
Juscelino tentará acertar �u�a com Esta�os IDi�os
(-ADEIA 'DE JORNAIS AMERICANO.S ENVIA AO - PR'ESIDENlE UM QUESTIONÁRIO
NOVA IORQUE, 17 (tJ.P.I.) -

O presidente Juscelino KUblts_
cl:1ek afirmou estar disposto a

tentar uma mediação para solu.,

clonar as dlf,erenças entre os

EE.UU. e Cuba, ao responder a

um questionário que lhe foi en.,

víado, há dias pelo sr. Wllllam
Randolph Hearst Jr., diretor da'
cadeia j,ornàllstlca Hearst.

O presidente Eisenhower, em

entrevista à imprensa, disse hoje
que a revisão da lei açúcarelra
que será solicitada ao Congresso
não constitui uma r.epresáll:a
contra o govêrllio ou o - povo
cubano, mas apenas uma medida

de proteção para o caso .de

"uma fonte de suprimento deí.,

xar de cumprir sua quota".
QUESTIONÁRIO PARA""l'K
No dia 9 do corrente, Hearts

enviou ao presderrte Juscelino
Kubitschek um cabogramã, per_

guntando se "no íntergsse da so

lidariedade e amizade ínter.,

americanas, crê V. Excla, ser

Importante Impedir que continue

a deterioração nas relações entre

Cuba e lOS Estados Unidos?"
Em sua resposta, o prímeíro

mandatário brasileiro disse: "Con
slderi que o restabelecímento de

um ambiente de compreensão
entre os EE. UU. e Cuba é um

problema de primordial transce.,

-ciência para a vida polltica do

continente. pessoalmente, estaria
disposto a iniciar qualquer passo

para cooperar para a dissipação
dos malcentendídos e levar a

calma aos ânmos".
ESQUIVA HABIL

Mais adiante perguntado se

acredttava pessoalmente que os

Estac10s Unidos "seguem uma

Idenauer
WASHINGTON, 17

(u.P.I·)1_ O chanceler Adenauer suge,

riu, públicamente, em díséursc]
hoje pronunciado perante o

"National pr,ess Club", que a ..

três potências ocidentais ocupan�
tes de Berlim, organizem um :

plebiscito livre, naquela cidade, �
antes da próxima conferência de

cúpula, 1); fim de ser determína.,
da a vontade da população da

quela parte da antlgá éapíta!
�lemã.
precisou o sr. Adenauer que

tal plebiscito deveria apresentar
pergunta multo- simples, a tôda
a_ população' berlinense; "Dese
jais a manutençgo da presente
situaçã;o. ou preferis modtríca.,

ção?"
"Estou convencido, deciarou o

chefe do govêrno da ALemanha
Federa:!, de que a imensa maíorta
dos berlinenses seria favorável
ao atual estatuto, opondocss a

qualquer mOdlfi.cação".

política agressiva para com o go.,

vêrno de Cuba". JK respondeu
não conhecer pormenorízada.,
mente as queixas mútuas dos
dois govgrnos e não poder fazer
uma declaração categórica nesse

sentido.
MEDIARA

Referlndo-�e
de JKcom o

às conversações
presidente Eise-

chefe do govgrno dias EE. UU.
não há outra coisa que o pro.,

Pósito de harmonizar as r.el�ões
entra os dois países, solucíonaaj;

do os problemas pendentes"
.

é de boa..vontade e estima para

com o povo cubano, apesar dos

presentes e lamentáveis aeonte.,
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címentos",

Disse ainda que em relação à
crise cubana, parece..Ihe que "a

atitude do presídente Eisenhower
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Ultima hora Esportiva
CAMPEONATO PAN

AMERICANO
Pelo Campeonato Pan

americano, o Brasil, ontem
à neíte, levou de vencida o

forte esquadrão da Costa
Rica, pelo dilatado escore de
4 tentos a O. Jôgo realizado
em São José da Costa Rica.
Tentos de Juarez (2) e Elto
(2).
TORNEIO RIO-SÃO PAULO
Botajoço O X América O

Dando prosseguimento ao

torneio "Roberto Gomes
Pedrosa", defrontaram-se,
ontem, no Estádio' Muni
cipal do Maracanã as

equípes do Botatogo e

América, verificando-se, ao

final, empate sem abertu
ra de contagem.

.

Aeronautas avistaram-se, ontem,
no

-

.senad2� com o senhor .I.cmo
Goulart, a. fim de 'exPôl'_lhe a

situação da greve dé1l,lagralla pelo
grupo' de vôo da Cruzeiro do Sul,
tendo o vícecpresídente da Re-
pública reafirmado que tomará

nnower, Hearst perguntou se o

pr.esidente brasileiro acreditava

existir da parte de Ike um sín.,

cero sentimento de amizade para

com o povo de Cuba e desejar,em

Eisenhiower e o govêrno aos EE.

UU. as melhores relações possí.,
veis com Cuba. O sr. juseeltno

.Kubitschoek respondeu que podia
dizer de maneira ca:tegódea -estar

convencido de que "da parte do

ugere plebiscito
Assim, segundo o sr. Adenauer, poderia frisar o fato de que a

"quandO o O-cidente se apresen., população de Berlim rejeita P€)-

tasse na conferência de cúpula, dido do sr. Kruchev, para que

PLEBISCITO seja Introduzida modificação no

estatuto daquela cidade".

tôdas as provídgncas para , que
. sejam atendidas as r.eivindicações
dos grevistas.

O deputado Raimundo Chaves

(P�D-RGS) apresentou, ontem,

_

"A Elffa paga rigorosamente em dia seus

compromlssos" - escrevia o novelista em
,

A Gazeta de 7-2-60.
"Não é verdade que a Elffa esteja em

débito com a usina de Capivarí. A Elffa,
aliás, não deve nada a ninguem, pois paga
rigorosamente em dia os seus compromis
sos. Basta dizer que o fornecimento de

energia é pago mensalmente com absoluta
pontualidade à Celesc, estando inclusive saldado o fornecimento relativo
ao mês de janeiro findo; assim é que pode a E1ffa afirmar que nada deve
a quem quer que seja ... "

Depois, a 14 de fevereiro, vieram os primeiros números, entre os quais
os 12 milhões e 600 mil cruzeiros de energia adquirida e paga em 1959.

E, na mesma ocasião, foram citados mais de 41 milhões de cruzeiros, co

mo aplicação das arrecadações da Emprêsa.
Ora, se na revenda de 12 milhões e 600 mil cruzeiros a emprêsa lograra

arrecadações de mais de 41 milhões, a lei da usura estava sendo desrespei
tada - ou algo errado havia na novela.

Foi o que sustentou, .em sêco.
Caindo em si, a defesa da entidade partidária, para desarmar o que ar

�ara, teve que confessar um segredo profissional: não adquirira apenas 12�1mi
Ihões e 600 mil cruzeiros de energia, em 1959, mas Cr$ 3;3.518.056,10!

Se adquirira êsse total .e dele somente pagara 12.600.000,00, claro que fi

�ara devendo Cr$ 20.918.056,10.
Pôsto diante dessa evidência axiomática, o novelista, desafiado a expli

Cal'-se, voltou ontem com esta assertiva:
"a Elffa adquiriu, em 1959, Cr$ 33.518.056,10 de energia e

pagou, como lhe cumpria fazê-lo, dentro de impositivo contra

tual, Cr$ 12.600.000,00".
Diante disso surge mais um segredo profissional da Elffa -' com perdão

da pá palavra!
De fato: se comprou 33 milhões, pagou apenas 12 milhões e nada ficou

d,evendo - é porque recebe DE GRAÇA cêrca de dois terços da energia que

revende!
O verbo adquirir, no caso, significa obter e não comprar!
Mas .. , Capivari dá energia? De graça?
Alguem paga! Quem pagou os Cr$s 20.918.056,1O?
O sr. Irineu Bornhausen, roido de remorsos por haver criado a Elffa? -

perdoada a má palavra!
Por certo que não!

Quem, então? A 'Celesc? Sim!

Mas, com que din_heiro?
Com o dinheiro do POVO!
Com a rev.elação de mais um dos seus segredos profissionais, a ELFFA -

se nos perdoarem a má palavra - vai caminhando para a confirmação do

nosso juiZO: não passa de emprêsa intermediária, onerosa, parasitária, inútil
e cada vez mais voraz ...

os "SEG�,rD'f:'��:
PROFISSIÔHAts�' .

.
Ru bens ,<\_ Ramos..

'." i"

x x

x

Acabo de pagar a conta da luz: por 106 kwh - Cr$ 444,30.
E a novela realeja que os prêços aqui são de Cr$ 3,15 ·e Cr$ 3,27 por kwh!

Paguei Cr$ 4,10! De mês a mês eu, nós, pagamos mais.

Sempre mais!

O novo aumento, por certo, é por conta do racionamento que a aparelha-
dissima emprêsa está-nos impondo.

Eu pela piscapiscagem!!!

- cr$ 3,00 - FLORIANóPOLIS, 18 DE MARÇ-O DE 1960

RAINI'ER E GRACE KE'(LY �� :J
VIRÃO AO BRASIL

RIO, 17 (V.A.) - ° príncipe Rainier
III e a princesa Grace, do Principado de

MÔ-Inaco; �ostaria_m de vi�itar ? Brasil.e. conhecer
Brasília, a CUJO respeito tem OUVIdo contar

coisas maravilhosas - é o que informou o sr.

Henrique Gunter Tuch, diretor do Instituto
Cultural Brasil-Mônaco, recém-chegado da
Europa, onde teve uma audiência com os dois
Soberanos. Nesse encontro, o príncipe Rainier
III, ao lado de sua espôsa, disse-lhe que para
a realização da viagem falta apenas o convite
do govêrno brasileiro. ° sr. Tuch estêve no

Principado de Mônaco tratando da organiza
ção de uma exposição brasileira a realizar
se ali.

respectivos postos. até o

dia 3 de abril, a meia-noi
te, para poderem se candi
datar,
VAI MAL ...

lott·Jango em

de estudantes

agência:
R. Felipe Schmidt, 24
Fones . 21-11 e 37-00

'-��",-========-

RIO, 17 rv. A.) - O marechal Teixeira Lott susten
tou seu programa em defesa da política do desenvolvi
mento dos sadios princípios nacionalistas, no comício que
os estudantes da Liga da Mocidade Trabalhista rea'liza
ram ontem à tarde na Praça Floriano, Cinelândia, onde
jôra por êles instalada uma exposição (maquetes, foto
grafias e desenhos) das principais realizações do govêr
no, inclusive a estrada Belém-Brasília.

As 18 horas, confdrme o locutor anunciara, chegaram
ao palanque os candidatos marechal Lott e João Goutart,
sendo longamente aplaudidos pela grande

_

massa popular
que ali acorrera, notadamente estudantes. O marechal

gostou de ver os índios de papelão retesando o. arco pa
ra disparar a flecha: uÉ o. Brasil que dispara ao encontro
de seu verdadeiro destino", comenta.

ORADORES
O sr. João Goulart, can

didato à vice-presidencia
da RepÚblica na chapa de
Lott, defendeu a neces

sidade da eleição do ma-

rechal à suprema magis
tratura da Nação, convic
to de que êle encarna os
ideais nacionalistas de nos
so país, constituindo-se,
nesse momento, o legíti
mo continuador da obra
grandiosa que o presiden
te Juscelino Kubitschek
está empr.eendendo em to
do o. Brasil. O programa de
Lott - frisou Jango - se

confunde com as reivindi
cações . máximas dos tra
balhaàores de que os es

tudant�s sao . Pi'tt:te inte
grafite.

Nova fórmula da UON paravir se salva:
C .. Pinto e Juraci em lugar de J. Q. e L. M.
ATÊ DOIS DE ABRIL, .< DATA DA nESINCOMPATIB,llIZA:ÇAO,

t PODERÃO'
CANDIDATAR-SE OS GOVERNADORES

RIO,17 rv. A.) - Notícias oriundas de São Paw.lo dão

conta da excitação verificada nos Campos Elísios ,nos úl
timos dias, ante os rumõres de que fôrças políticas vin

culadas ao situacionismo paulista se preparavam para
substituir o sr. Jânio Quadios pelo sr, Carvalho Pinto,
como candidato à Presidência da República.

O governador Juraci Magalhães, que já iõra sondado

a respeito, teria se manifestado de acõrâo com a substi

tuição e desde que o sr. Carvalho Pinto aquiescesse o pró
prio sr. Juraci aceitaria ser seu companheiro de chapa,
como candidato a vice-presidente da República.

DATA FATAL

1l:sses rumores são en

carados com seriedade em

certos setores que argumen
tam com a proximidade
da data fatal para a de-

�serão adotadas para tazer com

que as emprgsas aeroviáJias áum
pram a portaria in termíntstertal
que regulamenta a profíssão dos

aeronautas.

O REQUERIMENTO

1.0 - Se o Ministério da Aero

náutica tomou- conhecimento das

declarações do brlgadero
-

João
Mendes da Silva publicadas por
um matutino, na edição do dia

16 de março; em caso postivo

Navio encalha:

Encontra-se encalhado a
oitocentos metros, próximo
a ilha dos Lôbos, o navio.
mercante AVAHI, que .está
adernado dez gráus apro
ximadamente para bom
bordo, com agua aberta.
A guarnição está em

Torres permanecendo três
homens a ·bordo.
Não houve vítimas.

. O Lestemar está pres
tando socorro ao barco si
nistrado, estando numa
distância de trezentos me
tros.
A Companhia foi cienti

ficada do ocorrido.

ieronaulas estiveram com Jan�o ��:��:��:;�:\;�
RIO, 17 (V.A.) _ Os dírtgen., na Câmara Federal. um requerí-, quais as providências adotadas to de que o próprio PDC,

tes do Sindicato Nacional dos mento de informações, que deve- pelo Ministério?; 2.0 _ Quem que começou a: cair. ept
rá ser dirigido ao Ministério I da autorizou a emprgsa Serviços desgraça �e�de !1 demissão

A�r,onáutica .solcrtando esctarecí-, Aé.r.eos _çru2;ei�p,,,,à9 . .,suJ..:a; �lj.UZJl,!t, '" :t�. sr: ..__QuelrQS .FlllJO; d€!- S�::-
mentos sÕ'b�';as pi-ovidências 'que vôos sem o"cioncurso de radíope., _çretar1a da �UStIÇ3:! -está

l'\dores � bÓrdo, contrariando o d�ntro �a.artículação, que

que estabelece o decreto 21 111?' n_ao se lm::lta. contu?o, aos

° _

.

.

., círculos desse partido. A
3. - Se esta sendo cumprida eleição do udenista Abreu
pelas companhias que tratam dos Sodré para a presidência
transportes aéreos no país a por-, da Assembléia paulista foi
taria de 13 de novembro de 1959, um passo dado dentro do
dos Ministérios do Trabalho e da plano de substituir o sr.

O requerimento apresentado Aeronáutiea e em caso negativo, Jânio pelo sr. Carvalho

pela deputado Raimundo Chaves
a quem cabe a responsaêtüdade Pinto. Com o presidente da

pede as seguintes informações:
pelo não cumprimento da mes., Assembléia vinculado par-
ma? tidáriamente ao udenismo,

sincompatibilização dos
candidatos. Tanto o go
vernador Carvalho Pinto
quanto seu colega da Bahia
terão de renunciar aos seus

PARA O

morn

TAC
CRUZEIRO do SUL

deu-se iníciO à segunda
etapa da articulação, cons
tante de um convite ao sr.

Porfiro da Paz, vice-gover
nador, a dar um passeio
vantajoso pela Europa, a

fim de não ter que assumir
a governança no caso da
desíncompatíbílízação do
governador.

REUNIÃO DE LíDERES

As demarehes vem se

processando já há algu
mas semanas e têm 'abar
cado setores os mais diver
sos e seu coroamento de
verá se dar numa reunião
dos pró-homens da UDN e

do movimento oposicionis
ta com o próprio sr. Jânio
Quadros, antes da sua pro
gramada viagem a Cuba.

Nessa oportunidade será
pedida ao sr, Jânio uma

definição e uma garantia
para que continui a mere

cer o apoio das tôrças que
aderiram ao seu movimen
to. Caso o candidato não
se, pl:@nuncie de 'maneira Á
satisfatória, o movimento
para retirada da sua can

didatura será ímedíata
mente lançado à rua, com

a preparação intensiva da
propaganda da chapa Car
valho Pinto-Juraci.
Essas demarches em na

da afetam a estabilidade
da frente política situacio
nista, que não admite mais
qualquer revisão do pro
blema sucessório.

comício
PROGRAMA

Usaram da palavra, além
dos candidatós à presidên
cia .e vice-presidência da

República nas próximas
eleições, o estudante Sou
sa Prieto, o de!}utado Ben
to Gonçalves, vice-presi
dente da Frente Parlamen
tar Nacionalista; deputa
dos Celso Brant e último
de Carvalho, e o estudante
Newton Maia, secretário
geral da Liga da Mocidade
Trabalhista.

