
restrlcao ao
.

,
.

-

-emenceno
Herter p

I ele a Láferr duranle a c onflu'ência que mantiveram, que os
EE. UU. inlervirão para que êsle obj etivo seja alcançado.

WASHINGTON, 22 (U.P.!.) - Soube-se -hoje, de boa rente que os Estados Unidos entrarão em "demarches"
com os países europeus ocidentais'para que liberalizem suas barreiras protecionistas contra as exportações de
café latino-americano.

Fontes diplomáticas disseram a United Press In ternacional que isto foi o que prometeu o secretário de
Estado Christian Herter durante as conv.ersações que manteve com o chanceler do Brasil Horácio Láfer, em Iíns
da semana passada.

Láfer pediu aos Estados Unidos que durante a reu nião do Convênio Geral de Tarifas e Comércio (GATT), :-t

rnalizar-se em abril próximo em Genebra, dêem seu apoio a toda proposta destinada a reduzir os impostos e tnrí
pela Europa Ocidental.

Entretanto, o secretário
de Estadá se mostrou me
nos simpatizante com a

proposta brasileira para
ql1fi a. América Latina es

teja representada nas a
tuais negociações sobre o
Mercado Comum Europeu,
nas quais estão representa-

lite" armado com uma bom
ba de hidrogênio que, an

dando em tôrno do globo,
poderia, mediante um sim
ples comando terrestre, de
sencadear a quadquer mo

mentoa morte atômica en

tre um eventual inimigo.
O secretário adjunto da

WASH)NGTON, 22 (UP!J
- O secretário adjunto da
Defesa,

.

Douglas, declarou
pela televisão que os Esta
dos Unidos não pretendiam
abrir créditos para a cons

trucão lJ lançan'iento de .. Um
, foglJ��' :ofe.nsivo"_

,,��,1'atar:.se..,-Ut ele um saté-

1;:
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defesa declarou que os fo
guetes representavam o
meio de levar a destruícão
ao inimigo em caso de ata
que de surprêsa. E acres
centou que duvidava que. a
URSS estivesse procurando
desenvolver tal arma.

fas aduaneiras às importações de café latino americano

DIMINUIR TARIFAS França, Holanda, Itália e

O objetivo seria conseguir c�rt?s países esc.andinavos
que a Alemanha Ocidental, diminuam a� tanfas �dua

neíras e os Impostos inter
nos sobre o café que se con

sidera vital para a econo

mia do Brasil e de outras
treze nações latino-ameri
canas.
Os governos latino ame

ricanos consideram que
uma política européia mais
liberal para suas exporta
ções ajudaria a absorver
grande parte das imensas
sobras que ameaçam afun
dar os preces do café.
Estimam esses países que

o pOVO europeu passaria a

beber o dôbro do café que
hoje absorvem se o produ
to fôsse vendido a preços
mais moderados. Diz-se que
os consumidores italianos
pagam seu café com 115 por
cento' de sobretaxa em vir
tude dos diversos impostos
que incidem sobre esse pro
duto latino-americano.
As citadas fontes infor

maram que Herter concor

dou com prazer em ordenar
à delegação norte-ameri
cana que irá à reunião de
Genebra que se oponha a

toda discriminação. contra
as ímportacões de café la
tino-americano.

PEDIDO DO BRASIL

DIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RAMOS - -GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUING
,

dos os Estados Unidos e o
I Canadá.

O Brasil pediu, que ele e
outros países subdesenvol
vidos estivessem represen
tados nas atnais negocia
ções, que se destinam a ace
lerar a Integração economí
ca européia.

.
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:1. K. presta contas: Brasília
paga

. até Dezembro
BRASILIA, 22 (V.A.) - "Brasília estará totalmente paga até o fim deste

ano, graças à colocação a venda dos lotes da chamada Zona Norte do Plano Pilo
to" - afirmou aos jornalistas o presidente Juscelino Kubitschek, antes de presi
dir no anfiteatro do Palácio da Alvorada, à sessão de encerramento da Oitava
Conferência da Bacia do Paraná-Uruguai.

Disse ainda Kubitschek.

r..r

Interditado Aeroporto de Governador
VALADAR'ES

BELO HORIZONTE, 22 (V. A.) i

Há uma semana, não descem no aeropor- 1_to de Governador Valadares aviões d�"
;:"

qualquer tipo em consequência das chu- g

vas caídas naquela regiao. I
Vale observar que, embora seja bas-

' �
tante intenso o movimento de passageiros

=

e carga nos aviões que fazem escala na

quela cidade, o aeroporto tem sua pista
ainda não pavimentada, pelo que a Asso
ciação Comercial e o prefeito enviaram
enérgico protesto às autoridades federais
'acentuando que são incalculáveis os pre
juizos não sômente para Governador Va�
ladares como para' todo o vale db Rio
Doce.

- Até agora, no ano em curso, o governo não emitiu um centavo e nenhu
ma autoridade brasileira foi autorizada a tratar de assuntos com o Fundo Mone-

tário Internacional.

Quanto a meta dos trato
res, o presidente informou
que até junho a produção
deverá iniciar-se, com a
média mensal de 2.800 uní
dades, devendo no ano vín
douro, passar a oito mil
mensais.
"SEREI FAZENDEIRO"
- Serei fazendeiro no

Planalto Central - foi a

resposta dada a um jor
nalista ao lhe perguntar o

que iria fazer depois de dei-

a 10 de dezembro. As ma

quinas e o pessoal ja se

aprestam para entrar em

ação.
Depois de se referir às

realizações do seu governo,
o presidente Kubitschek a
firmou que a mudança pa
ra Brasília é questão certa
e será a 21 de abril deven
do ir, no ano em curso, en
tre quatro a cinco mil fun
cionários para a nova ca

pital.

xar o governo. Acrescentou
qUe não viajaria para o

exterior pois' 15 dias fora
do país era para ele um sa
crifício muito grande.
Quanto à rodovia São

Paulo-Curitiba, disse que
espera poder inaugurá-Ia a

12 de setembro próximo,
data do seu aniversário.

- A rodovia Brasília
Acre - afirmou - será a

minha ultima grande meta,
que espero poder inaugurar

Avião Dmericano abatido em Cuba: era parti
cular e retirava do País um ex-coronel e sua

HAVANA,22 (U.P.!.) --Um pequeno avião particular norte-americano foi

,
P.I

I
·

derrubado esta madrugada por membros do Exército revolucionário, perto da ci- a m I I adade de Matanzas, .quando tentava tirar de Cuba, o ex-coronel Lazaro Damaso

Mcntesinose três de seus familiares - informa-se oficialmente.

Afirma-se que um dos pilotos norte-americanos do avião "Comanche" foi

ferido na perna por disparos de -metralhadora, usadas paza ç1err.ubar. e azíão,
entre Matanzas e Varadero, a 120 quilometras de Havana. O piloto ferido foi iden

tificado como Howard Louis Runquíst, mas o outro piloto não foi identificado.

NORMAL O FUNCIONAMENTO DA
ESTA(ÃO RODOVIA'RIA

•

Até O Momento, Nenhuma QUéixa da "Ma-
ternidade Carlos Corrêa

ccrr"",pc,nde à realidade, segundo

."". ...9';- ínrornxou. �_ Pl'ovedor dn

Maternidade "Carlos Corrêa".
Soa Senhoria adiantou mais: até

agora r.c..nume, reclamação, ela

parte de pessôas internadas, foi

neíta contra a RODOVIÀRIA.
Dai, porque nenhuma consís.,

tência tiveram inrormes dlvut.,

r,ado" no dia ele ontem.

menta' de Estado negou-se
a fazer crítica formal de
qllalquei 'esneci:e- a os dís- -

.

.

cursos ánt�norte-ãrueriê:r- <. ,"'" Não·'':tem qualquer > f-u·nds-

nos pronunciados .ontem mento as t.otícia� SegU�dO .

as

pelo presidente de Cuba, quais a MaternIdade Catlo�

Osvaldo Dorticos e pelo COITêa" impetraro mandado de

chefe do Banco Nacional seguranç a contra o funciona.

de Cuba, Ernesto Guevara e m�nto {la Estação Rodoviária,
que coincidiram com a vol- no fjupec_Mercado da Avenld'l.
ta de Bonsal. a Havana, de- Hercílio Luz, nas proximidade;
pois de dois meses de au- daquela casa, A inf.ormação não
sência.

O Departamento de Esta
do continua preso à espe
ranca que depois dos ata
ques de ontem, o embaixa
dor Bonsal possa conseguir
algum progresso em suas

conversacões com o minis
tro das Relações Exteriores
Raul Roa e outros funcio
nários cubanos.

melhorar as relacões entre
. êste país e Cuba

-

sofreram
um .recuo.i.pcr, -caus� das
novas críticas oficiais que
foram feitas em Cubá por
ocasião do regresso daquele
diplomata a Havana para
reassumir suas funcões.
Entretanto, o Departa-

qUe os renovados esforços
do embaixador dos EUA em

Havana, Philip Bonsal, para

WASHINGTON, 22 (UPIl
- Altos funcionários norte
americanos reconheceram

PROCEDIA DA FLORIDA
Informa-se ainda, de fon
te oficial que além dos dois
pilotos e' de Damaso Mon

tesínos, foram ainda deti
dos Gladys Rodriguez Da

massa, filho do ex-coronel,
seu esposo Santiago Rodrí
guez e Miguel Sanchez. Dis
seram as autoridades que o

avião procedia de um aero

porto da, Florida e que ater
rissou numa estrada. em
Ma tanzas, para recolher o

ex-coronel e os que o acom

panhavam. Quando apare
ceram soldados, o avião Ie
vantou vôo, tendo sido der
rubado por togo de metra
lhadoras. Disseram os pilo
tos que fizeram uma ater
ríssagem forçada na. estra
da, quando se dirigiam a

Varadero em viagem de re

creío, O ex-coronel e os seus

três companheiros afirma
mam, igualmente, que de
mandavam Varadero, a pas
seio, quando foram detidos
na estrada bloqueada pelo
avião que pousara.
BONSAL BLOQUEADO

DIAR'IO OFICIAL impresso em BrasíliaO sr. Carlos Lacerda marcou sua volta para o fim

de março ou princíplos de abril, antes da -mudança da

Capital para Braailra, com os seguintes objetivos polití-
VAI MAL

séde, em Brasília. A data foi n

de ontem, com o nome.� ctda.,

de e a prtmeíra página s�men_

te com o registro do fato, Mais
ele mil pessoas, estiveram pre.,

sentes ao ato.

ComRio, 22 (V. A.) - a

presença do presidente jusce ,

lino Kubitschek foi feita a prt ,

m etrn experiência da rotativa

"Mnrjnoni" do Departamento ele

Imprensa Nacional, na sua nova

cos:

1) - incrementar a campanha do "Libertemos Já

nío", recentemente lançada no Rio e em São Paulo;
2) - Pacificar-se com o govêrnador Juracy Maga-

fltmlln�� �� �m�ITO �ÀO lN'TlT�'fI� n� MIIO�
Sugerida pelo Professor Hélio Gomes a volla dos (ur�
'sos Pré-Jurídicos para melhorar o Nível dos Candidatos

A nunciar a aula de Medicina Legal da Fa- sôbre a falta de base cul-
.

o prol d Faculdade de culdade Nacional de Direi- tural dos vestibulandos que
rnaugura a

. .. t 'bronca"
Direito do Rio de Janeiro, to, afirmou que urge. Ul�a se a�resen am as ... L••

l

p. f Hélio Gomes pug- reforma de base no curri - exam:nadoras e que, m��-
�ou 10 �la volta dos cursos culo ju�ídico, de forma a t�s vezes, p�r .recu:sos. m-

,

_

.

p
.'dicas instituidos possíbilítar ao estudante a CltOS, conseguem 111IP e.sso

P�fo J��-Ministro Francisco participação no enS1110 das nas faculdades de. D�relt'?,
g revogados pela disciplinas, pois atualrnen- "tornando-se proflssl�n!11s
L:imÓ��ta�o Capanema, CQ- te as faculdades são "in�ti- �arginais. e !?e� condlçoes

,.

forma de melho- . tutos de mudos e mUltas mtelectuals para acompa-
m� umc.a

I dos candidatos vêzes, de surdos-mudos". nhar a ver�iginosa marcha

��r f�c�J:des de Direito. BASES CULTURAIS DO d� advoc.a?�a em n�sso�
F 1 d a uma assistência ADVOGADO dIas, caneHa que hOJe a
a an .0

d 500 pessoas o O Professor Hélio Gomes brange uma soma de conhe-
de maIS e, . 'I'

.

t
.

1 'dl'COS 1'11
de é Catedrático fêz circunstanCiada ana ISU Clmen os enc�c ope ,

-

ora ar, qu v teiramente mdlspensavel".
E disse ainda: É necessário
ao advogado o profundo co

nhecimento do vernáculo.
Não (:ligo que seja necessá
ria a aprendizagem da Re
tórica, pois no campo jurí
dico ela está superada, e

sim que escreva e fale ra

zoávelmente bem". Acres
centou o Professor Hélir,
Gomes que um mínimo de
conheeimentos literários,
hL�tóricos, científicos (a
brangendo noções de Biolo
gia, Física, Psicologia Social
e Sociologia), e de línguas,
como francês e inglês, não
pode ser ·dispensado por
quem queira ser um advo
gado apenas razoável".
"Apesar de tudo os pro

fissionais da Advocacia são
ainda os vanguardeiros' d�
intelectualidade pátria" -

continuou o orador. - "A
êles cabem os pronuncia
mentos da Cultul'a da Na-

(Cont. na últ. página)

lhães:
3) - EXÍ!/'ir condicões para incorporar-se à campa

nha do sr. Jâ;1iO Quad�'os à Presidência da República.

sendo seguida pelo partido,
Temem alguns que o firo

Carlos Lacerda no esfôrço
para dominar parte do ude
nismo e chefiá-la, dentro
de seus métodos e critérios,
provoque un1a. reaçã? que
venha a atingIr a unidade
do partido e precipitá-lo

Esta notícia, transmitida
ontem por vários udenistas,
fazia-sé" acompanhar de
outras que dão como gr'rye
as crises em fermentação
dentro do partido, capazes
de eclodir no caso do sr.

Carlos Lacerda tentar in

terferir na política que vem numa situação caótica, ca

paz de pôr em perigo o res

tante prestígio do sr. Jânío
Quadros perante o eleito
rado.Palavras�Infecundas

maneira, nem se os métodos que empre
'(fariam seriam capazes de dar os mesmos

-resultados.
.

O eminente sr. Jânio Quadros, por
exemplo, costuma dizer que é a favor de

Brasília, mas se fosse tomar a res1?onsa
bilidade de construí-la, empregana oy.
tros processos que não onerass�m. a naçao.

Ora, o presidente da RepubllCa acaba
de informar o país de que dentro de al

guns meses apenas, o dinheiro gasto na

futura capital será inteiramente resp�ta:
do com a venda de terrenos. Bras21w e,
na verdade, autofinanciável.

Compreendemos a dificuldade em

que se acham as oposições, pe�a, falta de

temas impressionantes para alwzar _votos,
na campanha presidencial. O vazw dos

ataques, a ausência de objetivida�e, �as
invectivas, e que deixam os audztorws
indiferentes e até enjoados.

Tendo lançado, antes de
partir para seu demorado
roteIro europeu, a campa
nha elo "'Libertemos Jânio
Quadros da UDN", o sr.

Carlos Lacerda despediu-se

pràticamente rompido com

a direcão nacional da UDN
extren1erido com o senador
Afonso Arinos e em choque
com os seus correligionários
cariocas.

Os adversários do presidente da Re

pública mostram-se inquietos, tôda a vez

que o primeiro magistrado pronuncia um

discurso.
Acusam-no de estar fazendo a sua

autopropaganda, de exagerar os fatos, de

majorar as cifras e algarismos, t�d? em

proveito do maior ressoo e prestzgzo do
seu govêmo.

