog
ma foi proclamado no con
cílio ecumênico de 1870, que
definiu as funções dos bis
pos que, com o Papa, for
mam a hierarquia. da Igre
ja. Essa infalibilidade, a

crescentaram, não pode ser

. discutida.

/LOJA DE CARGA:

R. Felipe Schmidt, 40
Fones 22-10 e 25-00

UL TIMATUM
BUENOS AIRES, 12 (U. �.) Foi

informado hoje pelo alto comando revolu
cionário paraguaio em Buenos Aires, que
a artilharia e a cavalaria com s!Qe em As
sunção levantaram-se contra

_., S'roes,sner
esta tarde dando-lhe prazo atê \pegundafeira, para abandonar o po� 50 con

h'ário apelarão para as armas .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SR. DR. JOÃO DAVID FERREIRA- LIMA

Com satisfação registamos na efeméride de hoje, mais
um aniversário natalício do nosso eminente conterrâneo
e particular amigo, sr. dr. João David Ferreira Lima, Di
retor da Faculdade de Direito de Santa Catarina, funda

dor da Transportes Aéreos Catarinense, emprêsa que vem

prestando ao Esatdo e ao Brasil os mais relevantes serviços.
Na oportunidade de tão auspiciosa data o nataliciante

será alvo das mais significativas provas de aprêço e re

gozijo por parte de seu vasto círculo de amigos e admira

dores, às quais nos associamos formulando-lhe e
à

sua díg
níssima família votos de perenes felicidades.

SR. MANOEL XAVIER

Noticiamos com prazer, no dia de hoje, o aniversário

•rutalícío do sr. Manoel Xavier, nosso prezado amigo e an

tígo funcionário da Firma Carlos Hoepcke.
As felicitações de O ESTADO.

SR. WILM:AR SILVEIRA

Com satisfação assinalamos, hoje, o aniversário do sr.

Wilmar Silveira, funcionário do LA.P.C ..

As felicitaeões de O ESTADO.
.

FARÃO ANOS AMANHÃ:

FAZEM ANOS HOJE: SRA. EGIDIO AMORIM

- sr. Zenildo Rodrigues da

Silva
- sra. vva. Valda Ortiga Fe-

drigo
- vva. Eugênia Bruggmann
- sr. Nilo Bastos
- srta. Leda Luz

srta. Zélia da Luz

srta. Jandira Delambert
srta. Guiomar Pires

,
. .

sr. Heitor Snuza,
sr. Agenor Póvoas Neto,

sr. Manoel H. Simon

sr. João Pessoa

sr. Murilo da Silveira
- sr. Artur Silva
- sra, Maria L. da Rosa

Com alegria noticiamos na

efeméride de hoje, mais um

aniversário natalício da ex

ma. sra. d. Alaide Sardá de

Amorim, mui digna sspôsa

dq nosso amigo e conterrâ
neo- sr. Egidio Amorim. alto

funcionário do Acôrdo Flo-

restal. (
As felicitações de O ESTA

DO.
- jovem Regia-Stela Ferrara

� sra. Lucy Barbato Wagner
- sra. Dulce Sá Luz

,_
sr, dr. Zenon Pereira Leite

- sr. Luiz Boaventura da

Silva.

OSVALDO
MEDIDA JUSTA: PONTOS DE PARADA

MELO

PROIBIDOS
- A Díretorla de Veículos e Trânsito Público acaba de to

mar uma providência que se impunha, como seja a proibi
ção de pontos de estacionamentos e paradas dos veículos ide Transportes Coletivos nas ruas Felipe Schmidt, Deo=]
doro, Tenente Silveira, 7 de Setembro, Cais Liberdade e I
Praça 15 de Novembro, isto .de acôrdo com .decreto muníci- :
pal n.o 72, de 3 dêste mês. A medida tomada pela Prefei- I

tura e agora reforçada pela IVTP, vem acabar com a teí- i

rnosía dos que ainda "não concordaram:' com a Estação' ...
Rodoviária, no local em que encontra. Parando seus veí

culos nas antigas Agências, provocava o fato, verdadeira

confusão entre os passageiros que enfim não sabem como

fazer, andando de um lado para outro.

Sempre é muito fácil por em prática, o método da ta

peação, mas, quando as autoridades cumprem seu dever,
também é fácil por em execução medidas que venham

evitar os abusos e o desrespeito. á lei.

Foi o que aconteceu e assim, obrigados os Coletivos a

fazerem ponto de partida, estacionamento e chegada na

Estação Rodoviária, a coisa toma outro rumo.

Quanto à Estação, bem verdade é que ainda falta al

guma coisa para torná-la capaz de atender o serviço a

contento geral.
Alto-falante para orientar os passageiros, anunciando

a hora de partida dos ônibus bem como designando o lo

cal e outras providências indispensáveis para evitar bal
burdia de última hora.

A necessidade de um restaurante e mais outras coisas

como as possuem tôdas as Estações Rodoviárias do Estado,
já para nã-o dizer de outros Estados.

Tudo isso, porém, vai ser feito.

E que se faça com a possível urgência para que sejam
evitadas as tapeações dos que fazem fôrça para ficar onde !

estão. . JE' essa resistência que tanto dificulta o progresso da

Capital.

Caixa pró Formatur'a dos Bacharelan
dos da Faculdade de Direito de

Santa Calarina
TURMA DE 1960

ASSEMBiÉIA GERAL EXTRAORDINáRIA

EP!TAL ! DE CONVOCAÇÃO
De acôrdo con� o disposto no art. 6.0, letra k, dos Esta

tutos, e com a deviClt autorização do Conselho Fiscal, CON
VOCO os alunos ass?ciados para a ASSEMBLÉIA EXTRA

ORDINáRIA, a reali2J.ar-se no próximo dia 15, às 18 horas,
na sala do 5.0 Ano da. Fculdde de Direito, a fim de delibe

rarem sôbre a segui,nie ORDEM DO DIA:

1 - Escôlha d) Patrono e do Paraninfo da Turma.

2 - Outros a s'9ltos -de interêsse da Caixa.

Nã0 havendo úmero legal, a Assembléia será realiza-

da, em SEGUND NVOqAÇÃO, às 18,15 horas, com

qualquer numero, mêsmo dia e local.

Florianópolis, 1. de março de 1960,

PULO CESAR DELPIZZO

( ,

I

Pre�idente.

..

Pic-Nic
do

na Praia
FOlieClube Doze de Agosto Domingo dia 20

Reserva de passagens na Secretaria das 8 à·s 12 horas e' das 1'4 às 18 horas.
NOTA -- Dependentes menores, não ocupando assenlo· não pagará passagem -- SAlDA

do Clube&
impreteríYelmenl� às 7 horas, dos fundos

---- ...._-_. - '-----_ .. -_.
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�� Para almoçar e jantar bem, depois de sua f�
t) casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U
ssssssssssssssssssssssSSSSSSSiSSSSSSSSsss<%

----

sssum,�tC:ln.m.e:�
ESTRADA DE FERRO SANTA CATARINA

Com a nomeação do Engenheiro Dr. Antonio Vi
torino Avila Filho para administrador da Estrada de
Ferro Santa Catarina, registramos com satisfação
que a administração daquela ferrovia volta à mãos
pessedistas. Com satisfação enviamos nossos cumpri
mentos.

ENCONTRO DE CONTAS
- Você já imaginou, Lanterneiro, se êles ganham?
- Ué,., Eles também já perderam.
- Você se lembra?
-, Lembra do que?
- O que arranjamos naquela ocasião? Uma con-

tinha besta de cafésinno servido no Palácio. Nós ex

ploramos aquilo e daquilo fizemos cavalo de bata
lha ...

Mas Vassoureiro, o que é que tem isso?
O que tem? Muita coisa. Se êles gqnham e

botam a continha deles emparelhada com a NOSSA
conta das despêsas da Ag1'Onômica. , .

- Tú és besta?
.

- Besta o que? E não pode acontecer?
- Será muito azarl . , .

- São sim! Os azares da Uâenuâa, ..
DR. PAULO BAUER FILHO
Tomou posse ontem, do cargo de Diretor da

Caixa Econômica ,o Dr. Paulo Bauer Filho. Ao novo

diretor os nossos cumprimentos e votos de feliz

gestão.
. CRAQUE, GUERRILHEIRO E MESTRE

Alvíssaras! O guerrilheiro indómito, o solitário
F.G.-4, pelo fato de se haner colocado ao abrigo do
Govêrno pagante, não perdeu a agressividade. Sal
ve êlet

Obrigado, Mestre, pela aula, eu a aceito humil
demente. Não agradeço aquele esclarecimento das
camionetas porque nêle, o Mestre, matreiro e mali

cioso, sutilíssimamente torce, dribla e dá golpe bai
xo. As camionetas desfilaram sem chapa e com Jânio
e Irineú pregados no para-brisa.

.

O F.G.-4, há poucos âias atrás, queixou-se do [õ
go sujo do adversário, alegando que aiaçuee pes
soais estavam sendo feitos ao jornalista que debatia
doutrinas, idéias e fatos. Agora, todavia, parece ha

ver êle esquecido a educada, elegante e caualheires
ca norma. Armou cama de gato, deu tranco e além
disso insultou com palavrões.

Contudo. " cá entre _nós. .. o oficial devia ou

- não devia compreender e mandar que o carro esta
cionasse em outro local, a fim de que outros pudes
sem também parar na porta do Hotel?

PALáCIO TEM DEFENSOR
Procura sarna para se coçar o que faz a crítica

a qualquer coisa palaciana. O Palácio, agora, tem

quem o defenda, Aquela písclnasínha, contudo, pro
voca na gente pruridos de ousadia ...

A piscina do Palácio,
De crítica não está isenta,

LUXO, O fOVO SO' AGUENTA
ATE' OUTUBRO DE 60!

"4s":n�s:::
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_ Em sua própria casa, facili

tando os meios de alfabetização

de uma empregada iletrada, você

x X x

FLorianópolis hospeda uma

'I'óes. duas fortes concorrentes ac

titulo "Miss Elegante Bangú Ita

jal". A festa naquela cidade ser'á

das mais representativas figuras

do
: clero brasileiro - D. Helder

Câmara, Nesta Capital fará Con_
x Y x já ,estará agindo como uma au

O elegante sr. Mauricio dos
I têntico

voluntário da Campanha

Reis circulou na capttal paulista, de Educação de Adolecentes e

sempre bem acompanhado, I adultos.
ferências e visitas a estabeíect.,

mentos de ensino e Instituições

na segunda chamada dos Exames

Vestibulares da Faculdade de Di-
A revista "Litoral" circulará r reito foi extremamente difícil

com completa reportagem das se I

nhoras

-

Oeclarações do nosso colega de
Elegantes da cidade. I serviço PCR.

I Estou info:m:d: de que. tam_
\,

x x x

I bém circulará em nossa cidade - • Os D optltados J. Gonçalves

uma nova revista de nome "Ta_ (JoinviHe) e Dib Cherem (Capl-

realizada no próximo mês, dia

religiosas.x x x

_ A 2 de abril pr&ximo ·mau_ x X X

23,

X) x x

A bonita Terezinha Amim está

com um novo romance

x x x

AniverSário de Lilian

Na encalorada tarde de 4,a fei_ '

ra Lllian e

Rui Hulse

amigas no

seus pais sr. e sra, dr.

recepcionaram pessoas 1
palácio residencial do

guracse, na cidade de Concórdia, - O "mais antigo de Santa Ca

no Oeste Catarinense, a 2.0 Ex- t.arina" (O ESTADO). entrou em

nova fase de melhoramento,
posição Nacional de guínos

x x x

- A campanha pró_govêrno do

8stado do candidato Celso Ra

mos vai de vento em pôpa. Quem

x x x

ApI\oxima_se célere, a data

Governador do Estado para a

em que o povo terá Ide comparecer

às urnas para, com sua vontade

elegante resta de aniversário de

Lilian. A bonita mesa no salão de

banquete. artisticamente decorada:

deixou aos convidados as melho.,

res impressões. Verdadeira parada

eonscíente e livre, eleger os seus

governantes, Não deixe para mais

No clichê

:xl X X

numa .raprda visita

não gosta disso é.o jornalista

a menina Lilian.--------�----

palaciano FG4.

x x x tarde. Vá agora mesmo tirar seu

_ li. atitude dos Deputados I
tituLo de eleito� a �im de cumprír

Braz Alves, pauüno Búl'!ig,o e seu dever de cldadao

Querino Flach, na Assembléia Le_ x x x

gíslattva, teve ampla repercussão - ·Várias Professoras. nesta Ca_

nesta Capital. O professorado ca_ pltal, em smal de pl"otesto �stão

tarinense mais uma vez foi o sa I usando faixa de crepe na lapela

cri ficado .

para frente abnegadas mestras

A' Justiça tarda mas não falha.JC X X

Continua em evidência. nes_ x x x

te jornal, a coluna do Silveira Ba!ltante concorriJd,o o aJ.m,o�

Lenzi ferrenho defensor da ço oferecido ao sr, Osni l.obo
.

I
Gama D'Eça., presidente da CaixaUnião Nacional de Estudantes, •

Econômica Federal nos salões� x x

d,o Clube Doze de Agosto.

olhava a mesa antes de convidar

suas amiguinhas,

:x x x

- Dizem que a prova de Latim

O sr. e sra, dr. Aldo Oliveira de elegãncia aconteceu entre os

x x x

- Têm chegado a esta Redação

dezenas de cartas sôbre o caso das

recepcionaram Um grupo de amí ,

gcs em sua residência para uma

movimentada peixada

convídados de Lilian e seus geni

tores. O Serviço de bar e copa

Heriberto Hulse e o Senador 1ri_

neu Bornhausen. na última; 5.B

feira jantavam no restaurante do

Querência palace.

JG x x

A graciosa Rosinha Lorcal está

Ana

x x x

Maria - Schmidt na, tarde

professôras. Algumas publicare.,

são impublicaveis

de ontem circulou com um mo.,

derrio óculos adquirido na ScusseJ I
x X x

Helena Bauer e Juracy

mos, outras

Ana

Destinatários: Braz Alves, Que.
rino Flach. paulino Búrigo e Se

bastião Nev.es.
x x x

tal), do partido Social Democrá_

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

tico, sexta feira. pela Guarujá,

pensando em ser pl"oprietára de

no programa "Linha de Frente".
foram taxativos: Lott para a

presidência da República e CeI.