FOTOGRAFA·DO· FILHO DA .RAINHA
ELIZABETH

LONDRES, 17 (V. A.) - "O novo príncipe tem olhos

azuis e cabelos escuros", declarou, esta noite, o fotógrafo
Cecil Beaton, que tomou hoje várias fotografias da fa

mília real britânica e, mais especialmente,. do segundo
filho varão da rainha Elizabeth, nascido a 26 de feve

reiro último.
"A criança comportou-se muito bem durante tôda a

sessão, afirmou o fotógrafo. A grande maioria dos bebês

não conservam os olhos por muito tempo abertos, mas

eu tive sorte e apequeno principe não adormeceu. A, pô
se foi multo 'b,em. tomada".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de sua
c�a, QUERÊNCIA �ALACE HOTEL

MIRAGENS
Péricles Luiz Medeiros Prado

Mulher, o incógnito dos teus olhos
nesse sonho lapidado de incertezas
decifrou-se em hieroglifos de sangue:
Pigmentos vermelhos de um olhar que trai

Bebi nos sonambúlicos cálixes dos teus seios

as brancas gôtas de uma existência

que se recolheu intranquila
na mudez dos dias intermináveis ...

'Eu te descobri como quem descobre
o segrêdo inviolável dos destinos:

Despida - sem a roupagem bastarda

que encarcera malícías e desejos

Eu te vi com os olhos enfumaçados
no sonho colorido de uma geração perdida

Florianópolis, 12/3/ 60
sr. Francisco da Silva Cardoso,

runcíongrío aposentado do Ca_

bo Submarino, nesta Capital.
� sr. Orlando Tôrres

- sr. professor H'ercílio Margarida

sr, Major paulo Saml

sr. Sílvio' Barbosa Horn

sr. Manuel Brito

sr. G'arlos Luiz piazza

ANIVERSÁRIOS
SRA. VVA. OLlNDINA FREITAS

JOVEM WALMOR FERREIRA

DE FREITAS
Assinala a data de hoje, mais

um natalício da exma. sra, Olln_

dJna Freitas, viúva do sudoso

Jordão Frreira de Freitas. ,Seu fI_

lho dileto, Walmor Ferr.eira de

srta, Nelza R. Romais

sra, Santina pltigllatti

srta. Elza C. pereira

sr. Wanderley Berto da SIl-

Freitas. no dia de hoje, também - Jovem Mirlan Machado

ccmpleta mais um natalício.

As felicitações de O ESTADO.

FAZEM ANOS HOJE

José Carlos Cardoso, filho do veíra

;;-�--Míssi-Õf 1�A-NIVERSARIO [
. I

DR.FAÃNTONIÕUDDIB MUSSI I
convida a .todos os parentes, amigos e ad- Imíradores do inesquecível médico, para
assistirem à Santa Missa de aniversário de I

falecimento, que será celebrada no dia 19 dêste, sá

bado, às 7,30 horas, na Catedral Metropolitana no

Altar de Nossa Senhora.

Por mais êste ato de religião e amizade, anteci
padamente agradece.

ii _-
--------_._---------_._- -_'_'--,._-_-_-_-_--_-_

OSVALDO MELO

OPERAÇãO ABASTECIMENTO Caminho certo
de ser tomado pela Prefeitura de Florianópolis em 'comum

acordo com a ACARESC contra o agravamento dos preços
altistas.

A Operação Abastecimento, vai trazer para a Capital,
produtos alimenticios da fonte para o consumidor.

Embora em caráter provisório, temos por certo que a

medida vai resultar em pleno êxito.
Com semelhante e louvavel providência, os ínsacía

veis intermediários, que visavam e obtinham altos lucros,
encarecendo sobremodo o preçõ de venda dos produtos,
perderão a chance e daí, os beneficios que a medida vai
trazer em favor da classe menos favorecida.

Faz uma semana, daqui desta coluna, fazendo comen··

tarios sôbre a tabela de preços do pescado lembravamos

providências semelhante, a única capaz de resolver o

problema.
Além das vantagens que a Operação Abastecimento'

trará, ainda, apresenta um fator de alta valia como seja
a de increm.entar e estimular os lavradores para que se'
dediquem· com mais ardor ao seu mister, duplicandO sua

produção e livrando-se dos leilões dos altistas e de outros
incomodos a que estão sujeitos.

A iniciativa do Prefeito sr. Osvaldo Machado foi re

cebida com grande satisfação por todos e dela colherá o

administrador razões de sobra para estende-la a outros

setores de vendas e abastecimentos.

Indubitavelmente, o segredo do problema está como

sempre esteve: á vista.

Afastar dos mercados os intrusos, os altistas, os reven

dedores e trazer da fonte para o consumidor, os produtos
mais baratos e muito mais acessiveis á já 'desmelinguida
bolsa do povo.

Que possa dar certa, bem certa mesmo, a providência
que agora aparecendo como uma prova experimental se

tornará depois a chave para que se resolvam outro pro

blemas.
Estas coisas estão, como diz o

"EM COMEÇAR"... Começando
resolvendo.

amigo aqui ao lado:

e começando bem, vai

----_--- --

DR. 'BIASE FARACO
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.

A FESTA DO CLUBE

PAINEIRAS VAI SAIR MESMO.

Fatos, (<lisas E Noticias

O SI'. ,e sra. Galdino J. Ler.zí
i ecebcu em seu simpático apa»;

tam-z.to um grupo de casais p.'

ra homenagear o mais díscuttda

casal do ano, Dr. paulo (Myrian)
Bauer Filho. Dentro do aconte ,

cimento que foi com multa ele;

gância, o fabuloso Luiz Henr!_

que, que tambem comparece.i,

tocou e cantou as mais lindas

canções do momento. Contlnul\

com grande cartaz: A Noite do

Meu Bem e SI ,Ajmor é isto.

* * *

Acabo de receber telegrama
da Diretoria do Boquet Club de

Canolnhas para marcar data da

realízaçgo do "Desfile Bangú"

naquela Cidade. A r.eallzação do

mesmo, está marcado para o dia

11 de junho, e terá li. responsa.,

bilidade. da Sra. Ivone Ferreira.

O sr. Arthur Pereira Olveira

Filho presidente do Clube pai.

neíras, já afirmou. Na festa do

dllt" 26 nã6 entrará penetra.

�;' *

Rosimarie Buendgens um

troto de 16 anos, bonita e com

L67m de altura vai ser Elegante

Bangú na parada de elegância

no dia 28 de maio nos salõ,es do

Clube Doze de Agôsto,

Continuam os grupos para a;

peritivos no Bar Lux Hotel �

Agora com pessoas diferentes

mais, também simpáticas. ,

* *

A bonita Ana Maria Siqueira

ex_Miss Santa Catarina, na praia

de Cabeçudas onde reside, recep ,

cionou em SUa confortável resí.,

dência um grupo de amigos pa.,

ra um "Society" no dia de seu
i

aniversário, que foi domingo'

último. Desejamos a encantadora rmoça os melhores votos de telí.,

citações. I
* * * !

O Governador da cidade Sr. 1Osvaldo Machado' festejou ant.,

versário ontem - Desejamos ao
I

Ilustre homem público os rne.,

lhores votos de felicidades.

Voltam os renomados Figuri_

nistas a falar. Desta vêz. êlea

comentam o plissé está em plena

moda.

* * *

O Sr. J9ão Fernandes círculau

dentro da noite em companhia
da srta. Ltlía Gevaerd.

* *

* *

-----------------------------------------------------�
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com mumeras
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P'ra o pobre fazer sua casa,
Vai com CELSO o eleitorado,
Livrando 0 Estado de um BANCO
P'ra dar um BANCO ao Estado.

CAP. MILTON PRADO
Ficamos sem compreender a introdução que'

começa com um delicado pedido de desculpa para
em seguida, e depois no final, afirmar a "inten
ção" de fazer âesafõro,

O que se ouve não está em ouvir, está em quem
diz, mas vamos aos itens:

1 - Estando V.S. no comando dos bombeiros,
entendemos que era bombeiro, por isso aquele:
"errado o Bombeiro". Isso- está claro, no entanto,
parece-nos que V.S. quer ficar abrigado atrás das

bombas DOS BOMBE.IRO:J.
2 - Não discutimos a sua filiação uâenista, sa

bemos e sabem todos que a sua posição em outra

e agora está saindo de fininho, na horinha "h"

não é? deixando na mão aqueles que sempre o pro

tegeram, inclusive agora, quando V.S. tem absolu

ta segurança que lá estará até "janeiro de 61".
3 - Estamos ciente de que V.S. não é mais po

lítico. É ... razões existem. A U.D.N. não está muito

segura e no caso de uma virada ...

4 - Ninguém do lado de cá julga-se com o di

reito de julgar. Foi V.S. quem inventou êsse jUl
çamento,

5 - Não dá mesmo de passar naquela rua?

Muito bem! Na outra do outro lado do quartel, na
quela que é calçada, também não dá.?

6 - Mesmo quando a missão é em Santo Ama

ro? A sirena foi tocando pela estrada toda? Não

discutimos a estatuto do bombeiro. Fiamo-nos na

sua afirmação de que o bombeiro é obrigado a to

car a sirena. Achamos isso um tanto quanto ar

cáico, mas V.S. não tem nada com isso. Quanto ao

caminho, mantemo-nos na convicção que estamos.
- V.S. escolheu o mais longo e mais movimentado.

Por que até Janeiro de 61? V.S. atirmoú que não

é político ...

Na tarde de ontem, 'duas das

Dez Ma.is - compravam sapa;

tos de verniz, na Caprl - As

Elegantes estão mesmo atualíza.;

das. ,

* * *

Na noite d� 4.a feira o Colu_
nista visitou tambem, a nova re.,

sidência de Marlza Hoesterne. A

residência em questão, está muí ,

to bem situada a Av. Mauro

Ramos, com um fino e apurado

gosto na sua decoração.

ITAJAI -

Recebjdo o telegrama do Sr.

paulo Bauer, souclhe imensa,

mente grato.

No,:o Ble�icalDeDto
a�lica�ões

com nova substância

como nialamida.

Indicaram que, embora a utüí.,

zação dt nialamida estivesse ort.,

ginalmetlte restrita à Psiquiatria,

camrntc mostrou multo mais se.,

l'- uro e 'melhor tolerado que os ou

tros ccmpostos, do mesmo tipo.

Essas declarações foram feitas

durante o Simpósio Internacional

de Lisboa, com a, participação de

conhectda de ano passado,

* *

- O nosso colega P.C.R., nos roida diminuiu a Intensidade das
exames Vestibu)a,res de Dreito, dores, possibilitando a redução dr.

consegUiu aprovação. Parabéns. (Cont. na 7.a Páginaj
.....-.-_-.-.-.-.-_ --"------_-----.- -_-_-_-,.,._-_-_-_-.- ...

Três médicos da Universidade sucesso obtido no tratamento de cincoenta médicos de dezoito paí ,
de NáPoles, os drs. F. de Rltls, A grande variedade de estados clínL ses, que vinham fazendo expertgne
Ascione ·z F. Matand, revelaram o cos, incluindo a depressão mental, cías com a nialamlda no decorrer

VEN'DE-SE
1 aparelho com 2 auto falante
1 microfone, toca disco e amptí ;

fcador.

Tratar o motorista

pia encontrou agora um lugar na

da !.1tc;iclna geral. Em todos os casos

em une foi aplicado o novo medí ,

ressaltaram tão

Só a segurança

como também

do medicamento

sua >efIcácia num

As estradas se estragam,
A riqueza não aumenta.

Mas o povo só aguenta
Até Outubro de 60.

'''%''%$%''4''S'''""",.%%"" �
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ABSOLVICÃO
I

•

Não vou dizer que êste segundo julgamento do
"play-boy" Ronaldo tenha interpretado a verdade
dos fatos, nem que as testemunhas, surgidas à ulti
ma hora como num passe de mágica, fôssem dignas ..

de fé; entendo pouco e mal dessas coisas e o caso

está cercado de tantas paixões, que qualquer opi
nião apressada seria desonesta e sem sentido.

Uma coisa, entretanto, se pode dizer com se

gurança: esta segunda sessão do [urí estêvs muito
mais próxima de um verdadeiro julgamento do que
aquêle espetáculo circence em que se constituiu o

[urí dos trinta e sete anos - resultado que viria a

dispôr as simpatias do povo em torno dos supostos
criminosos e que criaria, um ámbiente trancamente
propício à absolvição, que afinal se efetivou.

A verdade é que dessa vêz não foram distribui
dos «onvites a David Nasser - afinal, qual é o ob

jetivo dêsse homem? - para que mandasse ao Tri

bunal uma claque que desonrava com as suas vaias

e as suas presenças a dignidade da Justiça, aplau
dindo aqui o Promotor, ali apupándo os advogados
de defesa. Por outro lado, o juiz que presidiu a ses

são deu mostras de ser -um homem sereno e pon
derado, sem aquêle vedetismo do colega que o an

tecedeu, homem tristemente despersonalizado que
se prestou a atitudes incoadunáveis com as suas

altas funções, comparecendo à um programa de te

levisão criado para combater os acusados, e lá re

lendo a pena aplicada como se essa fôsse alguma
mensag.em ou peça literária.

O corpo de jurados, êste que na primeira vêz

chegou a negar o que era incontestável - ameno·

ridade de Ronaldo - e cujos componentes ao fim

do justiçamento não tinham a menor reserva em

declarar aos jornais que haviam condenado o

"monstro", lastimando não haver pena de morte

para fazer a coisa completa, o corpo de jurados,
repito, mudou espantosamente para melhor nêste

segundo julgamento. Pediram os seus membros

testemunhos e esclarecimentos de peritos, não ace

naram à turba nem deram entrevistas aos jornais,
antes ou depois do resultado, e, apesar de terrível

mente cansados, ainda na sala secreta deliberaram

por horas - tudo visando a mais completa eluci

dação dos fatos apr.esentados.
Teve tudo, enfim, êsse segundo juri, daquilO

que caracteriza a vontade de fazer justiça e . de

ouvir e atender aos fatos, com imparcialidade e

elevação. Não digo, ressalto outra vêz, que a absol

vição tenha sido justa; também não digo que foi

1njustiça, que não sou de dizer coisas que não sei.

O que digo é que essa absolvição foi resultado de

um jurí sereno e digno.
Porque o outro, o primeiro, foi uma palhaçada.

com

A Modelar' - Ary.

- Hooje, o PSD fará reunião

(Diretório Nacional). para mar;

car data da. Convenção Nacional

que homOlogará João Goulart à

Presidência da ltepública.
*

- Celso. Ramos, no díscurso.,

plataforma proferído no encero

ramento da memorgvel Conven.

ção do I:artldo Social Democi.'ã_

tlco, ao abordar Q setor da ener,

gia elétrica, a certa altura dís.,

se: "Ê meu pensamento que de.,

vemos excluir a exístgncta de

entidades parasitárias, 1'0 tipo
da ELFFA de Florianópolis".
Nós também pensamos assim,

Excelência.

ainda professor. Que coisa hor.,

rível a guerra. Eu a: d.etesto".

Resultado: Bomba!!!

grande número de estados cl ínícos.

O dr. de Ri tis e colegas estuda;

ram um grupo de 65 pacientes na

Universidade de Nápoles. Dêsses

22 tinham angina pectorls; 11 so.,

friam de dores intratávels causa;

das por câncer avançado; 30 rra;

queza pslco_neurótlca e depres.,

são; e 3 dores pré_menstruais.

Nos .enfêrmos de doença das

coronárias, a dor angínal foi con.,

trotada em todos os casos em me.

nos de doze horas. Quando admí.,

nistrada aos cancerosos, a níala., .

* *

*

ESVASIAM'ENTO
���• .....,..,...."."."".... t-.J!\-""_"_'_"�"""'_"'___."."

Desde a realização da Convenção do Partido So
cialista Brasileiro, onde nada ficou decidido com re

ferência à sucessão presidencial, a candidatura do
Sr. Jânio Quadros entrou em declínio mais acen

tuado.

'Os socialistas, deixaram livres os apôios das ses
sões regionais, partidárias. A propensão para sus

tentar a candidatura Lott, é bem mais real, a não
ser no Estado de São Paulo, onde o Sr. Jânio Qua
dros, grangeou as simpatias dos pessebistas.