É espantoso, no enta1}to, que em

suas críticas e respostas nao procurem
desmascarar semelhante propaganda, o

que seria fácil, se pudessem C}presentar
urna contradita fundada tambem e!n fa
tos e algarismos. Se não o fazem, e por-

que não podem. �

A nota de otimismo das oraçoes �o
SI'. J11.�celino Kubitschek é l'esulta�o nao

apenas de sua confiança no Bras21, mas
da certeza de que é possível �nqrC!-n�ec.er
este 1Jaís com o trabalho e a l1tte�zgenczC!-,
com a energia criadora e a energ!a rea12-

O público é mais inteligente do que
zadora. São os traços do seu governo; .

o julgam os organizadores dos comíc,ios e
Para se ter urna idéia de irnpotencza

os oradores que neles tentam atordoa-lo.
em que se encontram as oposições, no seu

De um lado está um vasto programaesfôrço para desfazer: a atmosfe!'a de pO.-
de obras realizadas e incontestáveis asse

pularidade que rodeza o preszdente, d.a gurando a veracidade da palavra do pre
República, basta acompan�Cfr a oratona

sidente Kubitschek e justificando o seu
dos seus corifeus, nos comWWS de propa-

otimismo e a sua confiança no Brasil; do
ganda eleitoral.

\ 'f
�

infecundasNada alegam contra o programa de outro meras vocz eraçoes, .

, . t por Úso mesmo pa�a o propó�i�o de afe-
govêrno executado nestes ultzmos qua 1'0

tar sequer de raspao, o prestzglO do pre-
anos exceto que se o fossem executar o

sidente da República.

I teriam feito de outra maneira.. - (De "O Jornal", de 22/3/60)
__.Nã�__��:em, _por�m�_.�1lal._serw__��� _

DENYS: Apurará Aragar'ças Ainda
Esta Semana

RIO, 22 (V. A.) _. O general Tau-
rino de Rezende não quis revelar o mínimo
detalhe do inQuérito policial-militar, que
presidiu para �purar o movimento sedi
cioso de Aragarças.

Do inquérito informa-se, apenas,

que é·volumoso, e que será entregue, ain
da esta semana, ao ministro da. Guerra,
marechal Odílio Denys.

Aos repórteres que o abordaram, o

general Taurino negou-se, de modo pe

remptório, a fazer qualquer �eclal'ação
reveladora do seu conteúdo.

Justificou sua ausência,
então como meio 'de recu

perar' um pouco o equilí
brio perdido e ·de ter pers
pectiva para analisar, à
distância, os acon tecil11 en
tos da sucessão presiden
cial.

Agora, sabe-se que êle en

viou, três vêzes seguidas,
emissários ao g'overnador
Juracy Magalhães, para
sondar a possibilidade de
um entendimento futuro.

.

Quanto às condicões que
deseja impôr para incorpo
rar-se à campanha do sr.

Jãnio Quadros, a informa
cão é a de que somente ao

l�cgl'eSl>ar o sr. Carlos La-·
eerd::t ::tE: daria a conhecer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, dep;;i;SJ:;�!slj
casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL U

ANIVERSARIQS SR. MANOEL CARDOSO

SR. OSCAR SCHMIDT Registamos, também, na

Transcorre na data de ho- data de hoje, mais um na

je, mais um aniversário na- talício do sr. Manoel Felix

talício do nosso prezado Cardoso, chefe da Drogaria
amigo e distinto conterrâneo da Firma Carlos Hoepcke,
sr: Oscar Schmidt, alto run- nesta Capital, e pessoa mui

cionário do SENAI e pessoa to relacionada em os nossos

muito estimada em nossos meios sociais e culturais.

meios. As nossas felicitações.
Às homenagens de que for SRA. JOSÉ CALDEIRA D;::

alvo juntamos as de O ES- ANDRADA

TADO, com votos de perenes Transcorre hoje, mais um

felicidades. aniversário da exma. sra. d.

PROFESSOR CARLOS AU- Maria de Lourdes Wagner

GUSTO FIGUEIREDO MON-
Caldeira de Andrada, espôsa

TEIRO I do sr. José Caldeira de An-

Com imensa satísracão re-
drada.

gistamos na efeméride de I .

As felicitações deste matu-

_ hoje o transcurso do aní-] tmo.
versãrio natalício do sr. oar- j FAZEM ANOS HOJE:

los Augusto de Figueiredo
- sra. Helena Rupp Ma-

chado
Monteiro, culto ex-Professor
da Faculdade de Filosofia,
agora residindo em São Pau

lo.

Na data de hoje, motivo

de júbilo para quantos pri
vam de sua amizade, será,
estamos certos, muito cum

primentado.
Os de O ESTADO,

ACORDEON
VENDE-SE

- sra. Nadir Barreto
- sra. Dotília Albani
- sra. Odete Baião

Costa
- sr. dr. Hélio Pereira
- sr. Waldemiro Cascaes

Simões de Almeida
- sr. José Dutra

Aloísio Soares- sr.

abra- Oliveira
- sr.

Cunha
Euclides Jorgecam-no, formulando-lhe vo

tos de prosperidades.
SR. AFONSO'DELAMBERT
Assinala a data de hoje o

aniversário do �r. Afonso

Delambera, conceítuado in

dustrial nesta �apital a Marca RICOMELLI,' novo.

quem apresentamos votos de 80 baixos. 2 Registros. Vêr e

tratar nesta Redação com
felicidades. , Ivo Ventura.
_WL .._, .._w ;
: S T U D.I O J U R í D I (:0 •
iii Advocacia em geral no Estado de •
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'LI .. 4 Man spricht Deutsch •
• English spoken •
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OSVALDO MELO
NA PREFEITURA: TRABALHA-SE - Isto é tudo, se

n5.o, pelo .menos é índice seguro de honestidade a exato
Bentido do cumprimento de deveres.

Uma visita a todos os Departamentos da Prefeitura

Municipal, dá-nos lógo, a certeza do que estamos afir
mando e disto depende por certo, a estabilidade do regime
posto em .prática pelo atual Prefeito sr. Osvaldo Machado.

Muita ordem tambem no trato com os serviços pú
blicos.

De outro lado como corolário pelo programa estabele

..:ido,
_

a boa compreensão dos funcionários que ali honram
seus diversos misteres.

As atenções que ora são dispensadas aos setores das

finanças e da instrução tomaram um rumo certo na Mu

nicipalidade, que assim, tambem atesta os cuidados com

,ue são tratados.
Verdade é que os outros departament'Os, sem exces

';ão, seguem seu curso normal· embora a situacão do he
rário naquela repartição sej� escasso, dificuÍtando, por
exemplo o Departamento de Obras Públicas, que vai á
medida do possível, atendendo as. mais prementes neces

sidades á vista e que pedem solução inadiavel.
Os contribuintes da Prefeitura por outro lado, que

vêm acompanhando todo o trabalho que se faz, estão
compreendendo e atendendo aq cumprimento de seus de
v·eres na ajuda que lhes toca, procurando pagar seus im
postos em dia .

.

A divida' ativa da Prefeitura que a nova administra
ção teve que corajosamente enfrentar era de tal fórma
que, ou o Prefeito tomado de assombro cruzaria impoten
te os braços ou então, se arrojaria cheio de fé, a um tra
balho corajoso e eficiente para vencer todos os percalços
que ,encontrou.

É isso que está fazendo e por isso, todos olham a sua

administração com simpatia procurando ajuda-lo a car

regar a pesada cruz.

Os muÍlicipios neste caso devem tomar a si parte des

sa empreitada, fazendo crítica construtiva ·e nunca demo

lidora, tratando de se por em dia com o pagamento de

seus impostos para que o carro siga sua rota sem para

das nem tropeços.
l!:stes, penso, os votos de todos os florianopolitanos

que querem e ardentemente desejam o progresso da Ca··

pita!.
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DO ECONOMISTA
Se o Estado não é do BANCO,
e sim o BANCO do Estado,
aí, o dinheiro é do povo,
a não do "GRUPO" abastado.

VATAPA ENTROU NA MODA

* * *

Quinze bonitas e elegau ses

si-tas. da sociedade de Itajai es.,

tarão na passarela no dia 23 (leiabril, para a parada de êlegâu _

,cia Bangú, que decidirá a "Mlss

Elegante Bangú Itajaí". Sã')

ela, Doroteia Lorgus, .Jau� .e

Narciso, Sueli Campo, ]\1a!.ja

Juracy Fóes. Sueli perelr�, Mw'- ,
cla Reis, Lana Fleischman:"l,
Neuza Pereira, Vera Schnaij�l',

Ana Helena Bauer, Nilta Silva,

Carmen Ehrhardt. Darci D =3_

champs, Mayta Mascarenhas e

Edla Luz.

* *

Festeja aniversário hoje, o

sr, Durval José Reis - Logo

mais, o casal receberá para co.,

rr emurar fi. data com um gostoso

VataPá.
* * *

da

Está Imperando dentro da

moda, saias ptíssadas e belezas

em renda - Este traje é pró

r-no ps ra usá_lo em coquitel -

As meias escura, e nas cores Va_

rjado, também voltaram a ím.,

peiar

estão em rrancas atividades pa.,

ra recepcionar o Society da

cillace.

de ...� * *

da

A resta do Clube palnelras,
vai acontecer no próximo sába':'

':' * *

Laís Mcrão é o brotinho ca.,

rioc., que está residindo em

nossa cidade

::� * *

"Alguém, conttnjja ctrculan.,

do com H"

* * *

Regina, filha do ca,al sr e sra

Dr. Newton A'vila festejoc on ,

tem seu an.versgrto - R.egjna
ofereceu a suas amiguinhas 'um

€legnnte Ianche

Maria Helena Luz na noite

de sábado jantava 110 restau ,

rante do Querência paloce. em

companhia do jovem sr. Çlovis
Bal,mi

terceira festa do "Sacizinho",

homenageando "Os Melhores da

Vida Noturna de 1959" O H�

conteçímento será no próximo

dommgo em elegante coquitel
na "African BOlte", Danúbio

Hotel, quando Os Melhore, de

1959 selecionados por Mary" re.,

ceberão troféu oferecido pelo
jornal "O Estado de S. paulo"

*

TEATRO: V Grêmio "Em_

baixadl' Edmundo da Luz pin_

to", ol'gão dos bacharelandos de

1962 ,apresentará no próximo

sábado, no, salões do Clube

Doze de Agôsto em arena um

ato de Berna.rd Shaw: "Como
I

êle mentiu ao marido dela"

_

do. O sr. Arthur pereira Oli- Da cronista Mary Wynne, do

velra Filho presidente do Cluh� "EStado de S. Paulo", recebí

'e demais membros da diretoria, convite para tomar parte no

São }'aulo:

---------�----------,

Você Sabia Que ..

Sob oS ausptcjos do "Lions

Clube" realizar_se_á no dia .1

de janho. o desfile Bangú nos

salões do Clube Doze de Agôs_

to, cuja r�nda reverterá em

,prol da construção do Hospital
da Criança pobre

':' * ':'

Na próxima 6." feira teremos

um outro acontecimento. Esta_
mos informados de que será
num apartamento na Chácara
do E,panha (o bairro chic d9

cidade)
* * *

A Bolte piazza. na noite de

domingo, estava bostante con ,

corrida. Zínjriho cantou "Ulti_
mo Desejo", e "lguém imagnou
Coisas ...

* * *

Pelo Convair TAC - ê,,"uzei_
1'0 do Sul, viaja amanhã para o

Rio, a exma sra Irene d'Aqui_

I
,

no

* * *

Atualmente, uma em cada

três pessôas no mundo vive ca_ Antiglj., há mais de 2 mil anos,

O ciclo de fila médio do '>0_

mem é atualmente de 52 �n()5.
tiva atrás d!), Cortina de Ferro os fazendeiro, USavam o pólem sendo o pêso médio 59 quilo'; ,

s0viétlca. da. palmeh'a_macho para fZI'�i a a.Jtura média 1,62m. A mulllei

lizar aS flôres de palmeira_��_ é ligeiramente menor. Execepto

-_._--- --------�---------------

Vale a pena·saber...
- Está ultimado e será pu_ la Divisão de popUlação, do, __ O Comitê Nacional Bri_

Os fertilizantes vegeta.is ar_

tificiais não são uma descober.

ta da ciência moderna. Na Indi"

blicado brevemente um estudo

sôbre as tendências populacio_
nais do mundo, no período

1950 - 1960. Foi preparado pe_

mea. garantindo assim a con_

tinuação da espécie

CQnselho Econômico 'e Soctal

da:\ :"'"hções Unidas, em Nova

Io"q1.le, e iInpresso em Gen�_

br�,.

As Colunas "FLAGRANTE POLITICO" de
Silveira Lenzi e "CRôNICA", de P.C.R., passa
ram, a partir de ho'je, para a 7.a página.

pela coloraçzo da pele e' outros
diferênças superficiais. todos ("

homens sjo fisicamente igClais.

CELSO ESTÁ LUTANDO

Ninguém sabe se é desgaste, amolecimento ou

falta de confiança. O que todo mundo vê é que o

partido da situação permanece inativo, enquanto O'

da oposição está fervendo. Confiam os situacionis
tas na fôrça da máquina; esquecem porém a revol
ta do professorado há pouco ludibriado; dos bar

nabés, dos operários, dos policiais, todos com salá
rios que se tornam verdadeira ironia ante as poipú
das remunerações das apcseniiulorias e dos sinecu

ras da Assembléia onde um encarregado de uma

garagem que não existe, ganha mais do que um

chefe de secção, do que um diretor de grupo escolar
ou do que um capitão de policia.

Enquanto tais coisas acontecem nos arraiais

_governistas, Celso, lá no Rio, concerta, coordena,
reforça, a pO'sição partidária do P.S.D. e da sua

candidatura. Celso está trabalhando. Celso está
lutando. Celso não apoiará, já o disse, sauirtos ele

fome. Celso vencerá porque Celso está lutando'.

tânico Para o Ano Mundial da

Refugia,jo a.caba de anunoiar

COORDENADORES VIAJAM

Seguiu para Pôr to Alegre o Coronel Stockler,
coordenador dos comitês-urna. Consta que S. S. de
morar-se-á na Capital visinha uns quihze dias,
quando, junto aos coordenadores da campanha Brí
zolla, estudará a organização dos comitês-urna,
processo que foi usado com pleno sucesso pelo go
vernador gaúcho.

Os coordenadores regionais encontram-se nas

suas respectivas zonas de ação atissando a campa-.
nha e conquistando prcsélítos. Aguarda-se dentro
em pouco, grandes atividades partidárias.

A QUILOMETRICA CONTA DA ELFFA
- Sabes de uma coisa? A luz até que não é ca

ra; caro é o que vem depois;
- Sim! e sabes o que significa aquele quilo- �métro de taxas, adicionais, e sei lá o que mais? �

Você me explica o que é êsse resto? t
- Explico, sim! A Elfja, perdoada a má pala- �

vra, não pôde perder, e aquele quilomeiro de colu

nas que aumentam os cruzeirinhos que saem do

lombo da gente é o resto destinado a cobrir os des

falques do .. ' tesoureiro ...

que sua meta originário de 2

milhões de libras, a serem co

letada, par", ouxílio aos réfugla_

dos. passou ao dôbro, isto é,
a 4 milhões de esterlinos (POU_
co mais de 2 bilhões d,e cruze!_

r(8)
- A Santa Sé informa o

DO POVO

Trabalhe- rijo: seu Celso!

Venha toró ou tormenta!

Pois o povo só aguenta,
Até Outubro ele 60.

1iô""�'X$$%::n.%! � \
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sr. Maurice pate'. Secretário E

xecutivo do FISI - contribuiu

com a qUantia de 1.000 dólare_s

para êsse orgão da" Nações

M A ( H A D O & ( I A • S. A.
COMÉRCIO E AGÊNCIAS
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas para a reunião
'da assembléia geral ordinaria, a realizar-se dia 23 de abril
ie 1960, na sede social, à rua Saldanha Marinho nO 2 às
14 horas para deliberarem sobre a seguinte

'

ORDEM DO DIA

1) Leitura, exame, discussão e aprovação do balanço
geral, contas de lucros e perdas e pal'eeel' elo con

selho Fiscal.

2) Eleição do 'conselho fiscal e seus suplentes c

3) assuntos de interesse social.

PseV I S O:

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, no

escritório desta soéiedade, os documentos a que se refere

O' artig'o 99, do decreto-lei nO 2.627 ele 26 de setembro de

1940.

Florianópolis, 21 de março de 1960

Luiz Fernando Machado

Heitor Francisco do Livramento Steiner

diretores-gerentes
---_......-----_.