SO Ra.rrl)js pa.I'Ar' Govêrno do Ell

tado.

uma "boite" em nossa cidade.

Estiveram

com

a nossa cidade o simpático casal

da sociedade de Tubarão sr, e sra.

Ageu Medeiros.

x x x

Na cidade de Jolnvile a senhora

Helena Schlemm presidente da

distribuido por competentes gar

Çôes e "maitre" atenderam

a maxima atenção aos convidados

daquela elegante tarde que reuniu

as mais representativas figuras da

nossa sociedade, que levaram a

Lilian os votos de felicltaçõe-s -

APEDITIVOS
�USIC'AOOS

O governador e sra Heriberto

Áo PIANO,

CHARLES
D4s /9As23118, HE.VAUEP

Hutse, também tomaram parte da

bonltâ tarde de Lilian.

':l< x x

O governador do Estado sr.

Associação Assistência aos Tuber_

culosos, já está selecionado as 15

srtas que concorrerão ao titulo

Miss Bangú Joinville - A citadaDR. BIASE fARACO festa deverá acontecer no dia 21

DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens
truais, varizes, exame pre-nupcial, tratamento pre-natal.
Alergia. Afecções da pele.

.

Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado,
Diáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 13 horas,

de maio

de Tubarão. circularam em nossa

cidade, muito descretamente.

x x x

Tambem o sr .: Hamilton Aguial'

e o dr. Odno Balsini, da cidade

x " x

O Brotinho elegante,
Hopecke Ramos da Silva

Silvia

na úL
tlma semana visitou a casfl!. «oa;

pri" para suas compras em sanda.,

lias,

x x x

AINDA COM OS PROFESSORES Hoje. na Catedral de Petrõpo ,

lis, às 16 horas, realizar_se_á o

O caso dos "Projetos do Professorado" não fi
cou somente naquela votação última, onde'se cons
tatou a vergonhosa traição, não!

.

No dia seguinte, as ripadas publicadas nêste
J?rnaJ, na sessão matutina da Assempléia Legisla
t�va, alguns parlamentar!,s, digamos, os de ·consciên-

I Cla abala�a, ,vituperaram em altos brados, as suas
condenaçoes a nossa modesta fôlha.

Ora, além de tudo. Além do grande mal que a
bancada governista, e os seus recentes adeptos, fize
r�m. ao ma�istério catarinense, desejam o nosso si
lencIO. Isto e que não !

Nós. que tivemos a satisfação e o orgulh.o, de
proporCIOnar a cobertura jornalística da luta dos
prof�ssôres, que acompanhamos as suas reuniões,
sentimos que os seus objetivos são justos coerentes
e. altamente dirigidos à melhoria dos pad�ões do en�
smo, como incentivo aos educadores de nosso Esta
do; nós não poderíamos ficar calados, logo naquele
momento, em que as suas naturais pretencões foram Isufocadas.

.

Que esperneiem os sectários do governador sa
bedores que as repartições do Estado, .estão ent�lha
das de funcionários, e que por desculpa, não desejam
o aumento do magistério, pois teriam de aumentar
também os parcos vencimentos do funcionalismo e
nisto estaria envolvido quase todo o arcamento 'do
Estado.

.

Que briguem com as suas consciências os ho
mens que não seguem as suas próprias paÍavras, e
que se envolvem em bandeh'as partidárias para ado
tar uma política personalista.

Os professÕreR. terno em nós, uma de SU:1,S de,..
fesas.

Pela Convair TAC Cruzeiro do

Sul viajou para a capital da Re

publica onde passará a residir o

pep,üado Haroltlo Ca1"nelro d:�

Oarvalho e exml'l. familill. ,;

casamento de Celio Thomas cro ,

nista social daquela cidade. 110m
a srta. Lúcia da Silva Rocha _

A cerimônia religiosa será rea.Ji_

zada por S. Exa. Revma. Bispo
Dom Manoel Pedro da

Cintra.
Cunha

Muito comentada as jóias da

sra. dr. Ives (Irene) d'Aqulno.
usadas no elegante chá no apar_
tamento da senhora Florinda Mo_
I1f.CO Ganzo.

x x x

bela".

x x x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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8 um

-<
,

,00 mensais e ainda

1 f�R()l;,in!e-iram nte Cirátis
�()m(}jJiT!(}
emIJ/c/ckl!Js
sJ!Jm(J18((11./

A linha de produção GuUiver
inclui ainda motocicletas, Gul
livette, velocípedes e o 'mais

completo estoque de peças e

Acessórios pcrc veícuLos de
cIwu rodas.,

...uma bicicleta que você terá orgulho" em po...
suir! Resistente, leve, quadro garantido por 20
anos contra defeito de fabricação, pintura per.
manente em várias côres modernas. Tôda equi
pada: bôlsa com ferramentas, bomba, campainha,
cobre-corrente e porta-bagagem ...

,

Um produ,o da.

8'iü,iiM'Mor;: �
�,,'

i------------------------

Franca detonará mais :
,

A I B
'

b
tônio à mão para fazer ex-

PARIS, 11 (U.P.!.) - '

. plodir uma segunda bomba
França prepara-se para uma am a a qualquer momento.
realizar sua segunda ex-

plosão nuclear, no fim dês
te mês, segundo se revela.
em circulos franceses bem
informados. A segunda ex

plosão atômica francesa se

realizaria no Saara entre

So 4. horas de Ir.balho por:dia para
cllarUaSJussos: cUlunisl1 'pleno

, MOSCOU, 11 (U.P.!.) - O PREDIÇõES AUTOMAÇÃO
oientlstas -soviética. Stanislaw StrumiJin explicou que sob o

·StrumrUn prognosticou na re., Acêrca do que trará o co., comunismo pleno a maior parte
vista "Oktyabr" (Outubro), se- \ .'llu"llsmo pleno, Strumilln fez do trabalho da' sociedade será
gundo Informou hoje a agência as seguintes predições: feito por máquinas automáticas.
O'flclal "Tass", que chegará o Trabalhar-se_á quatro
dia em que os russos trabalha; horas diárias; dez horas serão
1'5,0 apenas quatro horas por dia dedicadas ao sono e à altmen., Outro prognóstico foi que em

e desfrutarão de 10 horas de .tação, desrrutando-se 10 horas H)80, ,0 govgrno proporcionará
jclo. -de ócio. Destas horas de ócio, aos trabalhadores "tr,es ref,eiçõse

Os ideologlstas sovléti�s arír., quatro poderão ser dedicadas ao

mam que seu pais se encontra "t�ablho intelectual e lell"uras
hoje na fase do socialismo e de Intergsse, e outras tantas aos

chegará um dia a .alcançar um esportes ativos ou à arte", com possível manter todas as crían ,

estado de comunismo pleno. "duas horas mais para o des.,

Mucus Oft aSMAcesa - acrescentou - ex-,

plodirá no solo, uns 20 qui
lômetros ao sul do local em
que explodir a primeira, no
alto de uma tôrre de cem
metros de altura.

'

Depois da primeira ex

plosão, o ministro da De
fesa francês, Pierre Mes
smer, declarou que a Fran
ça tinha a intenção de
continuar suas experiên
cias a fim de dotar atômi
cas. Na mesma oportuni
dade, disse-se em circulos
bem informados; que a

França- tinha bastante plu

20 e 30 de março.
A explosão, se se realizar,
coincidirá com a visita do

primeiro - ministro Nikita
Kruschev à França.
Em círculos oficiais fran
ceses diz-se que; no mo

mento, não haveria "co
mentáríós" sôbre a infor-

Não permita que eczemas, erupções. mação.
micoses, manchas vermelhas, friel· O informante, contudo, as-
ru, aCT1€ ou =psortasís' estraguem .

lIU8 pele. Peça HI.odern. ao seu far- slnalou que, a segunda ex-

macêutíco hoje mesmo. Veja come plosâo será de menor po-
Nlxoderm acsba com a coceira em' tência que a realizada a.
mmutos e ràpídamente tom.. JIUII 13 d f

.

t d
pele rns cta. clara e aveludada. A e everelro, per o e

"0S5a g n r B" tl. é • .... m ",1., Reggane, no Saara. A se-

_________________���__
� c_a_n_ç_o__oU dl_v_e_rs_ã_o_"_. ��p_e_n_s_a_s_d_o__E_s_t_ad_o.'_'. �

__t_�cA_'_O �g�'u:n::d:a�bomba atômica fran
-----.---------------------------------------------------------------------

� ,N O S T R L
NAIS'

I

Ataques de asma e bronquite ar
rumam sua ��::ú .e e c nrraquecem o

coração. ív.en :-0(0 domine ràpída
mente ar c+'ses, r.�uJ;::.ri?clndo a

respira. ão e garantindc 4um sono

tranquilo de sde o p-írneíro dia.
vCornpre Mendaco ainda h oje, Nossa
earantia é a sua maior proteção.

3 REFEIÇõES

,SALAdiárias e roupa e calçado".
Acrescentou que em fins do

plano septenal ,em 1965. 'será
Aluga_se uma central, em pré_

diq, t�rio. Informações pelo Te_

l sfone 3512.
ças .cm escolas Internas a ex.,

BU
_ ,... · ...w "'.,ç-' ,

.

Este I trdtor� removerá,
econõmiéamenfe,':,,,

problemas de:
.

-
__ "

_._ �

• t.rraplenagem

__ . -
- _

�( �

Moderno
Robusto

Elicie.nte'
NA SESSÃO DO TRIBUNAL

PLENO, REALIZADA DIA 9

DE MARÇO DO OORRENTE,
FORAM JULGADOS OS SE

GUINTES FEITOS:

• conservação • abertura d.
estradas

• guincho e arraste, d. toras t
• lavraçéo
• movimento de terra (construção
de açudes) e muitas outras tarefas.

8) Mandado de segurança
n.o 196, da comarca de Flo

rianópolis, 'em que é reque

rente Hermes Justino Patría
nova e requeridn o Exmo. Sr.
Governador do Estado. Rela
tor o Sr. Des. Hercílio Medei

ros, decidindo 'O Tribunal,
por votação unarume, não
conhecer do pedido, por in

tempestivo. Oustas pelo im

petrante.

• destocamento "

9) Mandado de segurança
n.o 216, da comarca de Flo

ríanópolís, em qUe são reque
rentes Hermes Justino Patria

nova, Luiz Oscar de Oarva

lho, José Borges Oordeiro da
Silva e José Joaquim Brasil
e requerido o Exmo. Sr. Go
vernador do Estado. Relator
o Sr. Des. Hercílio Medeiros,
decidindo o Tribuna.l, por "Vo
tação unânime, indeferir o

P\'ldido. Custas pelo impe
trante.

Distribuiclor�s' excfusivos
p". o Rio Granel� elo Sul

• Santa Catarina:

Matriz: VaI. da Pátria, 338 - P. Alegre
Filial: Rua Voluntários, 320 - Pelotas

Aceitam-se pedidos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I 'ice·Presi�ente �a �18Inl�' ultima �etal�es com os mem�ros �a FI�lnIUI'"

�ara ás llimpia�as, �e Niteroi
� .

duas horas Plinio
Baldanza, Vice Presidenle da C.8.0. U. agradeceu a im'pre!1sa -- AspéclosI

gerais da reunião � Outras Notas .

x x x i 4 x O, para o clube de Brandão. Orlon 'I'íão. paraná e Nanico. O
Hoje, tendo por 10011.1 o estádio J primeiro tempo, Ollmpico 2 x O.' árbitro foi Q senhor Roberto p�u_

da Baixada será realizado o re , FlUal: 4 x O, com tentos de. Orion lo de Lima com fraco desempenho
gional de pedetrianismo, patroci_1

aos 9m
'.

Antonio (contra) aos e a renda somou CrS 7.190,00.
nado pelo G. E. Ollmpico. Vários 27, Brandão aos 30, cobrando uma oc x x

fundistas da cidade estarão parti J falta de fóra da area
'

e novamen., I O atacante Gaivota ex defensor
. j

p,ülla Se,,!'a e Cimenport x (j lírn., . amador, Ronaldo veio devídam en-, clpando da prova, inclusive o con- te Brandão aos 42, pela ordem. do América de Joinville que se

pico, como pagamento do passe te licenciado pelo clube, devendo sagrado corredor Wald·emar Thia_ Eis como formou o Ollmplco: encontrava em atividade no rute ,

elo arqueio Bernardo que assinou cremar em algumas equtpes 10_1 g"a. Tôdos os clubes estão ínscrt., Berna.rdo; Bianchlne, Nilson e .bol paranaense, esteve treinando

compromisso com o clube blum e., cais, estando mesmo

interessada, tos. Hélio; Brandão e Romeu; Nené, (Cont. na 7.a páv.)
nauense. em regressar ao futebol citadino. x x x

x x x x x x ( Jogaram amistosamente na noi- Os ESPORTES no ESTR'EITO'Encontra_se nesta capital, pro , Q atacante Mícnél, uma das te de Quintal feira no estádio do

bôas peças do palmeiras acaba de G. E. Ollmplco as equipes do

Hajn.1, no tocante aos despor-
tistas t7r" que se dividir na tal':"

cedente d ; Dlumenau o ponteiro
Ronaldo, vinculado ao Ollmpico

de ele hoje, pois será realizado de Blumenau, nosso velho conhe.,

'nesta cidade dois espetáculos ru , cido pois acompanhamos sua

tebol ísttcos. Marcilio Dias e pai-I carreira esportiva quando defen.

me I ras, p i lo Torneio Carlos de SOl' dJ postal Tekgráflco, clube

Esportes amadores
REMO

As atividades remísttcas na ca,

pital catarinense acnamcse com ,

plr-tamenre parakzadas, A regata
de estreantes que estava marca.,

da para o dia 20 do corrente não

ma;s sorá realizada,
do d.esinterêsse dos

em virtude

clubes 10-

cais. Teremos regata em Floria_

nóllolis, sómente em junho próxi_

mo, com a ef'etuf\ção da prova

Marinha Nacional entre gaúchos
x catnrtnenses,

x x x

conselho técnicoResolveu o

de remo da CBD designar o con ,

junto de quatro com do Rio

Gmnde do Sul para "dobrar" no

páreo ele quatro sem, no certa_

lI.en sulamel"tcano, Idelxando de

ladO o quatro sem cárioca

peão brasileiro, para aprovêitar 09

t'em�(.'( 1'€8 desta guarnição no oi_.

chfis e duas cariocas.

x x x

,NATAÇiÃO
Dia 10 de abril, JoinvUle será

palco do Campeonato Catarlnense
de ,Natação ., Saltos Ornamen_

t:1I�, patrocinado pela Federação

Aquática de Santa Cata.rlna.
certame promete revestir-se

brilho excepcional, esperando_he a

participação do Tenis Clube Bôa

Vista, Doze de Agosto, Bocaiuva

e Caravana do Ar. Dia 17 do mes_

mo mês, O certame de water_

palo será realizado ·em Florlanó

paUs.
x x x

VELA

Continua a Federação de Vela

Motor de Santa Catarina a

cumprir a risca o seu cale.ndário'••••••••••••••••
do ano de 1959, realizando os

cr.mpeonatos ,estaduais dos doLs

tipos de embarcações
em nossa Capital:

existentes

"sharple" 6-

"llghtning". No ultimo domingo,

quatro regatas foram realizadas,

duas na baia norte e duas

barco Pioneiro, demonstrou,' mais
uma vez. que não tem competidor
em Florianópolis. No próximo do_

mingo, não haverá regatas ofi_

ciais, devendo os campeon�tos se_

rem reiniciadas no dia 20 do cor_

rente mês.