As últimas notícias políticas, oriundas da Ca

pital da República, afirmam haver um movimento
no seio da própria UDN, PSB e PL, em adotar as

candidaturas dos Senhor.es Juraci Magalhães ou

Carvalho Pinto. Crescem as perspectivas, e assim, o

nome do governador baiano, volta, novamente para
a batalha da sucessão.

O interessante, é que a UDN pràticamente
"cristianizou" o Sr. Leandro Maciel, sendo que

isto se verifica, mais acentuadamente, aqui em nos

so Estado.

Confidencialmente, soubemos por .elementos al

tamente credenciados nas hostes udenistas locais,
que o partido, antes da convenção Nacional, adota
va a fórmula Juraci Magalhães para o pleito su

cessório, e que a homologação do Sr. Jânio Quadros,
foi imposta pelas circunstâncias. Agora, que o nome

do Governador baiano, volta às cogitações, vibram,
pelo menos íntimamente.

Tudo isto, e mais alguma coisa, trocada pela fria
realidade dos fatos, quer dizer .esvasiamento das

candidaturas Jânio-Leandro Maciel, sem falarmos

nas controvérsias surgidas com a ida do homem da

VRssoura a Cuba.

'i'
'I

- A Bibliotéca Pública, que,

diga_se de passagem, é motivo

de orgulho para todos os f1oria_

nopolitanos pela quantidade de

volumes, alguns dos quais rarís_
simos deveria merecer do& p,ode_

que impossível pennaliecer lá

pelo espaç() de duas, horas. O
cheiro de môfo, o desconfôrto, o

lIarulho i�fernal das casas co I
merciais fronteiriças, tudo isso

Iconcorre para reforçar a. idéia de

tra.nsferi_la para nov,o prédio.
Em que pese a eficiente admi_

nistração do seu Diretor Fran_
cisco Mascarenhas, há necessi_

ções. Atualmente torna_se quase

res com.petentes maiores aten.

dade premente de mudá_la pua

outro prédio onde haja mais'

confôrto. Seria interessante,
igualmente, pe�m·Ulecer aberta

aos sábad,os, n()· períOdO da tarde.

digamos das 2 às 17 horas. Aos

domingos, das 9 às 11 horas. A

idéia foi dada por um leitor em

missiva a este jomal.

I
* * *

- Na Faculdade de Filosofia,
nos ·exames para a cadeira de

História. ponto sorteado nr. 6.

A Revolução Francêsa. A examl_ .

nanda "professor, tenho horror

a sangue! Novo ponto sorteado.

A Guerra do paraguaI. "HI! pior

'I�"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O -ESTADO!, O MAIS ANTIGO DIARIO DE S, caTARINA FLORIANóPOLIS, Sexta Feira, 18 de Março de 1960
__-------------- �________________________ ___------------------------,------�----------

e de Agosto D�m·
Reserva de passagens na Secre faria das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

NOTA - Dependenles menores� não ocupando assenlo não pagará pasiagem - SAI'DA
do Clube.

'

Imprelerívelmenle à s 7 horas, dos fundos

Aos srs. Vereadores

I
NANCEIRA PARA CUJO RE-

"SURPREENDENTE REALI- PARO NÃO SERÃO PERMI
DADE DA SITUAÇÃO FI- TIDAS FOLGAS DISPLICEN-

MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA
QUINTA ZONA AÉREA

DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS
"SECÇÃO DE RELAÇõES PÚBLICAS"

A V I S O

8 - O candidato no ato da inscrição deverá entregar
a Comissão de Inscrição uma fotografia 3x4 a

fim de ser anexada no cartão de inscrição.
PARA MELHORES INFORMAÇÕES, INSCRIÇõES E FOR

MULARIOS NO DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE

FLORIANóPOLIS OU NAS DEMAIS UNIDADES DA FôR

ÇA Aií:REA BRASILEIRA.
AMARO BARBETAS FERREIRA

sentou o Relatório do seu pe- conscíente dos seus conCi-j' dos órgãosc arrecadadores -

frizou o Preefito Osvaldo Ma-
TES E MUITO MENOS

PRODIGALIDADES"

Fazendo-se acompanhar de

funcionários do seu Gabinete,
esteve na Câmara Municipal
de Florianópolis, o Prefeito

Osvaldo Machado, que apre-

tendimentos, localizei, a tí
tulo precário, a Estação �o
doviária, no Super MercaClÕ, ...;;:�.
na esquina das Avenidas

'

�(.Mauro Ramos e Hercílio Luz.
"Elabora-se nova regula-. \

mentação do ensino munící-
pal, com vista a uma orien-

tação moderna a mais pro
veitosa nesse importante se-

tor de assistência cultural- J
'1'

ríodo de Govêrno, desde a dadãos.

sua posse no alto cargo da No ensêjo, o Prefeito Os- chado - criei o Conselho de

Administração Pública da valdo Machade acentuou contribuintes cujo rínancta

Capital do Estado, conduzido que a sua presença, naquela menta foi iniciado a 8 de de

que foi pela expontânea ma- Casa Legislativa, tinha o zembro do ano p.p., em bases

nifestação do voto livre e sentido 'de cumprimento de que, espero, lhe assegurem

dispositivo legal, e ainda co- completa eficiencia.
PAGAMENTO E REEQUILÍ

BRIO FINANCEIRO
O Prefeito Osvaldo Macha- ."-.1

l\RQUITETONICO
• TOPOORAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES.

AVIS.O

TARINA", tem a grata satisfação de tornar público à todos
os interessados que a partir do dia 16 do mês corrente abri
rá a clínica odontológica, cita à rua ESTÊVES JUNIOR, 93.

Funcionará todos os dias úteis da semana no seguinte
horário: das 7 às 12 horas.

Florianópolis, 12 de março de 1960
ELYSEU PELLENZ - 1..0 Secretário
GENOVÊNClO MATTOS NETTO - Presidente

RADIOTELEGRAFISTAS, CONTROLADORES DE VÔO E

:M;ETEOROLOGISTAS
No período de 1.0 a 20 de abril de 1960, estarão abertas

no DESTACAMENTO DE BASE AÉREA DE LORIANóPO
LIS e nas demais Unidades da FôRÇA AÉREA BRASILEI

RA, as inscrições para os exames de habilitação à VOLUN
TARIOS ESPECIAIS, para RADIOTELEGRAFISTAS CON
TROLADORES DE VôO E METEREOLOGISTAS.

'

SÃO AS SEGUINTES, AS CONDIçõES BÁSICAS PA

RA A INSCRI'ÇãO:
1 - Ser reservista de La ou 2.a Categoria de uma das

Fôrças Armadas;
2 - Ter bôa conduta civil, conforme fôlha corrida

passada pela autoridade policial;
3 - Ter no máximo 28 anos de idade na ocasião da

incorporação;
4 - Apresentar comprovante de que foi licenciado no

"BOM COMPORTAMENTO;
5 - Possuir licença de Circunscrição ou Capitania a -- ....'

------,----------------

q�e estiver subordinado, quando não for reser-IDiretório Acade"mico 'XXII de Janel·ro'VIsta da FAB;
6 - Ser solteiro, ou VlUVO sem filhos;
7 - Possuir curso ginasial ou equivalente para os O diretório acadêmico "XII DE JANEIRO DA FACUL-

candidatos a CONTROLADORES DE VôO ou ME- DADE DE FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DE SANTA CA

TEREOLOGISTAS.

.' ,.
'"

conheça os novos veleulos

CHEVROLET!
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CAMINHÃO CHEVROLET 6.500

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

de constantes aperfeiçoamentos, oferece o má
ximo de eficiência já alcançado em regime
médio de operação. De fácil manutenção, re

duzindo o custo de operação e o desgaste
das peças vitais, ê�te poderoso motor Chevrolet
é econômico em todos os sentidos

CAMIONETA CHEVROLET 3.100
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CARLOS HOEPCKE S.A. Comércio e Indústria

vendas com facilidades e pronta entrega
�:

Rua Cons. Mafra, 30 - Florianópolis - Sta. Catarina

mo imperativo da cordiali
dade e harmonia que se veri
fica entre o Executivo e essa

nobre Câmara, oferecendo à do não tem se descuidado um povo.

mín t da sít
-

f' M.ENDICANCIAapreciação dos senhores Ve- I u o sequer a SI uaçao 1-

nanceíra do Munícípío, pro- O problema da mendicân-
rearxres o F\.elf),t01'io das atí-
vídades administrativas da curando reconduzi-lo ao e- cia - declarou o Prefeito Os-

Prefeitura no ano de 1959. qullibrío necessário, com 01
valdo M;achado aos edis flo-

Mais �'cLante, declarou o
pagamento imediato dos ven- rian?PO�ita�os - é an�igo em

Prefeito Osvaldo Mach�.do· cimentos do funcionalismo _ • Florianópclís. As soluçoes que

de
e especialmente do operária- se lhe têm dado não conse-

seu propóslto acentuar
do, cujos vencimentos e sa- guem mais do que atenua-lo

lários continuavam em atra- por algum tempo, ao cabo de

so". qual ressurge com intensida- .

ENGENHARIA E de maior e com' característi-
URBANISMO cas mais graves. É pensamen

to do atual Prefeito dar-lhe

que, 30 gl ato sou à prererên
cia do flei'vorado que acorreu
às urnas para escôlha do

>
I

.)
I

Prefeito, náo IYl.l't!OS compe
netrado me acho das graves
responsabilidades que me

cabem, à frente do governo
municipal, exatamente nara
corresponder, tanto quanto o

permitirem minuos fôrças, à
confiança do esclarecído elei
torado de Florianópolis.
AGRADECIMENTOS AO
GOVÊRNO D0 ESTADO
"Não poderei, de modo al-

gum, - e fa!tarÍ;1 a uma

obrigação de estrito reco

nhecímento - deixar de con

signar, também aqui. .a hon
rcsa cooperaçà- que tenho

ser ainda adiada, sendo norecebido da parte do Gover-
nador Heríberto Hulse _

meada 'uma comissao para

que, não obstante militar em
estudo tadOd acesso à BR-59,

díferente camno tídâ
-.' .compos

. os Srs. Engenhei-
c. ! pur.1 arlO, .

comigo se tem encontrado nCB
l'OS tCelso Ra.mos FI�h?, Raul

ltí , as os, Lorls Corsini, Ruya IPIano da :'ela'�õe:; admi-
nistrativas,' o ql1e demonstrn Sq�.res e Walmy Miranda

Doyle. Prosseguem as obrasc; alto nível d�' educação de-
de pavimentação e calçamenmocrátíca em oue servimos à'i to".

mesma causa do PO"iO, cada
Concluiu por declarar queum no respe �tj \"'� âmbito de

"tem-se, por outro lado, pro-
curado estimular o movímen-

FJ:i:";A;.�qA�l to de construções na Capital,
��(',ntinurr::l(J,) em suas con- havendo-se promovido meios

s ceracões, .J Prefeito Os\'ul- de incentivar a edificação do
c'·'; Machado j'c:norou-�(' 1:J. prédio do IAPB, que constará
análise sobre o mais impor- de 12 pavimentos".
tante de todos os problemas OPERAÇãO ABASTECIMEN-
administrativos mmtcípals TO MUNICIPAL
do momento, qual seja o Fi- No setor de Abastecimento,

I nanceiro, para cuja solução declarou o Prefeito Osvaldo
o Governador da Cidade (em Machado - reorganização
se empenhado de maneira dos serviços públicos do Mer-

I equilibrada e elcgíosa, em cada Público Municipal é

função da mais completa ho- atualmente objeto de estu
nestidade do emprêgo do dí- dos, por uma comissão espe-
nheíro público, que deve ser cialmente nomeada para êsse
a origem das consagrações fim e composta de funcioná
administrativas de um 110- rios municipais. Desde logo
mem de bem. Mais ainda se se e s t a b e I e c e u novo

evidencia o seu empenho, horário .para funcionamento
quando, através um trabalho do Mercado Municipal, tendo
esclarecido e imparcial, não em vista oferecer maiores
tem escondido a realidade fi- oportunidades e facilidades
nanceira do Município, a si- e facilidades ao abasteci
tuação tristonha como a en- menta diário da população",
controu, averiguando-lhe a mediante entendimento COD'

procedência de um estado de a Prefeitura, Clube dos Ho

causas que, de forma direta e mens de Alto - Perdidas, do
penetrante, tem prejudicado Município de São José, ven

o bom andamento dos servi- derá seus produtos agrícolas
ços públicos da Municipali- diretamente ao consumidor.
dade. Haverá, também, da parte da
Tanto que assim se expres- ACARESC, permanente cola

sou, de maneira exataj, sere- boração com a Prefeitura, no
na: '''Com o fim de chegar a I propósito

de abastecer o Mer
uma precisa avaliação do dé- cado Municipal.

.

bito e do crédito da Prefei- TRANSITO

A reorganização do Depar
tamento de Engenharia e

Urbanismo se' Impunha _

afirmou o 'Prefeito Osvaldo
Machado - a fim de dar-lhe
maior facilidade de movi
mento e iniciativa.
"De início, de' par com os

reparos e retificação de jar
dins, provídêncías diversas
com o objetivo de maior lim
peza ,e' estética da Capital,
foi feita a retirada do madei
ramento do viaduto do Es

treito, cuja conclusão teve de

solução definitiva. para isso

contando, é evidente, com o !Jespírito de ?olidariedap..e h'1 Jrmanª, q�e.e preponderanu _

� /

traço de carater da nossâ
gente.

)
Com êsse fim, o Prefeito Item promovida reuniões

comi'as sociedades de assistência _.Á ")social e está realizando es- fitudos de todos os ângulos d .1complexo problema.
INTENDÊNCIAS

IIReunidos, a convite do Pri

feito, no Gabinete dêste, Oi
os srs. Intendentes Distrrta]
foram solicitados a expôs '�1cto f
necessidades

. da.
s

respec.tiV(,OI'�distritos .e a apresentare lJ.e
sugestões para a necessá tel'
solução dêsses problemasiv..

.

Algumas dessas sugestõesr
declarou o Sr. Osvaldo Ma

chado - já se acham em V.;';iS
de concretizar-se.
OUTRAS PROVIDÊNCIAS ai

Tem mantido o Prefeito C011-

tato, com as autoridades es

taduais e federais, com a in- -<

tencão de consertar medidas
ad�inistrativas que exigem a )
colaboração- simultânea da- �

quelas autoridades.
A estética da cidade, o C011-

fôrto da populaçâo, a ifaci�-
l

dade de trânsito, são; enti
outras, questões que preocu
pam o Prefeito que, para sol

vê-las conta com a bôa von

tade de compreensão de seus

munícipes.
Em mês e meio de traba-'

lho, senhor President_: ,e se7
nhores Vereadores, nao pr�-,
tendo ter realizado muito -

nem suponho fôsse 'possiveh
fazêlo, mas não me furto i3
afirmativa de que empregue ,

o maior esfôrço para equa
cionar os mais instantes pro I

blemas da admínístraçãc
com vistas ao cumprimento
de todo o meu programa de

«çãc''.

Govêrno.
-----------------------��

Aulas de InglêS
APRENDA INGLÊS RAPI

DAMENTE NUMA TURMA

PEQUENA COM O PROFES

SOR MR. EDWARD GREEN
A RUA TIRADENTES, 36. -

ATENDE DAS 9,00 AS 11,:'"
DIARIAMENTE E NAS 2.a E 1c

5.a FEiRAS DAS 18,00 AS

19,30 HORAS.

Prosseguindo em suas con

siderações, na presença dos

representantes do povo flo

rianopolitano, com assento
na Câmara Muuicipal, disse
o Prefeito Osvaldo Machado,
que no setor de Transito, o

seu Govêrno, objetivando
equacionar o referido' pro
blema, cuja relevância cres

ce dia a dia, dado o desen:
volvimento acelerado das ati
vidades comerciais ,e sociais
da cidade, promoví reuniões
com autoridades do Estado,
nêsse setor, tenho me enten

dido com o Se,cretário c;la Se,.

gurança Pública e com o

Di-Iretor do Serviço de Transito.

Como corolário dêsses en-

tura, nomeei uma comissao

de contadores habilitados

para executar um levanta

mento das finanças munici

pais. Essa comissão, composta
dos Srs. Luiz Oscar de Carva

lho, Ary Nicomedes Lentz e

Frederico. Botelho, está ainda
em vias de concluir o seu tra

balho, mas já. se verifica a

surpreendente realidade da

sitUjLção, para cujo reparo
não serão permitidas folgas
displicentes e muito menos

prodigalidades".
CQNSELHO DE

CONTRIBUINTES

"Providência também vi

sando direta participação do

contribuinte na fiscalizaçãÇl ........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARINA
-------------.....,,_..