LIMÃO E L.LARANJA, • •

Unidas E' a oitava contribuição

anual da Santa Sé, desde 195B

É reconhecido por todos o alto grau de espirituali-

V e n d e - s e
dade do florianopolitano.

Sempre alegre, disposto, com vasto repertório de ane-

Uma casa de material com

Chá_I dotas ·e trocadilhos, ultrapassado, somente, pelo carioca,
I
cam oe A'rvores frutíferas acom_ segundo algumas opiniões.

II panhando
um terreno com a area Ainda há dias dois cavalheiros' queriam disputar um

de 95·215 metros quadrados. situa_ ca.fezinho e não sendo adeptos do jôgo de palitinhos, aelo
do Bairro denominado Barreiros. taram outra fórmula. Um deles disse ao outro: -. Diga
Tratar com o propriet6.rio n(' ràpidamente tres frutas cujos nomes comecem com L. A

Estreito rUa Tereza Christina N.o resposta foi imediata: Laranja, Limão e ... Lima.
334. Caso semelhante acontece no comércio. Peça a al-

guem para dizer ràpidamente o nome €las tres melhores

lojas da cidade e a resposta será fulminante: Modelar Mo

das - Modelar Móveis - Modelar Utilidades Domésticas.

APEP ITIVOS f�" 49 PlA�·

�U8ICADOs CHARLES
OCIs /!JAsP3I1S, HE.VAUEQ'

DIA 26 - Sábado - às 20,30 horas no Clube 12

de Agôsto
TEATRO DE ARENA - O Grêmio Embaixador
Edmundo da Luz Pinto, órgão dos Bacharelan
dos em Direito de 1962, apresenta

a peça de Bernard Shaw
'COMO ELE MENTIU AO MARIDO DELA"

\
I
I .-- � __

Vende-se (asa

Apartamento no Cenlro
ALUGA-SE A TRATAR NA

CASA VENEZA

Vendo uma, perto do Grupo

Escolar no Saco dos Limões, toda

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

copa. cozinha e banheiro:
Informaçôes à rua João Motta

Espezlm N:o 310, Saco dos LI_

mões, com o sr. Victor l)'Iartln.s

D'R. 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.

�iáriamente, exceto aos sábados, das 14 às 18 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADOli o MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARIN.,. Florianópo�is,
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�IORI I'LIII rede,.na qual se localiza a porta, é tôda
de vidro, estando, portanto, à vista de
todos.
No Palácio da Alvorada, tudo e assim.
Saiamos dêste esplendor.
Logo ali está o Brasília Palace Hotel,

com sua linha admirável.
Vamos ao centro da cidade.
Adiante os 11 ministérios. Seis de um

lado. Cinco do outro. Todos iguais gran-
diosos e arquitetônicos. '.
Aquí a pujança da arquitetura brasí

l�lra: A Praça dos 3 Poderes. O judiciá
no, a esquerda; o executivo, à direita e
no fundo, o legislativo, com duas c�n
chas uma virada para cima, outra em
borcada. Na frente, a Secretaria de Des- '

pachos. �,Depois os prédios bancários, dos ínstí- r:
tutos, as casas populares, escolas a zona 'i
comercial em plena efervescênci� tudo >(
obedecendo à mesma linha dita'da pelo;j
NOVACAP.

\

Não nos esqueçamos da matriz que
embora em construção, já deixa delinea�
da seus traços aerodinâmicos. Terá capa
cidade para 4.000 mil pessoas.
Num dado momento de nossa visita

passamos por um hospital em constru�
ção, Estava.apenas no bloco, no esquele
to, vamos dizer assim.
Disse-nos o cicerone: êles vão apron

tar aquêle prédio até 21 de abril.
de Retrucamos nós: mas não é possível

falta muito.
'

Respondeu-nos êle: em Brasília eu não
duvido de mais nada.

'

lI.1iais de 500 operários trabalham em
cada prédio. 50.000 trabalham em tôda a

Brasília, vindos de todos os recantos
principalmente do nordeste. Quase ..... :
100.000 pessoas formam a população de
Brasília. População de apenas 3 anos.
Em Brasília não há problema de tráfe

go. Não há cruzamento de' rua. Todas as
avenidas e ruas estão asfaltadas. A ave
nida principal terá 40 quilômetros. O la
go artificial, que já possui bastante água,
creio eu, terá uns 50 quilômetros. Depois
de passar por um sistema de purificação,
o esgoto desembocará no lago, completa
mente purificado. Os resíduos servirão
para adubo.
E é assim em Brasília. Tudo é planejado

e prático.
POderíamos falar ainda muito. Mas, fi

quemos por aqui.
Deixemos Brasília, lá no coracâo do

Brasil, a aspirar o ar novo das planícies
porque não é sem fim.

I. Deixemo-la ansiosa e bela, a se prepa-
rar para, no Cllia 21 de abril, tornar-se o

"cérebro das altas decisões nacionais".
Terminemos estas impressões.
Gravemos, antes, o mesmo que grava

mos no livro de frequência da Capelinha
de Brasília:
"BRASíLIA ASSINALA O DESPERTAR

DO GIGANTE".

Em marco de 1960.
Somente quem vê Brasília pode com

preender êste movimento de emancipa
ção que domina os quadrantes brasilei
ros.

PORQUE BRASILIA ATESTA A
NOSSA FõRlCA

Somente vendo Brasília
-

é que se pode
premeditar o Brasil grande de amanhã.
PORQUE BRASILIA REPRESENTA O

MARCO DE UMA NOVA ERA
Planícies e mais planícies, é o que se

vê antes de se chegar a Brasília.
E viaja-se. E é tudo planície.
Começam a aparecer as grandes ro

dovias. As retas. O asfalto. Tudo a cor

tar o planalto verde.
E elas aumentam. Aumentam à medi

da em que nos aproximamos da futura
capital.
Agora já são muitas. Já se cruzam. Os

veículos aparecem em grande número.

Emoção ...
Lá no fundo, sôbre o chão verde - eis

o deslumbramento.
Caixas de fósforos pintadas de bran

co, colocadas harmônícamente - eis a

primeira impressão.
Enfim, sobrevoamos Brasília.
Aeroporto. Vinte e três quilometros

asfalto até o Palácio da Alvorada.
A emoção é única e profunda.
Neste trajeto se localizarão as Em-

baixadas e Legações. Uma ao lado da

outra, sempre com espaço de sobra. A

primeira é a da Santa Sé, a segunda, de

Portugal, a terceira, dos Estados Unidos

e a sequência se segue por vários qui
lômetros.
Em frente a dos Estados Unidos, está

localizada a placa comemorativa da pas

sagem de Eisenhower, cujo dístico se di

ferencia dos anteriores. Êles termina
vam sempre com estas palavras: Defen
der a Democracia.
Nesta placa tem mais .Defesuier a De

mocracia e combater o sub-desenvolvi
mento no continente.
Ê a nóva era que aí está.
Mas, 'estamos agora chegando ao. Pa

lácio da Alvorada. Todo de pastílhas
brancas e vidro raíbã, Na frente, pal
meiras verdes; no fundo, um lago azul.

Tudo criado pela mão do homem brasi

leiro. Que maravilha!
Não vamos descrevê-lo,

possível.
Citemos apenas um pormenor.
No Palácio da Alvorada se procurou

em tudo dar um sentido de brasílídade
e de democracia.
É o assoalho de jacarandá, em tábuas

compridas; é O mármore brasileiro; são

os recintos envidraçados e expostos, co-

mo por exemplo, a sala de despachos do ')
Presidente da República, onde uma pa- F. Marcondes ,

�������,�������������������������'�S�S�S�S�S�S�S�%:S�S�'f
NOTA D'E AGRADECIMENTO '.<.

TELHAS. TIJOLOS �
CAL E AREIA

I RMÃO S BITENCOURT
CAI� BAOAR6 . fONE J80t

ANTIGO DEPÓSITO OAMIANI
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Momentos que a memória guarda para sempr(

�·14?7·H

cu. de
Cigarros
SOUZA

CRUZ

Exposição Olímpica' de·
Fotografia Esportiva

Selecionadas as fotografias que representarão promovido pelo Comité Organiza_
der dos Jogos da XVII Ollmplada.

ItmOpBUJalU! OSJTIJUOJ apUBJ� OU I!SlUg O

da Olimpiada de Roma

IRMANDA'DE D-O SENHOR JEsus DOS

PASSOS

Na sede do Foto_Cine Clube se 'o [urí nomeado para setecíonai parte na grande competição olím., A sua inauguração dar-se-á às 1G horãs de 23 elo
Bandeirante, em São Paulo, (sede as 10 melhores fotografias que de , pica de 1960, a se realizar em Ro., corrente no salão do Clube 15 de novembro.
administrativa da Confederação vuão representar o Brasil no ím., ma de Julho a setembro deste ano.

Brasileira de Fotografia), reuntu; portante concurso Internacíonat Em nosso país, a tarefa de reu;
Fará o discurso inaugural o .talentoso orador D clls-

nir as provas fotográfcas e esco.,
tinto médico Dr. Oswaldo R. Cabral.

lher as dez melhores. através de

Por êsse intermédio, a sra. Marina Pereira e família

vem agradecer de todo o coração a dedicação com que o

eminente facultativo, dr. Henrique de Prisco Paraiso as

sistiu ao seu muito querido marido, João Onofre da Cunha,
falecido na última segunda feira, desejando ao ilustre

médico as melhores felicidades.

Concurso para Engenheiros do tA,PIBI
a ser Realizado pelo D.A.S.P.

• INSCRIÇÕES DE 7 A 28 DE MARÇO - VAGAS 12 •

:1 VENCIMENTOS: CLASSE K MAIS 30% .1..
AS PROVAS SERãO REALIZADAS NO DISTRITO

: FEDERAL •

: OUTRAS INFORMAÇõES PODERãO SER PRES- :�TADAS PELO POSTO DE INSCRI:ÇÕES DO D. A.

i s. P., À RUA ALMIRANTE ALVIM N. 19 :
: (ESCOLA INDUSTRIAL), DAS 9 ÀS 12 HORAS. •

� M �

,\
-

HOEPCKE
o local é o mesmo, mas

de serviço é novo!
•

o tipO
AGORA com pessoal
treinado especialmente na SHELL

Luhrificaç6.o
Lavogem
polimento
Baterias

_____tlIiiII ...... Concêrto de pneus

e a tradicional cortezia SHELL

às suas erdens das 6,30 às 21,30 H5.

�

Walter Linhares·- pub.

a?_.J._' /_

CONVITE

em colaboração com os Comités
das diversas

�
naçõ1!s que tomargo

A Mesa Administrativa da Irmandade do Senhor Je
sus dos Passos, convida os Irmãos e Irmãs, a visitarem a

exposição de motivos folclóricos organizada pelo Professor

Franklin J. Cascaes, e referente à solenidade denomídada
"PROCISSãO DA MUDANÇA".

22 - MINISTÉRIOS DA AGRICULTURA, TRABA-

LHO, VIA;ÇãO e EDUCAÇãO.
23 - MINISTÉRIOS DA SAÚDE e ACõRDOS,

24 - APOSENTADOS DEFINITIVOS.

25 - APOSENTADOS PROVISóRIOS, SALARIO-

FAMILIA e ADICIONAL pOS APOSENTADOS

QUE RECEBEM PELO I.P.A.8.E.

26 - PROCURADORES DE ATIVOS e INATIVOS.

28 - 'PENSIONISTAS MILITARES e PROVISóRIOS.

29 - PENSIONISTAS CIVIS.

80 e 31 - PROCURADORES e TODOS OS QUE NÃO RE

CEBERAM NOS DIAS PRóPRIOS.

ABRIL 4 a 9 - PAGAMENTO DE TODOS OS QUE NÃO

RECEBERAM NOS DIAS TABELADOS.

D.F. - Florianópolis, 17 de março de 1960.

Mário saiema Teixeira Coelho,
Delegado Fiscal

Florianópolis, 21 de março de 1960
José Tolentino de Souza

um concurso nacional de que de.,

mos abundante noticia, coube ao

Comité OlímpiQO Brasileiro que
teve a colaboração da Confederação
Brasileira de Fotografia.
Dezenas d� trabalhos chegaram

Secretário,

DELEGACIA FISC'Al DO TIESOURO
'abela de pagamento do mês de março

até a data do encerramento das

inscrições, na sede da C.B.F .• en.,
tre as quais diversas mandadas

pelo F,,,to_Cine Clube Bandeíran.,

te Santos Cine Foto Clube, F'oto
CIl,'Je do Espirita Santo e Foto
Cl::JJe de Minas Gerais, além dil

''':Ú1'11\8 avulsas.

DIA 21 - MINISTÉRIO DA FAZENDA, MINISTÉRIO DA

JUSTIÇA, PODER JUDICIARIO, TRIBUNAL DE

CONTAS e CATEDRATICOS DA FACULDADE

DE DIREITO.

i, .it··ri designado para escolher

as 1"<11:ores fotografias compó,,_s�

dos 8'."s, Dr. J. Ferreira Santos,
pr,�'" dente. e Major SilviO de Ma_

gOltb,ts Padilha, membro 'do Co.

I Mlte Olímpico Brasileiro,
.

co.ao

r�':H'« <l: tantes do C.O,B. e Altredo

V',E'l\'�S, presidente do Santos C1.•
"ne Futo Clube. MareeI Giró, díre.,
tor fotográfico do Foto_Clne Clu_
be Bandeirante ·e Roberto Yoshlda,
Presidente do Foto Clube piratl_

nlriga, como representantes da

C.B.F.

ApóS demorado exame dos tra,

balhos inscritos. foram escolhidos

os seguintes:

l-Estilo e Movimento

2 - Arrancada - do Sr, Euge. C Bandeirante

8 - Esgrima

9 - passe

10 - Esforço - do Sr. Eduardo

Salvatore. do F.C.C. Bandeirante

O Comité Olímpico Brasilelr,o

remeteu a Roma. por via aérea, o

nto Vidigal Amaro, do F. C. Minas

Gerais

3 - Virada

4 - Arremesso

5 _: Chegada -:- do Sr. Thomas

,T. Farkas. do F.e,C. Bandelmntes

LEIA
Panorama-c

6 - Deslizando - do Sr. JOsé pacote contendo a representação

V, E. Yal�ntl, do F.C,C. BRndel_ do Brasll no, grande competição A REVISTA DO PARANÁ

em tôdas as 'bancasrante espol·tivo_fotográflca In ternucío.,

7 - Atingindo o Alvo - do, nal,

Sr. Arnaldo M. FPorence, do F, C. * * '"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NA NOITE DE AMANHÃ, TERÁ PROSSEGUIMENTO O CERTAM'E REGIONAL COM A. EFET�AÇÃO �O' �

MATCH ENTRE O AVAl
E GUARANí, OPORTUNIDADE EM QUE AMBAS AS EQUIPES ESTARÃO EXTREANDO. NESTA OCASIAO O TREINADOR OSNI
GONCALVES E NEWTON JOSÉ GARCEI, DEVERÃO MANDAR PARA CAMPO AS SUAS MELHORES EQUI PES, TENTANDO UM

,

RESULTADO FAVORÁVEL PARA SUAS (ÔRES.
PELO ESPORTE DA CACA SUBMARINA.