"Flasches" da agradável que duroureunião

•••••••••••••••••••••••••••••••a•••

No clíché acima vemos um "flashe" dos estudantes que
estiveram presentes à reunião da F.C.D.U., por-ocasião da
visita do Vice-Presidente da C.B.D.U., sr. Plínio Baldanza,

é o representante da imprensa
Na noite de quarta-feira, a praxe, quando o dr. Aldo B.

reportagem esteve a convite, da Silva saudou o visitante,
na séde da Federação Catari- o mesmo 'acontecendo com

nense de Desportos Universi- o sr. Ney W. Hubner, tomou
táríos, a fim de relatar para a paalvra o sr. Plínio Bal-2,o Capitão, Rossaío Evangelista.
os prezados desportistas, o� danza, que discorreu sôbre
principais detalhes que ro- os principais pontos da rea

ram abordados naquela reu- lização dos 15.os Jógos UniA equipe de assocíados, é com.,

níão, quando além dos se- versitários a se realizarem
nhores dr. Aldo Belarmino em N i t e r ó i. AcrescentouOrion Cardos, Aroldo pessi Hum_ '

, '. da Silva, Presidente da áquele destacado membro di-berto Mazzola, Rosato Evang.elis- t

I F.C.D.U., Ney Walmor Hube- retor da C . .B.D.U. as provita, Malro Mazzolla, Ertco Stratz
ner, Diretor de Vela, Evange- dências que estão sendo to-
lo Diamantaras, Tesoureirc madas pela Entidade máxí
Geral, José Zommer Sobri- ma dos desportos uníversí
nho, Dr. dó Dep, Técnico, tários no sentido de apresen
Bóris Moreira da Silva, I.c tar uma organização supe
Vice Presidente, Aldo Barba- ríor as que até aqui vinhamdenuto ·e Tomaz Caml11i, Iícen., .

htO,.2.0 Vice Presidente, Djal- se realizando. CoI emçs en-

ma Flaviano Vieira, Secreta- tão alguns dados desta pa
No treinamento inicial da pre- rio, Nilton Verissimo Ribeiro, lestra que iremos relatar .. No

2.0 Tesoureiro e Nazarenc tocante a parte técnica ex

Nappi, Diretor do Voleibol plicou que sua entidade,varzeano, sença de 8 titulares, já que, co , todos membros da Federação conseguiu junto ao Ministromais precisa do apôío dos des., mo dissemos acima, 5 estãO Iícen , Catarinense de Desportos da Educação, o abono de tal-portistaas de nossa capital, eis .

d d icla os e o s não consegy�ral;Xl U.niv,e.,rsitários. �steve pre- tas dos atlétas que participa-que surgem fatos que realmente compa_recer paI' °stal'em efetunndo ' 4

1" B ld (C t 7 ')
� � S'ent"e""(j' sr. P lnlO a anza, on. na .a Pav.

desagradam, pOis cooperam deci- seus serviços profissionais. Vice-Presidente da Confede-sivamente para o abandono total Os resultados obtidos assim fo_
do futebol

Placard Esportivo do Estado

Escreveu: LOMAGOS
A ATIVIDADE OSrenovar seu contrato com o clube Floresta, integrante da primeira V?LTAM

piriquito, por mais uma tempora., divisão da L.B.F. e o Ollmpico. BIG-BOYS

da. D�sta fórma o clube ai"i Depois d.� uma luta em que o Quarta_fera, ativi-

sente temporada foi realizado um

i�divld'Ual, que contou com a pre ,

suas fieiras, de seus bons jogado- situações, o cotejo terminou com férias d� verão, a equipe botonís.,

res. o placar acusando o placard de ta dos Blg-Boys, pertencente ao

Departamento Balneário do Clube

verde garante a permanencÍa :,m

Tesoureiro, Orion Cardoso

Secretário, Hélio L, Mever
voltaram à

Olimpica foi sempre senhor das dade, após prolongados 3 meses de posta pelos atlétaas Hélio Lange,

T O' P I ( O S Sua atual diretoria

parece que a diretoria do

cru-I
A pescada Dourada que foi ar.,

zeiro de Pôrto Alegre está brtn , poada na ilha da ponta da Bota
cando com a do paula Ramos no pesou 16.400 quilos enquanto que

caso do arqueiro Gainéte �in_1 o r.ecord anteriormente conquísta.,
guem desconhece que o cl�be es-I do por mergulhadores do Est. do

I Rio, pesava 8.050 quilos. Note-setrelado mostroucse Interessado
que o sr Hugo de Souza é de,

pelo guarda valas da seleção ca, '

tarinense. Mas também desconhe-
tentar de outro titulo, ou seja

cem, ou pela menos, grande' parte pil'auna, com 40.500 quilos. Nesta

Doze de Agosto.DO D I A Junior, Giácomo Mazzolla, Carlos
assim está Brognoli, Jorge Amim, além de

Esperidlão ,A1mlm, licenciado' por
Amaral motivos particulares, e Hartwih

Beck, Helio L. Meyer, João Car_

formada:

1.° capitão, Hélio

Lange

Para que não fique
no esauecimenlo

cíado por doença.

Quando o futebol

fisgaI

MANTIDO

O zagueiro Haroldo que atuou

dos di.lspJrtistas locais, que a oportuntdade, apresentamos ao

destacado mergulhador, os nossos
equipe Gaucha, respondendo a um

Dgici� do clube tricolor que an_
parabéns embora com atraso.

teriormente havia fixado o ates_
cam_

tado liberatório de Gainéte em

�ropôs.é'l carioca. Desta maneira., o remo oferecendo ao arqueiro a soma

')lrasilelro estárá representado em
Irrisória de Cr$ 5.000,00. Não r,es_

Melllla, por cinco guarnições gaú-

baia sul. Naa duas provas de IIght

ning o barco Astral, timoneado
,

,

por Luiz Faria deu provas ine_

quívocas de que será o campeão •

do Estado, enquanto que n08

sharples também Walmor Soares
•••••••••••••••.,.o campeão brasilellro,· no seu

x .x x

Desde que assumiu acomodaria

d? Veleiros da Ilha, o Eh.nheiro
dr. otto Entres· tem demonstrado

grande força de vontade em fazer

do clube da prainha um orgulho

para os seus associados e mesmo

para a capital catarinense. No do_

mingo passado, a nossa reportagem
teve oportunidade de v:er de perto
as r,eformas porque está passan ..

do o Veleiros da Ilha, especialmen_ Mo"I" v.t. cio Pát,llI, 331 . Pó,to "I....'
te a secretária do Clu�e, que está I:. filiaI, Voluntõ,lo." 170 ,P.I.t.. �
ooncWgnamenlte �nstalapa para ü � � •
oonfôrto dos seus dirlgen�.I!]3,

Cr$ 100.000.00 contra

ta dúvida que foi uma brlncaàei_

ta mau gôsto.
x x x

O Cap. Hugo H. de Souza vem

de bater o record brasileiro da

pescada Amarela, na tard�, de
quarta feira última, qur.ndo num

feliz mergulho, conseguiu
o a grande peixe, conquistando pam

Santa Catarina a marca record

para ésta espécie.

de

ODRES NA� [DSTA�

..

Para combRler 'ràpidsmente dare.
:las costas, dores reu1·naticas, levan�
tadas noturnas, nervosismo, pés in·
-mados, tonteiras, dores ele caheça,
feSfriados e perda ele enel'gü: c"",.�::\·
dos por Ilisturbios dos rins e "" ">e·
xlga, adquira CYSTEX na sua \,e."
mãcia, ainda ·hoje. r:YSTEX tem a',;·
xUiado milhões de pessoas h' male
ele 30 anos. Nossa garantia é • "'.,.
maior protecãr>

na

Moderno
robusto

eficiente
l

• motor .
diese I de

4 cilindros. 42,5 BHP

• 5 velocidades' ',-
• partida elétrica

• com cabina e

tomada de fôrça
• tipo de esteiras
revolucionário
sem elos i! bucha..

DistribUIdores:
- ,

C: TORRES S.A.

- - -- - _-_

.
�

-_- - - --

Esteve em nossa capital o vice

presidente da Confederação Bra_ �Ori[IASpraticado com sacrl_ mm consign�dos, em 10 bolas:
fício e com amôr a. camiseta.

ração Brasileira de Desportos
Universitários, que veio até
Florianópolis, esclarecer e ul
timar detalhes para a ida da

representação catarinense às

O.limpíadas de' Niteroi, Rio
de Janeiro. Naquela ocasião,
depois das manifestações de

DOMINGO SEM FUTEBOL

Em vista de não ter a dir,etoria

do Tamandaré concordado com a

antecipação de seu jógo, c6m o·

Atlético, pela segunda rodada do

sileira de Desportos Universitários Lange, 8�; pessi, 85; Erlco, -84;
sr. plinio Baldanza que veio tra� Há meses atrás, alguns des� \ Cardoso 78; Giacomo 76; RosaLe
tar d� ultimar negociações para a pcrtista� naturalmente com boa 74; Brogn0111 69 e Jorge AmiIIl 65
participação de Santa Catarina fé, organlza.ram um torneio var_ Em 5 bolas, Lange e Erico fo
nos Jógo.� Universitários a serem cujos jogoszeano disputados ram os maiorais, consignando, ca_

(Cont. na 7.a páv.)
Niterol. num sábado e num domingo no

campo do Abrigo de Menor,es te-
,

ve a mais bela acolhida por parte
dos quartoze clubes disputantes, i

re",lizados em maio. �m

participamos da reunião, como

convidados

Imprensa.

e representante da

Ficamos devéras im_

pressionados' com a facllldade de dos muitos de nossa Ilha, Teve o

Elxpressão, a autoridade com que citaào torneio o nome "Tornei.o
plinio, discorreu sôbre o assunto Varzeano Diário da 'Manhã" ,e

A precisão nas respostas quando tinho como principal organizador, I

pelo campeonato est�dual te_j jal as esquadras do Marclllo Dias
de hoje as se_ e do palmeiras de 'Blumenau en_

I quanto que em Blumenau, joga.
Independente rã,o Vasto Verde e PaLsandú

I campe.ão por antecipação. .'
Car_ .x x x

I Uma pal·tlda amistosa será tra

Luz x
I vada, em Hajai tenc(o como pro_

remos na tarde

guintes partldae:

regional

teremos

para hoje; a ·;tarde, não

futebol na capital do

Em Curitibanos: Estado, o que é de se laII):entar.
éra solicitado, foi outro aspécto o. desportista Lauro Soncini, da x paula. Ramos
agradável da reunião. Notou_se equipe esportiva· da Rádio Diário I Em JoinvUle: América x.

SEGUIU O PAULA RAMOS

Seguiu ontem par)1, Curitibano�

a delegação do paula Ramos que

estará Intervindo no certame ,es.·

tadual, enfrentando a representa_
ção do Indepe_ndente. Os praianoe

permanecel'am a noite passada em

Lages, devendo prosseguirem via_

jem na ma.nhã de hoje.

perfeitamente que o vice presiden
te da C.B.D.U está totalmente a

da Manhã. O ,tornelO1 desenvolveu_ I los R,enaux
Ise ·em duas chaves, delas saindo Em Tubarão: Hercilio

v2.ncedores o H�racan E. C, e Caxias
P. O. E., ambos de nossa capi_ I Em Cricluma: Comercial x

I tagonistas as equipes do Olímpico
Atlé

I
e do Cimenport. como parte do

dade de apresentar a mais perfei_ tal. ,Até aí tudo bem! Para de_. tico Operário.