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feirá, 18 de Março de 1960

'()IS DE PASSAR UM DOMINGO EM BRANCO, O P'ÚBLI,C'O· J:ERÁ A 0,PQR1UNIDADE 'DE VIVE:R AS EMOÇÕES DO ES PORTE NA TARDE" DE
, �O, QUANDO SE,RÁ REALIZADA A .sEGUNDA ROADA PELO TOiRNEIO 'D'E OUTONO DE FUTEBOL DE SALÃO E DIE DOMINGO, COM O

CLASSICO PAULA RAMOS X AM:ÉRICA, PELO ESTADUAL DiE FUTEBOL
)
!

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

Paula x América, o carlaz dominical
Na ,Metrópole

Na 'tarde de domingo, tere- Carlos Renaux por 3 x 1, de
mos a oportunidade de rever vendo. apresentar um bom
o Paula Ramos, enfrentando padrão de jôgo, forçando
mais uma vêz, uma equipe consequentemente aos pau
de categoria: América. O laínos a se desdobrarem pará
clube de Joinville, virá em- atingirem os seus objetivos.
balado com a vitória conse- Será, portanto, o cairtaz
guida

.
domingo frente ao-I dominical.lilliam A. GODzales - faz a iyolta aOilDuodo

aturai da Co10mb ia � Estudante de Medicinaf abandonou o curso para empreender· o ar

rojado "raid" Ultrapassou 18 países - Pedala a··32meses, lendo parlido do Canadá•.
William. A. Gonzales, natural de tal maneira que, William a; difi\dicar exclusivamente à mara; sêde e o sacrifício de solidão, pa., viagem Certo estamos de que

{)olomb, '. e estudante de Ma. .bandonou o curso de medicina, tona, que poderia lhe transtornar ra o ciclista, a maior das dlficul_' nosso' pO;V.o, principalmente os

'fina. tinha um sonho desde par S2 dedicar a tão ingrata jor. completamente a sua preciosa dades que encontrou, conforme desportistas saberão acolher' Wil

(eulno. Empreentle,r um "raid" nada.. Abandonou, porque' sabia vida, com um acidente qualquer, suas próprias deetaracaes a fim de liam e auxiliá_lo na medida do

iclístlco dando a volta ao mun., multo bem que caso, viesse a se tão comuns neste esporte" Sabia completar o 'rald" do Pólo Nor_·
.

passivei, pois sua fibra, sua força
,o. Mas sua aspiração foi forte tornar Médico, impossível srla de antemão que 'passada fome, te. William deverá chegar à de vontade ínquebrarrtgvel e' o

em oicicléta PEOUENA
.

CONVERSA

realizar seu sonho. Sacrificando_
I
nossa capital, neste fim de, se., desejo de concluir o "rald", trou.,

os estudos ,seus desejos poderão

N S I V
mana razão 'porque deveremos xeramcno até à metrópOle cata.,

ser realizados, completando o O e or arzeano ampará�lo, dar a acolhida que rinense, re onre prosseguirá com

LAURO MULLER EM AÇÃ(;) percurso ; mais tarde concluindo FUNDiDA MAIS UMA AGRE_ merece e aprovetar a oportuní; destino à pôrto Alegre, Uruguai
A representação alvícnegra do .

o curso que havia Iniciado. WIl. MIAÇÃO EM FLORIANÓPOLIS, dade para solicitar ao comércio, atnglndo a sua méta final: Ar-
euro Muller F. C. que esteve 1 ti d.

iam, par u o Canadá, Estados 'FARACO FU�EBOL CLUBE e os poderes públicos, para que gentína. Antecipadamente, apre.,
ncíada por uma temporada b 1' Unidos, numa ícíc eta, e OOIll Na última semana, mais uma auxiliem êste nosso visitante, que sentamos ao pedalsta colombiano,

de reiniciar seu ·t"einamen_ recursos adquiridos das autort., agremiação esportiva foi fundada cumpre uma .jornada digna dos. os votos de feliz permanência na

agora no ,estádio do Unlã.o, d dI' P t-a es ocais. assou en ao a so.,
em Florj,anóp:olis, e qUI! tomou maiores aplausos. Seu itinerário, capital do Estado e que.o Pú-

Nav.egantes, para competir no frer as íntempgrtas do tempo, a denominação de FARACO FU- 'assinala a pasagem por Florlanó- blico saiba corresponedr a sua
\l'tame cltadno do corrente ano tendo mesmo passado até fome TEBOL CLUBE. polis, razã,Q porque deveremos fi_ tradicional fama de hospitalidade

,uadro vem sendo dirigido pe_ pois em várias oportunidades, a., A;Pós demorada reumgo, foi gurar também no seu livro em I que goza em todo o país,
l'OP'"

�

treinador Satlro TI., travessou trechos InabI·ta'v·els du., I t d t "eleita e empossada a primeira que re a ará os pormenores es a. M. Borges
Silva, que nos creden. rante vínte dias, onde poude co; Dlr.etoria da menctonada associa.:.' cer. Perguntarão os senho-
r que. o esquadrão da nhecer de perto algumas trl8us ção que ficou assim constttutda:

I ,OS 'ESPORTES NO IEST'R:EITO res, porque não poderemos
um serío obstáculo pa., de índios, bandoleiros eestradas! ter novamente na Capital

presidentes de Honra: Daniel
.andes no decorrer do de dírícíes acesso. Mas, pouco 8

'

I raiva x Continente. barriga-verde um certame
Faraco - João Cardenuto - Ro-

do Centenário. pouco seu sonho foi se tornando 1 Por Lomaços Domingo, pela manhã, In- nacional, quando tomam
sato Evangelista ,.

..
" ..

t' ttE nA SEGUNDONA: realdade, pois Jã pedala há trinta HUMBERTO LEÃO DE ternacional X Vera Cruz e par e as maiores represen a-
presidente: Luiz polli IDOIS FORA e dois meses tentando fazer a' ARAUJO PROMOVIDO Renner x Botafogo. ções basquetebolísticas do
Vice_pl'esldente: Francisco· E

'ar F. C. e palmeiras travessía do PólO Norte ao PólO 7, 'A SARGENTO Juízes qUe apitara.m: País?A resposta é fácil: não Domingo. à tarde, no gramado
vangelísta ,

primeiro de Armação el Sul, numa façanha notável e 1,0 secretário: Jorge Menezes Somente agora, é que tive- Humberto Leão de Araujo; existem mais Iocaís parà ! do vna Nova, estiveram 'em 'ação

de. .cambOl'iú, ambos
Inédilta, percorre William, nes; i mos conhecimento que Hum- 4·vêzes.. que o esporte da cesta seja I " .e.squadras do Vila. Nova e 00_

2.0 secr.etário: Valcir Borges
DIVisa0 de Amadores, te espaço na a menos qUe, 18 berto Leão de Araujo, da Valter Vieira e José Lúcio, praticado o que implica au- rrntians. Fazendo alardy de um

I 1.° tesouretro: Aldo Varela .

!tajaiense de Desportos, países entre e'les, Canada', Estados 'nossa gloriosa Marinha' de 1 vêz cada um. tomãtícamente na paralíza- púdrão de jogo mais vistoso '

e

2Jl tesoureiro: Mário Evange_
'tcitar licença e exclu., Unidos México, Venezuela 00_ 11sta Guerra, havia sido promovi- Principais artilheiros: ção das atividades amadorís-. objetivo o conjunto do Vila No-

,rtame'-'da Divisão de A� \Ombia; Guatemala, Nlcaragua., do ao posto de 3.0 Sargento. Arl, do Botafogo, e Ami _ tas referentes ao basquete e va, alcançou dficil mas justo trt ,

!C_ Oradol�: Jorge sa,lim f I d d 2 1 Odeste ano. faltándo terminar o Brasil nar" de Entretanto, sua promoção ton, do Vera Cruz, 3 tentos. ao próprio voleibol. Se o bas- un o, pe o marca or e x. s
.. '"' TéCJilco: Willibàldo pires

:a Mar F, C. ainda não culminar na Argentina qUe será Albuquerque já data de mais ou menos cada um. Vidal, do Continen- quetebol florianopolitano e pU.pi1os de Osmar Sioff, conse_

1inada a sua praça de
o seu ponto final desta eaminha_ Guarda Esport.e: Humbelln,o

seis mêses, e, somente agora, te, Marcos e Joacir, do Inter- lflesmo catarinense teve a guiram desta f,orma, a �uinta vi_

a qual com o últimos da, vem o mesmo de utilizar a nacional, Eli, do Renner, e I sua grande época, no mó- tória consecutiva tendo sua aí'tL
Melr.eles

tev'e prejudicada o seu farda de seu novo pôsto. â Ori, do Vera Cruz, todos com mento tudo está parado, lharia marcado nas cinco últimas
Dretor de publicidade: Loma_ IPpr ser Humberto Leão de 2 tentos. . mormente aqui em Florianó- partidas, 18 tentos e sofrendo a_

Araujo, um' grande árbitro Arqueiros mais vasados: I polis já que nas cidades in- penas 7, Eis como formou o Vila
,Após a reunião, foi organizada'

monumental séde, não lômetros, tendo passado por Blu- de futebol, emprestando sua Paim, 'do Botaefogo, 8 ten- terioras, felizmente os espor- Nova: Ari; Deba e Oe.ceu; Hen_
a relação dos jogadores da equipe, f'

sumir novos compr.omlssoS menau. com d,estino à Itajaí, de_ valiosa cooperação ao espor- tos; Albino, do Internacional, tes .amadoristas são olhados rique, João I e sapinho; Tenten,
,e que assim ficou constltuida:

por bem dispensar seuà ven,do chegar até nossa capital te amador .e juvenil, é com 6; Pedro, do Cruzeiro e Air- com bons olhos e possuem a João n, .Altamiro, Jairo e .Ru_
POUij Chico, Melle,.zes, Valeir; I

voltando, no próximo, .provavelmente neste fim de se_ verdadeira satisfação que, ton, do Santos Saraiva, 5; necessal'la cobertura por bens.
Varelão, Mário, Capitão Meire!es; .

ta equipe a altura de suas !l'ana. William traz em SUI1 ba_ embora tardiamente, envia- Rosalvo, do Cruzeiro, 4; Vil- aqueles qUe podem realmen- Sapinho e Rubens foram os

'Lomagos, Flávio, Joãozinho, NeL.
.',gag.em milhar·es de documentos mQS OS nossos calorosos abra- mar, do Cruzeiro, 3; Leopol� te' fazer alguma cousa. O Es- goleadores para 'o tme vencedot·,

son Adrlão Helinho e Jorge AI_
firmados por autordldades de'di_" ços com votos de m1:litas fe- do, do Continente, 2; Ober-

faiate,
d dversos países que percorreu, In_ licidades no novo pôsto. an, o Botafogo, .e Leonar-

por nosso intermédio apresen�
o por uma temporada o clusive do Mar,achal Teixeira REUNE-SE A LEJE do, do Vera Cruz, 1; Lauri, do
Dias e que havia ,v._orta_ LOTT. Ao terminar o extifhso

ta o Faraco F, C. um desafio ao

Segunda-feira última, foi Renner, ainda não foi ven- O arqueiro Gainéte vem de to a principi'o. Vale al!J.ui r,essaltar

�. _./' . clube do Agrião,. vinculado ao
reall'Zada mal's uma das cos- cI'do em seu arco.

confirmar ql.\e nã'o' deseja mais qua imprensa dos pampas, divul_� Captal\...rt(l Estdo,. vem "raid" ciclístico William preten_
Veleiros da Ilha para uma par se transfel'il' para o futebol gaú_ C

'

ao convite da dretorla de voltar a estudar e se rtorma
'

-

tumeiras reuniões da Liga Ataques mais positivos: gou ontem que o ruZell',O aguar_

tida amistosa. cho, contrariando seu pensa·men_ h d d G 'I 'tclbe, para dirigir o no dr. William A. Gonzales, a_ Esportiva Juvenil' do Estrei- Vera Cruz 11 tentos, Inter- da a c ·ega a e a ne. e,

rubro azul. Chinez de_ proveitando o tempo para ,escre:.. to, sob a presidência do se- nacional, 8; Botafogo, 6; ,

em difinitlvo em nos_ ver um lvro, narrando as difl�
Na tard,e de Sábado, no campo

nhor Tenente Odyr Moreira Continente, 5; Cruzeiro e

IAIHOA CONFUSO' O' CASO HAMILTON
Já que espera soluclo_ culdades ·e os momentos mais a_

!lo Ipiranga do Saco dos Limões, da Cruz, e que contou com a

I
Renner "2; Santos Saraiva, 1.

,

estiveram em ação os componen_ f 1 vem
de lhe ofer,ecer uma boa

o de se emprego. legres desta sua incrível façanha. presença de todos os mem- De esas menos vasadas: � .

.

tes da FAMILIA' 'BOTELHO con_ I
C f "ticlamos .

o m' . proposta para permanecer no
assumiu suas novas que tinha em mente, desde crian_ bros diretores e representan- Renner, com O tentos; Ve- on orme Ja no .

, e_

I '
.

• }dJv.â apresentar Íilo_ ça.
tra a aguerrida ·equipe da CASA

tes dos clubes filiado.,. ra Cruz, 1; Continente, 2; dio Hamilton está com o se\11
clube trIcolor, dev,endo levar ao

n� decorrel· do seu tra... Ai está um ex,emplo vivo 'do ver"",
MAYER. - Jogo movimentado e

Foram aprovadas.as sumu... Santos Saraiva, 5; Intern.a- o.ontrato terminado com o Atlé- c,onhecimento da F.C.F. po�anto!

bonito apresentaram as duas .

1 6 B t f tI'CO, t nd o' Avaí entrado no o médio Hamilton ,embora tenha
1 dias da semana pró_ dadeiro esportista. Deixou II las correspondentes a se- ClOna, ; o a ogo, 9 e Cru- e o ,.

,causa nobre dos estudos para se
,equipes, Cavalheirismo e disclpli gunda rodada do campeona- zeiro, 12. páreo para a contratação do jo_ compronUsso flrmac;io com o Avaí,
na foram os pontos altos apresen_

to, bem como a ata da ses- PRELIOU O RENNER SABA- vem valor que inclusive já assi. poderá con'tinuar no Atlétl,co,
tados pelos atletas. OS BOTE- são anterior. DO E DOMINGO ULTIMOS :Dou contrato com a agremiação desd·e que tudo seja esclarecido

LHOS com mais sentido e visão Entre os mais' palpitantes Em seu graJIlado, I preliou o azurra, Acontece, que o Atlético definitivamente.
, de Brusque será aqui_ cidade, O jôg,o foi firmado nll

a meta adversária, consignou dois
assuntos tratados na reu-I Renner F. C" equipe juvenil

.:c..n uma apresentação do noite de 8 do corrente, quanJo tentos na primeira fase da par_ nião, foi designadO o grama- .estreitense, nas tardes de sá- O Zagueiro Cenlral Cebalos :Em
clonaI, quando .estará na na reunião da Llg.a Itajaiense de tida. Autores dos tentos p,elé, do do Renner F. C., para a bado e domingo últimos.

T sabado�, dIa 19, ,enfren. ,Desportos, o sr. presidente da contra suas côres e Tolnho de_
realização das 3. partidas de Sábado, na preliminar, o Ne.g�cl"aço-es

.