,

Superado d o is Re(ord Catarinensesl
SUPERADOS DOIS RE- mônía, dá o comentarista
CORDS CATAR�NENSES daquele periódico a enten
Uff! assim não é possível! der a seus diversos leitores

A turma agora virou a ba- de todo o Brasil, estarem os

ter record, como se isto ros- mergulhadores Catarinen
se a coisa mais simples do ses com deficiência de edu
mundo. Dias atraz, dois be- cação esportiva. Para isso
los records dão a Santa Oa- comenta, sôbre a nOS<;3 ad
tarína um total de seis re- míração ante o fato de não
cords na tabela nacional. ter um mergulhador carió,��t
E,2,m retiradas estas mar- dado o segundo tiro em pre
las dos cariocas Genaro Ac- sa considerada recordo
('("1.8 e Lido Petrochi. Agora Ora vejam! Mas claro que
a briga é em casa mesmo. admiramos, como adínuru ..

natural de S. Joaquim), com 7,v" Mal acabara-se de registrai ,
mos tudo que enobrece ou

o para nosso amigo Baiano c embeleza. Acontece que an-pontos; em 2. lugar. dr. Olsen da

Veiga, com três pontos; em 3.0 record do badéjo, o' campeão mirar, não é extranhar, meu
George Wildi, recordista do caro Wellisch. Para ser bemlugar, dr. Silvio Soncini. também
Xaréu e da Sióba acresce a franco, já que tomos leva-

marca de dois quilos, numa dos para este terreno, minha
espetacular pescaria nas, opíníão pessoal, é de que

Aranhas, onde esteve rodea- muitos por cá se adímlra.r,
do de tres ou quatro exern- por tratar-se de um C:::LÓ

plares magníficos, desta es- ca .. -.

pécie. Por sua vêz o Baiano Quanto a gentileza ou ca
um tanto quanto desiludide valheirismo, esta é roupa
com a perda, de seu record, que nossos desportistas usam
se vê recompensado, quando com muita frequência. Disto

d d t t
.

tA' t a sorte atira-lhe para ameie já tiveram provas os díver-1'0 a a, por an o, os segum III! en nossa repor agem Irá mo 7i<, _.

xadristas: Dr. João Ribeiro, Cei mentarcse a fim de trazer a'Js
de um cardume de mais de ses esportistas, cá apertados

P 1 cincoenta pescadas; na úl- em busca de nossos pesquei-Teseu, José acíto. O sen da ver; aficc!onalos dêste íeso, arte_ciên_ .

go e empatados José Garcia e ela toãos os detalhes do momen.,
tima caçada em companhia ros, Graças a Deus sPl1lpre

Laércio Lisboa. toso certame. do Julio, Antoninho Mendes tudo fizemos para que nos-
e dêste cronista, lá na Pon- sos hóspedes, levassem de'Até dia 20 do corrente, a nossa ,Certamente terá grande reper.,
ta do Bota. Com felicida- Santa Catarina as meti-oresreportagem conseguiu apurar os cussão no Interior do Estado, v.s , L

, de arpoou dois magníficos impressões. Se na-o acreditasegujntee resultados: liderando o to a F. C.X. (Federação CatarL , "
. exemplares tendo o primeiro venha I

-

tcampeonato -, invicto, em 1.0 lugar, nense de Xadrês) já contar com pessoa men e nos ia-
I superado o antigo record por14 filiadas nos diversos municL I

.

. mais dois quilos exatos. Te-
PIoS do Estado.

,

mos portanto para o bade-

jo sessenta e dois quilos e

para a pescada amarela de

I zoito quilos e quatrocentas.
.

Estão portanto de parabéns

Após o término do torneio de EstHc.,C na centenária cidade de xadrísticos da Capital, que vinha ras, na séde do clube 12 de Agôs- com 3 pontos; dr. Jorge Kotzlas
s�leç40, onde tomaram parte 14 Brusque, a partir do dia 20 de regularmente se fazendo no se , to, teve início a prmíe.ra rodada, e Amauri com 2 pontos; José
('esl;ac"dos enxadristas desta Ca- agôsto p.v. a F.G.X., resolveu an , gundo semestre de cala ano, teve com OS seguintes resuladcs: JOã� Garcia, Aldo Marcon, Cei. Teseu
pttal, saindo vencedor da prova o tecipar todas as SUQ.s programações. que ser antecipada. Os dois pri_ Ribeiro 1 X Jorge Kotzias O; Aldo e Laércio, com 1 e % pontos cad"
atual campego estadual, dr. João do corrente ano, a fim de selecío., . meiros colocados deste torneia, Marcon O X CeI. Teseu 1; e finalmente José pacito com 1
RibelrG e em segundo, o sr. José nar com antecedência a sua eqUi_! além do titul'o, serão ainda os re , José pacito 1 X Sílvio Soncini ponto.

P.lc'f:co, exccampego de Mogi das pe, composta de elementos, real , presentantes da Capital., no tor, O; José Garcia % X Lisboa %; Dia 27, terminará o campeona.,
Cruzes (S. PaUlO); teve início o mente categorizados. que irá de-I' neto zonal, a ser feito na legen., Amaury Nexes O X Olsen Veiga to, 'onde provavelmente, será cam ,

VJ,o Campeonato Florianopolltano 1 fender os côres barrtgacverde, da·':;'r. cidade de Laguna, sob os 1. peão de Florianópolis de 1960, o

Sairam vencedores dessa 1', dr. João Ribeiro.

Federação
,

f
,".k

NOTICIAS DO VI.° CAMPEO- de Xadrêz.
NATO INDIVIDUAL DE X'A- Devido ao próximo Campeonato

DR�Z DA CIDADE DE Brasileiro de Xadrêz por Equipes
FLORIANóPOLIS 'i:le de'.erá se realizar em nosso

Calarinense de Xadrez
nesse espetacular e ímpressíonan., J au,r'(,'cs de seu organizada clu.,

te certame. ' be, que leva o nome honroso de

Assim, é que, esta prova, a de � "DEMÉTRIO SCHEAD".

maior repercussão nos meios en , i Dia 9 do corrente, às 19,45 ho ,

na 21 folta ao Morro
A Faorica �e Bicicletas "Monark"

Domingo próximo a eqUipe do Paisandú, deverá

,Jogar amistosamente na cidade de Itajaí, enfrentan-
do na oportunidade a esquadra do Marcilio Dias, ". * * ccmpetição disputada a tarde, a atuações nestes últimos com-

O conjunto alvi-verde, nesta ocasião estará re- Na noite de amanh5, teremcs colocação manteve_se Inalterável. promissas, a diretoria docebendo das mãos do Prefeito da cidade o troféu a � terceira rodada do turno do A corrida d�dicada aos Lighit_ Palmeiras vem de dispensar
que fêz jús, pela conquista do Torneio Carlos de Pau- certame regional da cllnde. Es- ning n:i() foi realizada o mesmo O concurso de seu atacante
la Seára. Portanto, o cartaz dominical de Itajai será tarão em confronto. Avaí e acontecendo com a classe sharple, Patrocinio. Sabe-se que di-
a cotejo Paisandú x Mal'cílio Dias, quando serão rea- Guarani, ambos lextreando no da segunda divisão. Apuramos versos clubes ainda confian-

i
lizadas as solenidades de entrega do valioso troféu a rampecnato. 'que provavelmente sábado e do_ tes nas qualidades de Patro-
Pile o clube brusquense se fêz merecedor. * * * mingo. estas competições serão

I
cinio, desejulJl O seu concur-

.

' _-1 , o &xquelro Tatú, que não realizada.s. SOo

No dia 26 de junho do eorren., Este an.o, provavelmente, a 2a.
te Imo, será realizada a 2a. pro_I prova Ciclisotica "VOLTA AO
va Ciclistica "VOLTA AO MOR- MORRO", será prestigiada com

RO", organizada pelo Departa; o patrocinio da Fábrica de

"MONARK", em Curitiba, e que

disse ter f'icado ímpressíonadíssí.,
Jogando' na tarde de do- atuação e renda somou

mingo na cidade de Blume- Cr.$ 13.905,00.
os dois campeões.

mento Esportivo da Rádio Gua_ cíeletas "MONARK", estando os

zer uma visita na temporaua
de pesca, ou fóra dela: Outra
coisa, salvo melhor juízo, do
modo como foi transcriuo o

ato do gentleman Tavares,
deixou-nos a impressão não
de cavalheirismo e sim de
cabotinismo. Perdoe a rude
za do trato, acontece que as

poucas linhas de sua cronica
revoltaram os meios esporti
vos cá' da terrínha. Fóra is
to, continuamos sempre de
braços abertos esperando os

(.:',e nos queiram visitar. Que
V" l. ham, mas que não se iso
lem nos seus veteranismos,
para q_ue possamos "admi
rar" sempre a penCla e a

técnica apurada destes an

tigos praticantes do belo es

porte, recebendo lições que
em busca de bôas caçadas. ncessitamos.
Ir1felizmente, as águas não NÃO CHEGOU
foram favoráveis .0 qUe no

entanto, não foi motivo pa-

mjá, e que deverá contar, na nrganêzadores, até p momento,
presente temporada, com mais de ..guardando a devida confirmação
100 atlétas, haja. Visto o sucesso de Curitiba, isto porque, alguns
completo e absoluto verificado na dias lepois da realização da 1.a
tf>mporada de 1959. Volta o Morro, esteve em Floria_

r--- --

-
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11 Tópicos do Dia
Perdeu,o Paula Ramos a segunda batalha, a pri

mei:a el:n seus dominios. Perd�u para uma grande
eqUipe, Justamente num dia infeliz para suas côres.
Todavia, o team da estrêla solitária podereá se recu
perar brevemente desta negra. jornada. DOII:1ingo en
contrará a grande oportunidade. Enfrentará a equi-,.

pe do Hercílio Luz lá em Tubarão. O conjunto do
Leão do Sul há dois domingos que consegue resulta
dos adversos, forçando consequentemente a sua des
cida na escada da glória. O Paula Ramos ,levou um

escorregão e deseja voltar ao degrau em que se en
contrava. Será a grande chance dos paulaínos de
matar dois coelhos de uma só cajadada. Conseguir se
reabilitar e firmar seu prestígio como forte candidato
ao titulo. A oportunidade o clube praiano terá, que
saiba aproveita-la, são os nossos votos.

--

.. --.

o atacante Leléco, uma das bôas peças do con
junto rubro de JOinville, foi expulso da partida, no

domingo último. Ao ter confirmação de sua expulsão
o atléta, tentou agred'ir ao árbitro, não conseguindo
seu intento devido a pronta intervenção dos seus co

legas que conseguiram arrastar o hercúleo avante,
para os vestiários, embora o craque relutasse. Ao fi
nal do encontro, o jogador depois de devidamente
trajado, entrou em campo para consumar a agressão
Que haVia tentado ao ser expulso de campo. Agora,
Leléco deverá sofrer urna representação do árbitro
Lázaro Bartolomeu, pois foi considerado pelo mesmo

como analfabéto.

Amanhã (quinta feira) prosseguirá o campeo
nato da cidade com a realização de mais uma roda
da. Estarão em luta as equipes do Avaí e Guarani,
oportunidade em que estarão em jôgo dois preciósos
pontos. O Avaí, deverá se apresen}ar com uma equi
pe remodelada uma vêz que conseguiu diversos cra

ques para. a presente temporada. Por seu turno o

Guaraní com uma rapaziada jovem, prométe muita

luta, exigindo o máximo de seu antagonista. Avaia
nos e bugrinos, travarão portanto um importante
cotejo, pois além de tudo pretendem manter-se no

primeiro pôsto.

BL

nópolis o Gerente da Sucursal

!1istanciado dos demaiS, o dr. J()ila
Ribeiro (promotor de S. José e

l
da' ----_._---

-,- .. --

o INTERIO'R 'EM REVISTA
organíza ,mo, COJU a promoção,

VISITA

ção e realização 4'e tão monu.,

mental prova ciclistica.
nau as equipes do Vasto Ver-

Foram então pelo Diretor de Es-
de e do Palmeiras, pela úl

porte da. "�AIS POPULAR" se ,

tima etapa do Torneio Car-
, lias de Paula Seára apre-nho; José Nazarno Coelho, apre_' ,

�e)lt�rlo. todos os detalhes técni_
sentou a vitória dos vasto

�OS� da oompetíçgo, bem como
verdinos por 2 x O, num?

"1 compléto ma.terial fotográfico e
partida em que se apre�,,·.·
t8.ram superiormente duran ..

jornalístico, em torno da mara_
te tôdo o transcurso do coviLhosa moratona do pedal.

Seu entusiasmo tooi enorme
tejo. Marcaram para os v(;n-

a "MO-
cedores: Sadinha e Jor�d·quando informou que
nho, em cada fase e o Vasto'NARK" estaria interes,sada, anu_

Verde formou com: Largul'D,aJmente, no patJ1ocinio da maior

prova c;clistica de Santa Cata_

A diretoria do Olimpico
vendo fracassado o seu in
tento de levar até Blumenau

x x x

Olimpico � Floresta vol- I

taram a se defrontar 11"\ I Acha-se entre nós, nosso

tarde de domingo oportru.ívi já conhecido mergulhador
dade em que o Grêmio dL ! Ernesto, velho companheiro
Baixada, concedeu revan h ! das incursões lá pelos cos

tões das Galés. Colega dos

mergulhadores Celinho e Le

mann que são os expoente
máximo do mergulho em

Joinville. Ernesto durante a

semana est�ve em compa
nhia do cronista e 'de Vitor
Cardoso no norte da ilha

ao caçula da Lig'a Bluc.:e,
nauense de Futebol. A con

tagem final foi de 4 x 2, pa
ra o Olímpico que confirmou
assim o seu favoritismo. Ne-

ra que nosso visitante esca

passe do comentado "'Macá·

por tôda esta semana, pn'

r' Orion, Paraná e Tiãc
construiram o placar para o

c1L.b0 da Alameda Rio Bran
:0. A renda somou Cr$ ....

Boli, Ivo e Sarará.; Fritz e

Valdemar; Michel, Lazit.'�,.
Jango, Sadinha e Jorginho
Q á'l'bitro foi o senhor Am[',-

,1'0 Julio Bento com ',o8,

rina.

Aguai'demos, agora, a palavra
final da. MONARK, filial de

Curitiba.

6.J8(j,00. AINDA?
Mais um belo exemplar de

méro foi abatido pelo mer-
'

gUlhador Vitor Cardoso. No
venta quilos bem creados foi
o que pesou a preza. Com

a equipe do Paula Ramo� porcionando assim a' nós o este atinge a casa dos qua
para um cotejo amistoso, na prazer de sua agradável com- torze o número de beicudos
inauguração do alambradr. panhia. mortos pela matadeir� elo
de seu estádio, vem de con- QUASE BATIDO O RECORD Blue Dàngers.
vidar o Palmeiras, devendo o

I .

DO OLHETE, 'O menino parece que nn-
clube esmeraldino respon- Estlver�� nos Moleques dou fazendo mandinga com
der brevemente sôbre a pos- do Sul, E nco e a turma da o bicharedo.
i;ihilidade ou não de aceita1 Vermelhinha. Da ótima per- JÔGO ESCONDIDA
o convite. caria que fizeram, o sensa

cional foi o E'rico quase ter
batido o record do olhete. O

x x x

Um grupo de desportistas dlfê_OU a um acôrdo com o dire_

estão se empe_' te' j,. do Figueirense, vem de as_

atual record acha-se nas

mãos do desportista 'Arnaldo
Borges com a marca de de
zessete quilos e duzen_tas gra
mas. O bélo exemplar aba
tido sábado último pesou
dezesseis quilos e setecentas.
aproximando-se
mente do atual.

ligados ao rádio
,

nhando no afb de organll:arem, slnnr ccncratC' com o Avai, vol_
um torneio entre as equipes ra_

.

tando assim a defender mais um

(l::).lisLl�, in �eZ'radas e:{clt�siva_' ann a c:\1:,.,li�€ta a.zul e bl'anc

r.18nte po,' eiementos pertencen_
I
da capit ai <'.0 Estado.

tES às emissol'as d:.. capital, I ':' * '"

i
elHl)o:'� est.eja n)s s,eus primeiros. perdura a situação de :I'f.l�eio
movimentos, acredita_se que o pois com o interesse demonstrr•.I
;'IT')O de i,l:aUstos, tera êxito do pelo Avaí o Figuéir.ense CH,

I .' .

'

t!la:> t;)dus as emissoras da ca_ rou no páreo para a su., co�,,_
I

p[t"l cst:io de acô:'do com a rea_
I

tr�tação. Acontece que o Tfo.

'líIiZr.�:.O.
;\Pó3 a concl'e�izaçiio dO mandaré, clube amador a qu� se

I
I tor.ne:o, sC:'á formada uma se_' encontra vinculado o atléta, de_

I i I. ç" J qu:, pu!'ticipará do cente_! seja uma compensação financeira
J

-

nário de Brusque, enfrentandó I em tróca do atestado Ilbent"r'o

I na oportunidade ,uma seleção do

I
do promissor médio volante.