I
pagamento do passe do arqueiro

ta organização até hoje veriflca- cidir o torneio estas duas eqUipes I
x x x Berna.rdo .que assinou com o

da em jógos desta natureza. A teriam de disputa.r a partida d,e- i pela penúlti�a 'rodada do Tor_ Olimpico, conforme noticiamos.
os cislva, Esta. Só foi realizada mUito; neio Carlos de paula Seára, es-l Outros' cotejos serãO travados,membros diretores da F.C.D.U e tempo depoIs � mesmo assim de_\ tarão jogando na cidade de Ita- mas sem grande repercusão.

a reportagem foi devéras brllhan_ vida a Insistência dos diretores -_._

dos dois clubes. O Huracan sa_ I B '"d R d B "I
I

dgrau_se campeão, I
a I o o ecor rasl elro a

sa:a:é: :u�:::n:::e:rejsá d:e �::� I Pescada Amarela :��:v:e ::�::: f:::.a,�:::;:o,o :a��
do torneio não mais s� pronuncia-li Foi batido no último quarta. tores com ilustrações, ésta notável o cotejo desta tarde. Assim sendo
ram a respeito das taças e me_ feira em nossa ilha, na ponta do façanh81 do pesportista catarien_ o paula Ramos deverá jogar com:

dalhas a que fizeram jús as duas Bota, o record brasileiro da Pes- façanha do desportista catarien_ Laibenzti; Marréco, Haroldo e

equipes por terem s� sagrado cam_ cada AmarElla, pelo' mérgulhador se que desta fórma se consagra Manoel; Zllton e Nélinho; Hélio.

par dos m:Jvimentos que se. pro_
cessam em Niteroi com a finalL

, ,

palestra do sr. Plin!o' com HAROLDO DEVERA' SER

te, clara e positiva, Nada deixou na posição de zagueiro 'central, no

equipe 90 paula Ramos na par_
'que suscitasse dúvidas, Um des_

1l0rtlsta que sabe o que dizer e

como dizer, o movimento e a Qr_

ganlzação dos 15.0 Jógos Brasilei_
ros Universltári.os. Grande pales_
tra!

x x x

Quinta feira, apresentamos ,Q peão·e vice, respectivamente. Tais. flo�ianópolÍtano Hugo S, de SOU_ pela segunda vêz como detentor Sombra, Oscar, Valéria e Zac]cl.
'comentário O Angustioso proble- ,organizadOljes deveriam lembrar_ ;;la. de outra marca. 'A pTimeira da IATE ARGENTINO EM FPOLIS
ma dos árbitros, baseado em dados se que os clubes varzeanoa lutam caça do pirauna com 40.500 qui- Encontra-se nesta capital o iate
que colhemos sôbr.e a .opinlão dos c\)m dificuldades e Só visam o Na edição de teTça feira, esta": los o reoentemente com a pescada argentino GAUCHO, que se acha
diversos presidentes de clubes 'da fim desportivo. Os duzentos e remos detalhando para nossos lel- Dourada, com 16.400 quilos. atracado no trapitch/e, da Rito
capital e outras autoridades. pois cinquenta cruzeiros dados pa.ra a Maria. O iate portenho veio trl

pulado por quatro senhores e uma

senhora tendo passado recente_

bem! Realmente alguns fatos,
possiveis de sanarem o grave �ro_
blema de árbitros que Chegam a

repugnar os torcedores e afasta_

'los das praças de esportes tal o

nivel em que se encontram. pai.
bem!

O sr. Erp.ani Silva foi o pri_

Inscrição no torneio, foram obti.

dos com' suor e dificuldades. Os Bolão - Torneio Amizade
clubes inscritos, empenharam_se Em Homenagem a diretoria d� I 2.0 lugar: prométe com 4 jógos, mente. por Pôrto ,Alegre.
com vigor para receberem, em caso A.A. Barriga Verde, foi disputado 3 vitórias 1 empate, 7 p.g. e 1 PORQUE GAINE'TE NÃO
d·e vitória final, as taças e me_ o torneio Amizade, que chegou 81 p. e 2,344' páus, Extran,hando a falta de Galné-
dalhas prometidas. Acreditamos seu término dentro da maior 01'_ 3.0 lugar: Derrotados 4 jógos, te, no conjunto pa.ula.ino que deu
que os organizadores do Torneio dem, num 'aMente de camarada. 1 vitória, 2 denotas, 1 empate 3 combate ao Bocaiuva, a r.eporta.
\'8rzeano Diário da Manhã e es_. gem .absoluta, merecendo porisso p.g. e 5 p, e 2.208 páus. gem focalisou o· treinador da

meiro a nos procurar para fazei' pécialmente o sr. Lauro' Sonclni os nossos elogios. os seus ideall- "'�' equipe sr. Hélio Rosa que expU_
algumas r·essalvas. Aconte�e porém ôaberão compreender os di�eitos zadores e participantes. A última ClaSSificação individual: 1.0 cou a não inclusão do destacado
que não demos ouvido uma vêz dos dois clubes que chegaram até rodada do torneio reuniu as Eurico com 650 pontos. 2.0) .Arl a.rqueiro em sua ,equipe. Disse Hé
que nem entendeu o que escreve_ (j, final � tudo farão paEa não. equipes do Cacaréco e Chavéco, com 641, 3.0) Erico com 627, 4.0) Uo que Gainéte está em negocia_
mos. pois pelo meno�, não soube desapontá_los pois sabem perfeL cabendo. a vitória ao Cacaréco, Didi com 623 5.0) Aldo com ções com O Cruzeiro, razão por_
interpretar. Também o árbitro tamente que ,estes dois clubés, por 2 x O e Balança x Derrotado, 620, 6.0) BraüUo com 607, 7.0) que resolveu lançar Laibnitz que

'Gerson Demaria, não gostou de como o resto inscreveram_se no, saindo vencedor o Balança por 2 Dôa com 596 e 8.0) Môa com 588, recentemel?-te renovou contrato

,
termos dito q\le fala d�mais, torneio acred;tand� de sã cons_1 x O. A seleção da semana flCOtl pontos. Tendo sido êste torneio

I
com o clube não tendo problema,

I quando atua. A .verdade porém é cii>ncia em suas palavras. assim constltuida: Aurico Alfre_ disputado por vitória e não por portanto. Enquanto a situação d·e
.

\
que flcou comprovado o qu.e aflr_ Fica pois o apêlo .para que o:'

j
do ,Didi e Ar!. Eis o I:esultado paus derrubados, flcou marcado Ga.inéte perdura.r, manterei Lal-

mamos pois S.S. nos garantiu que organizadores do Torneio se

pron_!
fnal do certame: para sábado (ontem) a decisã,o benitz no arco. O contrato de

doravante Irá mudar. Aplausos ao tifiquem a resolver a situação de 1.�,,)u_gar: Balança com 4 jo_ do mesmo. com o encontro de Gainéte terminará em julho fI_
Gerson Demal'ia, mas

.. , que mu- Imediato para o bem único do e�, go: 3 vito.l· s, 1 empate, 7 p,g'. e

I
quartetos entre Balança x pro_ nalisou o treinador do Paula' Ra-

de pá)'a melhor. porte varz.eano. 1-�.472 PáÜ��
\

"

,mete' qu.e terminaram empatados, llÍos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ULTRA-FlEXíVEl
ULTRA-CONFORTÁVEL
ULTRA-ECONÔMICO

"* Armação com fecho Flex-o-Loc
* Estofamento ultra-mocio
* Faixo lateral com 4 alças e 4 ventiladores
* Molas helicoidais em tôda a volto' do armação
* Molas eletrônicamente temperados
* Revestimento com listas de múltiplos

tonalidades. no côr rosa ou azul

NUNCA UM
COLCHÃO DE MOLAS
FOI IDEALIZADO PARA
UM NÚMERO TÃO GRANDE
DE COMPRADORES!

ANOS DE
GARANTIA

Vá hoje mesmo buscar o seu DIVINO ULTRAFLEX no seu Revendedor Prebel-

Estamos iniciando uma nova seção
em "O Estado":

Nosso desejo é divulgar, sugerir,
apresentar exemplos de campanhas de
publicidade vitoriosas em outros cen

tros, esclarecer o valor da propaganda e

de promoção de vendas' na atualidade
comercial, apresentando sugestões que
possam ser aplicadas pelos nossos co

merciantes, industriais, lojistas e, des
tacar as bôas iniciativas que forem to
madas nêstes setôres. Esperamos su

gestões; colaborações, pois nosso intento
é fazer uma seção útil ao maior número
possível de interessados. Os empreendi
mentos progressistas, que visem o bem
estar da coletividade e seu progresso,
também terão nossa atenção.

Aos interessados em pUblicidade re
comendamos o recente livro "Elemen
tos de Propaganda" de Caio Domin
gues, editado' pela çrátie« "P.N.''', que
publica a reuista do, mesmo nome.

---
...
---

Grande é a importância da embala
gem, principalmente na vend� dos ar

tigos de consumo popular. UltImamen�e
as indústrias vem procurando aperfeí
coá-las, tornando-as mais atraentes pe
Io uso de côres sugestivas, mas fáceis de
serem desfeitas, e, ainda, idealizando

.

um uso para estas embalagens depois
de consumido o conteúdo. A Fábrica de
Chocolates "Saturno", de Blnmenau,
lancou interessante acondicionamento
para caramelos: um baldínho de' metal,
próprio para ser usado nos folguedos.
infantis.

:,�

Sinônimo de Qualidade,
Elegância e (onfôFto

RUA TRAJANO, 7 e 33 .. -+ FLORIANÓPOLl..o

.publicidade &. progresso

tôda compra de combustíveis ou servi
ços (lubrificacão lavagem etc.), supe
rior a Cr$ 200,00, 'recebia um cartão nu
merado que concorreria ao sorteio de
um .refrigerador.

Para Florianópolis tornar-se a ca

pital sul-brasileira do turismo preci
sava, dentre outras eoisas, de mais ho
téis: A inauguração do Querência Pá
lace Hotel e Hotel Royal, veio atender
esta necessidade e agora o turista pode
demandar a nossa bela ilha, estando

� certo de encontrar acomodações, mes
mo nas épocas mais concorridas.

Uma grata surprêsa: conhecemos
em Tubarão a firma "Germano Kuer
ten S/A" que além das suas lojas de
utilidades domésticas, mantem fabrica
ção de utensílios I e vitrines pata bares
e móveis cromados. Excelente qualida
de, perfeito acabamento, igual aos
melhores de São Paulo.

o advento do transistor, veio au
mentar e dinamizar o valór do rádio co
mo veículo publicitário. Agora já se fa
la em TV com transistor, estando a

grande novJdade em fase experimental,
na Inglaterra.

•

ger, que vive nos Estados

Unidos. Ele oferece no seu

lívro um inquérito muito

pormenorizado sôbre os nu
liberdade; peço desculpas.e merosos compositores e mú-
apresento o,s meus agradec�- sicos da família Bach, que
mentos". De um desconheci-

viveram antes de J. Sebas
do êle tinha sido avisado pe- tian Bach, entra outros:
lo telefone o lugar exato, on-

r Johann Christoph BllIch (1642
de o a�t?�ÓVel se acha. Ho-

-1703), e Míchael Bach (1648
mem seno:

-1694). O livro é ínteressan-

I te e a sua última parte: "Ul-

A família de' Bach. Uma: tãmaa grandes realizações e

descrição pormenorizada aca decadência" é dedicada aos

ba de ser publicada sôbre a seus filhos e nétos, aos efei

família do grande composí- tos dos seus grandes traba

tor, em Munique, com o tí- lhos de música em Haydn.e
tulo: '''A família de músicos Mozart, assim como aos dois

de Bach, vida e atuação du-I
talentos de pin�or que. sur

rante três séculos". A obra giram na geraçao depois de

foi escrita por Karl Geirin- Johann S. Bach.

Por Walter Lange

A C O N T E C E UO preSid:��e 1:! Sociedade .'
Ide Proteção aos Transeun-

.

I t t· hpassageiros, quando êle

pro-j
em caminho para uma con- nunciar, A pa es ra ln a o

tes, Mr. H. P. Jones, foi atro-
seguinte titulo: "Coma devo

Pelado por um ônibus de curava atravessar uma rua, ferência que pretendia, pro atravessar uma rua, seguro,CSSSSSSSSSSSS'SSS$SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS%%SS%SSSS%S:S·'SSSS%%
apesar do crescente aumen-

to de movimento de veicu-

era um lindo "animal de pa
no". Mas como o lançamento
já estava feito, foi advertida

que deverra pagar o impôs
to, restando-lhe depois o re

curso para o tribunal de
deseje contas.guerras! Uma impressionan-

te estatística, recentemente
publicada na Alemanha, in
forma que quase 4 milhões
de pessoas recebem pensões
como vítimas' das últimas

I guerras. Esta estatística
,

apresenta o seguinte horrível

\' quadro: Aleijados: 129.000,Em contato, com o sr. Juares Gui-
marães da "São Paulo Alpargatas", fo- I com uma só perna; 42.000
mos informados do êxito do Concurso dom um só braço; 10.370 sem
promovido por esta organização entre

pernas, 882 sem braços; 113os motoristas compradores. de encera-

dos "Locomotiva" e que premiou o con- I amputadas das duas pernas
templado com 1 caminhão Ford 1960. : e de um braço; 28 sem per-
N(> ano passado 1 dos prêmios deste I

nas e bracos; 946' sem as
. ..
--- certame, refrigerador, se não nos en- : duas mãos". Ao lado de 1.469Merece referência a promocão inti- ganamos, foi sorteado um motorista de

tulada "Carnaval na Ilha" destinando- Blumenau. cégos da primeira guerra
se a divulgar e premiar as músicas car- � ...

--- mundial, mais 5.107 da se-
navalescas dos compositores floriano- O Consórcio de Desenvolvimento gunda guerra. O número de
politanos. A iniciativajoi da Rádio Diâ- Económico S/A. - Banqueiros de in-

portadores de aparêlhos ério da Manhã e contou com o decidido »estimentos, organização Catarinense,
apóio do Prefeito Osvaldo Machado. sediada em nossa Capital, lancoú à de 47.473. Viúvos e viúvas que

...
'

.

venda, ações da TV-Colortuio, que tun- : percebem pensões de guerra
Em Joinville, ci�t'eí-minado pôsto de; cionará na cidade partuuiense tie 1: sã� j:lm,nínpem, de 1.169

gasolina idealizou o seguinte concurso: Lond1"iná..' " , " lhões4SiiiiS$iSS,itSíIí.S·Si''''�i ..$i'$s*$"� ::.."t�::r...�1:,.1;�t����
., .�.

,
f �!'

'
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los".

Um visitante no atelier de

um jovem pintor, observando
um quadro, lhe diz: "O qua
dro desta jovem é muito bo

nito, mas ela tem ares de bô

ba, não acha?". "Com licen

ça, responde o pintor, 'êste
retrato é de minha irmã" O

visitante se aproxima mais e

responde com tôda franquê
sa: "E' evidente, eu poderia
ter notado isto logo".