Com O.. Aval'"/-yij,1Sandú, no ,estádio entidade, ofereceu ao sr. Ar,thur pois d·� uma manobra feliz com
que se compõe a terceira 1'0- Expressinho Renner venceu

Carlos Renaux daquela Appel, a 'prlmelra peleja e a 'de Frederico.
dada, bem. como, mais uma a equipe de aspirantes do Finalmente verificou-se o com o jogador, consultando

apr.esentação em grama.dos de No segundo tempo os BOTE-. vêz, foi foi designado o nome Internacional, de Capoeiras, encontro entre diretores do da possibilidade de ingressar
S. Catarina, eLo grande clube co_ LHOS Itomaram conta do jogo e de Humberto Leão de Arau- pelo escor.e de 2 a 1. Avaí e o zagueiro central no clube alvi-celeste. Cebal

lorado. lograram mais quatro tentos, c,on_
jo, para conduzir os três pré- Na partida principal, os ti- Ceballos; dispensado pelo Fi-: los, esclareceu a sua situação

;lelros da Ilha, promoveu A segunda partida deverá ser si�nados nesta. ordem: Vadinho, lios, já que, sem dúvida, é o tulares do Internacional ven- ,gueirense. Ceballos está com e prometeu treinar .entre os

lnhã de domingo, a tradi. realizada em !tajai, fr.ente ° C. Fernando, Túlio 'l'. Frederico. O melhor apitador que conta o ceram os de igual categoria seu contrato terminado com avaianos, nos próximos dias;
regata do Bagrinho, ou N. Marcilio Dias, no estádio. dr. gol de honra da Casa Mayer foi Estreito.' do Renner, pelo placard de 4 o alvi-negro, podendo assim assim que fiqUe recuperadO

atlétag que Hercilio Luz, domingo a tarde, motivado de uma penalidade má- O CAMPEONATO DA LEJE tentos por 2. ser mais fácil a sua transfe- das contusões que sofreu

uão ,:�a'3 conq�istadO o quando os desportistas de nossa xiÍna. Resultado final BOTE- EM. NÚMEROS Domingo, o Brasília, de rência para outro clube. Os num cotejo que disputou na

�I �gar 'em competições. 2idade terão oportunidade de co: LHOS 6 x CASA MAYER 1. E' O seguinte o movimento Campinas, abateu, na preli- mentores do Avaí, naquela Várzea.
"sul_gêneres", apresen- nhecer um dos m.elhores esqua_ Este jogo foi realizado para ho_ técnico do campeonato pa- minar .. a ,equipe do Expressi- oportunidade, conversaram
ulnte coLocação: J.rõe� do futebol sulino, E' ;J me,nagear um membro jovem da trocinado pelfl, Li�a Esporti- nho do Renner, por 3 a 1. .-------------------

,:1": BarcQ Vendaval com lntemaclonal, juntamente com o família BOTELHO que, há muto va Juvenil do Estreito, após a Na partida principal, en- O Atacante Mário No AvaíNun,es Grêmio, as dlljs fôrças máximas reside no Rio d� Janeiro, tendo conclusão da segunda roda- tre titulares, venceu o Ren-
do futebol c;io Rio Grande do o mesml ocupado o comando de da: ner pelo justo placard de 4 a

IUI:ar: Barco Fléxa com Sul. ataque com a camiseta n, 9, Tra_ Colocação por pontos perdi- 1.
Euclides Matlóli. ta_se de TELMO· Rapaz fino, de dos: Domingo próximo voltará
Barco Argonau�1l Oom a. vinda do Internacional educação primorosa que a todos 1.0 lugar: Renner, Vera a exibir-se o Renne�, sendo
Oliv,elra e Wal"htr a nossa 'cidade, inicia...se unm no_ cativa. Dia seguinte, Telmo, re_ Cruz e Continente, O pontos que,.ná parte da manhã, p'e-

va era .�sportiva, onde serão gressou ao Rio de Janeiro, le_ perdidos, lo campeonato da LEJE, e, à
19a1.': Bd'cO Ciclone C,j!\! apresentados ao nosso 'Público ,es_ vando consigo a bela bagagem ere 4.� lugar: Internacional, 1 tarde, contra a Escola Indus-.
COiltl e José Cllr! 13 Chie. portivo as grandes

representll.9õeSI
uma grande vitóra que ajUdou a ponto perdido. trial, ,no gramado do COlégio

esportivas dos ,Estados vizl*ol;l. conquistar. parabens FAMILIA 5.0 lugar: Botafogo, 3 pon-, Cat�rinense.
()ompt!!ne.ntes dos bd.,· oS' SI- Será, sem dúvida, uma festa BOTELHOS pela bela conquista. tos perdidos.

- ....---------------

esportiva de grande

penetrll.9áO'I'
A turma d,os BOTELHOS for_ 6.0 lugar: Cruzeiro e San-

,ubener e Waldir L!)PH. coincidindo com 11& comemora. .màu com a seguinte constituição: tos Saraiva, 4 pontos perdi-
ueo SANGADO. foi

t\e".11l9rQÕes
do 41.0 aniversÍirio do C. Luiz; Neno, Juca e Fausto, Nel_ dos. AGORA' COM NOVA

polll e JoãO M. Marcllio Dias, no Idia 19 do son e Valdlnho; 'Fernando, Tonho Próxima rodada, a'terceil'a: EMBALAGEM
r

corrente mês. Telmo, Frederico (Túllo)' II Vado. Sã,bado à tarde, êanpos §a- .._�..........._.....-,,-,_.....��_....J

lolícias de Ilajaí

Fernando Linhares da Silva

Enquanto o futebol toma

vulto com o decorrer do es

tadual e com a -recente bôa

campanha do "seratch" no

brasileiro, alguns esportes
amadores da capital, não to

dos, descresceram assusta

doramente e muitos pràti
camente deixaram de existir.
O basquetebol é um dêles e

há quem diga que já foi var

rido, do mapa esportivo me

tropolitano. E o basquetebol
já teve sua grande época en

tre nós, bastando que se dê
uma olhada retrospectiva
para encontrarmos a visita

dos Harlen-Globeres Troters,
seleção carioca, para não fa

larmos no magnífico certa

me brasileiro que. teve como

palco Florianópolis e que di
ficilmente voltará a aconte-

tádio Santa Catarina, outro
ra o gigante da Av. Hercíllo
Luz hoje é um montão de

ruínas que enfeia inclusive'
o próprio setôr turístico me

tropolitano. Sem o estádlo e

com a quadra da Faculdade
de Direito não sendo cedida,
cria-se um problema insolú

vel, pelo menos temporária
mente para o basquetebol da
cidade. Doze e Lira que põ
deriam fazer alguma cousa

apenas prometeram, muito

embora tenham' locais es

plêndidos para a construção
das quadras, a Colína .� a Sé

de Balneária. Mas isso não
sairá agora, claro está e sen

do .assím os amantes do bas-
,

quetebol terão que ficar

aguardando e o esporte da

cesta' ficará cada vêz mais

minguado. Com a palavra os

clubes capacitados para as

construções.

VITORIA DO
VILA NOVA "

anto ao Palmeiras, em� percorreu até agora o destacado
• . gos

que está na construção cicU�ta oolombiano, 60.000 qui_

s esportivas.

'iEZ NO MARCILI(t
H'ano Chinez, que esteve CONfl'RMA GAINETE

NTE'RNACIONAL EM BRUSQUE

Jla 'Bagrinho'

o centro avante Mario,
atualmente vinçulado ao

conjunto do Paula Ramos

Esporte Clube, está nas co

gitações dos diretores do

AvaL Abordado a respeito, o

te.rêsse é recíproco, Contudo,
o Paula Ramos fêz eXlgen

cias, devendo os mentores

avaianos resolverem a situa

ção. com novo encontro com

os 'responsáveis pelo clube a

que está vin'culado o ata

cante Mário.

CAFÉZITO

jogador que atua na equipe
suplente do tricolor, mos

trou-se vivamente interessa-

do em se transferir para o

clube azurra, tendo mei;mo 'LEIAos diretores dos dois clubes
'

entrad� em entendimentos

I para que o desejo do jogado).'
seja sQlucionado, pois o in-

MAIS ESPOR
TE NA 7.a PÁGINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(oncurso para Engenheiros do I.A.P.B.
a ser Realizado pelo D.A.S.P.

: INSCRIÇÕES DE 7 A 28 DE MARÇO - VAGAS 12
• VENCIMENTOS: CLASSE K MAIS 30% I
I AS PROVAS SERÃO REALIZADAS NO DISTRITO :

FEDERAL •

: OUTRAS INFORMAÇÕES PODERÃO SER PRES- :

! �.A��! ���:L����:EI�����Ç���9DO D. A. i
: (ESCOLA INDUSTRIAL), DAS 9 ÀS 12 HORAS. ;
..........................................

FED:ERA'ÇÃO DOS· EMPREGAõõf NO
COMERCIO DE SANTA CATARINA

Edital de C'onvocacão Ordinária do V e n d e - s e
•

Conselho de Representanles

Mada Helena Balisla Ferraro
No CGllCmrSO de habiiltação ao 7.° ano (Piano) no

mstítuto de Belas Artes do Rio Grande do Sul entre oito
candidatos 'obteve o 1.9 lugar a srta. Maria Helena Batista
Ferrara, a .úníca aprovada em todas as materias do con

curso.
Filha do Dr. Silvio Ferrara e

D. Maria Batista Ferrara.
M!liis uma catarinense

cul turais do Pais.
que se distingue nos meios

\

FED·fITA'ÇÃO DOS EMPR'EGADOS NO
COME'RCIO 'D'E SANTA CATARINA

Edital de, (onvocação !Extraordinária'
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 sôbre 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 falta de "quorum", será a mesma instalada em �e
gunda e última convocação, às 18 hs. do dia acima citado.

Florianópolis, 11 de março de 1960.
(ass.) Huberto Moritz - Presidente

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
1,4 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 Relataria
da Dir«:toria referente ao eexrcício anterior de 1959, assim II'como sobre o Balanço do mesmo exercício;

.

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

c) Assuntos de ínterêsses gerais.
Não se realizando a reunião em primeira convocacão

por' falta de "Quorum;', .será a mesma instalada em �e
gunda e última convocação, às 15 hs, do dia acima citado

Florianópolis, 11 de março de 1960.

(ass.) Huberto Moritz - Presidente

Correspondente
da Transpress
em nosso Estado
Foi nomeado correspondente da "TRANSPRESS", em

nosso Estado, o jornalista José dos Reis Mattos, que há al

gum tempo exerce suas atividades jornalísticas em San
ta Catarina. A "TRANSPRESS", renomada agência de no

tícias soube realizar, sem dúvida alguma, a .sua escôlha,
fazendo-a recair na pes
sôa do nosso colega José
d,os Reis Mattos, que es
tá trabalhando ativa
mente para levar á to
do o Brasil, as notícias
de Santa Catarina, pro
movendo ao mesmo tem

po em que empresta sua

colaboração á "Trans
press", um serviço de

divulgação das coisas
catarinenses, até agora
não realizado,

Ultimamente, p o r

ocasião das fortes chu
vas que desabaram sôbre
o nosso território o cor

respondente da ':Trans..,
press", levou aos olhos

atônitos de todos os bra

sileiros, através dos ór

gãos de maior penetra- No clichê, o novo correspon

ção da capital da Repú- dente da "Transpress", [orna-

blica, os quadros dan- lista José dos Reis Mattos.

tescos da pavorosa enchente que tantos lares desmoronou

com sua fúria implacável, efetivando assim, é óbvio, a re

percussão que o caso requeria, atraindo até mesmo a aten

ção demorada das altas autoridades federais para o drama

da pobre gente dos municípios atingidos.
Inúmeros outros serviços de relevância, tem realizado

o novo correspondente da "Transpress", os quais deixamos

de enumerar para não nos alongarmos. Fazemos sim, os

votos de que o jornalista José de Reis Mattos, continue ba

talhando pela sua terra, aliando como realmente o faz, o

seu trabalho de jornalista profissional, ao papel de gran

de dívulgador do nosso Estado.

Uma casa de material com chá_

cara ue A'rvores frutíferas acom.,

panhando um terreno com a area

de 95.215 metros quadrados, sítua.,

----------�--------------------

Rádio Guarujá
P.ROGRAM�ÇÃO PARA O DIA

18 DE MARÇO DE ]960

SEXTA.�EIRA
do Bairro denominado Barreiros.

Tratar com o proprietário no
ÀS 6,35

recentemente aprovado, a rua J)€-

sembargador pedro Silva, próxlm3 Às 8,55 -

ao prédio n. 860" na praia do Repórter Alfred

Melo em Coqueiros. Tratar pelo ÀS 9,05 -

telefone 3447 ou à rua SII'ltos Espetáculo Musidisc em lU-FI

Dumont n. 12 ap. 3, Ás 10,05 -

Musical Copacabana

Estreito rUa Tereza Christina N.o

334.

TERRENO
Vendem_se lotes, em toteamento

�.de4..

CR$ 47.950,00
( � _)\__�<�.__���..�<_.__���·...���...�<�·..�A�--�4?..��

NA ELETROLANDIA
EDIF(CIO IPASE - ANDAR TER�EO - FONE 3316

�*""'$$$$$'S�SS%S$-S%S$S;$$$$'âi%,?*%%S$S%S$j?$$$%%$sn.� ::l""'�S;�A��$�t�$�lííi:%E-;�Ü

\

Várias �ladelos desde

7 pés.

Ultimo tipo retilíneo

,\

Rancho Alegre

Às 7,05
Revista Matinal

ÀS 7,55 -

A Vemag Informa

Às 8,35 -

Um Amigo AO Seu Lado

ÁS 10 30 -

Antarêtica Nos Esportes

ÀS 11,35 --;-
parada Musical Chantecler
Às 11,55
Repórter Alfred

As 12,1.0 -

Sucessos Musca.is "VARIG"

EDWARD FERNANDES ela " real e pura. Desvio êsse 0_ respeito à integração da vida do

Que é Jus,tiça? Um têrmo abs. castcnado por fatores dlViel'sos, homem no terreno justiça, pelo
trato que se faz real ante a run., cujos fatos básicos se caraeterí , fato singular e expressivo de. qUQ

ção do homem dentro de suas 81_ zam em dois principios: a mo., o progresso e a evolução das coí.,

trlbuições no campo específico �.:ll e a matéria. sas vieram solidificar e. amparar

da vida, resultantes de eírcuns., Não seria convenrente S;pontar, a posiÇão do homem, ou dá co.,

tâncias próprias e naturais ao parte por parte, todas as :fases letividade, ou do grupo de, classe

individuo e à sociedade. írrêgulares no campo da justiça, ante tÔda e qualquer sorte de ín.,

pois seria formar um processo justiça ou golpe que venha ferip

gigante, onde se veria 'o cultivo

I
a sua

integ-r.idade
social,

,poIíticada. justiça do mais forte e do po., ou religiosa
derto ; do desenrreamento social Émbora �e nos' apresente hoje
e da concepção dos costumes e 'uma justiça de princípios �adio� e

Independentemente, a Justiça

,�:'ío existe nem pode prevaleoer ,

se ou ímporcse aos olhos da nu,

manidade como imperativo de um

sistema ou de uma convtoção,
apaixonada ou doutrinária.

Representada através do no;

mem, ela SEI faz dotal' de vida e multo a do

constru'tívos, cujo objetvo é. 'a

organização do indivíduo à classe

e do aprimoramento dessa, aínda

I
ÀS 12,25. -

A Vemag Informa

ÀS 12,30 -

Camet sOcial
ÀS 12,35 -

Enquanto VOcê Almoça

ÀS 12,40 -

O Que Você precisa. Sober

ÀS 13,35 -

das Idéias'; do falto retígtoso e do

fato moral.

Hodiernamente, a jUstiça- foge

Convite à Música

I
<\8 14,05 -

Musical Copacabana
Â.s 14,35 -

rdo Cruz de Malta

is 16,00 -

,\ Vemag Informa

ÀS 16,55 :__

)

Repórter Alfred

ÀS 17.05 -

"

A Música Que Você

ÀS 17,45 -

Musical Loteria Do Estado

I ÀS 18,10 -

Resenha .T-7

ÀS 18,55 -

passado. Em nossos perguntamos: - l'OR QUE O
-ntra no grande cenário da ',exis� dias, ela se regulartza dentro um POVO GRITA TÃO ALTO POR
tênclJ. t( mando parte nos gran , ambiente de igualdade, isto é, ela JUSTIÇ,A!?

pediU

A Vemag Informá
ÀS 19,00 -

Momento Esp(Jrtivo Brahma

Às 20,05

Se Você Fôsse O prefeito

ÀS 20,35 -

Nas Asas Do Sucesso

ÀS 21.00 -

Repórter Alfred

fÀ.S 21,05 -

l,tád�o Terutro
, .

Àts 21,30
A Vemag Informa

Às 22,05 -

Grlmde Informativo Gna.l"ujá

Asi 22.35 -

Os S,llcesos Do DIa

dcs ou p€(luenos espetáculos, on., é uma e única sob todos os pon., para tornar, talvez, confusa a

de o mundo é palco majestoso e tos d9 vista e a todos os núoleos situação, para dividirmos de nós

propício, 'Em que o próprio ho., soctnís, desde o individuo à socíe., mesmos, bem que poderíamos cí.,
mem, b! 1 b or absoluto das cotsas dade - elementar ou faustosa. tar aqui a expressão de J,esus: �

t�rl�!1a�, ou se torDa um artista R"z-o t t
ii'

� a essa sus en ada pelo a�
I
"Aquele que fÔl' isento de êl'ro,

singular e expressivo, ou um as; prtmoramento de tudo que dia. atire a primeira pedra".
sistente ludibriado .no marasmo do

poder potencial Ia imaginoso da

grande arte, :EM PLENO FUNCIONAMENTO O DE
PARTAMENTO' DE COMPRASJustiça, interpretando-a, conscí.,

entemente, é a que não se faz

sob a tutela do interêsse pessoal
ou das paixões subjetivas ou das

coisas unilaterais. porque mentir.