Vale do Itaja,i. * * *

':: * * I Nas disputas de vela, efetuadas
Na tarde de sábado tendo por' na tarde dA domingo em nossa

IIocal a cancha do Bocaiuva Es- baia Norte, para a classe de Shar_

Nosso amigo Valico é que
conti.núa quietinho. Não diz
nada "'prá gente nem para
r.inguélJ1. Soubemos no en

tanto, lá pelos seus pesquei
ros, por ouvir falar da bôca
de seus vaqueanos,' que êle
audou às voltas com roba
Iões <_1jgnos de nota. C:1nsta
até qUe riscou ou �mpatouperigosa- com um record brasileiro.

Estivesse o SeJ'a b
.

h
'

Ionzm o, va. Conta
mais gordo "prá" nos aonde andam c'
um .record tes bichinhos.

MANGONA

x x x

Brandão que estava com

sua ida marcada para sába
do, rumo à .curitiba, sómen
te seg'uiu segunda feira, de
vendo entretanto retornar
quarta feira à Blumenau pa
ra seguir posteriomente pa
ra Curitiba aonde atuará pe
lo Ferroviário em caráter de

empréstimo. Aliás sôbre o

jogador a diretoria do clube
vem de fixar o seu passe em

Cr$ 500.000,00,

olhete um pouco
e lá se ia mais'
dos cariocas.

SERÁ MESMO SEU

Lemos�E��I��:? intrig'a- CAFÉZrri;---'-'1dos com certa alusão do AGOR.!l. COI..'I �,V� '/A Icronista Victor Wellisch no EM2.?d.• :!..C;:J<1 Ijornal "O Globo". Sem ceri-
_,_ ..... . _

" 1

porte Clube,

x x x

Confórme haviamos noti
será encerrado o pie, pelo campeonato catarinense, ciado O treinador Hélio Pi-

Torneio Aberto de Futebol de I "presentou nova vitória do ba·rco

Salão que é organizado pela � Tioneiro com a dupla Walmor
Federação Catarinense de Fute_ Soares c Osvaldo Fernandes, se_

mentel 'vem de se desligar
do Palmeiras, devendo in�
gressar n.o futebol de Cri- Companhia 'elefônita

Docum'entos
Cafarinense

disposição
gUido dos barcos Argonáuta, trL 'ciuma, dirigindo provavel
pulada por pedro Soares e odinal-l mente o 'onze do Comerciá
do Oliveira e ainda por Gavião, rio.
comandado por Bóris Moreira da X X X

Silva e Hugo Barbato. Na 2." Em vistas de suas fracas

boi de Salão. Doze de Agosto e

Taubaté na preliminar e Bo_

caiuva e Atlético, na partida de

fundo, Buão os duélos pela últi_
�a 'cc' f,d!'. do turno.

,

a

DOCUMENTOS À DISPOSI'ÇÁO
Acham-se à disposição dos srs. acionistas em nossa se

de social, à �raça 15 de novembro, 8, os documentos a que
se refere o artigo 99, do decreto-lei na 2.627, de 26 de se

tembro de 1940, relativos áo ano social, encerrado em 31 ele
dezembro de 1959.

Florianópolis, 19 de março de 1960
João Carlos G(bnZ() Fernandez
Odilon Gomes da Silva

Djalma Araujo
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: Pintos :
, Alta seleção .•
, Aceitamos encomendas aos melhores prêços,

; Solicite cotações sôbre produtos avícolas e veterinários.'

: IgrolAndia :
, Rua da Quitanda, 30 C - Rio de Janeiro. '....._--------------'

Faculdade de Direito de Sta. Catarina
Bacharelandos de 1960

P..ESOLueAO N.o :Jj59 -,

o I;(';,idp!1te da "Caixa Pró-Focmatura

'L'urma de ).S6C", no uso de suas atributcoes e

cons íderando fl decisão tomada pela Assem

bléia Ueral Ext.raordinária reulízada ';l�. �·,3/

10,'] ::J59,

HESOi.VE:
1.0 -- E' fixada a data de 31 de março de i960, corno

prazo finai e improrrogável, para serem liquídada.s ax mcn

salidades devidas pelos sócios até o mês de dezembro el'l

1959, inclusive, acrescidas da multa ele mora co ;,'0'10, dI'
acôrdo com o art. 16 dos Estatutos, na forma do item se ..

�undo desta Resolução;
2.0 - A Tesourar!a da "Cai�a" levantará, em ;jl':::;/l!)!)O,

a relação dos devedores em atraso superior a três meses,

contados daquela data, promovendo a Diretoria, 1. eümí

nação dêsses devedores- na forma do citado art. 16.

Publique-se.
Florianópolis, 10

Faculdade de Direito de Sta. Catarina
Bacharelandos de 1960

Edital de Resolução da Assembléia Geral

A Diretoria da "Caixa Pró-Formatura dos

Bacharelandos em Direito, Turma de

1960, na forma estatutária,
FAZ SABER

que, por resolução tomada em ASSEMBLÉIA GERAL

EXTRAORDINÁRIA, realizada aos 15 de março de 1960, na

sala do 50 ano da Faculdade de Direito, foi indicado e és

colhido por maioria de votos, o nome do EXCELENTíS

SIMO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA, DOUTOR

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, para PATRONO

da Turma.

Faz público, ainda, que -competirá a uma Comissão de

Bacharelandos, a ser composta, inclusive, por í membras

da Diretoria da "'Caixa", dar breve ciência ao Exmo. Sr.

Presidente da República desta resolução.
.

Florianópolis, 18 de março de 1960.

HOYEDO DE GOUVEA LINS - Secretário

PAULO CESAR DELPIZZO - Presidentp
Vive enfim na consciência de quantos ainda crêm

nos pos�ulados 'do sacerdócio profissional, como um dos

.neíos mais sublimes para a colímaçâo dos ideais cris- Estabelecimento de Flori e Pomicultura
tãos.

Antônio Mussi não desapareceu. Temos para pronta entrega em nossos viveiros o mais

Cumpre conservá-lo sempre vivo em nossos corações, variado STOCK de plantas frutíferas e ornamentais. Do último noticiário da

con_,
Catarina: 59, para importação, com Isenção

para que possamos seguir-lhe os exemplos dignificantes LOJA MERCADO PÚBLICO (em frente ao federação NaCional do Comércio. FEIRA'S, EXPOSIÇõES, REU-' do imposto de ImportaçãO, d�

com que marcou a sua luminosa trajetória neste vale de frigorífico) ou ex.traímos as SegUint�s notas que NIôES E CONGRESSOS - Rea_
I
borracha natural e sintét�:

lágrimas. em nossos viveiros à Rua Martinho Callàdo, 3 Interessam ao comercio de. Sta.I Uzam_sl! os seguintes conclaves: I A ReSOlução nr. 141, de 21 de

_ .._._

---------------------- Feira Internacional, em Lion, de janeiro de 1960, do "mesmo Con_
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE S. CATARIN.,

EM HOMENAGEM
Publicamos abaixo, a cronica escrita pelo Dr. Acácle

Garibaldi S. Thiago, quando no dia 19 p.p., homenageou à

memória do ilustre e saudoso médico, falecido há justa
mente um ano.

ANTÔNIO MUSSI

Não! Antônio Mussi não desapareceu! Só desapare
cem os que não tiveram objetivos. elevados e altruísticos.

Só desaparecem os destituidos de sensibilidade e de pa

trimônio moral. Só desaparecem aqueles que jamais pu

deram sentir, sequer, um resquíscio de amôr ao próximo.
só desaparecem os que não conseguem a sublimação do

caráter pelo trabalho incessante, contínuo e edificante,

forjando-o no verdadeiro sentido da vida.

Tudo isso nos vem à mente, num pensamento exta

siante, quando recordamos a passagem meteórica de uma

das mais facinantes personalidades do mundo político,
social e profissional eatarínense,

Impossível a sua lembrança, sem situá-lo na cúpula
da tríade a que aludimos.

O tato político do homem vivido na sedimentação de

um caráter resoluto e indomável, de quem sabe o que

quer e para onde vai, distinguiu o traço indelével e incon

fundível da personalidade de Antônio Mussi.

A lhaneza com que sublimava a sua conduta no cop
cêrto social, com a compostura de autêntico gentlemann,
com a sobriedade de seus gestos e atitudes e com a soli

dez de uma cultura privilegiada, fizeram-no dos homens

mais acatados de nossa terra.

O seu profundo sentimento de solidariedade humana,

aliado ao favorecidos da sorte, fizeram-no uma das mais

robustas esperanças dos humildes e deserdados desta Ilha.

Por tudo isso Antônio Mussi não desapareceu.
Vive, mais do que nunca, no sentimento de inconti

da gratidão de quantos, sedentos, saciaram a sêde na

fonte dadivosa de sua palavra confortadora e vivifican

te; de quantos, necessitados, acorriam, pressurosos, às

benesses com que por êle estavam certos de serem cumu

lados; de quantos, injustiçados, buscavam nos seus precio
ROS conselhos o farol que lhes iluminava o rumo certo em

noites de procela.

Vive, com a autoridade de suas atitudes claras e de

.finidas, na consciência de quantos, na prática das lides

políticas, buscam a perfeição na mais difícil das artes.

[i;ra o político identificado com os anseios do povo sofre

dor e laborioso, que nutria profundas esperanças num,

porvir de mais honestidade e justiça social mais acurada.

�ra o autêntico condutor de massas, que não transigia
com os grupos avassaladores das consciências e não pro-

piciava guarida aos inescrupulosos que se valem das

oandeíras partidárias para o acobertamento de desman

dos de toda ordem.

Vive, como paradigma de compostura na organiza
cão familiar célula mater da sociedade. Representava
verdadeiro esteio no combate aos sistemas aviltantes da

organização
-

social vigente e tinha a família como o sua

ve oasis reconfortante, onde todas as agruras, todas as

vicissitudes, todos os desenganos e desilusões se trans

formavam no cadinho do amôr, da educação e da re-

núncia.

Várias �odelos desde
,

peso

Ultimo tipo retílíneo

7

CR$ 47.950,00
( 7= �,,"·.....,;?Q;_�,(iii·_",d__,.,Q'"",__...rl'ii;·_'" :1.=..41:........,/

NA ELETROLANDIA
, EDIFíCIO IPASE - ANDAR TERREO - FONE 3316

de março de 1960.

Paulo Cesar Delpizzo - Presidente

Hoyedo de Gouvêa Lins - 8e(;1'.

o 'R1PRfSENTANH DA REMiNGTôN fUNO MOSTRARÁ À VOCÊ

... como uma

máquina de escrever

pode ser aberta em

segundos a fim de. durar
muitos anos mais

1'(.,

I

l t

c· .

-,0",.,.--", ... ", Vendida... mas jamais es

quecida pelos técnicos trei

nados pela Rernington Rand.
sem p '6 ii sua disposiçâc
onde quer que V. esttja.

'oi .'H'
"�' 'l'�_'''�

:,

;(!.'f.:�''''''''''� ,_............ ..,,_�
•: '

A máquina de escrever Remington Standard tem a fama
de permanecer em serviço por muitos e muitos anos.

Uma das razões está na sua construção exclusiva:

a construção DOBRAMATlC. Esta caracteristica única

permite que a máquina seja aberta em poucos se

gundos .. ' com tõdas as suas peças expostas para

limpeza, lubrificação e ajustagem. Os consertos

dispendiosos e sua manutenção são reduzidos ao

mínimo. Peça uma demonstração.

RelRington • a -l.U máquina de escrever brasilelra�

Rua Trajano. 18·8 - Tel, 3386 - Florianópolis
Trav. 4 da Fevereiro. 101 • Tel, 1951 - Blumenau
Rua 7 de Setembro, 2j·· Iel. 1122 • J03ç:1ba

-

��ortuDi�a�es �OlDerciais
12 e 21 de março corrente; Salão

Inte.rnacional de Construção, em

pnris, d� 17 a 27 dêste mas Ex-

selho, concedeu. na forma do art

4.° da Lei nr. 3.244. de 14 de a.,

gôsto de 19fi7, isenção do ímpos.,
pOSição Internacllonal de Hortl_ to de importa{lão ·para a cota de

cultura, em Roterdam, de 2fi de '2.000.090 toneladas de trigo, rí ,

março a 1. ele outubro e Feira xada pela ComiSSão Consultiva do

Sui()a ele, Amostras" em Bâlll Trigo .

(Suiça), de 23 ele abrü a 3 de - -- . _._. -- _. .__ ....__ ._.

J\RQUITETONICO
• TOPOQRAFICO
• DE PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES, ETC.

mala.

SALÃO DE EXIBIÇõES, NO

CHILE - A' disposição de in;

dl'Sposl,,�n a'
.cAMm�'JT· NU:v í\ j I Ir "1\

teressados, está à ""'"

P[;;QU1'NI\ C(;lV] f) ?(·(lf::·�·
rua Agustl11as 972 Oficina

.1::8& M!{. EL:WAU,ll (.;. ". <,"
814, Casllla 2246. em santiago

:\ RPl\ TIHAr'«:""I'l;:.-'; 'If _

do Chile, com Vicente Hernan_
dez Silva, o Salão de Exbições

ATENDE DAS 9,00 AS 11,30
HAH.JA:\H_i\' It·, ," ,""_' .

do Escritório Comercial do Bra.
o.·l F' Ri :� '.) c.,..

sil no cnue. Está interessado
l!!,:W 1,;.,1-/ r.».

particularmente: "sacos de [u ,

I .:' _�., I .�. n. .' ....

ta", "arroz", "espeCiarIas", 'ca.

cau», "chá", "açucar", -ma;

te", "café", e "algodão".
TERRENO

ATENCÃO
,

Consertos de Móveis em Geral
Moveis, Grupos Estofados, Colchões de Mola, Lustra-

ção de Moveis, Laquiàmento, encaixotamentos, etc.
Atende-se a vontade do freguês.
Em casa, ou em sua residência.

Rua Jeronimo Coelho 2 10 andar.

Fone 2635,

P A R T I. ( I P A ( Ã O
,

ADÍVIO F. NUNES e ALDA ESPEZIM NUNES

Participam aos seus parentes e pessôas de suas rela

ções o nascimento de seu filhinho ODIVALDO ocorrido dia

19 na Maternidade Dr. Carlos Corrêa..

Mar'ia Helena Balista Ferraro

Vendem_se lotes, em loteamento

POLITICA ADUANEIRA - O recentemente aprovado, a rua j)e_

Conselho de pollcica Aduaneira, sembsegador pedro Silva, próxImo

pela Res .. m. 139, de 27 de ja_ ao prédio n, 860, na praia do

neíro último. prorrogou, por 9f Melo em Coqueiros. Tratar pAla
dias o prazo estabelecído nas Res telefone 3447 ou à rua Santo!

nr. 40, de 4.12.58 e 81. de 27-7� Dumont n, 12 ap. !I.

Sindicato dos Empregados em Estalebeeimen
tos Bancários, no Estado de Santa Catarina

E D I T A L
ASSEMBLÉIA GERAL

Na qualidade de Presidente do Sindicato dos Empre-,
gados em Estabelecimentos Bancários, no Estado de San

ta oatarma; convoco 0'; Srs. Assocladns para participarem
da Assembléia Geral que se realizará no dia 22 dd corren

te, terça-feira, na Séde da entidade, à rua dos Ihéus, 13 -

sobrado, em primeira convocação às 19,30 11s. e em segun

da e última c�mvocação às 20,00 horas e, com n seguinte
ORDEM DO DIA:

/

No concurso de habiiltação ao 7.0 ano (Piano) no

Instituto de Belas Artes do Rio Grande do Sul entre oito

pandidatos obteve o 1.0 lugar a srta. Maria Helena Batista

Ferrara, a única aprovada ,em todas as mat.erias do con

curso.

Filha do Dr. Silvio Ferrara e

D. Maria Batista Ferraro.

1.0 - Aprovação do Balanço Financeiro de

2. - Relatório da Diret<Jria, Parecer do

Fiscal
3,0 - Aprovação do Orçamento pal'a 1960.

-Florianópolis, 17 de março de 1960.