Misteriosos roubos deram
muita dôr de cabeça à en

carregada da venda de bi
lhetes de passagens da es

tação da Estrada de Ferro

Osaka, até que ela conse-·

guiu descobrir o "ladrão".
Era um pequeno camondon

go que carregava as notas
de dinheiro, para com elas

preparar um ninho quenti
nho para os seus filhotes.

Na China existe o extrava
gante costume das madri
nhas de um casamento de
verem ser feias. Desta for
ma a noiva, mesmo não sen

do uma beleza, devera pare
cer mais graciosa e bela. M\>
ças feias são procuradas e

escolhidas a dedo. Até bons

SONRISAL tem maior velocidade de ação

é O único que contém
um poderoso
analgésico

Na cidade de Sabac, no Sul
da Eslavónia, um fiscal da

prefeitura, passando pela
casa de uma moradora, viu

sentado na janela um l'indo

cão. Lembrou-se que a dona

não estava pagando impôsto
pelo dito animal. Imediata

mente ela recebeu aviso nêste
sentido. Ela compareceu na

respectiva repartição acom-,
panhada do cachorro, que

DOR DE CABEÇA?

honorários são oferecidos.

Mais rápido
Mais eficaz

Mais efervescente

-

ativado por
Ainda há quem

( dois)
antiácidos

Cesare Ossola, negociante
em Milão, encontrou em de

terminado lugar o seu auto

móvel roubado. Dentro do

mesmo encontrou uma dúzia

de tabletes de chocolates e o I
seguinte bilhete: "Quis pa,s-Isal' as minhas férias com o

seu carro, 'porque achei que
era mais bonito. Tomei esta

Sorrio feliz
com a alegre
efervescência

de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.sua casa

é Você ...
Vista-a col11y
bom-gõstc/
escolhendo

TAPETES

BANDEIRA
iÜ;ÊIRi';íi

{,) À venda nas boas casas

especializadas

- há mais
de 40 anos

II marca tradicional
do-melhor tapête !

Representante em Blumenau
WALTER PROBST

Rua 7 de Setembro' n.o 1540 apto. 1

..

Aqui estamos, le'Trores de
"O Estado", reiniciando a Jpublicação de "Discos Po
pulares". Nesta seccão a

presentamos, seman�l�en
te as principais notícias do
mundo fonográfico inter
nacional, contando com a

valiosa colaboração, entre
outras, das gravadoras RCA
VICTOR, RGE, MUSIDISC,
COPACABANA e CONTI
NENTAL, das quais temos
recebido bem feitos bole
tins informativos.
Atendendo a solicitações

que nos foram feitas, pu
blicaremos tôdas as sema
nas a letra dos grandes su

cessos musicais da atuali
dade bem como, a relacão
dos discos maís procurados'
em nossa metrópole, aliás,
como o fazíamos anterior
mente.
Certos' de continuar me

recendo sua valiosa atenção,
leitor amigo, vamos às no
tas discOgTáficás da serna-

"'vibrando cantando em

ondas sucessivas, Ultrapas
sando em muito tudo aqui
lo que se possa imaginar
em matéria de gravação
musica!".

§ - ME DÁ UM DINHEI
RO AÍ, grande sucesso do
carnaval passado e uma

criação do ator de TV Moa-
/

cyr Franco, foi lançado em
ritmo de tango pela Cf:LAN
'TECLER numa gravação
do solista de harpa Luis /

Bordón

na.

§ -:- Já lançado pela RCA
VICTOR mais um novo 78
rotações de Neil Sedaka, fa
dado a figurar nas paradas
de sucessos. Trata-se de
ALL I NEED IS YOU, tendo
na outra face I BELONG
TO YOU. O criador de OH! ICAROL, sucesso absoluto em

todo o país, é um dos sre
cordístas de vendagem' da
etíquêta do Nipper. /

§ - A MUSIDISC, que
está representando no Bra
sil a gravadora, MGM, Ian-:
çou três ótimos Lps. de 12
polegadas. O primeiro inti
tula-se CONNIE FRANCIS
CANTA OS SUCESSOS pOS
MILHõES, do qual desta
camos as melodias WHO'S
SORRY NOW, STUPID
CUPID e MY HAPPINESS.
A segunda gravação rea

presenta ao nosso públíco
o famoso pistonista HAR
RY JAMES AND HIS NEW
SWINGIN' BAND execu

tando melodias populares
norte americanas. Fmal
mente, o terceiro Lp. BIL
LY MURE'S SUPERSONIC

---
... ---

LPS. M A I S V E N D I b O S
1) Seleção de Sucessos - COLUMBIA
2) ...E' as operetas voltaram - COPACABANA
3) Músicas de filmes (Mantovani) - LONDON
4) Seleção de sucessos (N. Gonçalves) - RICA Victor

Valsas Vienenses (Jo Basile) - Audlo Fidelity.5)

�ono leve faz Depoi Nacional
\

Florianópolis, Domingo, 13 de Março de 1960

Irmandade Nossa Senhora da (oncei..
cão
•

Sessão Solene - (onvile
Em nome do Sr. Provedor tenho a honra de convidar

.aos Srs. Irmãos e Irmãs desta Irmandade, para assistirem
a Sessão 'Solene a realizar-se no dia 13, domingo próximo,
às 19,30 horas. no Consistório da Irmandãde.

Assunto: ""-

I - Leitura do relatório referente ao biênio .de 1958
a 1960.

2 - Posse da nova Diretoria.
Consistório da Irmandade em

março de 1960.
Florianópolis, 10

RAUL TITO DA SILVA - 1.0 Secretário,
CSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS1

Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

RECEBIMENTO DE ANUIDADES
Previno aos Irmãos que do dia 7 a 31 do corrente mês e

ano estarei com o Irmão Tesoureiro na Secretaria desta

Irmandade e no dia 3 de abril na Sacristia da Catedral das
9 às 12 horas para o recebimento de anuidades.

� Consistório, 7 de março de 1960.

! José Tolentino de Souza - Secretário.

BRASILuESTADO'S
.

de Florianópolis
EDilAL DE MATRICULA

Instituto Unidos

AULAS DE INGLÊ:S
A direção do IBEU comunica que se acham abertas' as

matrículas para o Curso de Inglês. As aulas terão início
dia 7 de março próximo.

Aulas diurnas e noturnas.
Cursos especíaís para crianças.
Informações diàriamente na secretaria
Rua Felipe Sc'hmidt.
Edifício ZAHIA, 6.0 andar.

FOl)e 23,90.

do Instituto.

AT'EN'CÃO
, - .

Proprietários de Automóveis, se o seu carro não fun

ciona como deve ser, não perca o seu tempo tão valioso,
procure imediatamente conhecer ZADARIO WILLINGTON

que lhe colocará as medidas exatas com a máxima preci
são nas partículas principais do motor, obtendo os melho

res resultados.

Garagem "SANTA CATARINA" e Pôsto de Serviço "ESSO"

Praça General Osório. Proprietário: Oacyr Bilck.

i'

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lote-s
a longo prazo sem, juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.

, Vendas: Edifício
Fone 2391.

Montepio 3.0 andar - Sala 305.

Vende-se uma'propriedade com 2 casas
Medindo 140 m. de frente por 600 de fundos, na Praia

de Fóra "Oanasvleiras". Tratar com Joaquim Maria da
Cunha no mesmo local.

f�·
-

�

ACORDEON
,VENDE-SE

tEIA. EM NOSSA NOVA
EMBALAGEM COMO
SE PREPARA UM BOM

AFÉZITC

de

, 11
ZAANDAM, . Holanda, 11

(U.P.!.) - Kluas Bleekers,
um memoro holandês de
cinco aios, foi proclamado
heroi nacional. e tudo por
que o garoto tem um sono
muito leve. Klaus e sua fa
milia moram numa peque
na casa situada junto a um
dos diques que impedem
às 'águas do Mar do Norte
de se voltarem sôbre esta
cidade, de 20.000 habitan
tes, 'consbruída abaixo do
nível do mar.
Na terça-feira à noite,

Klaus acabava de adorme
cer, ou talvez estivesse ape
nas dormitando. Às 10 hs.,
porém. saltou da cama gri
tando: "'Mame, está cho
vendo?"
"Não, 'meti filho", respon
deu-lhe a mãe. "Por que
pergunta?"
"Sinto correr água, mui

ta agua", disse o menino.'
Klaus vestiu a roupa e

foi investigar. O que viu
foi uma pequena ruptura
no dique, pela qual se in
filtrava a água, muita

o NOYO Govêrno

, ..

NOVIDADES PARA A SOCIEDADE ...
Provàvelmente, terei bôas novidades para a sociedade

local. Aguardem, que na terça-feira, direi quais são ...

TERRENO TURISMO EM FLORIANÓPOLIS ...
Não se falou mais em turismo nesta Capital. "Santo

de casa não faz milagres".Vend=m_se lotes, em toteameutc

recentemente aprovado, a rua De

sembargador pedro Silva, próx\fll�
ao 'prédio n. 860, na praia do

Meio em Coqueiros. Tratar pelo
. telefone 3447 ou à rua Sa'1tos

Dumont n. 12 ap, 3.

PRAIAS ...

Felizmente, o tempo nos concedeu licença para irmos
à praia. As beldades, sentem-se felizes em poderem bron
zear a pele .

Quanto à "fidelidade ab
soluta à tradicão Atlânti
ca e européíave quanto à
política econômica "'fun
dada na liberdade de ini
ciativa privada ,e na inter
venção do Estado", podem
constituir pedras de toque
para eventual - apoio - e
necessário - dos socialis
tas da tendência "nen
.nísta'" com referência a
uma fórmula do centro
esquerdo.
Seja como fôr, 'atribui�se

ao sr. Segni a firme in
tenção de formar um gQ
vêrno e apresentá-lo às
Câmaras.

. E�' princípio, o sr. Seg
m nao se oporia à consti
tuição de um govêrno do
centro-esquerdo, apesar da
oposição que encontra no
próprio seio da Democra
cia Cristã, mas poderia
convencer os "oponentes"
salientando ser preferiveÍ
que seja êle o autor da
tentativa, a que outra per
sonalidade mais "marca
da" politicamente, e não é
impossível que venha a ser
ouvido, devido ao fato da
confiança de que goza
nos meios católicos.

Na semana p.p, parei na bela Ponte Hercílio Luz,
para ver o buraco, que ofer�cia um grande perigo para os,
veículos. Interessante que neste momento o Dep. Albino
Zeni Secretário de Baúde e Assístêncíal, também parou
para ver os pregos, que estavam de fora.

As obras estão para ser iniciadas. Estão demorando
muito. Será que vão esperar primeiro que aconteça um

a.cidente? Evitem!

IVONE DE CARLO, NÓ RIO

I
"'1d3- estrêla de Holiwood, deverá chegar hoje, no Rio

tle Janeiro, para o lançamento de "OS DEZ MANDAMEN

TOS", a última película produzida pelo célebre e desapa-

'I recido diretor Geéil B. de M��l�. -__
.

A EDUCA'ÇAO ...

A éducacâo é uma arte, e a arte não é não fazer nada;
tôda a arte está na escolha; e escolher é desviar. conceder
tôda a liberdade a uma menina, o mesmo é que tornar inú
til o encargo da mãe.

Segui Constituirá
ROMA, n (U. P.) - o

prímeíro dia de consultas,
do sr. Antônio Segni, pa
ra constituir o govêrno,
foi assinalado pela conver

sação que o presidente
designado teve com o sr,
Aldo Moro, secretárío-ge
ral da Democracia Cristã
e com os presidentes do�
grupos parlamentares dês
se partido, que é a base
de qualquer fórmula mi
nisterial.
Terminada essa conver

sação, o sr. Moro indicou
que o sr. Segni dará conta
do 'seu program., gover
namental quanto aos prin
cípios considerados funda
mentais pela direcão da
Democracia. Cristã:' Ora,
êsses principios podem
constituir outros tantos
limites à amplitude da
fórmula governamental.
Assim, "a intervencão

do Estado no setor
>

da
energia", que pode levar à
nacionalização, Le v a n t a
oposição dós liberais e
dos partidos da direita, o

que compromete as pos
sibilidades de s u c e s s o

quanto a uma fórmula de Igovêrno do centro-direito

§ - Segundo o Departa
mento de Divulgação da
CONTINENTAL, . são os se

guintes os Lps. mais ven
didos dessa marca: ELA
DISSE-ME ASSIM (Jame
Ião); NIGHT CLUB (Laura
Paiva); BOM MESMO �
Mtr . .. SICA (Renato de On
velraj ; AS MAIORAIS DO
ANO (Diversos); 12 RIT�
MOS BRASILEIROS (Or
questra Tabajara) e ESPE
RANDO POR VOC:Ê (Roger
Williams) .

§ - FESTA EM CASA é
o título do novo long
playing de ZACÇARIAS E
SUA ORQUESTRA para a

RCA, com músicas de gran
de sucesso. Dentre elas.
HINO AO AMÓR, A NOITE
DO MEU BEM; QUEM É, E
DAÍ, TU .HÁS DE PENSAR
EM MIM e MACK THE
RNIFE.

§ - Nossos parabéns à
fábrica RGE pelas excelen
tes capas dos Lps, A NOITE
DO lVliEU BEM (Elza Laran
jeira) e VIVA AS FÉRIAE',
(Eddie Pequenino, seus RQ
ckers e los Ili-Fi's). Além
de apresentarem ótimas in
terpretações dos que os

gravaram, cada qual em
seu gênero, a montagem das
capas é algo a ser imitado
por outras etíquêtas, prin
cipalmente a RCA que nos
seu mais recente suplemen
to (Lps. de Luiz Cláudio,
Miguel Aceves Mej ia e The
Selvis) demonstra estar
êsse aspecto dos discos me-

"

recendo maior atenção dos
responsáveis. Como diz o
Iv C··"

. Marca RICOMELLI, novo.
.on UIl,. a capa bem bo-

I
80 baixos. 2 Registros. Vêr eGUITARS é uma novidade mta valoriza o conteúdo". tratar nesta Redação com

para os discófílos: cinco Logo. . . i Ivo Ventura.
guitarras e três ritmistas

r-""'--M-A-D-E-r-R-A-s-P-A-R-A--'l�. CONSTRUCAoO SUCESSO DA SEMANA IRMÃOS BITEN(('IIJRT
"Q UEM É "

balada ( A I S B AD.' " Ó ' O N f I" e >
.

