
Decretada sub-desenvolvimentoguerra ao
RIO, 27 (V. A.) Falando pela primeira vez, direta

mente de Brasília, no programa da Agência Nacional,
"A Voz do Brasil", o presiâente da República pronunciou
o seguinte discurso:

"Julguei oportuno, nestes, primeiros dias de instala

ção do çooêrno federal em Brasília, dirigir algumas pala
vras a 'todos os habitantes do território nacional. E' para
mim uma grave e comovida sensação a de saudar os bra

sileiros, daqui deste central, e dizer-lhes o que, importa
seia dito nesta hora.

"DoU graças a Deus, com
profundo recolhimento,' por
ter chegado até à "Cidade
da Esperança", por ter-me
sido permitido atingir, com
os membros do meu govêr
no, êste sítio, em obediên
cia a um preceito constitu
cional ,e, conseqüêntemen
te, em obediência aos su

premos ínterêsses
_

da uni
dade, do desenvoIvimentó e

da segurança do nosso país.
Está evídenctadc que o Bra-

o si} se concentrou, se uniu
maís a si mesmo; que a

construção de Brasília é o

mais importante feito que
já se verificou no processo
do nosso crescimento; está
provrudo que um povo que
ergue no deserto, em tempo
vertiginoso, com os pró
prios .recurscs,: com os pró
prios técnicos. com as pró
prias energias, uma cidade
como esta, é suficíente
mente capaz de recuperar

dos pela alegria contagían- vo que decretou guerra de
te do triunfo. Dei graças morte ao subdesenvolvi
a Deus pelo meu acêrto em mento e se decidiu a tirar
ter tido confianca neles tantos milhões de brasíleí
graças a Deus pela certeza' ros das condições de atra
já não minha, mas de tod� so que atentam contra a
a nação e de todo o mun- dignidade de homem. De-,
do, de que estamos aptos a claramos guerra aberta à
superar os obstáculos que estagnação; lançamo-nos à
até agora impediram a conquista do nosso patri
nossa marcha. Geogràfica- mônio territorial, até ago
mente continental, hoje ra quase todo inaprovei-
ninguém mais 'duvida de tado. O que parecia faltar-

a tempo perdido, de acele- que nos pusemos à altura nos era a' crença em nós
rar sua marcha no sentido deste país falado a um mesmos o que nos faltava
.de abolir a distância que o destino mais alto." realmente era a convicção
separa dos povos mais de- de não sermos menos há-
senvolvídos. Vejo desfilar REPÚDIO À MEDIOCRI- beís, nem menos enérgicos
os nomes que desejo repe- DADE de que os outros povos; o

tí-Ios aqui, foram os ope- que não nos s�corri� era o

rários do milagre, êsses '''Somos um povo que se sentimento arírmatívo de
fortes soldados da nossa levanta, e já -, não quer podermos agir no plano da
epopéia, com seus semblan- aceitar a mediocridade, a grandeza.
tes tostados, mas ilumina- condição pequena; um po- "Hoje' sabemos que os
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candangos que levantaram
Brasília, os homens que
comandaram os exércitos
de trabalhadores, os artis
tas geniais que conceberam
uma arquitetura ao rriesmo
tempo lógica e criadora de
uma nova forma de beleza,
que todos, enfim, planeja
dores e executores dessa
obra, simbolizam os brasí-

'

leiros de tôdas as partes e

representam uma fôrça ca
paz de subtrair êste país de
tantos males que o perse
guem. E' preciso que se

compreenda que o' movi
mento, de que Brasília é
somente o princípio, o ato
inaugural, não cessará ja
mais; é preciso que se sai
ba que agora, com as es
tradas atravessando a pá
tria até então descontínua,
melhor se nos afigura o
mundo de tarefas que te
mos para realizar.
'''Gracas devemos dar ao

Criador" do Universo por
que um trabalho fecundo
nos espera e isso equivale'a
uma benção dos céus."

SEGURANÇA NACIONAL

, "Mencionando os deveres
sagrados' que me moveram
a transportar para o inte
rior a capital da República,
aludi à segurança nacional.
Os, legisladores que, desde

ID�ia e �bina comunista não conseguiram um· acôr�D no

�roblema �a �emarca�ão �e fronteiras na zona doHimalaia
.