.. Aldo Hermelino Ribeiro - Presidente

1959

Conselho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua Censelheíre luafr., 160

Telefone 3022 - CX'a. Postal 139

Enderêço Tele2'ráfico ESTADO

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G ER E-N TE

Domingos Fernandes de Aquino

REDA 'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Macbao.o - Zury Macha

do ..:_ Paulo da Costa Ramos - Carlos A, Silveira Lenzi

COLABORADORES
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 OrneJlas - Dr. Milton Leite da Costa -

Dr. Ruben Costa - Prof. A. Seixas Netto - Walter

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilma r CArvalho
_ Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

PUBLICIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Vlrgilio Dias

- Ivo Frutuoso.
HaPRBSBNTANT.

IwpreeeD'aç6ee A. S. Lua LUla.
N 10: - Rua 8e�tlor O..,.. " - I.. ...•••r

TeL ZUtJ4
�. 1' ..1. Rua Vitória 167 - «o., II -

Tel. 14-8'4'

Mrviç., TeleKrático da UNIT.V PR&SS IU-P)

AGENTES E CORR&SPOllD.NT.E
IA. T6do. N .unJcipioa (' ·�ANTA CATARINA

ANUNC_JI
..�41•• l" ceiltrala, de acordo Cei•• tabela •• rle••

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respousabíliza pelos
conceitos emitidos 0(\8 artigos assinados.

,

VIAJE MELlO.

PARA ITAJAí JOINVILLE CURITIBA

Ô NI BUS ULTIMO TlP O

SUPER-P·ULLMAN
NOVO HORÁRIO PARA CURITIBA

DIRETOS ÀS 12,30 - ÀS 2a - 4a E 6a
POLTRON,-\S RECLINAVF..IS - JANELAS PANORAMICAS
\ilAOli:NS o I R E T A 8.

PARTIDA
CHEGADA

FLORIANOJ?OLIB
CURITIBA

RAPID6 SUL· BRASILEIRO LJDA.
VIAGENS t_,,()M ESCALA - PA.R;TIDAS AS 7 e 13 HORAS

AGENCIA FLORIANOPOLI):!_ ..... RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SIL�� _,. TEL.: 2172

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

;'--I-d-It-c-a-õ--o-r'
-

-P-r--O-I-I·-S-s-I·-�n"-a-'·; ;;,uaJ����;��;'��b��!?��,cia�lO:j.nÓpOl�.
• 'li "Dr. Jose de NJlIranda Ramos

• • Dr. Evilásio Nery Caon
-

__ '*"' "" �.. _ .. 'tA" ,... ,. _ 'a .._,._,. ....Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerciais, crímí-
-nR HENRjlQUE PRISCO DR. HOLDEMAR MENEZES nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven-

da de imóveis - Naturalização - Inventários - Cobran-
PARAISO DR. NEWTON D'AVILA ESPECIALIDADE: DOENÇAS D ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

SENHORAS - PARTOS -

ME'DICO

·i
Operaçi)�' - Doença. de Senho_

rall - Clínica de Adulto.

Curso de Especlal1zação no I!oapl
tal doa Servidores do Estado.

(serviço do prof. Mariano de An�

drade}, Consultai: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde dai

15,30 horas em diante no ccnsul

tório, à Rua Nunel Machado. 17.

esquina da Tlradentel - Tel.f.
2766. Residência - Rua Mare
chal Gama D'Eoa n.o 141. - Tel.
3120.

•

DR. AYRTON DE OLI-
VEIRA ,

_. DOENÇAS DO PULI,uO -

- TUBEltCULOSIB -

Consultório ._ Rua Fel1pe

Schmldt. 38 - Tel. 1801.
florárlo: da. 14 ãl 16 Dor...

Relldêncla _. Felipe Schmld',
n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAG.ÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA
Consultório: .;Ioão PintO, 14 -

Consulta: daa 1[, àl 17 horal. dli
rlamente. Menoft aOI sábadol. Re
sldêncla: BOCal\l?a, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Diplomado pela Faculdalte Nacio_
naí de Medicina da Unlv-.r'ldade

dO Bra.!!

Ex-Interno por concurso da lIatlr.
nldade_Escala. (SerViço do prof.
Octávio Rodrlguéa Llma.). ilx
Interno do Serviço ne Cirurgia da

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

janeiro. MêdlC� do BOlpltal de

Caridade e da Maiernldad. Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇõES _

PARTO SEM DOR pelo método
pslco-profUatlco

Consultório: Rua João pinto n, lO,
das 16.00 às 18,00 horas, Atende
com horas marcadal. Teletonl
3035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.
--_..._-----

DR. LAURO DAURA

\. CLINICA· GERAL

EspeCialista em moléstia. de Se
nhcras e vias urlnirllUl. Cura ra.

dícal das Infecções aguda. e crô
nicas. do aparêlho genlto_urlnlí,rlo
em amboe 1)1 sexos. Doençal do

aparêlho Digestivo e do .Istema

nervoso. Horário: 10'h li 12 e

2'h às 5 horas Consultório:
Rua Tlradente.. 12 - 1.0 and.&r

- Fone 3246. Residência: RUI
Lacerda Coutinho. 13 (Chácara da

Espanha - Fone SUB.

5,4:5
12,4:5

MeDICO

DR. HURI GOMES

MENDONÇA

Pré-Natal - Partos - Ope
racões - Doencas de Se
nnoras - ctuuca Geral
Ite iSidência:

Rua Gal. Bittencourt n. 121.
Te�efone: 2651.

Cnn!ólu ltório:
.

Rua �'f'lipe f-;chmldt 11. "7.

)<;8q. AI varo d.e Ca.rva.lbo.
Iíeráríu.

Das 1600 às 13,00, diaria
mente

'

exceto aos sábados.

DEPARTAMENTO DE SAÚD'E 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
Praéa 15 de Novembro
F�ui 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 e 12,�0 horas será e�·etuado pela farm. Vitória.
-_._---._-,----,...._---------- -----

E S T.8 E I T O
6 - Doriúngo li'armácia Catarinense Rua Pedro Demoro
13 - Domingo Farmácia do Canto Rua Pedro Demoro

I20 - Domingo Farmácia Indiana Rua 24 de Maio Vende-se uma propriedade com 2 casas
27 - Domingo

..

Farmácia Catarinense Rua Pedro Demoro

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

O serviço noturno será efetu ado pelas famácias do Canto, Indiana e Catarinense.' LIMPA COM 1\JrAIS FACILIDADE !
�e Fóra "Canasvieiras". Tratar com Joaquim Mal'ia d.a

A pre..sente tabela não poderá ser alterada semprévla auto rlzação deste Departamento. = =-=== �.l_.vJ.===.....====�.;...;;;;:==;:;;"o

CIRURGIA GERAL CIRURGIA

Formado pela Escola de Medici
Doenças de Senhora. - procto_ na do Rio de Janeiro E�-Intern
logla - Eletricidade Médica da Maternidade Clara Basbaum

Consultório: Rua Victor Mel-
relIes n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Dal 15 horas em diante.
Residência: Fone. 8.423. Rua BIll-
menau, n. 71.

do Maternidade Pró_Matre, d

Hospital da Gambôa e do Hospita
do IAPETC. Atende provisória
mente no Hospital de Caridade _

parte da manhã.
DR. GUARACY A.

SANTOS FORRO
IRMÃOS BITENCOURT
(AlI 8ADARÓ 'ONE 1507

ANTIGO D!r01ITO OAM:".NICirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana,

tômícas. Horário: Das 8 às 12 bs

Atende com hora marcada

Avisa sua dtsttnta clientela que
mudou seu consultório para a rua

·Fellpe Sc·hmldt, n. 39.A - Em

frente a Padaria Carioca.

DRAI EBE B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

CouaJtórlo • a......... COJUaJCu
".. O.relUo Lu lUA a.to. Secunda • '.a-fetra

da. 15 •• 17 boru

J'LORIANOPOLIIJ Te&. - \Z114

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

Espeefahsta em mo.léstias de anus e recto.
Trata.mento de hemorroida.s, fistulal. etc.

Cilrur.ria ana.!
CONSULTóRIO: - Rua CeI. Pedro Demoro 1553 _

Estreito
'

DENTADURAS INfERIORES·
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA
)"

DR,·'MOORRIS'"SCHWEIDSON
�.

CIRURGIÃO DENTISTA
DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANÁ

RAIOS X - PONTES - PIVôS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas
ttUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

xxx

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritórto: Rua João Pinto n. 1. lObO

� elerone n. 2.4117 - Call:a Postal n. 21

EiORARIO: Das 15 Q.a 17 boru.

xxx

ESCRITO'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 dema.is mistéres domésticos,

prefira o

"Sabão de Joinville"
7 S[i IM

EM PÓ
LAVA MELHOR
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João Mnritz s, ,O.

MA SOBERANA" PRAÇ� 15 IlE NOVEMUIlü - IC�Q(]INA

KUA FELIPE SCHMIDT

FILiAL "A AAUERAl"A" DISTRITO 00 J:sn:If.ITO - CANT(I

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

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

Fone 2391.

Persianas
.

POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA..

DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS
Casa Laudares, Ltda.

Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

TOUROS ,HOLAN'DESES C'OM
rrp E D I G 'R ElE" - T R O ( A - S E
ou se vende. Otimos Reprodutores. Tratar com
o senhor Antonio J.G. BOVERE, em Tijuqui
nhas -. Municipio Biguaçú.
MANTENHA-SE

BEM INFORMADO

Guarujá-Noíícias
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

8,10 - Re.esnha J-7

8,55 - A Vemag Informa

1,00 - Repórter Alfred
1,30 - A Vemag Informa

2,05 - Grande Informativo

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

t'iNSIN.Q
A VENDA NAS

BANCAS DE IORNAI�
E REVISTAS

OUAD'ROS
Antonio ôrazeres, instalado (t 1'\1(\

José Jaques. 11 comunica a todos

que está apto a confecionar qua

dros de formatura em miniatura

/ileer1i?tr...,,� __

rmandade do Senhor Jesus dos Passos
e Hospital de Caridade

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

ano estarei com o Irmão Tesoureíro 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 -r-«t Secretário.

:(,�

Academia de Comercio de . Santa
Catarina

CURSO DE ADt�ISSÃO
aos cursos Comercial Básico e Ginasial

MATRíCULA: Até o dia 30 de março, no horál'.io 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



Florianópolis, Quapta-feira. 23 de Março de 1960 7
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO mARIO DE S. CATARIN..!

.

Silveil'8 Lenzi

A Reunião de Brasília

,. ;

A última reunião dos governadores dos Estados
integrantes da Bacia Paraná - Uruguai, realizada
em fins da última semana em Brasília, além de tra
zer benefícios marcantes para uma parte do terri
tório nacional, extravasou as questiúnculas políti
cas dos gabinetes governamentais, para serem en

caminhados e resolvidos os problemas de urna
região.

O presidente JK, também pioneiro dêstes em

preendímentos, presidiu as reuniões, onde compa
receram governadores e representantes de governa
dores, dos diversos Estados sul-centro. Uma das
matérias importantes aprovadas, foi a criação do

Banco de Desenvolvimento do Oeste, que terá o ob

jetivo específico de atender os encargos financei-

ros decorrentes das obras planejadas para os Esta-

dos integrantes da Bacia Paraná-Uruguai.
O governador Carvalho Pinto, reivindicou para

o Estado de São Paulo, a criação de uma compa
nhia piloto para a construção da Usina de Urubu

pungá, que com a proposta do Sr. Wilson Vargas
representando o governador do Rio Grande do Sul,
pleiteando a instalação de uma siderúrgica nacio

nal em nosso Estado, e uma fábrica de tratores na

terra do Governador Leonel Brizolla, foram apro

vados.
Outras resoluções de capital importância, foram

deliberadas ficando assentado o início das execus

sões.
Um dos aspectos importantes da reunião, como

dissemos, acima, foi o entrosamento verificado en

tre os mandatários de uma região importantíssima,
que colocaram de lado, as viscosidades dos proble
mas internos dos seus Estados, pensando e delibe

rando mais alto, em benefício das comunidades

componentes da Bacia Paraná-Uruguai.
------------ ----_._--

CONVITE
(MISSA EM AÇÃO DE GRAÇA)

- 3.0 ANIVERSARIO DA FUNDAÇÃO DA "LIB"

A Diretoria tia LEGIÃO "IRMÃ BERNWARDA" con

vida a todos seus associados para assistirem à STA. MISSA

que, pela passagem do 3.° aniversário de fundação da alu-'
dida entidade, mandará celebrar, no próximo dia 25 (sex

ta-feira), às 19 horas, na Capela do Colégio "Coração de

Jesus".

Agradece, antecipadamente, aos que comparecerem a

êste ato de fé cristã.

Fpolis., 22/3/1960

T.ERRfH,.O. -:;- Vende-se
Vende-se um terreno que tem 310 mil metros

quadrado, tem grande pastagem e muita lenha.

Não perca a ocasião. - Vêr e tratar com o senhor

Guilherme Steinmetz.

SÔBRE OS NOSSOS CINEMAS
Recebemos:

Ilmo. Snr. Redator

Nesta Capital.
Ilmo. Sr.

Chefe de "O ESTADO"

Saudações.
Mais uma lamentável falha que temos a registrar na

Cidade, além das muitas proclamadas pelo interessante

eronísta Osvaldo Melo, é a decadência em que chegaram
os cínemas locais.

Como um dos mais assíduos frequentadores de cinema,

estou autorizado a dizer que nunca essas casas de espe

táculo desceram a nível tão baixo, em matéria de exibi

ção, especialmente depois que os irmãos Dauxs passaram

a outra firma a direção da Emprêsa.
Têm-se-nos sido impingidos verdadeiros abacaxis em

matéria de filmes. Fitas nacionais da pior espécie e es

trangeiras da mais baixa categoria é que têm sido exibi

das 'á sociedade Florianopolitana nestes últimos tempos.

No que se refere aos filmes-jornais, a calamidade as

sumiu aspecto desolador, pois os nossos cinemas chega

ram ao cúmulo de oferecer, semanalmente, os tais FLAG-·

JORNAL, de Curitiba, e que, segunda fui informado por

pessoa autorizada, são considerados, mesmo na capital pa

ranaense, da pior espécie, e só aparecem em cinemas de

terceira classe, e ainda assim recebidos com manifestação

de desagrado pelo público assistente. Para nós, então, ês

ses filmes são a excrescência da porcaria, pois além ele se

rem fitas de prog�panda, patrocinadas por firmas do Pa

raná elas exibem aspectos de interesse meramente local.

c porísso mesmo sem o menor proveito para a nossa socie-

dade.
No que se refere aos jornais internacionais, temos a

lamentar o desaparecimento total dêsses filmes nas telas

'los cinemas de Florianópolis.
Antigamente, quando se levava uma fita ordinária,

»alvavam-se os jornais da tela, que nos traziam informa

eões úteis e interessantes da vida nacional e do mundo in

ternacíonal. Agora, quando a fita não presta, como essa

nacional de ôntem, em que tristes mocinhas exibem, na

maior afronta á arte e ao bom gosto,. corpos desnudos em

gestos pessimamente interpretados, nada mais. se pOd?
salvar, e a vontade que nos fica é a de sair do cmema,. e

exigir da Casa, além dos Cr$ 30,00 da entrada, mais �m� in

denização por nos ter obrigado ao sacrifício de assístír a

espetáculos tão inferiores, tão abaixo do nivel cultural da

sociedade barriga-verde.
Peço, portanto, a V.S. pára dar guarida nas páginas

dêsse matutino a êsse protesto, que faço; não apenas em

meu nome, mas no de tantos outros rrequentadores .d')S
cinemas íocaís, igualmente revoltados contra a pessirua

qualidade dos filmes que nos têm sido apresentados nesta

Capital.
Do seu leitor assíduo e atO

Seba.stião M. de Araujo

Fpolis, 17/3/960.

VENDEMSE
1 nparelho com 2 auto falante

"TELEFONE PEDINDO MÚSICArr

Rádio Guarujã lança novo programa
5

25

Já recebi convites de vários amigos para visitar
a recem fundada Faculdade de Medicina. Dizem-me
êles que é muito bem instalada, muito limpa e clara,
que tem excelentes laboratórios e - o que êles decla
ram ser o mais excitante - uns dois ou três cadáve
res do outro mundo.

Agradeço no que toca ao convite para visitar o

prédio; os cadáveres, êsses podem ficar para os estu
dantes mesmo, muito obrigado .. Sou uma pessôa que
já não gosto de vários tipos de gente, viva, quem di
rá dêsses mortos mergulhados em formal, alguns sem

cabeça ou sem tronco, absurdamsnts nús em frente
de todos, freiras ou senhoritas.