(Osmar Navarro - Oldemar Magalhães) .

ANTIGO DIO,"';,I'-" (>., ,_, (.... '

Quem é 11
-

Que lhe cobre de beijos

i A-u-I-a-r--------Satisfaz seus desejos � de InglêsE que muito lhe quer - quem é
! APRENDA INGLÊ:S RAPI-Quem é
IQue esforços não mede
DAMENTE NUMA TURMA

Quando você lhe pede I PEQUENA COM O PROFES-

I SOR MR. EDWARD GREENUma coisa qualquer I À RUA TIRADENTES, 36. _

Quem é
ATENDE DAS 9,00 ÀS 11,30Que de você tem ciúmes DIARIAMENTE E NAS 2.:t E

Quem é
B.a FEIRAS DAS 18,00 ÀS

Que l�e ouve os queixúmes. 19,30 HORAS.

água.
Os holandeses adoram a

lenda, de um menino, Hans
Brtnkers, que se viu num

caso semelhante e fechou Ia brecha de um dique sim
plesmente metendo o dedo.
No caso de Klaus, porém,
ainda que ele metesse o'

corpo todo nada resolveria.
O garoto, contudo fez algo
mais pratico: deu o alar
ma. Dentro de pouco tem
po trabalhadores, policiais
bombeiros e voluntários a-

.

cudíram ao local e· repara
ram a avaria, a tempo de
evitar uma catástrofe na

cional. De um extremo à
outro do país, as autorida
des, os cidadãos e os jor
nais aclamam agora Klaus
como outro dos herois da
secular luta da Holanda
contra o mar.

A PONTE ESTÁ EM "TIRA"

I
I!�.A�" H'?"" \--

---
"0
---

HDEPIIE
,o local é o mesmo, mas

o tipo de serviç� é novo!
AGORA com;' pessoal
treinado. especialmente na SHÊLL

Lubrificação
Lavagem
polimento
Baterias

_......IIÍIIt8I......iIIíIrI iiIiiiiI.. Concêrto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

às suas ordens das'" G 30 às 21 30. ,

HS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Vice-Presidente...
(Cont da 4.a Pág.) que as competições remísti- Universitários, pois deixou

rão das Olímpiadas, duran- cas serão realizadas na La- antever, claramente, que

te os dias 15 a 31 de maio. O gôa Rodrigo de Freitas, Aquela realização deverá ser

Ato foi solicitado à todos os No setôr masculino a a mais perfeita até aqui rea

Ministros e Repartições Su- C.B.D.U. fará disputar as se- lizada. Tudo, em seus míni

bordínadas Funcionários PÚ- guintes modalidades esporti- mos detalhes foi observado

blicos, Autárquicos e Milita- vas: Futebol, Bolão, Vela, e estudado com carinho, na

res, inclusive. Portanto, os Atletismo, Natação, Pólo da restando que suscitasse

elementos que participarãc Aquático, Tênis, Esgrima, qualquer dúvida. O sr. Plínio

dos Jógos Universitários de Remo, Xadrêz, Voleibol, Sal- Baldanza, ao encerrar seus

Niterói terão licença de suar tos Ornamentais e Tênis de, esclarecimentos, agradeceu

respectivas repartições a Mesa. Para o feminino: Vo- por nosso intermédio, a im

partir do dia 15 até o dia 31 leibol, Atletismo" Natação, prensa da capital, certo da
.

de maío. SôbJ..'e o caso das .Tênis Saltos Ornamentais e grandeza. e do êxito.dos.Lã.os

inscrições, a C.B.D.U. ba- Esgri{na. Quanto ao Departa- Jógos Brasileiros Uníversítá

seou-se na adotada na Itá- mento Médico, a Conf. Bras. rios, promovidos por sua En

lia, consequenteemnte, apre- de Desp. Universitários, de- tidade. A reunião teve início

sentando um estilo novo que verá ter a sua disposição três às 21,30, terminando às 23,00 -------------------------------------------------------,--------

ímpossíbílíta a frá ude que médicos para qualquer even- horas, transcorrendo sempre, �� "7

ínvarlàvelmente ue constata tualidade. Outras explica- dentro de um agradável am

por ocasião destes jógos, in- ções foram fornecidas, mos- biente. Nesta oportunidade

cluindo elementos não-uni- trando-se áquele represen- em que rgistramos alguns as

versitários, como disputantes tante da Confederação, es- pctos da reunião, queremos

das competições. Passou a tal' a par de todos os movi- agradecer as gentilezas e a'

seguir a explanação do caso mentos que se realizam em cordialidade de que fomos

das fixas de registro de atle- Niterói, respondendo com alvos, por parte dos membro"

tas, bem como, às fôlhas co- precísão e clareza, pontos de- diretores da F.C.D.U. e a

letivas. Explicou como deverá terminados, solicitados pelos atenção que nos dispensou o

ser efetivado o transporte da diretores da F.C.D.U .. A re- sr. Plinio Baldança, Vice

delegação catarínense e hos- portagem, ficou devéras ím- Presidente da Confederação

pedagem. Sôbre a alimenta- pressionada com a autorida- Brasileira de Desportos Urii-«

cão, afirmou que será bem �e, q�e discor�eu sôbre � r.ea-,
versitários.

superior a qUe foi servida em

I
hzaçao dos Jogos Brasllelros M. :8.

Minas Gerais, por ocasião
destes mesmos [ógíos. O Go-

d d t
�" .!>,p�,;<!, .

verna 01' o Es ado do Rio,
vem tomando tôdas as pro-

(Cont da 4.a Pág.) No encerramento dos reste ,

.

vidências nêste sentido, ten-
da um, 45 pontos, ou seja, o má- [os, que assinalaram, de forma de ,

do mesmo abérto um crédito
xímo,

de 4 milhões, especialmente
O Ul'SO da noitada, foi Jorge des foram entregues diversas me ,

para êste fim. Amlm que assinalou o menor __lílDt.-li:ri

SO' DORME MAL QUEM QUE'R
Hoje em dia anda a indústria de braços dados com a

ciência. Para poder apresentar um produto perfeito, es

pecia,lmente quando se destina ao bem estar e ao confôr

to do corpo humano, a indústria apela para o concurso

dos métodos científicos mais apurados.
Dessa cooperação surgem no mercado consumidor os

produtos dotados das mais altas características de conrõr

to e bem estar. Assim os colchões Divino, possuidores de

todos os requisitos para proporcionarem noites tranquilas,
noites gostosas, noites repousantes.

Anualmente são êstes famosos colchões lançados a

venda no mês de março.. em condições popularíssimas.
Condições que possibilitam a sua aquisição. Haja visto que

só existe uma entradazinha simbólica, representada na in

,lignificância de Cr$ 30.00. O restante é pago em suaves

mensalidades.
E' mais um concurso valioso dos Estabelecimentos "A

Modelar" ao confôrto e bem estar da nossa população.

MISSA DE 1 A N O
Viúva Lídia Maria Bonetti e família convidam aos pa

rentes e pessoas de suas relações, para a Missa de 1 ano,

que mandarão rezar por alma de seu sempre lembrado AN

TONIO MARIO BONETTI, no dia 14, segunda-feira, às 7

horas, na Catedral Metropolitana, no Altar do Sagrado Co

ração de Jesus.

A todos que comparecerem a êste ato de fé cristã, an
tecipam agradecimentos.

"iiIit i

Academia de Comercio .de Sanla
Calarina

(URSO DE ADMISSÃtl
aos cursos Comercial Básico e Ginasial

MATRíCULA: Até o dia 30 de março, no horário das 17,00
hs., às 21,00 hs., exceto aos sábados.

INíCIO DAS AULAS: dia 2 de abril, às 8,00 horas.

ponto em 5 bolas, apenas 26 pon ,

tos.

A seguir, foi realizada adis

puta de duplas, que assinalo", o

seguinte resultado final:

Na parte técnica, afirmou
o alto mentor guanabarino
que a Confederação contra

tará três árbitros do Rio e

três de São Paulo, da pri
meira divisão, para apitarem
todos os cotejos de futebol

que forem programados, dis

slpando assim, o grave pro
blema que sempre perturbou
os organizadores destas COITL

petições, com alegações ds

agremiações, que os JUIzes
vão para campo no intuito

de prejudicá-los. As delega
ções de remo ficarão hospe
daads nas sédes náuticas dos

clubes, principalmente Vas

co da Gama e Flamengo, pos
sibilitando assim um treina-

Bela Edição Calarinense:
"0 vigia e acidade"

,,�

.

Faculdade de Ser,ico Social de
•

Sanla Calarina
CONVITE

A Diretoria da Fa,culdade de Serviço Social de Santa

Catarina, convida os senhores protessôres e alunos desta

Faculdade, para assistirem à AULA INAUGURAL do cor

rente ano letivo, que será proferida dia 15 do corrente, às

20 horas, pelo Prof. Osni de Medeiros Regis, sôbre o tema:

"DESAJUSTAMENTOS DEMOGRÁFICOS".
Outrossim tem o prazer de convidar para a missa de

abertura do ano letivo, que, no mesmo dia, às 8 horas, se
rá celebrada na Capela da Faculdade.

FEDERACAO DOS EMPREGADOS NO,
•

COMERCIO DE SANTA (ATA'RIHA

Edital de (on,oeicão !Extraordinária
7 .

do Conselho de Representantes
o Presidente da Federação dos Empregados no Co

mércio de Santa Catarina, com fundamento nos Estatu

tos, convoca para o dia 19 de março próximo vindouro, às
'1 hs., em sua séde social, à rua Tenente Silveira, 29, nesta /
Capital, o Conselho de Representantes desta entidade pa
ra deliberar sôbre a seguinte Ordem do Dia:

a) Leitura, discussão e deliberação sôbre o ,.Relatório
da Diretoria referente ao eexrcício anterior de 1959, assim,
como sôbre o Balanço do mesmo exercício;

b) Leitura, discussão e deliberação sôbre a Proposta
de Previsão Orçamentária para o éxercício de 1961;

c) Assuntos de interêsses gerais.
Não se realizando a reunião em primeira convocação

por falta de "Quorum", será a mesma instalada em se

gunda e última convocação, às 15 hs. do dia acima citado,

Florianópolis, 11 de março de 1960.

(ass.) Huberto Moritz - Presidente

uvas rorues e sugesuvas, vi- ja conhecidas

vos aspectos de nossa cidade, nos meios artísticos braslleí

dentro de um plano em i- ros, através do álbum "So

nentemente 1 i t e r á r i o. E, nêtos da Noite", editado an

mais uma vêz, apresenta-se- teriormente - podendo o re

nas oportunidade para admí- cente lançamento ser encon

rarmos as excelentes ilustra- trado nas principais livrarias

ções de Mund sem dúvida i de Florianópolis.
nenhuma ul1} 'dos grandes I ---------

gravuristas brasileiros da

atualidade.
"'O VIGIA E A CIDADE" é

mais uma realização vito

riosa das "Edições do Livre

de Arte", de Santa Catarina1..,;:0-------------

As "Edições ao LIvro dt.

Arte", que se editam nesta

Capital, acabam de lançar
um álbum de, crônicas e con

tos, assinados por Silveira de
Souza e ilustrados com xi

lografias de H. Mund Jr.,
Obra de belíssimo aspecto
artístico e magnífica impres
são gráfica, foi inteiramente
realizada em Plortanópolls o

que vem deitar por terra' o
tabú de que apenas as gran
des capitais oferecem condi

ções para a publicação de

trabalhos dessa natureza.

"O VIGIA E A CIDADE" é
o título dêsse livro de estréia

de Silveira de Souza, que
Aluga-se à rua Araci Vaz Callado, 242 junto ao Pôsto

apresenta, através de narra-
de Saúde, confortável, nova corri tôdas as instalações, cen
.ro de jardim, amplo terreno.

Aluguel! sete mil cruzeiros. Exige-se fiador.

Tratar com o Dr. Salgado, Alameda Adolfo Konder, 10.

Chaves, no local.

TELHAS. TIJOLOS �
�

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAI� 8AOARÓ • fON! lIOt

ANTIGO DfPÓSITC OAMIANI

CASA NO ESJR'EITO

FED'ERAIÇÃO '�OS EMPREGADOS . NO
COMERCIO DE SANTA CATARINA

Edital de C'onvocacão Ordinária do
•

Conselho de Representantes .

o Presidente da Federação dos Empregados no Co

mércio de Santa Catarina, com fundamento nos Estatutos,
convoca para o dia 19 de março próximo vindouro, às 17

hs., em sua séde social à rua Tenente Silveira n.o 29, nesta

Capital, o Conselho de Representantes desta entidade pa

ra deliberar sõbre a seguinte ordem do dia:

a) Leitura, discussão e votação do projéto de reforma

dos Estatutos sociais;
b) Assuntos de interêsses gerais.
Não se realizando a reunião em primeira convocacão

'por fa:1ta de "quorum", será a mesma instalada em se

gunda ,e última convocação, às 18 hs. do dia acima citado.

Florianópolis, 11 de março de 1960.

(ass.) Huberto Moritz - Presidente

COMUNICACÃO AO PÚBliCO
•

Os abaixo assinados, Salim Miguel (co-editor); Ilmar

Carvalho, Paulo Costa Ramos, Silveira Lenzí Hélio Abreu

e Silveira de Sousa (redatores); Walter Jorge José (diretor

do departamento totográríco) e Paulo Dutra (repórter fo

tográfico) da revista ZUM ZUM, vem, por intermédio da

presente comunicação declarar que por motivos de fôrça
maior, deixam de fazer parte da referida revista, não se

responsabilizando por qualquer compromisso que, em nome

da mesma, usando o nome de qualquer dos sígnatáríos, te
nha assumido ou venha a assumir o cronista social Miro

Mosaís (co-editor).
Florianópolis,'março 1980

• Salim Miguel, Ilmar Carvalho, Paulo Costa Ramos,
Silveira Letizi, Hélio Abreu, Silveira de Sousa, Walter

Jorge José, Paulo Dutra.