Justiça 'lã e per!eita é aquela

que não se materializa na mãO do

homem, pois êste é instrumento

ou uma forma; mas, sim, é aque.,

la que em si, moralmente. na sua

essência, sublime e imaculada, já

é substância real e lúcida a to ,

dos aqueles que, a vêem com a

luz da razão e da consciência.

Olhar.do' o livro da HUMANI

DADE, já mesmo nas suas prt.,

meíras páiginas. ,encontramos no

t-91'ceuo da justiça as mazelas do,

nomem. prosseguindo no manu;

sete, c�(.para.mos, a cada passo, o

desvto da justiça - não a jus_

tiçA. em si, mas na :forma do ho.,

mem na sua dependência, pois

-,

Há temos foi divulgado que A Modelar estabelecera um

Departamento de Compras no Rio de Janeiro, sob a orien
sação díreta de seu diretor-presidente sr. Jacques - scn
weídson,

A principal finalidade deste órgão era manter estrito
contato com as principais fontes produtoras daquela ca

pital e de São Paulo, a fim de que A Modelar pudesse acom

panhar os últimos lançamentos da moda.

Realmente, podemos afirmar que isto tem acontecido

pois as inovações dos figurinistas são lançadas simultânea
mente naqueles centros e nesta capital.

As novidades para o próximo inverno já estão che

,gando e serão apresentadas no, princípio de abril.
O que há de mais fino, moderno e bonito apresentará

A Modelar para a próxima estação, mantendo como vem

fazendo há muito, a liderança do nosso comércio de mo

das e confecções .

Está realmente funcionando o Departamento de Com

pras da Modelar na Capital Federal.

ORGULHO DA INDÚSTRIA NACIONAL
Temos realmente progredido de forma ínacredítável

no nosso setôr industrial.
De País essencialmente agrícola estamos nos trans

formando e em breve seremos uma potência em indústria.
Os produtos manufaturados no País não se sobressaem

somente pela sua variedade ou quantidade, pois diàri�
mente surgem nossas fábricas, mas principalmente pela
sua qualidade.

Há marcas de produtos que já representam por si só,
qualidade, beleza e confiança. •

Este é o caso da Probel - pioneira da índustrtaãízaçâo
do confôrto no País.

Quem não conhece um colchão DIVINO, cujo nome

representa o máximo que se possa desejar ou imaginar �n;...-.;
matéria de colchões! , .

-:_....

Para sua aquisição surgem dificuldades aos menos

afortunados, pois com o alto custo de tôdas as utilidades

hoje em dia, também o prêço deste necessário produto não

é o mesmo de há anos atrás.
Nêste ponto surge outra organização, esta, motivo de

orgulho para os florianopolitanos: A Modelar.

Com seu crediário grandemente desenvolvido e simpli
ficado está proporcionando oportunidade a todos de ad

quirirem um "DIVINO" com apenas Cr$ 30,00 de entrada.
. .

Vende-se Casa
Vendo uma, perto do Grupo

Escolar no Saco dos Limões, toda

de alvenaria, construção nova,
com varanda, 3 quartos sala,

copa, cozinha e banheiro:
Informações à rua João' Motta

Espezim N.o 310, Saco dos LI

mões, com o sr. Victor Martins

,(m·.

•

viagem
..

-

a vista iI,
I�

pagamento
,

em suaves

mensalidades

(

A •

agencia

Rua Felipe Schmidt,24
Fones 2'1·11 e 37·00·

J
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EDITOU "0 ISTADO" Lt'DA.

O.&�
Rua Conselheiro J.ullfra. 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

EDderêço Teleeráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G ER E-N TE

Uomtngos Fernandes de AQuino

REDA'fORES
; Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Maehao.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa .Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

•

P(J8LI�lnAU.

Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgílio Dias

- Ivo Frutuoso.

R.P��S.NTANT'
Ilepre••n'aç6ea A. S. Lara Ltda..
RIO: - Rua Sena40r 0..&.. ,. - i.. •...,

TeL Uótlt
K Paul. Rua Vitória 167 _. ee.&J " -

TeL 14-8941

ISoervtço TelelTáfico da UNIT.V PR.aS \V-f»

AGENTES li: CORR.SP01lD.N�
.

".;. T6do. oa lIlunicipiol r- qANTA CATARINA
A N UNe .. .J 8

1I,,4'.ot. ceDt,.,O, de acorde co•• tabela •• vt••r

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respcusabilíza pelos
conceitos emitidos nos artizos assinados.

VIAJE MELBOI

ri 1- -Ie-c-a-d--U-f- -p.-r-o-'-8-8-1·-0"0--a-'-; �;\��;io�:�:f(�,�4�h��Ya!�!C�
P Dr, Jose de MIranda Ramos

• • Dr. Evíláslo Nery Caon ..

r' � "'- ,",,-. "-I -. _ � ,... Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comercia,� c.rin�

DR. HENRIQUE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES nais e fiscais - Administração de bens - Locaçã� e ve
'

da de imóveis - Naturalização - Inventários -

Coi>ra�PARAISO DR. NEWTON D'AVILA ESPECIAI,.IDADE: DOENÇA,S DE ças - Contabilidade: escritas, balanços, an.ális,es e pe.'ícia,SENHORAS - PARTOS -

ME'DICO CIRURGIA GERAL CIRURGIA ,

s. llf�

DR. AYRTON DE OU-
. VEIRA Atende com hora marcada

_ DOEN.ÇAS DO PULM.lO _
Avísa sua dIstinta cUentela que

_ TUBERCULO§B -
mudou seu conslJItórlo para a rua

Consultório - Rua FeÍlp. Felipe Schmldt, n. 39-A - Em
Schmldt, as - Tel. 1801. frente a Padaria Carioca.

Hor,rlo: dai 1.4 àl 16 horu.

Realdêncla _. Felipe SchmlcU.
'&.0 127.

Operaçõ'� - Doençal de Senho_
ra. ::_ Clínica de Adulto.

Curso de EspeCialização no I!oapl
tal doa Servidora. do Estado.

(SerViço do prot. Mariano de. An
drade). Consultas:, Pela manhã no

HospItal de Caridade. 'A tarde dM
16.30 horas em diante no con.auL.

tório, à Rua Nune. Machado, 17,
esquina da Tlradente. -- Te1et.
2766. Residência - Rua Mare
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.
.'

PARA ITAJAi JOINVILLE . CURITIBA

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO '

'COLA BORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso .Juvenaj - Prof.

Manoelíto de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -
+-« �r. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

'Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teivs -

Doraléclo Soares -- Dr. Fontoura Rey -- llman Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo � Rozendo V. Lima
- Ma�ry Borges - Lázaro Bartolomeu,

EspecI�lsta, em moléstllUl de, Se
nhoras e vlaa urlnárllUl.. Cura ra_

dicaI <las Infecções agudlUl e crô
nicas. <lo aparêlho genlto_urlnárlo
em ambos o. seXOI. DoençlUl do

aparêlho Digestivo s do Ilstema

nervoso. Horário: 101h à. 12 e

2'1.. às 5 hores - Consultório:

NOVO HORARIO 'PARA CURITIBA Rua Tlradente•. 12 - 1.0 andar

t. DIRETOS AS 1230 _ AS 2a _ 4a E 6a
'

- Fone 3:!46. Real<lêncla: Rua

�,
..

'. .Lacerda Coutinho. 18 (Chácara do

o�1POLTRONAS RECLINAVEIS -- JANELAS PANORAMICAB Espanha _ Fon. 1148.

')" GENS D I R E T A 8· -

PARTIDA . lI'LORIANOJ:'OLIS 5,t5
CHEGADA CURITIBA 12,t5

ÔNIBUS

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA
ORTOPEDIA'

Consultõrio: Joãú pinto 14 -

Consultll� �BIJ. 16 às '17· hQ:IUI. dlá
rtamente, Meno.. aos sábados. Re
sl<lêncla·: Bocaluva; 136. Fone 2714

SUPER-PULLMAN

RAPID& SUL· BRASILEIRO LTDA.

nAGENS COM ESCALA - PARTIDAS AS '1 e 13 HORAS
AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL.: 21'72

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

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlploma<lo
.

pela Facul<lad. NaCIO_
nal de Medicina da Unlv"l'.ldade

ao BrlUlll.

Ex-Interno por concurso da Mater_
nidade_Escola. (SerViço do' prof.
Octávio Rodrigues Lima). Elt
ln terno do Serviço de C)rurgla do

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

janeiro. MédlC� do Hospital de

Caridade e da Maternidade Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-
PARTOS - OPERAÇõES -

PARTO SEM DOR pelo métOdo
pslco-pr01llatlco

Consultório: Rua João Pinto n. 10.
das 16,00 às 18.00 horaa. Atende
com horas marcadas. Telefone
3036 -- Residência: Rua General
Blttencourt n, 101.

DRl LAURO DAUilA
'CLINICA GERAL
!

DR. BURI GOMES

MEIDORÇA
Mi:D1CO

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
R�idêDefa:

Rua Gal. Bittencou,}'\ n. 121.
Telefon,e: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Scbmldt a. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00., diaria
mente exceto aos sábados.

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

5 - Sábado (tarde)
6 - Domingo
12 -.,- Sábado (tarde)
13 - Domingo
19 - Sábado (tarde)
20 - Domingo
26 - Sábado (tarde)
27 - Domingo

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

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

,----_.-

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

O plantão diúrno compreendi do entre 12 é 12,30 horas será efetuado pela farm. Vitória.
-_._--_._-,--_ .._--------

ESTREITO
6 - Donúngo
13 - Domingo
20 - Domingo
2'1 - Domingo

Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiàna
Farm.ó,cia Catarínense

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

o serviço noturno será efetu ado p<llas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.
A presente tabela não poderá ser alterada semprévla auto rização deste Departamértto.

Vende-se uma propriedade com. 2 casas

É MAIS ECONÔMICO Medindo 140 m. de frente por 600 de fundos, na Praia

LIMPA COM MA!S FACILIDADE I
de Fóra "Canasvieiras". Tratar com Joaquim Maria da

�\
....tzztzu -t5- -- bT'sttz-s�r�j Iiliíili_iiiiIIiii_a.iliiilililiiiii_

,

Formado pela Escola de Medlcl_
Doençaa de Senhora. - procto- na do Rio de Janeiro Elx-Interno
logla - Eletricidade Médica

ConsultóriO: Rua Victor ),Iel_
da Màternldade Clara Basbaum,

do Maternidade Prô-Matre, do

Hospital da Gambôa e do Hospital
do IAPETC. Atende provlsória_
mente no HospItal de CarIdade _

relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das 15 noras em diante.
Residência: FOM, 8,423, Rua Blu
menau. n, 71.

parte da manhã.

DR. GUAR_Y A.
SANJOf

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana;

tõmícaa, HorárIo: Das 8 às 12 bs

ORA. fBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

ConaUltório • R�I.'" ConsUlta.
A'· 8ercWo LIU liiA ap",. • SSlund. • 6.a-relr.

.&. 16 •• 17 bor...

Te'. - Z.UFLORIANOPOLUI

DRA. EVA B. � SCHWEIDSON BICHLER
ClíNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especíalísts, em moléstia8 de anus e recto.
Tratamento de hemorroídas. fi8tQlaa. etc.

Cilrurai. anaJ
CONSULTÓRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGIÃO DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANÁ

RAIOS X � PONTES - PIVôS
TR'ATAMENTOS DE CANAL

". HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas

HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

xxx

RAU[ PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"
Escritório: Rua João Pinto n, II lObO

�w."
.

t eíetone n. 2.467 --'ema Postal n. U

fiOHARIO: Das 15 às 17 bor...

xx x'

'ESCRIJO'RIO' DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

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

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

Para
Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres doméstícos,

prefira o

"Sabão de Joinville"

)'
EM PÔ

LAVA MELHOR

J
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE �CATARINA

--�-,...---.,..

\

João Moritz

lílCA FELIPE SCBMIDT

fiLIAL "A �ABERANA" DISTRITO DO 19T1I::ICITO - CANTO

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podenr:lo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305.

Fone 2391.

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALlZA-

DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS
Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

TOUROS HOLANDESES fOM
rrp E D I G 'R ElE" - I R O C A - S E
ou se vende. Otimos Reprodutores. Tratar com
o senhor Antonio J.G. BOVERE, em Tijuqui
nhas -. Municipio Biguaçú.
MANTENHA-SE

BEM INFORltADO

Guarujá-Notícias
DE SEGUNDA A SÁBADO

7,55 - A Vemag Informa

8,55 - Repórter Alfred

11,55 - Repórter Alfred
12,25 - A Vemag Informa

16,00 - A Vemag Informa

16,55 - Repórter Alfred

1S,10 -- Reesnha J-7

18,55 - A Vemag Informa

21,00 - Repórter Alfred
21,30 - A Vemag Informa

22,05 - Grande Informativo

Guarujá
- Em 1420 kcls., e 5.975 kcls.
"o mundo em sua casa".

'riNSIN_g
A VENDA NAS

BANCAS DE IDRMAI�

E REVISTAS.

QUAD'ROS
Antonio ôraZleres. instalado a rua

José Jaques. 11 comunica a todos

que está apto a confecionar qua_

dros de formatura em miniatura

Irmandadé do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

RECEBIM'ENTO 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.

Academia de Comercio de Santa
Calarina

CURSO DE ADMISSÃO
aos cursos Comercial Básico e Ginasial

, MATRÍCULA: Até lO 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.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,\
--

o local é
o tipo de

o mesmo, mas

serviso é novo!
AGORA com' pessoal
t r-ci rmd o especialmente na SHÊLL

Lubrificação
Lavagem

polimento
Baterias.

..... ..��.. ....�.........Concêrto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

suas ordens das G 30 às 21' 30 HS
� ,�

Walter Linhares pub.

Brilham os calarinenses em gramado s estrangeiros 10 Maudo em Foco =::'::;",:::'�:;�=:==� q.,:"m=:'�,,="::�; ,::
A selecão brasileira de tu- qua reune além do Brasil

I
teve atuacão cheia de altos e I cacíonal, as medidas assecuratórias do

, ,
" Greve em Hollywood, Os repre_ Continuam os ataques de aviões

tebol, que se encontra em Argentina México e Costa b
.

- O desestímulo natural que prestígio do ensino I (
.

' aIXOS. sentan:tes do "Screen Actors piratas em Cuba Na última se.,
popu ar a

San Jose da Costa Rica par-I Rica Juarez nesta partida
. se possa verifcar no seio da elas; começar por oferecer uma sítua.,

••

' I' I "', lGudld". Ronald: R�Eiagan, James mana, além da bç>mba lançada
tícípaedo do Pan-Americano ___. 1-' se, poderia. ajudar, na sua opi.;. Ç50 mais condigna ao proressora.,

d.e �utebol: possue em su�s O INTERIO,R !E.M· REVISTA �l:g::y, J�:�eCh;:;:�n�ana:���� :��::n:'e::::�i:e d:rec:::::� d:: /lião" aqui no Estado, a campa; el0), pois a escola pública e lalcq

f'íleíras dOIS craques catarí-
nha empreendida da .eseola Pú� é n única que se apreserrta com

nenses, sendo um titular ab- O Bund, Gregory Peck e Rosemar conhecida, lançou bombas de fós- blica?
'" Cons.elho Divisional da I ximo.