Aliás, sempre fui a antitese da vocação para
médico. Isto já tem causado decepção a algumas se

nhoras e cavalheiros, que suspiram um "oh" de de
cepção ao saber que estudo Direito - "que pena, tão
bonita a Medicina" -, mas em todo. caso me deixa
em paz comigo mesmo. Sou incapaz de dar uma in
jeção em alguém, ·e provàvelmente, ao primeiro dia
de plantão no hospital, sairia correndo ao deparar
com um ferimento mais sério, digamos, uma cabeça
esmigalhada. E seria feio para um médico, um pouco
deprimente até.

Falar nisso, lembro-me de um caso que li há
tempos numa revista estrangeira, no qual uma C0111-

panhia de navios, urgentemente necessítada de ofi
ciais de bordo, convocou-os por meio de um anúncio,
onde se exigiam referências e aptidões. Apresenta
ram-se vários candidatos no escritório central da

emprêsa, inclusive um médico saido da Universidade,
e, preenchidas as vagas, o navio zarpou. Da maneira,
porém, como foram feitas as coisas, ninguém no bar

co sabia quais as funções dos contratados, de vêz que
os contactos haviam sido feitos no escritório da com

panhia, e somente à medida das necessidades do co

mandante, é que eles iam se apresentado. Com dois

dias de viagem, o inesperado aconteceu: um homem

queimou-se horrívelmente nas caldeiras, e a presen

ça elo médico foi solicitada. Mas, quem era o médico?

O nosso jovem recem-diplomado, ao se dar conta da

gravidade e do horripilante aspecto que' apresentava
o ferido, fechou-se em copas, e 'respondeu com a

maior calma quando lhe perguntaram se era ele o

facultativo de bordo: "Quem, eu? Deus me livre, eu

sou operador de radar!"
� Radar? Que radar? Ninguém tem radar aqui!
- Então tomei o barco errado, vefhot Médico te

garanto que não sou!

�� por muito tempo, permaneceu O- mistério do

súbito desaparecimento do médico, e do igualmente
súbito aparecimento do operador de radar ...

Voltando ao convite para ir a Faculdade, acei
to-o e farei a visita qualquer dia desses. Antes, po
rém, um aviso importante:

Tranquem a porta do necrotériot t t

Tratar com o motorista

A Modelar - Ary.

Depois dos lançamentos de irradiada
da

"No Mundo do Crime"; "A minutos
Cidade se Divérte"; '''Infor- minuteis.

das 9 horas e

às 10 horas e

-

......

1 microfone, toca disco' e amplí ;

fcador.

matívo Vemag"; "Um Ami

go ao seu lado"; "Se Você

fosse o Prefeito"; "A Músi

ca que você pediu"; "Se

quencias César Sobrinho". e

"Repórter Alfred", a Rádio

Guarujá acaba ele idealizar

novo programa capaz de

tornar-se, em pouco tempo,
um dos mais ouvídos da ci

dade.

A estréia do novo progra
ma da Pioneira, está pre
visto para amanhã, 5a feira,
devendo funcionar como lo

cutor apresentador o vetera
no radialista Darcy Costa.
Os pedidos para "TELEFO

NE PEDINDO MUSICA" es

tão sendo atendidos pelo
discotecário Mário Inácio

Coelho, através do fône

3822.

-
-
-
-
-

.�������._--:::
� .:. .:.. .:. �

si;;:1 ::ti:I

Trata-se de '''TELEFONE

PEDINDO MÚSICA'" - au

dição diária de 80 minutos, Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA O DIA

23 DE MA'RÇO DE 1960

QUAR'l'A - FEIRA

Às 6,35 -

R:mcho Alegre

Às 7,05 -

Revista. Matinal

As 7.55 -

A Vemag jnrorma

As 8,35 -

Um Amigo Ao geu Lado

As 8,ii5 -

Rppórter Alfred

Ás 9,05 -

Espetocul;ll' Musidisc em Ri-F'i

As 10,05 -

Musical Copaca.bllna

ÀS 10 30 -

Antarc·tica Nos

ÀS 11,35 -

-

-
-
-
-
-
.-

==:
-

=-".-�

,
' :

f D I T A L - CURSO DE ADMISSÃO
COLÉGIO ESTADUAL nDIAS VELHO"

CURSO DE ADMISSAO
COLÊGIO ESTADUAL '''DIAS VELHO"

INSCRI<ÇAO: Dias: 23, 24 e 25
LOCAL: Grupo Modêlo Dias Velho - Rua:

Ramos s/ nO

HORA: 9,00 às 12,00 e 14,00 às 17,00 Horas.

DOCUMENTOS: Certidão de nascimento

Certificado do Curso primário.
OBS. Haverá nos dias 28 e 29 Exames de Seleção, cons

tando das seguintes provas: Português e Arit
mética. Cada aluno será entrevistado por pro
fessôras especializadas para avalíur o gráu de
maturidade.

VAGAS: 70 (setenta) Esportes

MEDICINA

Ncreu

Florianópolis, 19 de março de 1960.
Maria Carolina Gallotti Kehrig

Diretora
parada Musical Chantecler

ÀS 11,55 -

�.. s�S�,.iig�S�s�S�"CS�S�S�S�"ESiiS�%�SC,.�Sii,.�S�,.c>�s�Sii,.i,.�,.cS�,.iiSi,.i%C,.�,.iilA�!t·i.i,.i"c,.,�·�.•�.i\'�",.Repórter Alfred

TEATRO' INFANTIL
"A BRUXINHA OUE ERA BOA"

lA Vemag Informa

As 12.10 -

Sucessos Musicais Varig

ÀS 12,25 -

A Vemag Informa

Ás 12,30 -

Carnet SOcial

ÀS 12,35 -

Enquanto VOcê Almoça

ÀS 12,40 -

Na Linha de Frente

ÀS 13,35 -

Convite à Música

4.s 14.05 -

Musical Copaca.bana

As 14,35 -

Trio Cruz_ d� _M�}ta
Às 16,00 -

A Vemag Informa

Às 16,55 -

Repórter Alfred

ÀS 17,45 -

Musical Loteria Do Estado

Às 18,10 -

Resenha .T.7

ÀS 18,55 -

A Vemag Informa

,Ã,s 19,00 -.
Momento Esp(lrtivo Bra.hma

Às 20,35 -

Nas Asa.s do Sucesso

ÀS 21.00 -

Repórtel' Alfred

Ás 21.05 -

Rádio Teatro

ÀS 21,30
o\. Vemag Informa

its 22,05 -

Gmnde Infol'mRtivo Gual'uJá

.{S 22,35 -

Os RlIcessos do .Dia.

Entre muitas peças infantis da biblioteca do "Teatro

Infantil de Fpolis." foi escolhida 'pela direção "A ·Bl'uxi
nha que era Boa", para nova temporada no Teatro In

fantil.

Assim, dentro em breve os apreciadores elo teatro, e

principalmente o nosso mundo infantil terão oportuni
dade de aplaudir a plêiade que compõe o "Tcn.tro Intan

til" que desembaraçadamente orientada por Geni Gorges,
apresentará "A Bruxinha que éra Boa".

Apesar dos problemas que vem enfrentando Geni

promete mais uma grande atração para o público infan
til florianopolitano.

..

vista I!

Rua Felipe SChmidt, 24
Fones 21-11 e 37 ..00

a·

pagament�
em suaves

mensalidades

agência

NOITE ELEGANTE DO LIRA T.C.

A alta sociedade local, viveu uma noite elegan
te no sabado pp. quando recepcionou no Lira T.C., os

oficiais da Marinha de Guerra, embarcados nos na

vios Comandados
..pelo Almirante Zilm.ar. C. A-.Macedo,

A orquestra do Lira T.C. foi muito aplaudida pelos
visitantes que levaram uma ótima impressão do con

junto dirigido por António Dutra.

ILHA DO "FRANCÊS" QUEM É O RADAR?
Estive na Ilha do "Fran

cês", que fica no norte

da Ilha, próxima a praia
de Canasvieiras. Confes

so que nunca imaginei de

assistir um espetáculo dig
no de ser comentado. Em

volta desta ilha, há plan
tações ele orquídeas e mui

tas outras qualidades de

flôres e arvores frutíferas.

Estou planejando um

novo passeio neste "parai
so" desconhecido por mui

tos florianopolitanos.
O COMPADRE FEZ ANOS

PARABENS

O meu confrade Walter

Linhares, me aconselhou

para que eu assinasse es

ta coluna, colocando um

clichê da minha fisiono

mia, fumando um cachim
bo fazendo "BOSSA NO

VA".
.está recla-O Walter,

mando porque muitos ami

gos vão perguntar para
êle quem é "DR. RADAR".

Quem adivinhar vai ga

nhar l!m milhão do WAL

TER LINHAlmS.

NÃO PERCAM ...

MISS BRASIL E MISS

UNIVERSO

•

viagem

Ontem, o Sr. Dorval Jo

sé dos Reis fez aniversário,
apesar do atraso aproveito
a oportunidade para feli

citar o distinto casal, pela
data que transcorreu.

Em junho teremos o

concurso para a escolha da

mais bela moça brasileira.

No mês seguinte, realizar
se-á o concurso de MISS

Parabens compadre... UNIVERSO, na cidade de
A VlTRINE DA SEMANA MIAMI BEACH, que é uma
O conjunto de vitrines das maiores festas elegan

do MAGAZINE HOEPCK, tes do mundo.
organizado .e decorado pe-
lo Sr. Gustavo Zimer, mar
eou A VITRINE DA SE-

MANA.

uens,
A MASCOTE FLY

. Os nossos para-

O CRUZA.DOR "BAR- I

ROSO" tem a sua masco

te, é uma linda cachorri

nha, com o nome de FLY.

Fly s u r g i u nadando

quando êste navio estava

ancorado na Baia âe Gua

nabara. Um marujo reco

lheu o animalsinho, qUe fi
cou como a mascote de

bordo.
CACUPÉ EM POLVORüSI\.

O Capitânea da Fôrça 'I'arefa, o Cruzador "Bar ..

rosc", deu uma demonstração com os seus possantes
holofotes, na noite ele sábado pp. O� recantoa norte da

ilha ficaram apavorados quando êstes holofotes ilumi

navam as casas. Cacupé foi o bairro mais atingido pe
los clarões dos refletôres do cruzador. Isto foi o sufi

ciente para por os moradores da rendodesa em porvo
rosa. Tôdos fecharam as janelas e ficaram na espec
tativa. Lembraram-se da Revolução de 1930, quando OH

Contra-Torpedeiros bombardeavam à noite sob a : uz

de holofotes. Uma moça funcionária pública fed�n:�,
me contou êste episódio, porque êsteve na praia de C'l.

cupé e assistiu a cousa ... Deu para rir ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Um grupo de sete proressarae
estíveram na Capital Federal..

onde ficaram oito meses, llU!11

curso pntrocjnado pelo INEP,
miol!,,: �rd() 'nc SENAI, custeado

Faculdades de Direito São ...
(Cont. da 1.a página)

cão. E' por isso que precisa
mos melhorar o índice elo,'
que ingressam nas faculda
des de Direito, ao mesmo

tempo que lhes proporcio
nemos condicões de maní
festacão cultural dentro da
escalá em que estudam.
Uma Faculdade de Direito
muda, sem vibração e ar

dor cívico dos seus alunos,
é a completa negação de
sua finalidade",
NÃO PODEM MAES OPTAR
Dirigindo-se depois espe

cialmente, aos calouros 'le
1060, o Professor Hélio Go
J'nes disse que a geração de
::1!!:ora tem mais direito que

as antigas tiveram ou. seja,
o de optar entre estudar ou
não. Em face do desenvol
vimento do mundo moder
no, principalmente do de
senvolvimento prodigioso
que estamos atravessando f

que promete perspectivas
infinitas para o futuro do
Brasil, os moços de hoje,
têm só um livre arbítrio:
instruir-se ou desaparecer.
"'Mas sou um incurável

otimista - disse, concluin
do - e tenho a certeza de
qUe vocês serão obrigados,
digo mesmo, obrigados a eS
tudar mais, para fazerem
j ús ao que nos proporcio
nará o dia de amanhã".

Dona DIBA MATTAR JORGE
Na cid!1de de Blumenau, onde se submetera a uma

intervenção cirúrgica, faleceu ôntem, a Sra, Dna, DIBA

MATTAR JORGE, espôsa do Sr. João Nicolau Jorge, co
merciante nesta CapitaL

A extinta era mãe de ALFREDO (falecido) casado

com Dna, Matildê Daura Jorge; FELIPE, casado com

Doa, Inaura Capela Jorge; BENJAMIN, casado com Dna.

Violeta Baier JOl:ge; ELZA, casada com o Dr. João Bap
tista Bonnassis; ADÉLIA, casada com o Sr. José de Oli

veira Freitas; JULIETA, casada com o Dr. Ary Pereira

Oliveira; SORAIA, casada com o Dr. Julió Campos Gon

çalves e SILVIO, casado com Dna. Edna Jorge, Deixa

também, muitos netos e bisnetos.

O seu sepultamento dal.'-se-á, hoje, às 9 horas, nesta

Capital, saindo o féretro de sua residência, à rua D.

Jaime Câmara n. 2, para o Cemitério de Itacorobi.

rante sómente r,uatro dias.

A nossa reportagem com a ín
,

tenção de fazer uma cobertura

a respeito dos trabalhos de artes

d(.'sta�. educadoras, não conse_

� li 'u raze..Ia por não encontrar

r, aIS � exposlção no local. In
I€lizmente isto aconteceu. As

professoras merecem mais con.,

sideração. Os seur trabalhos que

levaram oito meses não duraram

nem cinco dias. Fomos ínrorma.,

dos que nesta Exposição Só

compareceram o Secretár,io de

Eàucação e o representante d·(

Gov(-rnador. Os convites ficaram
ao clltério da Secretario da E

clu(,;,<:ão. Franca.mente, não, a_

,)('Ír.mos esta atiturle 1 ara com

estas professoras. Vamos a.pe_

lu para o. DelegadO do IAPC,

pr,' �l conceder o salão que�.e

c' contra desocupado, para que

as mesmas tornem a fazer uma

exposição mais .organizada, mos_

trando ao nosso Público os seus

trabalhos de artes. Que devem

ser aproveitados pela nossa Ju
ventude, Com exceção do Co_

légio das Irmãs, não comparece_
ram as Escolas na ExposiçãO
organizada pela Secretaria de

Educação. Se fôsse um expOSi_
ção de realizações políticas, aí,

a.pareceria banda de música e

c8cktail.
As professoras: Bernadete de

Lourdes Berka,' Beatriz E. de

Oliveira. Maria Bernadete Car_'
doso, Maria de Lourdes Sch
midt, Inês Cecato, Yolanda

pieczark e Ivone Felipe; apela_
mos para que voces façam uma

nova exposiçã� do maravilhoso

trabalho que acabaram de a_

pt\\::;')ntal' f'M poucos dias.

Tem DOVO Comandante o
Destacamento de B. lérea

Às 9,00 horas di dia 15 do

cOl'l'ente presentes o Represen_
tante do Exmo. Governador do

Estado, Comandante do 5.0 Dis_
trito Naval, Comandante do

14.0 B. C" Comandante la po_

É1ST O UM F A T O
Esta é uma das perguntas que mais se fazer sôbre os

Estados Unidos.
PERGUNTA: Quantas famílias norte-americanas

sfto proprietárias das casas onde moram? !II
RESPOSTA: - 60%, ou seja, 30 milhões de familiasl!

são proprietárias de suas casas. A casa abaixo, exibida na;
Exposição norte-americana de Moscou, é exemplo típico
de muitas casas existentes nos EUA.

"

A área de 106 metros quadrados de ,espaço habitável
dessa casa .exposta em Moscou é pouco inferior à área ha
bitável da média das casas nos .Estados Unidos.

Mais de um milhão de casas novas são construidas ca

da ano 'nos Estados Unidos, pelo qual não há escassez de
residências no país.

lícia Militar e dllmais autorida_

des o Cap. 'Av. Amaro Barbei_
tas Ferreira passou o Coman_
do do Destacamento de Base

Aérea de Florianópolis ao Major
Aviador Alberto Bins Neto, re_

centemente nomeado pelo Exmo
sr, presidente da República.