13 DE MARÇO DE 1960

DOMINGO

Vende-se (asa
uma linha

completa de serviços
Vendo uma, parto do Grupo

'Escolar no Saco dos Limões, toda

de alvenaria" construção

com varanda, 3 quartos

copa, cozinha e banheiro:
..

Informações à rua João Motta

Espezlm N.o 310, Saco dos r.i,
,:
j mões, com o sr, Victor

.TIH.

nova,

sala,

CRUZEIRO DO SUL Ma,rtlns

Viagens em confortáveis ovroes e

luxuoso tratamento de bordo Rádio Guarujã
PROGRAMkÇÃO PARA O DIA

Cruzeiro a Prazo, o mais vantajoso
serviço de crédito para passagens aéreas

ctstva, o reinicio d� suas attvída.,

Fretamentos tanto para viagens SOCiaiS, transporte
.de comitivas, como para carregamento de carga

Às 8,05 -

Bom Dia para VOcê

ÀS 9,05 -

_�a!2'i�- ------..-----------••• 1!Jstes são os Sucessos

ÀS 10,05 -

Sucessos em LP

ÀS 12,30 -

Cal'net SOcial

ÀS 12,35 -

... E as Operetas Voltaram

ÀS 13,35 �

pelo bolonista Hartwig Beck e que Convite à Música

fora mentregues pelo senhor Ro_
.

1405
•__iillBl��m���_mt:l��_m_a ..iíi ........._.

AS .,
-

sato Evangelista.
- Encontró com o Sucesso

Às 15,05 -

Tarde Esportiva

Às 18,00 -

Hora Luterana

is 19,30 -

Musical Loteria doO Estado

À.s 20,05 -.

palestra de Dom Helder' Câmara

Às 22,05 -

Instantâneos da América, folizan_

do a visita de Eisenhower ao Bra

sil.

Às 22,35 -

Música de Roite

po bolonlstíco dos Bta-Boys, as ,

sim discriminadas:

pessl � Lanse, 288 pontos.

BrognoIII .. jorge Amlm, 259

Glácomo e Rosato, 298 pontos.
dalhas como campeões de quart.e ,

tos, no ano de 1959, ofertadas

Aos bolonistas Humberto, Lan_

ge, Beck, Cardenuto e Mário, me ;

pontos.

Ertco e Cardos, 230 pontos.
E aos par'ttcpantes do torneio

o ponto m�xlmo, 9, e uma vez

oito.

É de se salientar que Glácomo,
em 12 bolas, consignou 11 vez-es

Inter..grupos, dez artísticas meda.,

lhas, oferecidas pelo senhor Ro.,

sato Evangelista � que foram dis-

Encomendas para qualquer ponto do Brasil, em

serviço rápido e eficiente

Após, foi oferecido a todos 0&
trlbuldas entre os seguintes bo ;

lonlstas: Cargo de grande porte e carga leve, com

o mesmo cuidado, é transportada pelos
aviões da Cruzeiro do Sul

entre os palmeirenses na tarde de, O 1'orne!'0 Carlos de paula bolónistlca dos Big-Boys, na pes_

quinta feira última, tendo abafa_ Seára, torá sequência na tarde �ôa de seu primeiro capitão H,eIlo

do e contratado p:lo clube dlrl_ de hoje com a efetuação de sua Amaral La,nge, " demais compo_

gido técnlca�ente por Pimentel. ! penúltima rodada. Em Blumenau: ,nentes. bem como queremos, sin._
portanto, Gaivota ret01:na ao I Vasto Verde x paisandú e em ceramente, agradecer as gentlle_

fntebol catarinense onde s�· con_1 Hajai. Marclllo Dias (){ palmel- zas com que foi cumulada a nossa

sagrou, f ra�s reportagem.

presentes uma gallnhada amiga,
tOe?:a'la (:Q":n finas bebidas, fftzen_

) dtl_:;:�� OUVll' diversos oradores.. -en ...

�l'e el.es o bolontsta Helio Ama.

ral Lange, 1.0 Capitão do Grupo,
senhor Rosato Evangelista, que

mento adequado para os efetuou uma prestação. de constas

atlétas que até então nunca além de outros associados do gru_

tiveram. Esclareceu também! [D dos Big Boys.
-----------

o INTERI'OR '�M REVISTA
(Cont da 4.a pág.) x x x

Beck, 210 bolas

Humberto 210 bolas

Cardoso 200 bolas

Helio Lange 200 bolas

Celso 190 bolas

Maio 180 bolas

Rosato 160 bolas

Erlco 140 bolas

Cardenuto 110 bolas

Glácomo 100 bolas.

Finalmente, queremos apresen_

tar congraljulações à agremiação

a mais moderna
frota de aviões
CONVAIR

o mais eficiente avião

para transporte de
Carga - C-82

� SERViÇOS AÉREOS

CRUZEIRO DO SUL
Sempre uma boa viagem

Vende-se
Uma casa de material com chá_

ca:lt ele A'l'vores frutíferas aCom_

panhando um terreno com a area

de 95.215 metros quadrados, situa_

do Bairro denominado Barreiros.

Tr:ltar com.o proprietário no

F;strelto I'Uj1, Tereza Chl'lstlna N.o

334.

w."_' o.r,a. '��H fl. A.

Informações e reservas de lugares
TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.

Rua Felipe Schmidt N.o 24

l"ones 21-11 e 37-00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Esfra�d �e ferro �anta �atariDa: nomea�o �iretor o Enu. Avila Fil�o
P9R ATO DE ANTEONTEM, NA PASTA DA VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, O MINISTRO AMARAL PEIXOTO NOMEOU DIRETOR

)
DA ESTRADA DE FER.RO DE SANTA CATARINA, o NOSSO DISTIN TO COESTADUANO, ENGENHEIRO·JOÃO VITORIANO ÁVILA FI�HO.
O NOVO DIRETOR DA ESTRADA DE FERRO DE SANTA CATARINA COM ÊSSE ATO, VOLTA A EXERCER O CARGO QUE JÁ EXERCEU
E NO QUAL SE DEMONSTROU UM ADMINISTRAn'OR DE LARGA' VISÃO.

.

tos que a ferem".

Tenha sido um "escrupuloso
sentido de responsabtlidade ci

vlca," ou fatos determinados ou

ambos os que motivou a sus.,

ppnsão da execução de Ches
sman até agora - continua o

éditorial _, a espera "foi uma

angústia. indizível deu m

homem que esperou mais de

uma década, com a espada de

díimoeles,
.

pensando que a

Visitante Ilustre
Chegará hoje, à Florianópo_

lis procedente do Rio de Ja
neiro o professor dr. Joaquim
de Castro Barbosa. Mestr,e con ,

ceítuado, nos meios cíent.ífí.,

("S da capital, onde exerce as

funções de chefe de laboratório
da cadeira de Anatomia Nacio
nnl de Medicina da Universidade
elo Brasil, sendo livre docente

ela Faculdade de Ciências Mé
clicas.

Ao ilustre anatomista cate ,

drático da Faculdade de Medi
l'ÍIU ele Santa Catarina, os vo.,

tos de bons vindas.

Vaticano
plenário o projeto de leí ex

tinguindo a pena de morte

nesta Estado, Caryl Chessman
disse que já esperava tal deci

são, mas que de todos os modos

ficara decepcionado.
perguntado sôbre o que pre-

tendia fazer

.que ainda não
nada.

Chessman disse

havia decidido

o Caso Caryl
VATICANO, 12 (U. ,p.) - O qualquer momento o fio do de 12 anos de encarceramento.

jornal "Osservator,e Romano", \qual pendia poderta romper , "pesa.rão estas considerações
órfão oficial do vaticano, co- s�". nas apelações finais que se es.,

menta, hoje, novamente o caso "Neste caso" _ diz _ "a_ tão fazendo, já, na Côrte gu;
de Caryl Chessman, assinalando crescentando a pena capital a prema Federal ?"
que a lei não prevê o .castígo tanto tormento, .00 aspecto nu , Ao tomar conhecimento da
da pena de morte "além de 12 mano se mescla com o aspecto decisão hoje adotada pela Co_
anos de prisão" para crime al , jurídico da questão que não missão de Justiça do Senado da
gum. conhece crime algum que jus Califórnia, que por 8 votos
"por 'nossa parte, "nós" per- tifique a pena de morte acima contra 7 resolveu não enviar ao

guntamos sólllente se uma ago ,

nia excepcional (die aguardar a

execuçgoj não poderia ser to
mada como expiação suficiente,
não para a liberdade mas para
uma comutação da pena capL
tal por uma de prisão perpétua,
de modo que se atingisse o du

pio propósito da Justiça numa.,
lia: castigo e d:f.esa da socíe ,

d.tde conti-a os homens vtolen.,

Interrogado sÔbre se acredíta.,
va que seu caso havia exercício
influência sôbre os legisladores,
disse que não queria responder
a tal pergunta porque um ho

mem que está esperando a exe ,

cuç.ãc na cela da morte não tem

o direi to de opinar Sôbre os

motivos dos representantes le

gislativos.

Encontro·Macmillan de Gaulle
PARIS, 12 (UP!) - O

primeiro ministro da Grã
Bretanha e sua espõsa, La-

. dy Dorothy Macmillan,
convidados pelo presidente
da República e sra. de
Gaulle, chegarão hoje à
tarde ao castelo de Ram
bouillet, residência cam

pestre do chefe de Estado
francês, sessenta quilôme
tros a sudeste de Paris.
Como se frisou tanto em

Londres como em Paris,
trata-se de uma viagem de
caráter particular, de uma

visita de cortesia, de uma

"entrevista entre amigos"
da qual não se devem espe
rar concretos resultados po
líticos. Quanto ao mais. o

programa da visita vai gi
rar em tôrno do almõço e de

passeios pelo belo parque
residencial. As conversa

cões políticas ocuparão a

penas reduzida fração de

tempo, sem que se tenha

previsto qualquer ordem
do dia. Não se publicará ne- ,

nhum comunicado oficial.
O diálogo entre os dois es

tadistas se travará na mais
estrita intimidade. O único
colaborador que o sr. Mac- .

millan terá a seu lado será
seu secretário particular.
Phílíp Zuleta. O secretário
geral do Eliseu, sr. Geofroy

de Courcel, será o único co
laborador do presidente de
Gaulle presente em Ram
bouillet .

Não é certo que o primei
ro ministro francês, sr. Mi
chel Debré venha tomar chá
em Rambouillet, por oca
sião da despedida dos ilus
tres hóspedes britânicos. Em
tais condições a troca de
impressões entre os homens
de Estado versará sôbre va
riados temas da atualidade.

Ao que parece, o encontro
de Rambouillet tem como

origem o desejo do sr. Mac
millan, de regresso de sua

longa viagem pela Africa,
de manter uma conversacão
livre com O geenral de Gaul
le sôbre as questões atinen
tes ao continente rlegro.
Mas como Kruschev chega
rá a Paris a 15 de março,
data na qual também se

inaugurará em Genebra a

Conferência dos Dez sôbre

o Desarmamento e como a
conferência de cúpula deve
rá reunir-se a 16 de maio,
pode interpretar-se a vista
de Macmillan como uma
fase preparatória para a

conferência de cúpula.
O primeiro ministro bri

tânico e Lady Dorothy Mac
millan jantarão domingo,
em Paris, na íntimidade,
com o embaixador da Grã
Bretanha e regressarão a

Londres nessa mesma noite.

CAIXA ECONÔMICA

Tomou �osse o �r. Paulo 8. FiI�o

Oportunidades
O Conselho de política .Adu_

aneíra, organizou um trabalho

Interessante, em o qual estão
ns alterações de alíquota atua

lização e correção d e nomecla ;

tura, abrangendo o período de

]4.8.57 a 15.8.59. Esse trabalho

é uma valiosa contribuição ao

comércio e aos sindicatos e está

" disposição de quem interessar
) 1,5S!' na séde da Federação do

Comércio de Santa . Catari�a,
no ed. "Osny Ortiga", à rua

Tiradentes, nesta Capital.
Outro trabalho do mesmo

mesmo enderêço - consolida

em mapa, as transferências de

categoria - geral ou especial
_ resolvidas no periodo de ....

14.8.57, data da Lei n, 3.244, a

31.12.59.

Nêsse, as mudanças da cate ,

goria especial para a geral ou

vice-versa, importam por igual,
.ern outras categorias cambiais,
porque. o mecantsmo tal'if,lirio
vigente; ortenta..se pela essen ,

cialidade dos artigos, oferecendo
.

dois tipos d� tetos cambiais,

Conselho _ e qu� também está conforme se trata de uma ou

à disposição de interessados, no de outra.

EM DATA DE ONTEM, TOMOU POSSE DO CARGO DE DIRETOR DO CON
SELHO ADMINISTRATIVO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE SANTA CA

TARINA, PARA O QUAL FÔRA RECENTEMENTE NOMEADO PELO SR. PRESI
DENTE DA REPÚBLICA, NOSSO ESTIMADO COESTADUANO, DR. PAULO BAUER
FILHO.

AO NOVO DIRETOR DA CAIXA NOSSAS CONGRATULAÇÔES E VOTOS DE
PLENO ÊXITO NA SUA GESTÃO.

.