NOVA DELHI, 27 ro. P.) - A Iruiia e a China Verme
lha fracassaram na tentativa de solução de sua disputa a

respeito 132.000 quilômetros de territôrio fronteiriço nos

Himalaias. Mas um comunicado conjunto expedido se

gunda-feira disse que o primeiro ministro chinês, Chou
En Lai, e o primeiro ministro hindu Nehru decidiram que
funcionários 'de seus respectioos çooêrnos se reunam de

junho a setembro para examinarem todos os documen
tos rejerentes à disputa. E chou disse �m uma entrevista
coletiva que, a China Vermelha respeitará a linha Me-

1!1ahon que âemarca as [rpntf!'iJas d__o_Tib.,et_ � do setor n9r- c

deste da Ituiiá, anile está em disputa uma zona d'e mais
de �3.000 quilômetros quadrados.

f
"A chamada linha Mc- rerenças existentes. Os dois

Mahon é - totalmente ína- primeiro ministros, por
ceítável para a China", conseguinte, estão de acôr-
disse Chou, "mas estamos do que funcionários dos
dispostos a manter a atual dois governos devam reu

situação naquele setor. Não nír-se e examinar, compro
atravessaremos essa linha". var e estudar todos os do
Em troca, acrescentou, quer 'pumentos históricos, arqui
que a Indía reconheça a rei- vos, mapas e outro mate
vindicação da soberania ,ria a respeito da questão
chinesa sôbre quase 39.000 fronteiriça". Os funcioná
quilômetros de território rios se reunião prímeíro em

na região Ladakh, de Ca- junho e alternativamente
chemíra, no noroeste da rn- nas capitais dos dois pai
dia, mas "o govêrno da In- ses, devendo apresentar um
dia não, está totalmente de
acôrdo com Isto", Chou
concedeu a entrevista cole
tiva depois de 21 horas de

',conversações com Nehru,
desde sua chegada à India
há sete dias. Nehru, que
convidou Chou, diSSe que
atualmente não via nenhu
ma base para acorao. A
disputa sôbre o terrrtórío
tornou-se perigosa depois
de vários choques, nos quais
,12 soldados fronteírícos in
dianos foram mortos, A
China Vermelha ocupou
um ou dois postos frontei
riços na parte nardeste e

avançou cêrca de 64 quilô
metrds para dentro da li
nha que a India alega ser'
sua fronteira no norte.
Ambas as zonàs são inaces
síveis para grandes quanti
dades de tropas. O comu

nicado conjunto disse que
os dois estadistas explica
ram suas posições, total e

francamente. "Isto levou a

um maior entendimento
dos 'ponto!, de vista dos
dois governos, mas as con

versações não deram como

resultado a solução das di-

relatório a seus governos
em fins de setembro. Du
rante êste período, diz o

anúncio, "serão feitos todos
os esforços de ambos os la
dos para evitar friccão e
lutas nas zonas rroriteírí
ças"l' Em sua entrevista de
duas horas, Chou disse que
embora ambas as zonas em

disputa sejam tradicional
mente chínesas, estava dis
posto a solucionar o pro
blemaj em um. - �p�i� ,.ele
acomodação mutua, pela
causa da paz. ":Ambas as

partes devem manter o es
tado atual e não haverá

modítícações por uma me
dida unilateral e menos
ainda pela fôrca"

.

decla
rou. Isto deixará

.

a China
de posse da maior parte do
terrttórío reclamado em
Ladakh. Também deixará
a linha McMahon pràtíca
mente intacta. Esta linha,
que de modo geral segue os

picos montanhosos, foi tra
çada em 1914 por Sir Hen-
ry McMahon, funcionário

britânico na India. Ne
nhum govêrno chinês até
agora reconheceu esta li
nha e a China tem recla
mado territórios situados
até a 128 quilômetros ao
sul da mesma.