O MaJOl' Alberto Bins Neto
nasceu no Rio' Grande do SuL
Foi decla·rado Aspirante Avia
dor em 18 dez 1945, 2.0 Ten em

lr. agô. de 1916, 1.0 Ten Av 19

f' ·t. 1!) '7 - CJp. Av. ;j outu_

bro 19GO.

po�('ue 03 ClJ!'S03 cl? Fo�'m'1C';�o
de Oficiais Aviadores, cte TátL
co Aérea - Estado Maior -

Aperfeiçoament� de OfiCiais Pi_
loto de Jacto _ Comand::mte Esq
- Comandou EsC',. Reconhec:_
mento foto e meteoro.

Viaje .�,

aQo�a í '; .

e pague "i'f "

.

depOi� \.

"

�j
em suaves mensalidades

informações; :r/
agência
TAC·

CRUZEIRO do SUL

R, Felipe Schl\1ldt, 24
VeMili 31,'74 _ :;:1=11 ó �/'ÕO

O CeI paula Soares, presí ,

dente da' Junta Administrativo','O" (r,·c!tuto Brasileiro do Ca.

íG. em cõ.áter oficial, estará no v

próx;.T.O dia 25. em nossa ca_1J
pítal �

De V ograma de viagem

dP.1S. O:;xcla, e, ilus.tre comitiv.l:
consta o segutrrte :

Dia 25 - Chegada. em nossa

Capital ao meio dia. A

PóS o' almoço íntimo, n".r�
residência do Cbefe do .i
Escritório Estadual do 1.!ftB.C., sr. Antônio paschoal;.,
APóstolo, visita ao Escri_ ii
tório local. onde S. Excia. �concederá uma entrevist8 ti
coletiva à imprensa fala_"

1

do e escrita., para depo,� 1

retribUir os cumprimentos.L
das autori.dades. ,.;,

Dia 26 - P,ela manhã, S.;;
Excia. e comitiva serão ��
homenageados pelos fun_··
cionários do IBC, no Ar-tmazem da Rita Maria, vi_·

sitando em segUida as la_
II

, .

Plinio Bueno
José Acàcio Moreira Filho
Nelson Reimer
Luiz Gomes
Embora não tivessem as

sinado os telegramas, toda
via manifestaram o seu in
tegral apóio aos mesmos, os

bacharéis: Roberto Hélio
Ramos Alvi1n, Heitor Gui
marães Filho, Manoel An
tonio da Luz Fontes, Herci
lio Alexandre da Luz, RUll
Parucker, Benedito Braz ela
Cruz.

Cél. Paula Soares, Presiden ..

te da Junta Administrativa
do Instituto Brasileiro do
Café, acompanhado de lu
zida comitiva, visitará ofi
cialmente o nosso Estado.

Guarujá lançará Novo Programa:
.

USe Você. Fôsse Prefeito"
Um povo estilo de colocar o

Prefeito Osvaldo Machado a par

das reívtndtcaçõ es mais urgentes
de seus" muriíclpíos é o progra.,

ma qU9 a Rádio Guarujá lan.,

cou, sextacreira última, "SE
VOCE FOSSE O PREFEITO",
uma produção GÉO MARQUES.
Através dessa. audição, os ou

vintes poderão escrever ao pro ,

dutor, _narrando as necescídaclea

de sua rua ou bairro, :lo fim '.1Q

que c Gbvp,'n"dor do MqnlcL
nín tome conhecimento dos re ,

clames dos seus governados,
"SE VOG� FOSSE O PRE

FEITO" é o contacto entre go_'

vr t nantes e_ -I governados.
üt'çnm êste v.tor.os., programa
tôdas as sextas_feiras, das

20 05 às 20,30 horas, peo mtcro.,

fone da Rádio Guarujá,

denunciou o roubo de libras
esterlinas. Com esta alusão
referia-se à denúncia que
formulara anteriormente
sóbre a venda, a preço fan
tástico, das libras com, a

efigie da Rainha Vitória,

Florianópolis, Quarta-feira; 23 de Março ele 19()(J

NO

visava derrubar o governo
Siles, "cumplice do sagen
tes do comunismo no país".
Referindo-se às causas do
fracasso do movimento.
Cerruto atribuiu-o ao atra
so de uma hora na execução
do mesmo, quando já todos
os dispositivos da luta ti
nham sido acionados. Além
dos carabineiros, segundo
Cerruto, estavam implica
das outras fôrças, como

prova o fato de que o go
vêrno não teve de modo al

gum, cónhecimento "prévio
do movimento".
"Como fui o chefe civil

da revolução, declarou Wal
do Cerruto, sugiro a meus

companheiros que �roce ..

dam à minha expulsa0 do

partido" e acrescentou que
êste será um pretexto para
fazer desaparecer a quem

Classe Médica
c)m a do mercado Internacio_

nal.

Os LABORATóR10S LEPE
TTT SIA, já efetuaram a subs_

t:tt;;çi\o éos produ·tos EMICI
LINA existentes em todas as

farmáciaS e hospitais, pelo novo

Upo de EMICILINA, sem di_

lu, oestreptomicina, tendo cada

eilibalagem uma etiqueta com

os dizeres:' "FÓRMULA MO

DIFICADA SEM DIlDROES
TREPTOMICINA"

LABORATóRIOS LEPETIT
SIA - Filial de Curitiba.

vouras do li toraI e o Pô r.,

to de Itajaí.

Dia 27 - Pela manhã. par.,
tida para São Francisco

.

do SU1, onde S. Excia.. e

comjttva visitarão 'o Pôl'to
e serão homenageadoS com

um. almoço pelas autor.da.,
des Iccaís.

Integram a comitiva do CeI.
paUla Soares as seguintes per,
sonalidade da alta direção do

Instituto Brasileiro do Café: �

sr. Lineu d� Souza Dias, Dire_

tor; dr. ::)9.'ll ée Souza Can�o,
Membro d·.. J untr, Administra_

tiva; .11'. ,)03" l:;c.csquet de Ber_
redo Chefe do Departamen to de

,A>ssis-rnoia à Cafeicultura; e

dr. José Fernandes Campos.
Secretário da. C,E,A.C.

nense, quando Diretor do IRC
e depois presidente de sua juntu
Administrativa, Trata_se de um

;!"ande conhecedor doS proble.,
mas ligados à ecoriom.a careet ,

ra, tendo, além dos cargos jii
mencíonactog exercido as ele.,
v.vss funções de presidente cio

Banco do Estado do parnnii
S. A. e, por duas

•

vezes, o de'
Secretário da Fazenda do Est�_
do do paraná, sem mencíonnr
ainda outra satjvídades, rncius.;
ve eletivas, com que fôra d.s.,
tmgutdo pelo Povo paranaense,
pela segunda. vez, o Exmo.

,Sr. Prestderste da Repúbli.ca
convocou o Eminente Cei paul:t"
Soares para desempenhar o alto

Cill�'O ele Presidente da J'un tn

Administrativa do IBC, e S.
Excia. num gesto mujto Sjm_
Pa tico ao ll'JSSO Estado pentu
oficialmente licença ao plenária
da Junta para visitar_nos e ain_

da integrou a sua comitiva pom

elementos exponenciais ela nd_

minil'tração do Instituto Bra_
sileiro do Café.

Devemos, pois esperar por

parte das autoridades ,e dos in_

teressados o mais dlcidjdo apôjo
à visita que nos furá o llustr,e

CeI. paula SOfll'es e sua lu;zída
comitiva,

Chefe do levantedaBolivia
refugiou-se�na Emb. Bras.

CeL . Hermogenes Rio Ledezma, ex-chefe de Políciar o chefe do levante de
\ ."

Sábado último -.Cerrulo, o chefe da ala civil da revolia1 declara que
irá para o estrangeiro. ,:

,

LA PAZ, 22 (U.P.I.) - Asilou-se, na Embaixada co Brasil o ex-diretor geral da Polícia, coronel Hermóge
nes Rio Ledezma, q].le foi o chefe do moviinento subversivo de sábado último;

Rio Le,dezma dei'iaparecera logo apéis a rendição dos últimos redutos do regimenlo de carabineiros ALIAGA,
que se levantara sob suas ordens.

De seu lado, o chefe civil da intentona (que causou 18 mortos e mais de cem feridos), sr. Waldo

reconheceu-se, no entanto como "o único responsável". �m consequencia foi expulso elo MNR autêntico
era um dos principais dirigentes.

Foram expulsos outros membros do mesmo parti (:0, que é do govêrno, por "comprometidos na sedição".

O Oel. Francisco de paula
Soares Neto é um velho amigo
i.;ll nosso Estado, tendo onterj,)!,_
mente prestado com dedicaqii)
serviços à cafeicultura catal'i_

Cerruto,
do qual

que constituiam a reservJ,

do Banco Central.

\'il'aldo Cerruto con(']uÍu
declarando que, por 011-

quanto, resolvera escolher
o caminho do exilio.

A L U II ,I O A L V � S PRATICAMENTE

RIO, 22 (V.A.) - O sr.

Aluizio Alves (UDN) deve
rá ingressar imediatamente
no Partido Social Democrá
tico, a fim de ser apresenta
do como candidatG do par
tido ao Govêrno do Rio
Grande do Norte - tendo
como companheiro de cha
pa o sr. Teodorico Bezerra,
presidente regional do PSD
que disputará a vice-gover
nanca no Estado. Marcha
rá, assim coeso, o pessedis-

Avião da
"Norlhwesl": Não
Houve Bomba

TELL CITY, Indiana, 22 (U

P.) - O general E. R. Quesada.
diretor da AgêI_lcia Aeronáutice
Federal, examinou hoje aqui,
0S destroços do aparelh� "Lo-'
ckheed Electra", que explodi'Ll
em vôo quinta_feira última
causando a. m,orte de 63 pessôas.

Os pesquisadores da Repar_
tiÇão da Aeronáutica Civil C'8n_

'sideraram ser possível que o

"Lockheed Electra"..
-

en;rolvido
por um turbilhãO, tenha per_

dido parte da asa esquerda, e a

seguir tôda a asa direita, ante�

de se espatifar. FOi afastada a

hipótese de exp10sã'Ü de bomba

colocada a bordo.

mo potiguar para a suces

são presidencial. cerrando
fileiras em torno dos no

mes do marechal Lott e do
sr. João Goulart.
Ainda hoje, deverão che-

-

gar ao Rio o secretário ge
ral da UDN e o sr. Teodori
co Bezerra, a fim de confe
renciar com o sr. Armando
Falcão, admitindo-se venha
o primeiro a oficializ�H' (l

seu. desligamento da Oposi
cão e o consequente ingres
so no PSD.

Estas deliberacões - se

gundo despacho' de Natal
- foram tomadas em reu

nião havida na Fazenda
Irapuru. de propriedade do
sr. Teodorico Bezerra, da
qual participaram os dois
candidatos, além do vice
governador José Varela c

de vários deputados esta
duais.
Espera assim, o sr, Teo

dorico Bezerra contornar a

dissidência surgida no seu

partido em virtude da indi
cacão de seu nome para o

Governo do Estado; en

quanto o sr. Aluizio Alves.
sairia com maiores possibi
lidades de derrotar o gover
nadar Dinarte Mariz, seu

correligionário, mas que Co
contrário à candidatura do
secretário geral da UDN ao

Executivo norte - riogran
dense.

�afeicultura �atarineDse �es�erta interêsse
DOS meios oficiais �o País

A SITUAÇÃO
LA PAZ 22 (U.P.I.) -

Waldo Gerruto, dirigente
do MNR "autêntico". de·
clarou-se chefe civil do fra,
cassado complô do último
sábado. Numa declaração
feita em' sua residência
clandestina a um redator
do jornal "'Presencia". Cer
ruto anuncia que partirá
para o exílio, acrescentan
do que ante a falsidade dos
comunicados "dos comunis
tas e do govêrno", queria
declarar ante a opinião pú
blica ,que "é absolutamen
te falso que se tenha trata
do de um golpe da foice .e
do martelo".
Waldo Cerruto, ex-cunha
do de Paz Estensoro, um dos

principais dirigentes do
MNR Autêntico, declarou
igualmente que a revolução

Comunicação à
Em publicação de 13-1-60 no

Federal RegisteI' (Diáriio Ofi
cial dos EE. UU.), a U. S. Food
an Drug Administration proibiu
o uso da Diidroestreptomlcina
nos misturas com penicilina.
nas quais foi permitido sómen_

te o emprêgo da estreptomicina,
ESSa

.

decisão foi tomada, ,em

c0n,equência da constatação de

numerosos f.enômenos irreversí_
veis d� toxicidade sôbre o ner_

Vo auditivo, provocados pela

diidroestreptomicina, que' levam
'I perda auditiva de grau va_

riavel, até a surdez total.

Idvogados de loinvile protestam contra
vi olências sofridas por colegas

Carlos Adaulo Vieira, no exercício de sua profis·são de advogad9, 'oi prês o arbitrariamente
em plena via públi ta - Telegramas de profe$lo'J

-,

. Pelas arbitrariedades praticadas contra a pessoa do advogado Carlos Adau- gindo pr.ovide_hci'as .caso re-

to Vieira pelo delegado de Polícia da cidade de Joinville, Lothário Mílkíe, os ad- ql}ter a Iím nao mais

Ih
se rte-, '. . .

dc dí
. . pl am abusos seme au es

vogados daquela cidade, reuniram-se, na bíblíoteca do Forum dellbera? o dírtgír qUe cerceiam liberdade de
as suas manifestações de protesto às autoridades competentes da CapItal do Es- profissão pt
tudo bem como ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no Joinville, 8 de março de 1960
1" • Paulo Medeiros.�1O de Janeiro,

Evi Varella
Recorda-se, que o arbitrário policial, prendeu o advogado car�os Adauto

Nelson Miranda Coutinho
Vieira, em plena via pública, ocasionando tal fato, revolta na população daquele Carlos Cazuma Nosse

município. Inserimos abaixo, os protestos dos advogados de Joinville, em maní- Luiz _Carlos.�(trcict
festa solidariedade ao colega ofendido na sua integridade fisica e moral. Roqngo..ptc_ww Lobo

. t íd do '11
.

h ld Gutdo JYJtlTt
SECRETARIO SEGURANÇA vg exorbitando au 01"1 a.v Vl e comunicam aver SI o

Nivaldo Ricltter
PUBLICA - FPOLIS. vg atentando sagrados di- preso hoje violenta et arbi-

João Dias Tavares
Advogados comarca Join- reitos constttucíonars pt trariamente plena via pu-

ville protestam veemente- blica pelo Delegado Regio-
mente prisão violenta arbí- CONSELHO FEDERAL OR- nal Policia vg colega Carlos

trárla vg ilegal plena via DEM ADVOGADOS BRASIL Adauto Vieira quando exer-

publica colega Carlos Adau- - RIO DE JANEIRO cicio profissão pt pedimos
to Vieira: vg quando exer- Ordem Advogados Brasil - esse conselho encaminhar
cício profissão vg praticada Fpolis. protesto Secretário Segu
Delegado Regional Policia Advogados Comarca Join- rança Pública Estado ex i-

DEVE HAVER OUT'RA EXPOSI:(ÃO DE A RTES INDUSTRIAIS
. .

pelo governo Feeleral. M,:)saico, Metal, Madeira, Fan_

F.H'l·s espec!f.lizalram_se em toches, Tecelagem, Artes_Grá_
treze t{.('nj��s. ou sejam: Cerã_ ficas e Desenho Moderno.
mtcu. J';f;'t:m:pn�'ia, Tapeçar':t, A Secr"r�"", de Educação,
CestaI:ia, Couro. Cartonagem, provídencío 1 UIT'a exposição no

Teatro Al,,,,1'o de Carvalro. du.,

Os L.�'BORATORIOS LEPE
TIT SIA à vista de tais fatos,
julgaram de dever substituir,

Imediatamente, nos proputo,
EMICTLlNA LEPETIT e EMT

('TLINA PEDIATRICA LEPE

TIT, a diidroestreptomicina,
'cum doses equivalent.es d� es_

treptorol"ina, uniformizando,
rtessa maneira, a produção dces_

í • ttnada ao mercado br""Cet:o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