A sessão foi aberta, as principais características para
de Camp anunciaram que os re foro vivo nos canaviais do en.,

soluto. Falamos de Juarez, o Liga Blumenauense de Fute-j sendo na oportunidade lida a
'

., �
- Em prmcíro lugar acredito 6>1t:SU,",H às reais necesstdadjs do

t k
presentantes das grandes frmas genho açucareiro Ulacia, na parte que d t

an do Grêmio Portoale- boI, esteve reunido na noite . comunicação da Federação, gran e par e do desestjmu; pais, sendo gratuita, Iívra de

de terça-teíra, oportunI'dade' tendo então os clubes resol-
produtoras tlnham rejeitado as norte da província de Las Vilas, lo que h

-

possa aver, será ocasional quaisquer preconceitos e, porisso

em' "que' fó I' debatido 'o 'caso'd T' M" t reivindicações feitas, A mais ím., Os rrutos da b d tVI O que o .orriero Inl'i r.q,
o ra e uca Iva que mesmo aberta a todos

d·
- - portarrte

r ddas' consstta- em .solí., provocando um íncgndo que oca.,
' " .,,'

a realização eu nao, do Tor- Gallotti, seria realizado após I
,- -,

citar uma peréel1fall",�m SôblJl.. os sionou a prd-a de 25 mil a;'rôbas
neio Ministr<> Luiz. GaUotti, O certame regional. Assim o'

que estava com seu início fi- Torneio Gallotti sederá seu
filmes posteriores a 1948 e que de cana. Outro incêndio de ori_

xado para o próximo dia 20, lugar ao Campeonato Citadi- pUd,essesm ser vendidos à teJ.evi_ gem até a gora apurada, causou

isto porque a Liga vem de re- no.
s[tc. A greve. decidida por noven� a perda de 20é mil arrôbas de

grense qUe, revésa -com Ivo

Diogo, no comando do ataque
e Mengálveo, titular absolu

to, revelado no futebol lagu
nense. Ainda na noite de ter

ça-feira,' Melgálveo consti
tuiu-se no melhor elemento

,

do onze brasileiro, tendo ain-
da a seus méritos o tento que
deu a primeira vitória do

Brasil, no atual campeonato,

municando que o Campeona
to Regional, deverá estar ter

minado até fins de julho pró-

O arqueiro Adail, atual

mente vinculado ao Gremio

grada no próximo dia 7.

enquanto que o ,efeito do remédio

Aconteceu no Brasil
Gustavo Fernandes Militar de por<tugaI. síderrte do Bundestag, e constará
do wes�ern News. dos srs. Heinrich Krone, Erich

Virá a Brasília, por ocastgo da M!;Ude, e Karl Mommer. Os parla.,

Encon1tram_se em p:or<tugal, a mudança da capital, um Convaiv mentares alemães visitarão o Rio

convít.e do Govêrno do país, um 880 trazendo altos funcionários de Janeiro, Bra�íIia e São Paulo,

grupo de alunos do Colégo Mi� da·General Dynamics ,e de sua indo -em seguída para Buenos
Iitar do Rio de Janeiro, coman , cMvisão Convalr. O 880, um dos' Air,es, a convite do Govêrno Ar_
dados pelo gal, Magessi. Os cade., mais rápidos jatos comerciais do gentíno.
tes brasileiros estiveram em Ma-,

rra, onde se encontram as ínsta.,

mundo, é equpado co� quatro
motores G.eneral Electric

CJ-805-3. de grande potênCia e

1
cação

portos
tendo

Dê acôrdo com o "Anuáro Es_
tatístico" do IBGE, passaram pela

Física, EqUitação e D.es_ eoonomta d,e operaçgo, e pode Censura em 1958 cêrça de 127
do Exército português, tll;::;rportar mais de uma cntena peças teatrais, menos quatro. em

depois vsitado o Colégio de passageiros. O motor CJ-805�3 1957 e menos 37 que em 1956.

laçeõs do centro militar de Edu_

é a versão civil do motor GE J.79, Desse 'tota-l, 81 eram de autores

que impulsiona, além de outros, brasileiros, 21 pertenciam ao gê
o bombardeiro supersônico con_, Clero revista, 72 foram classtüca.,
vaír B-58. das como COIr édias Iígetras, 17

como dramas e comédias dramq.,
Em meados de março deverão ticas, quatro tragédias e teatro

chegar ao Rio quatro parlamen., .Jlássico � '13, teatro infantil e ma;

tares al,emães, QU� visitarão o rionetes. Foram aprovadas sct�nr.J.
Brasil a convite de nosso govêr_ peças sem restrições. Das demais
no. A delegação será presdida '1>e_ 43 foram consíderadas imprr'íp.-las
to sr. Eug,en Gersaenmaier, pre., para menores 'de 18 anos.

• RUi: Fllnclsco TolenllRO, n.· lO

(Continuação da última página) OE proresorss colhem diariaIX1>ente
- O qu pretendem fazer os com seus alunos, são poderosos

professores para a obtenção de antídotos contra o veneno da des ,
suas reivindlcaç�e's mínimas?' crença nos homens. De qualquer
- Continuar a luta de escla., forma, tudo o que mesmo indL

ACORDEON
VENDE-SE

Ain�a a iDta dos,..Marca RICOMELLI, novo.
80 baixos. 2 Registros. Vêr e
tratar nesta Redação com
Ivo Ventura.

LEIA
Panorama-
A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as' bancas

recimento, por todos os meios te.,

gitimos, na esperança de que se.

jam encontrados ouvidos que noa

retaments 'possa favorecer gru ;

pos, contra a escola estatal _ mo

vimento que eívou de defeitos o

queiram ouvir. Assegur,o que não primitivo Projeto das Diretrizes
hav.erá greve. Esta, seria íncons., o Bases da Educação'� Só pode.,
tituciona-l e prejudicaria mílha., rá ser recebido com temor pelos

11
res de crianças e moços. E êstea que prezam os ideais demo�tL
não tem culpa de nada, além da coso

no ânimo dos paCientes não foi

r'ol',c:o antes de uma semana ápós
à psico_neurose. Os médicos con_ o ;1)'C;( do tratamento.
to no alívio da Glepressão associada

cana. Outro incêndo de origem

-lOVO
-

MEDICAMENTO' '-,(O'M'o ---'.

.INOMERAS APUCACÕES
. 1

(Cont. dà 2." Página) observaram· sensível redução nas
dosagem dos analgésicos e sedati� dores em m"nos- de doze horas.

ceber um ofício da F.C.F. co-
ta por cento dos votos. será defla_

2(10 mil arrôbas de cana.

Esportivo Olímpico, treinou _ , _

na .equipe do Coritiba, tendo••o••••••••••••••e••••••fII ! A nialamida também obteve êxi�

deixado reg:-rlar impressão.i ) · ,--:
Adail deverá voltar a se,. :
exercitar entre os integran-i Ites do clube do Alto da Gló-i .'

e •
, e
• • adaptação satisfatória

..

d t d· •
O imcIO O campeona O e. •

Blumenau está marcado pa-: :
ra o segundo domingo de: :
abril, dia 10, devendo nesta: I
oportunidade ser realizado o: ; :
tradicional Torneio Início,. •

, ' . .
que constará dos seguintes. IKE GOSTOU DO VINHO... •

jógos já elaborados: .: No banquete oferecido'ao Presidente Ike, no Rio i ..

un11:oa_o.JÔgO
- Palmeiras xl. de Janeiro, foi servido o vinho LIEBFRAUMILCH I '

. .,_,.(Leite da mulher amada). Ike, gostou muito dêste .. , � Ii!�.
2.0 Jôgo - Vasto Verde x: vinho e pediu bís .... O produto é gaúcho e está a

Olíl11Pi�O. : sendo exportado para os E.U.A.. -I .

A família de João Onofre da Cunha, agradece à Direto-

preliminar, venceu também o 3.0 Jogo - Tupy x Floresta.: .',na dO, Clube DQz.e de Agôsto, ao,s ,Músicos do Clube Doze

Ipiranga por 9x2. 4.0, Jôgo - Venc. do 1.0 x: MASCARENHAS RECEPÇÃO NO LIRA T. C. I, d� Ag��to, �o Cmte. da' Polícia Militar, à, Banda da Polí-
Vem. do 2.0. • ASSUMIU • Cla MIlItar, a Banda e Praças do 14° Batalhão de Cacado�

VIAJOU ÊNIO PESSOA 5.0 Jôgo - Venc. do 3.0 xl O eficíente radialista Amanhã, às 22,30 hs., o i res, às Irmãs, Enfermeiras e Enfermeiros do Hospit�l de

Com destino à Blumenau Venc. do 4.0. i Francisco Máscarenhas, as- LIRA T. C. recepcionará a .. Caridade, às Famílias da Rua Duarte Schutel e aos Ami-

seguiu ontem, o árbitro Enio : sumiu a direçã da Rádio oficialidade dos navios qUE' : gos e Familiares; que prestaram auxílio durante sua .en-

Pessôa, integrante do Depar- : Anita Garibaldi. Masca- compõ,em o GRUPO DE: fermidade emanifestaram pezar pelo seu falecimento, bem
tamento especializado da F. A primeIra rodada do cer-: renhas, levantou a Rádio FôRÇA TAREFA, sob o Cu� : como convida a todos, para a Missa de 70 dia, a realizar-

C. F. que naquela cidade tra- t�me está m�rcada p�ra oe Diário da Manhã, e ago- mando do Almirante ZE- : se têrça feira, dia 22, às 7 horas, na Catedral Metropoli-
tará de assuntos particula- dIa 17 de a�l"ll,. oportumda�e I ra dará um forte impulso mar Campos Araripe. : tana.

res. Enio deverá permanecer ,I em que serao dIsputados

treSI
na Anita Garibaldi. O traje serã o de passeio.:

------- .------�-,

naquela cidade industrial, 20 \ jógos � saber: Vasto Verd�_ x •

dias, aproximadamente. I Palmeiras; �lore.sta x Umao
OS ôNIBUS...

-

EXPOSIÇÃO DE l\R.TES :
BÔA ATUAÇÃO DE SALVA- e Tupy x OlImpwo.

• Cancei de batalhar para INDUSTRIAIS :
DOR LEMOS -- ., --, I que, os ônibus trafegassem I

O árbitro Salvador Lemos Com destino à capital do. até às 24 horas. Ninguérr, ,Hoje, irei ver <1 ExposIçiio •
dos Santos, da F.C.F., esteve Estado, deixou BlumenaÍl 01 se me�eu, só fizeram uma de Artes Indust;:-i.ais no:
dirigindo o encontro travado sr. Estanislau, que deVida-I· "ondinha" na Câmara d')s Teatro Alvaro de Carvalho. :
entre América e Carlos Re- mente credenciado pela dire-. Vereadores e nada mais. :
naux, realizado em Joinville, toria do Olímpico, entrará

I Enquanto isto a Cidade vai Aprov,eito a oportunidade,.!
domingo último, cumprindo em entendimentos com os

"morrendo" às 22 horas. para agradecer ;) -convit2 :
uma bôa atuação. Desportis: mentores. do Paula Ramos, Nesta terra tudo é duro, da Professôra Mari:! Ber- :

USATI POR 4 X 2 tas, da capital que estiveram na tentativa de acertar clf:'-: mas a conversa é mole. nadete Cardoso. :
A .equipe do Ipiranga do presentes ao embate, regis- talhes para que o clube: •

Saco dos Limões, trouxe até tram à reportagem o fato de praiano venha a se exibir. ESPORTES :
nossa capital, na tarde de ter Salvador Lemos, se con- naquela qidade industrial nol Pelo Torneio Rio-São Paulo: - Em São Paulo o :
domingo último, a esquadra duzido com acêrto e precisão, próximo dia 2 ele abril, co-. Vasco da Gama derrotou o São Paulo por 2xl, no :
do Usati de São João Batista, no comando ,daquela partida. mo parte dos festejos de: Rio o Flamengo venceu o Corintians por 3x1. Amis- :
oportunidade em que foi efe- Fica o registro. inauguração do alambrad(}: toso Internacinal: O Santos derrotou o América de-- •

-- ......-.-------------------- do ,estádio do Olímpico. .: Calli por lxO. I,
João Carlos Meirelles Voltou Ao Remo Acreditamos que o ,��viadol CINCO NAVIOS DE... •

do clube blumenauense não: O AMOR é um senti- Pela primeira vt}t" atra- I APED ITIVOS fL,:''''.t:.,,: ÁQ PIANO.
'

Ramos � Avaí,' .estariam interes_ terá êxito nesta tentativa,o. mento, natural e legítimo, carão nêste pÔl·tél cinco. S S �:.m""

sados na sua contrataça-O, n-ao foi POI'S dI'a 3 O Pal11a 'Ramos es .• J.U ICP.DO (HA'RLES
'.

.
'.

,

.• que dentro da família pro- navios da nossa Marinh� c
,-, 11

tará jogando pelo C<H·tame
.•
fII -' B! DIARIAMENTE [)AS m,... C)9,,'S HCIVALJE'Q'duz a felicidade e a paz, e de Guerra. Sao 3h�8: " [1.11-... L-=_�e;:==;:���/=:I,�

..

:tI[�'i)�.,:"��:L.�=�=;·=;i!1estàdual, acarretando ?�r..,: que só nela encontra se- r(1", '''Bracuí'', "Bocaiml,", :. I

tan.to um desgaste flSlCO: gurança e dignidade. "Baependi" e "Bebcribe', : ..

Imute grande dos atlf:tas_ - ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••

ria.

IN'STANTÂNEOS DA CIDADE
tuada uma "Partida de fute

bol no estádio do clube ipi
ranguista. O cotejo, teve um

bom público 'à presenciá-lo,
deixando nas bilheterias do

HAMILTON, ACABOU FI

CANDO MESMO NO

ATLÊTICO
O médio Hamilton, uma

das promessas de nosso fute

bol, que ,estava com sua si

tuação bastante complticada"
pois havia firmado compro
misso com o Avaí, enquanto
que o Atlético, clube ao qual
pertencia, mostr_ava-se viva
mente interessado pela l!eno

vação de seu contrato, acaba
de ter sua situação comple
tamente resolvida, com o de

sinterêsse por parte do De··

partamento de Futebol de

clube azurra. Desta fórma,
termina a novela Hamilton,
I\.tlético e AvaL O jovem va

Jôr, ficará mesmo mais um

ano no tricolor' do Estreito.

NELSON DO ATLÉTICO PA-

RA O VASCO

Seguiu na semana passada
para o Rio de Janeiro onde

fixou residência o conhecido
atléta Nelson, rev�lado na

equipe amadorista do Sã.o
Paulo e que brilhou inten'sa
mente em defesa das côres
do Atlético. Nelson, também
conhecido por Pão de Bico,
irá treinar na equipe do Vas

co da Gama, levado por pes
sôas ligadas ao clube cruz

maltino.

O IPIRA�GA VENCEU AO

estádio, importância supe-;
rioí· a Cr$' 9.000,00. 1.0 Tempo:
Ipiranga 2 x' 1. Final: Ipi
ranga 4 x 2. Tentos de·Dil

son, Pitóla e Alica 21 para os

alvi-verdes da Ilha. Eis co-

mo formou a esquadra do

[piranga: Molhado; Norzi
nho e Nelson; Leodolino, Cu
lica e Aniel; Alica, Oládio,
Frederico, Pitóla e Dilson. Na

O atléta João Carlos Meirelles,
Merelão, que estava sendo cogi_ concretizado, passando então Me

tecto por clubes de nossa capital, celão à prática do remo, estando

para atuar d� zagueiro central, treinando fr.equentemente, entre

inclusiv,e se falando qu� paula as guarniçõe$ aldlstas.

não apurada, causou a perda de

vos.

:;: *
�iderara.m exceLente a'melhora no

estado geral dos pacientes, tor_

nando_os capazes d·e fazer uma

,

.em seus

conflltos' emocionais e à� situações
da vida normal.

O Dr. de Ritis e seus colegas
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�aila Yen�e Hotéis em Brasília- Marinha tentará salvar "Tritão"
.'. �

I

OPERAÇÃO SALVAMENTO (DEMORA'DA) SERÁ PERIGOSA
135 Mllhoes A Marinha resolveu tentar o salvamento do rebocador "Tritão", que encalhou próximo à cidade de Rio

Grande (RGS) quando tentava salvar o pesqueiro japonês "Tokai Maru", devendo participar das operações
quatro navios e uma equipe de. homens-rãs, conforme parecer dos técnicos enpiados pelo Arsenal de Marinha
do Rio de Janeiro, o qual já chegou às mãos do chefe do Estada-Maior da Armada.

A operação será muito demorada e se iniciará com o lançamento de um aparelho de fôrça (beach-çer)
do equipamento dos navios de Socorro Marítimo, trabalho êsse considerado urqente, uma vez que as unidades

deverão ficar afastadas do "Tritãa" no mínimo 400 metros, para salvaguardar sua própria segurança.
PARTIU O "MARCILIO DIAS" ser salvo, dependendo apenas

O contratorpedeiro "Marclllo das condições de tempo.
Dias" suspendeu ferros ontem,

'

O mar apresentacse calmo

diretamente para o Rio Grande embora na ocasião da tentativa

Atingiu a 135 milhões de cruzeiros o valor da venda. de três hotéis com

102 apartamentos construídos em Brasília pela Caixa Econômica Federal dó Rio

de Janeiro e que, de acõrâo com uma das cláusulas do edital de concorrência,
deverão estar convenientemente instalados no prazo máximo de 120 dias com

um equipamento que não deve ser inferior no seu valor à 2 milhões de cruzeiros.