'fRIPUlAN1'ESJ DO IATE' ARGENTINO EM V I SI T A AO
PRIEFIEITO OS VALDO MACHA.oO

Estiveram em visita de cor'

tesia ao prefeito Osvaldo Ma ;

chado .os tripulantes do iate ar.,

gentino "Gaíilcho" de passa

gem por esta Capital.
No gabinete do chefe do exe ,

cuttvo florianópolitano, a re-.

pos-tagem anotou as presen ,

ças dos srs. Ernesto C. Uriburu,
Maria Elena de Uriburu e Ca
pitão Tenente Jorge Goulu, que

estavam acompanhados do Ca_
pitão dos portos desta Capital,
Capitão de Fragata Ernesto de

Mourão Sá. presente também o

vereador Hélio peixoto, presi_
dente da Câmara Municipal de

Fl:)rianópolis.
Na oportunidade o sr. Er_

nesto C. Uriburu, que é tam-

':n.� L%SSS%SSSSSj!j·;$$SSSSSSSSSSSSSSS' SSSSSSSSSS$$SSSSSS$$},SSS%%%'''''-'

ESVAZIAMENTO
RENATO BARBOSA

bm vereador à Câmara de

Buenos Aires ofertou uma pla
ca da metrópole portenha ao' sr.
Osvaldo Ma,,-hado. como prova
dos sentimentos de amizade que

unem os povos irmãos do Bra
sil 2 da Argentina. Ofereceu,
8.;ü<la, um exemplar do seu IL
Vi'Ü "67.000 millas a bordo dei

Gaucho".

---

Busca-pés"
J'

, '.

- .

I> o GOVÊRNO DO ESTADO COME
ÇOU A PAGAR AS COTAS DO ART. 20
ÀS PREFEITURAS: ORDEM DE SER
VIÇO

1.0 OS PAGAMENTOS SERÃO
FEITOS SOB ABSOLUTO SIGILO.

2.0 - OS PAGAMENTOS SERÃO
PARCELADOS.

'

. 3.0 - NENHUM PAGAMENTO SE
R Á EFETUADO À S PREFEITURAS
CUJOS PREFErrOS SEJAM DO PSD
ou do PTB.

ElEICÕES MUNICIPAIS'.
,

Resolucões n. o 5543 do T•. R. [
7

VISTOS, etc....
RESOLVEM, em Tribunal

Regional Eleitoral, conhecer
da comunicacão do Dr. Se
cretário, como representa
ção .e, por maioria de votos,
de conformidade com o pa
recer do exmo. sr. Dr. Pro
curador Regional, .fixar a

data de 3 de outubro do
corrente ano para a reali
zação das eleições munici
pais destinadas ao preen
chimento dos cargos de Pre
feitos

.

dos Municípios de:
Araquari, Biguaçu, Blume
nau, Bom Retiro, Brusque.
Caçador. Camboriu, Campo
Alegre. Campos Novos, Cha
pecó, Concórdia, Criciuma.
Gaspar, Ibirama, Imarui,
Indaial. Itajaí, Jaguaruna,
Jaraguá do Sul, Joaçaba,
Lajes, Mafra, Nova Trento,
Orleães Palhoca, Pôrto Be

lo, Pôrto Uniãó, Rio do Sul,
Rodeio. São Bento do Sul,
São Joaauim, São José,
Timbó, Tubarão, Uru�sanga,
Videira. Pomerode: Araran
guá, Itaióuolis. Joinville,
Laguna e Tijucas, bem como

para Prefeito e Vere::ld(\res
à Câmara Municipal de Po
merode, por sinal já desig
nadas pelo Tribunal, em de
cisão de- 20/11/59, e. ainda
para Vereadores à Câmara
Municipal de Braço do Nor
te.
Deixam d� designar. dia

para a realização das elei
ões ele Pr�fcito Municipal

II
O pleito à Prefeitura Municipal de vindo, por cálculo, - embora errado, mas,

Joinville, - vitória Baltazar Buschele -, em todo caso, cálculo -, de fóra da órbi
para o' qual funcionou a Aliança Social- ta partidária normal, devem os petebis-'
Trabalhista (PSD-PTB) avolumada com tas a tremenda derrota a que morderam
o concurso do PRP, foi mais uma prova do amargamente, com o pó das estradas.
esvaziamento a que nos vimos referindo. Consignaram os boletins eleitorais subse
O povo reage quando quer, nas democra- quentes resultados muito inferiores à pu
cias, porque dispõe do voto soberano. E, a jança númerica do PTB florianopolitano
despeito da máquina estadual, do poder em outros pleitos. Imiscuíra-se o Sr. Iri

econômico, da desemperrada engrenagem reu Bornhausen, com seu sedutor compor
municipal, o eleitorado triturou a arrogân- tamento, na frustrada tentativa de, rom
cia capitalista da UDN, como se fôra rôlo pendo a chamada Linha-Joinville (PSD
compressor. Venceu-a, espetacular e es- PTB-PRP) inflingir uma derrota ao PSD,
magadoramente, - situação agravada pe- com o poderio de uma arma secreta: - o

la irritante presença local do Sr. Paulo eng·enheiro Cesar Seára. E a insensibilida
(OveI' Price) Bornhausen, o destrambe- de do esvaziamento político do líder ude
lhado líder de araque que, politicamente, nista prossegue, impressionantemente.
realizou com êxito, um curso intensivo de
cov·eiro de seu ilustre e eminente proge
nitor.

No momento em que a vitória do Sr.
João Goulart, como vice-presidente, na

chapa do Marechal Teixeira Lott à Presi
dência da República, toma aspectos de

questão de honra e de vida e morte, no
campo da unidade partidária, o Sr. Irineu
Bornhausen continua. tramando. Manda
espalhar, notadamente aqui no Rio, nos

círculos catarinenses, notícias de certas,
indecorosas e falsas assistências financei
ras a apontados e prestigiosos próceres do
PTB estaduaL. Desmoralizadíssima técnica,
aliás, em que ninguém mais acredita, tan
to mais quanto, na espécie, se encontram
sob nominal suspeita. próceres petebistas
de projeção nacional e no Estado. Admiti
da apenas para argumentar, - porque
jár'nais cometeria a injúria de .envolver
nesse arrastão os vultos que se acham em

jôgo -, a procedência baixa do golpe, iria
o PTB unido para mais uma aventura?
Concorreria êle, coêso, para prejudicar ao

Aproximando-se a sucessão estadual, seu chefe nacional, que, como contrapar
o Sr. Irineu Bornhausen continua a argu- tida, poderia vir a ser vítima de naturais e

mental' com a habitual dialética financei- IQgicas surprezas nas urnas? Que interês
ra. Dismilingue-se, a esta altura, às voltas se terá o PTB em eleger o Sr. Irineu Bor
com o PTB, esquecido de que, quando Go- nhausen ou o Sr. Ar6ldo Carvalho? Sedu
vernador, despejou o referido Partido, zido pela anunciada manobra de envolvi
sem notificação alguma, dos concilias do menta político ·e amaciamento financeiro,
govêrno. Substituiu todo um Partido, com o PTB prejudicaria tão sómente ao Sr. Cel
bela tradição popl,llista, contando, em seus so Ramos? Não se PQderia repetir o "affai
quadros, com homens de alto gabarito, re" César Seára? E o Sr. João Goulart ca
pela deputada Volnei de Oliveira seu mo ficaria nisso tudo? É necessária muita
"expert" em assuntos de boites e de'mu- reflexão, porque o PTB é dono de um des
lherinhas, aqui no Rio. Olvidol,l haver ali- 'tino nacional magnifico, em futuro pró
mentado, contra a opinião de lideres do ximo, e não deverá ser acorrentado a quin
PTB, a alucinada. aventura eleitoral do en- talejos úmidos de pequenos interêsses pes
genheiro César Seára ao govêrno da capi- soais, com o plano de conter o esvaziamen
tal do Estado. A êsse indevido estímulo, to político do Sr. Irineu Bornhausen.

'S'SSSSSSSSSSSSSSjSSSS,$S$$SSSSSS\$$%$$� S'8%$$$,$$%%}%%%%$$%%%%%%\$

No pleito para a Prefeitura Municipal
de Florianópolis, há pouco mais de um

ano, 00 Sr, Irineu Bornhausen, insistindo
em não compreender o próprio esvazia
mento, se arvorou em cabo eleitoral do

I Tenente Viégas. Ao que dizem, - e eu

acredito -, o poder econômico funcionou

'.

às mil maravilhas, derramando-se dinhei
rOo às pamparras, no nublado domingo elei
toral de agôsto de 1959, sem que se evitas-
se, entretanto, a vitória altamente expres
siva do Sr. Osvaldo Machado, candidato
do PSD-PRP. 'Alem dessas reacões em

grandes colégios eleitorais, em vál-ias ou

tras e valorosas comunas o altivOo eleito
rado vem derrotando a tóque de caixa, o
criticado aviltamento:

de Canoinhas e Curitibanos,
porque, conforme consta da
representacão do Dr. Se
cretário e" do ofício retro,
recebido durante o julga
mento, os atuais titulares
terão reais mandatos cum

pridos em 16/6/61 e 17/6/61,
respectivamente ..
Publique-se e registre-se.
Florianópolis, 26 de feve
reiro de 1960
Ass. Ivo Guilhon, Presi

dente; Maurillo Coimbra,'
Relator; José do Patrocínio
Gallotti, vencido em parte:
entendi que a eleição de

. Vereadores à Câmara Mu
nicipal de Braço do Norte,
deveria realizar-se no prazo
previsto pela Constituição
do Estado.
Ar,y Pereira Oliveira, Eucli
des de Cerqueira Cintra,
Nilton Leite da Costa, Othon
da Gama d'Eça, Abelardo
da Silva Gomes.

-

Florianópolis, Domingo, 13 de Março de 1960

ElEIÇÕ'ES NO URUGUAI
ASSUNÇÃO, 13 (U. P.) - A Junta

Eleitoral deu as instruções finais, para as

eleições de hoje, domingo, na qual se elege
râo os 60 membros da Câmara de Repre
sentantes.

Sórnente o Partido Colorado oficiali
zou a lista de candidatos e a não partici
pação das agremiações oposicionistas til'ou
interêsse ao pleito.

Os novos parlamentares iniciarão seu

mandato, de dois e quatro anos, a 1.0 de
abril.

DESENVOlVIMENJO: (OM�ROMISSOS
DAS NACÕES

- .

WASHINGTON, 12 (U. P.) créditos
Q sr, Antônio Carrillo Plô_

r,''l, embaixador do México nos

ES1.ndos Unidos, sugeriu hoje
que os Congressos das 21 Re
Pt'lJ:icar. americanas declarem
isentos de taxas os bonus emL

governamentais _ tí ,

nham, ambas, sUa função útil
de preencher, na América 1711.
tina" e analisou do selNll1te
modo tais funções:
"Ê certo -

que a.lgumas vêzp�
as inversões privadas diretas
podem pôr à disposição dos
p i

í

ses interessados maior volu ,

me de recursos do que razóà
velmen te se pode esperar dos
créditos intergovernam.entais. É
certo, ta.mbém que assumem
maiorfes riscos ,e que em geral.
não surge das inversões dos par ,

ttcularos uma obrigação direta
a cargo dos países e que, ade
mais, recebendocs« seus ser,

viços me forma' d� dividendos
melhor se

.

ajustam às coridf.,
ções econômicas, boas au más,
das nações devedoras e racnt ,

tam, por isso mesmo, um aíus;
te mais estreito de suas balan ;

ças de pagamentos, ao passo
que os empréstimos íntergo ,

vernamentais, em geral ten
dem a dotar' ue certa rigidez os

compromissos das nações que
os obtem.

ti:ios por aqueles países,
diretamente através do
Banco Interamericano de

seja
novo

D�·
senvolvimento.

Falando na segunda I conre ,

rência anual da "Sociedade pa
ra Desenvolvimento EconômL
co" da qual fazem parte 1.000
representantes de 40 países, rrí ,

sou o embaixador do México o

tat o d e que um país sóm.�nte
at.ngo a maturidade no dorn í.,
nio Ido financiamento, quando
cbtém acesso direto aos rnerca.,

dos privados de capítal.
Em sua alocução, consagra ;

da exclusívaments aos .proble
mas do financiamento para de.,
senvolvimento econômico ex

primiu 'O embaixador c�rrlllo
Flôres a opinião de que o Tra_
tado sôbre a oZna Livre de Co
mércio recentemente assinado
em Montevidéu, entre seis paj ;

ses tattuovamertcanos cornpre.,
endendo o México abria
"grandes campos de ação, no ,

novos I", em parte insuspei ta
dOS", aos investimentos priva.,
ctos

O· embaixador do Méxtco,
que per vários anos ocupou o

pôsto de ministro das Finan_
�'��Cj I de seu país, declarou, por
ou tro lado que as duas formas
existentes de financiamento _

investimentos privados diretos e

--_._--�--------- �'--'-

Homenagem ao Presidente da Caixa
Ontem, às 13 horas, nos

amplos salões do Clube Doze
de Agôsto verificou-se um

almôço em homenagem ao
sr. Osni Lobo Gama- D'Eça,
Presidente da Caixa Econô
mica Federal de Santa Ca
tarina, promovidq por ami
gos e colegas de serviço.
Mais de uma centena de

amigos do homenageado
compareceu ao banquete,
entre os quais notavam-se
desembargadores. Professo-

res Catedráticos e figuras
destacadas no mundo polí
tico catarinense .

Falou, oferecendo a ho
menagem, o sr. General
Paulo W. Vi�ira da Rosa,
grande amigo do sr. Osni
Gama D'Eça.

(
O Presidente da Caixa

Econômica, profundamente
emocionado em palavras rá
pidas e simples agradeceu 11

homenagem.

\
,

A professora pegou da conta da ELFFA - com

perdão da má palavra - e dirigiu-se aos alunos,
todos já de lapis em punho para o tema:

- "Escrevam: uma casa, aqui ·em Florianc,polis,
consumiu, no último mês 12 kwh de luz; de consumo

pagou 13,60; de adicional 14,30; de taxa de demanda
mínima 136,6; de cota de previdência 13,20. Qual o
custo do kwh? O primeiro que fizer o cálculo, le
vanta o dedo".

Três minutos depois o Gustavinho estava de
dedo estalando no ar.

- ,Leia a solução, Gustavinho!
- Se essa casa pagou 177,70 por 12kwh, o preço

de cada kwh é de QUATORZE CRUZEIROS E OI
TENTA CENTAVOS.

- Grau 10, Gustavinho.!!! Absolutamente certo!
* *' 'o'

N. R. A conta de que se valeu a professora é
a de n.o 1740.

* *'
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