Foram apresentadas, na concorrência, vinte e quatro propostas, cujos pre

ços oscilavam entre 30 e 45 milhões de cruzeiros, tendo o ato de abertura sido

presidido pelos senhores Augusto do Amaral Peixoto e José Armando Ationseca,
respectivamente presidentes das Caixas Econômicas Federais do Rio de Janeiro

e de São Paulo.
A MAIOR CONCORRÊlNCIA JÁ REALIZADA

transportando bombas de esgôto
P/500 mangotes. redutores e de.,

mais equipamentos usados em

contrôle de avarias. O "Tritão"
apresenta alagamento generalí ,

'zado, havendo entretanto boa

possibilidade de esgôto por meios

exteriores,

De !l-côrdo com as exigências da

��:��r�����i °i�:���;::tehO��;; "Milhares de professôres regionalistas percebendo quantias bem inferio-

Fundação Rotária res ao salário �í�im� - para o futuro, todos saiba� prevenir-se - o ,m�ior
122 BOLSAS DE ESTUDOS problema brasileiro e realmente de ordem educadonal - a escola publica,FORAM CONCEDIDAS EM

Estudarl;6��6�xterior no a única que se apresenta com caracte rísticas para satisfazer as reais neces-
ano acadêmico de 1960-61,,, .'

�fO�od:��:iX����sde, rO�;2 sidades do país . (EntreVista de SILVEIRA LENZn
bolsistas, estudantes já
formados, provenientes de
28 países.
As Bolsas de Estudo da

Fundação Rotária concedi
das a 83 rapazes e 39 mo

ças, são aproximadamente
no valor de $2,600 cada,
perfazendo um total de
$315,000.
Desde o início do pro

grama em 1947 - como um

tributo ao fundador de
Rotary, Paul Harris, 1.318
Bolsas de lt;tudo da Fun
dação Rotária já foram
concedidas a estudantes de
68 países para estudos em

45 países. O total dessa
contribuição rotáría à pro
moção da compreensão in
ternacional excede agora a

$3,00,000.
.

A MAIOR CONCORRÊNCIA
.TÁ REALIZADA

As Caixas Econômicas Pede.,
raís de São Paulo e do lU!) de
Janeiro realizaram ontem, a

maior concorrência' pública que
se tem notícia, para venda de
imóveis construídos em Brasília
Em ato presidido pelos dirigen�
tes das duas autarquias, respee.,
tivamente senhores José Arman ,

do Affonseca e Augusto do Ama
ral Peixoto, às 16 horas de on.,

tem, foram abertas, na presença
dos interessados, vinte e quatro
propostas cujos preços oscilavam
entre

. 30, 3ó e 45 milhões de

cruzeiros.
Venceu a concorrência para a

compra de três hotéis, com 102
apartamen tos, o senhor Palmério
de Azevedc Serejo, que subscre.,
veu a maior proposta no valor
total de 135 milhões de cruzeiros

mada pelo capitão de fragatarl
Gabriel Vilela, engenheiro naval[t
que inspecionou o navio em::l

"Eleger Pessoas que Sintam os iJ

Professorado"

com equipamento no valor mjnt.,
mo de dois milhões de cruzeiros,

no. prazo máximo de 120 dias,
sem o que perderá a caução de

500 mil cruzeiros sujeito ainda a

uma multa de 300 mil cruzeiros.

setor hoteleiro Sul, nos lotes 12,
14 e 15, da quadra C-S, em

Brasília futura capital do país.

Em cada um dos lotes foi cons
truido um difíci.o de dois pavl
mentes, com as seguintes divisões
cada: subsolo, com depósito; pri
metro pavimento com qunze apar
tamentos possuindo cada um

quarto e banhero, rouparia, por
taria, escritório, copa, dois saní.,

tários � sala de estar. No segundo

pavimento, dezenove aparta
mento de um quarto ,e banheiro

e rouparia.

CEM POR CENTO

O financiamento, será de cem

por cento, Os juros a serem co

, brados são os de doze por cento

ao ano, além da taxa remunêra.,

tória de serviço, do valor de um

por cento sôbre o preço de ven

da" paga no ato da escritura.

Os hotels estão Iocaltzados no

Problemas do

O rebocador encalhado contí.,

nua adernado 35 graus para bo.,

reste e a água atinge a altura

da borda do castelo de proa. Na
inspeção realizada, técnicosos

não encontraram avarias estru.,

turais que possam comprometer
a faina de salvamento.

OS TECNICOS
O parecer foi encaminhado ao

chefe do ,Estado_Maior da Ar_

Há uma semana, foi votada a sorte dos protessôres catarinenses. Há uma

semana, a maioria dos deputados, na Assembléia Leçislatioa, manteve o veto

governamental às emendas aprovadas anteriormente, as quais dariam melhores

condições de vida para o magistério catarinense.

Infelizmente, a pretensão dos mestres foi por terra. A classe, revoltada,
ainda mantém o sinal de luto nas lapelas.

Desejando transmitir aos leitores, as reações e o pensamento dos projes
�ôres, procuramos uma pessoa, altamente capaciuuia, e que estivesse integrada
perfeitamente na luta iniciada no ano passado.

Trazemos aqui, o depoimento do Professor Osvaldo Ferreira de Melo

(Filho), catedrático do Instituto de Educação Dias Velho e membro da Comissão

Permanente da Associação Cultural dos' Protessõres, entidade que liderou a

campanha reivindicatória do professorado estadual.

Abaixo das nossas perguntas, a palavra abalisada do Professor Osvaldo

Ferreira de Melo (Filho):

_ Como foi recebida, no seio

da. classe, a aprovação, na As_

sembléia Legislativa, dos vetos

governamentais às emendas pleí.,
teadas pela Associação Cultural
de pl'ofessôres?

� . �Ieitora�o �rasileiro em m5�
Perda de quase um milhão e meio de eleitores - O elei
torado cresceu em apenas se is unidades da Federação

maior redução em seu quadro
eleitoral foram as do Leste (me_
nos 732.550 inscritos) ,e do Nor_
deste (menos 607.649 inscritos). Surgem mais vítimas do avião da R'EAL

Mar!timos pretendem paralisar navIos

Tendo diminuído de 15.243.246,
em 1955, para 13.783.094 íns.,

crições, em 1958, o corpo eleíto.,

ral, no conjunto do Brasil, so.,

rreu uma perda de quase um

milhão e quinhentos mil eleíto.,

res, (difel'ença ,exata: 1,460,152)

proporCionalmente às populações
estimadas nas duas datas a per _

.

da foi bem mais el,evada, pois se

em 1958 fôsse mantida a mesma

percentagem de inscrições en_

contrada em 1955 (26% do total

de habitantes), o eLeitorado

braslleiro deveria atingir, em

1959, 16,4 milhões. Nesse caso,
o "deficit" passará a ser de cêr
ca de 2,6 mllhões d,e inscritos,
Em apenas seis Unidades da

Federaçã,o o eleitorado cresceu

no decorrer do periódo mencio_

nado: em São paulo (de .. ' .

2.784.717, para 2.855.751 elei_

tores); paraná (de 672.645, pa_
ra 684.881); Ceará (de 509.085,
para 656.716); Santa Cátarina
(de 493 . 928, para 524.640) ;
Território de Rondônia (d,e ....
6.995, para 8.126); e Território
do Rio. Branco (de 5.675, pars

5,998 eleitores). Nas demais

Unidades verírícoucse declínio, o

qual chegou a extremos no Ma_
ranhgo (- 35%), paraíba (-
35%), pernambuco (- 30%),
Alag�as (- 29%), Sergipe e Pa

rá (- 27%) e piauí (- 24%).
São Paulo, Minas e Rio Gran_

de do Sul, os três Estados gran_
des eleitores, que sustentaram
sua supremacia eleitoral absolúta
até os anos de 1933/34, quando
juntos representavam 5'7% e

52% do eleitorado nacional,
melhoraram levemente sua posi_

cão em 1958 (45%, contra 43%
em 1955). O acréscimo nas íns.,

crições paulistas, paranaenses e

catarínenses compensou com

grande margem a dtmínuíçgo de

eleitores gaúchos ,e contribuiu

Sul �e a

- De início, com aquela cons.,

ternaçgo natural de quem vê
frustradas belas esperanças em

uma situação melhor. Houve
mesmo um choque, pelo ínespe.,
rldo (contavacse, dada a cam.,

panha de esclarecimento empre

endida, com a rejeição dos v,e

tosj , DepOis, dando-se balanço
da situação, concíuíucss que de

qualquer modo, a campanha rei

vindicatória tivera vitória par
cial. Realmente, em virtude da

extraordinária repercussão que
obteve o célebre memorial da

Assoctaçgo Cultural de Prores.,
sôr.es, algumas emendas, _ res.,

saltando.-se as que visavam asse;

gurar a inamovibilidade do pro ,

fessor primário e a não criação
de cargos no magistéro seeundg.,
rio, sem o necessário planeja.,
mento - nem sequer foram ve

tadas. Infelizmente, não houve
qualquer benefício para a classe
com os novos estatutos, na for_
ma como estão. As vantagens ali
asseguradas já ·eram velhas con_

NITEROI, 17 (V. A.) -

Quase um mês após a co
lisão do avião da Real com
um aparelho militar norte
americano, deram à praia
de Icaraí, na tarde de ho
je, mais dois corpos de ví
timas da' tragédia elevan
do para quatro o' número
dos cadáv.eres já encontra
dos no mesmo local.
Os corpos foram recolhi

dos em frente ao cinema
Casino, naquele balneário,
e identificados como dos

srs. Ricardo Quitete de Mo
rais, engenheiro radicado

para que a Região
única a apresentar um eleitorado

numéricamente
ano. As Regiões

superior neste

que sofreram

RIO, 17 (V. A.) - O Conselho de Representantes da

Federação Nacional dos Marítimos decidiu, em reumao

ontem realizada, recomendar que sej am paralisadOS os

navios das emprêsas que até o dia 10 de cada mês não

paguem aos seus empregados os salários com o aumento
devido em consequência dos acordos assinados em 27 de

novembro do ano passado.
Essa decisão do Conselho de Representantes será sub-

, metida, agora, à homologação das assembléias dos sindi

catos marítimos, a fim de que já no dia 11 do próximo
mês de abril sejam paralisadOS todos os navios das em

prêsas que não estejam cumprindo os acordos.

I I

quístas, Quanto aos vencimentos
a situação calamit.osa permanec�
a mesma: Continuam mllhares
de professôres regionalistas per.,
ceberido quantias bem inferiores
a.o salário mínimo, enquanto um

catedrático, de Escola Normal ou

Instituto d,� Educação percebe
pouco mais da metade que um

chefe de secção na Assembléia
Legislativa.

- Podecse dizer, então, que
houve uma sensação de derrota?
- VOCê, meu caro Lenzt es.,

teve presente a mais de uma das
memoráveis Assembléias que rea.,

lizou a Associação de Professõ.,
res, durante a campanha. E pôde
constatar o entusiasmo que lá
reinava. Ora, é difícil entender
que aqugle entusiasmo todo se

tenha desvanecido. Já é acacía.;
no dizer qU2 "a perda de uma'

batalha, não é a perda da guer ,
rav. A grande vitória obtida _

a própria realização da campa.,
nha - se apresenta como o mais
Importante movimento de classe
Já realizado no Estado, tendo se

desenvolvido sem qualquer ex.,

cesso, sem desrespeito aos pode ,

res constituidos e todo êle ampa.,
rado nos princípLos de liberdade
de crítica e de opinião assegura.,
dos nos dispositivos constrtueío ,

naís. O magistério públlco esta;
dual tomou consciência de classe.
E creio que houve uma grand,e
lição aprendida: a de que, para
futuro,. todos saibam prevenir-se
procurando eleger aos cargos pú-'
blicos pessoas que r,ealmen te
p�ssam sentir e entender os pro_
blemas do prOfessorado e se in
teressem por r.esolvê-los.

(Cunt. na 7 ,a PágIna)

de salvamento do "Tokal Maru"
as condições fôssem extrema.,

em Campos, e José de
cas, radiotelegrafista
Varig, que residia em
Paulo.
A descoberta dêsses dois

corpos robusteceu a con
vicção de que os destroços
do avião da Real foram
arrastados pela correnteza
para a praia de Icaraí, de
vez que dois outros tam..,
bém ali foram recolhidos.
Os corpos encontrados

hoje foram removidos pa
ra o necrotério do Institu
to de Polícia Técnica, nesta

.

capital, sendo que um dê
les - o do sr. Ricardo Qui":
tete será transladado
para Campos, por iniciati
va do deputada estadual
Simão Mansur, vice-presi
dente da Assembléia Le
gislativa.

Lu
da

São

BANDEIRA EM
LIBERDADE

RIO, 17 (V. A.) - O juiz
João Claudino de Oliveira
e Cruz deverá assinar ho
je a sentença que concede
livramento condicional ao
ex-tenente Jorge Alberto
Franco BandeÍra, requeri
do pela genitora do detento
e já deferido pelo Conse
lho Penitenciário.
A informação foi pres

tada ao DC, ontem, pelo
seu advogado, sr. Odir
Araújo, acrescentando que
dentro de 72 horas, no niá
ximo, seu constituinte vol
tará à liberdade.

mente desfav,oráv,eis, o que obrt.,

gou a u tlllzação de hellcó teres
para a retirada dos feridos D

bordo.

HÉLICE AVARIADA
O .

"Tritão" ficou à mercê
das ondas violentas depoís que
um cabo de aço utlllzado para
o salvamento do "Tokai Maru"
se enroscou nas pás de sua hé
lice e a avariou.

Seu comandante se mantém
a bordo (todos os outros tripu_
larrtes foram retirados) e af,lrma
que só 00 reti.rará quando sé és_
gotarem tôdas as possibllldades
de salvamento do rebocador.

companhia de outros oncíaís e

indica que o rebocador pOder'á

FLORIANÓPOLIS, Sexta Feira, 18 de Março de 1960

LI'RA TÊNIS CLUBEREC!EPCÃO NO
t

A oficialidade da nossa Mari_ horas no Lira Tênis Clube.
O Traje será o de passeio
Os sócios estão convidados a

comparecer nesta recepção.

uh" de Guerra, embarcados nos

navios da Força_Tarefa, serão
recepcionados amanhã às 22,30

Ainda de mano a mano, antes que o tango cha
teie:

"ESPÍRITO DE JUSTIÇA ...
Despachos do senhor Vidal Ramos Júnior Prefei

to Municipal de Lages, irmão do senhor Celso'Ramos'
" Dia 2� de janeiro - Rádio Club de Lajes S.A·.

(PSD) - LIcença para instalar palanque de carnaval
à praça João Costa. Sim".

Dia 29 de janeiro - Rádio Diário da Manhã de
Lajes (UDN) - Licença para instalar palanque de
carnaval à Praça João Costa. Indeferido". _

A amostrínha salomôníca não engana ninguém ... "

. .

Essa, como nela se contem, saiu na imprensa e
rádio ambas udenistas ou paraestaduais.

C sr, Prefeito de Lage;;:. para ser iusto dentro
da concepção udenista, deveria despachar 'assim o

requerimento da "Rádio Diário da Manhã:
Considerando que a Rádio Clube de La

ges não tinha nada de requerer nada na Pra
ça João Costa, porque deveria esperar que a
'"Diário da Manhã" requeresse tudo'

Considerando que a "Rádio CI�be reque
reu no dia 21 de janeiro e que a "Rádio Diá
rio da Manhã requereu no dia 29 do mesmo
mês, isto é, oito dias depois;

Considerando que este ano de 1960 é bi
sexto e que, nos anos bi-sextos, os r.equeri
mentos dos dias 29 devem prevalecer sôbre os
dos dias 21, que, afinal, são dias comuns'

Considerando que dois palanq�es
'

car

navalescos na mesma praça contrariam as

normas serranas de "não poderem dois ti
gres viver no mesmo capão";

Considerando que a lei determina espaço
mínimo entre alto-falantes de rádios;

Considerando que na Praça "João Costa"
não há êsse espaço' mínimo para que duas
rádios funcionem simultaneamente, sem que
uml,t desfeiteie a outra e o "pau coma" entre
as duas;

Considerando que, aqui em Lages se o
P( " t

'

pau comer en re as requerentes, a Rádio
Clube, de chofre - ou de jofre fará da outra
rolvinho fácil para reduzí-Io a pó de traque;

Considerando que o deputado Edú Vieira
já provou que a "Diário da Manhã", em ma

téria de verdade, é essencialmente carnava

lesca, enquanto a "Rádio Clube" é honesta;
Resolvo cassar meu despacho anterior e

autorizar li "Diário da Manhã" a "instalar
se onde tiver competência, sem requerimen
tos, fechados, quanto à "Rádio Clube" todos
os canais competentes."

xxx

Se despachasse assim, o sr. Vidal Ramos Junior
irmão do Celso - estaria certo?

xxx

Mas o outro Celso, lá de Lag,es, perguntaria, pau
sadamente:

- Que é que eles querem, homem? 1
xxx

Mas até as "rondinhas" entre os morros da Co
xilha Rica repetiriam:

Qual Qual Qual Qual.
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