O primeiro ministro
Nehru rechaçou uma pro
posta do primeiro minis
tro da China Comunista,
Chou en-Laí para ruie %a:r.l� �.aandJM'le- í 8fd-a., 1< -

clamação de 24.000 qu -

lômetros quadrados na

região de Ladakh, na Ca
chemíra, em troca da ob
tenção de direitos indispen-
sáveis sôbre uma zona de
47.600 quilômetros quadra
dos no setor nordeste da
fronteira. "Não há a mais
remota possibilidade de n.e
gociar êste ponto", �isse
Nehru. "A propriedade" da
India é um fato indiscutí
vel". Esta declaração foi
feita por Nehru aos jorna
listas imediatamente após

_
a despedida entre os dois

ministros. Chou en-Laí
partiu para o Nepal. An
tes de terminar sua visita
de uma semana, o primei
ro mínístro chfnês disse
aos jornalistas que havia
oferecido êste negócio à
1ndia mas que êste país não
se mostrara totalmente ,de
acôrdo com a proposta, em-
bora a disputa fronteiriça
tenha sido reduzida como

\ �esul��dQ da .;'isit�('. ,Nebrucom�ntõu1 que as negocia
ções «não haviam dlminuí-
do as tensões básicas", mas
acrescentou que já não ha
via tanta espereza como
durante as escaramucas

rronteírícas nas quais mor- I
reram doze indus.

1891, Julgaram indispensá
vel colocar-se a cabeçá 'do

.

país no centro do territó
rio pátrio, inspiraram-se
entre outros princípios, nos.
�a segurança nacional. 'Se
e certo que hoje deixaram
de existir as razões' alega
das, não é menos certo que
Brasília corresponde em si
mesma a uma medida de
segurança. E' motivo sem
dúvida" de maior seg�,ran
ça que do âmago do país
parta o comando e que da
qui assistamos à continua
ção da caminhada reden
tora, a caminhada que le
vará a civilização a todo o
interior até há pouco
abandonado. O justo entu
siasmo de que estou possui
do e que a todo momento
o povo me comunica em
demonstrações tocantes; a
euforia natural que se ori
gina das exultantes mani
festações de aplauso de to
dos os lugares do mundo
nada disso altera a minh�
humildade,.............nem me faz
perder a consciência das
dificuldades que ainda te
rei de enfrentar.
"Sei, por exemplo, que

deve ser iniciada, em lar
gas proporções a luta pa
ra melhorar as nossas ati
vidades agrícolas, pois o
sistema do nosso equilíbrio
se resume no binômio _

indústria e agricultura.
Nesta arrancada

-

de con

quistas, é primordial que
nos voltemos para a terra,
que saibamos atingir a pro
dutividade há muito logra
da pelas nações desenvol
vidas. Somente agora, .com
estradas, silos, tratores e

adubos, é que se, pode in
crementar a produção de
alimentos e matérias-pri
mas para as indústrias de
origem agrícola. No setor
da industrialização, compe
.te à iniciativa privada con-

tinuar, e de maneira sem

pre crescente, suas benemé
ritas atividades".

RETôRNO À VIDA PAR
TICULAR

"Quero referir-me, de
uma vez por tôdas, ao cur
so de nossa vida política. O
mesmo espírito de obediên
cia à lei, que influiu na
minha decisão de mudar a

capital da República me

fará, com a alegria do de
ver cumprído,

-'

retornar,
imp.reterívelmente, na da
ta marcada em lei, .à vida
particular. Ao desenvolvi
mento dêste país, no plano
material, deve, necessária
mente, coresponder um de
senvolvimento no plano po
lítico. Escolhemos a demo
cracia e desejamos crescer
como povo livre. ,Temos de
ir preparando as gerações
futuras para viverem den
tro dêsse espírito. E' por
isso que o meu primeiro ato
em Brasília {oi criar uma
Universidade.

"Brasileiros que atentais
para esta cidade que aca
ba de florescer milagrosa
mente, estou sentindo o
pulsar �e todo o país. Que
Deus nao consinta que ês
te pulsar diminua de in
tensidade. Que Deus -não
permita que êsse avanço
seja interrompido. O vento
de uma aurora inesperada
agita as 22 estrelas da ban
deira da pátria. Elas hão 'de
brilhar cada vez mais. Os
nossos filhos confiam em
nós. Devemos estar à altu
ra dessa confiança. Peço,
não para mim, que a nada
mais aspiro, mas para o

Brasil, que todos se unam,
que tôdas as vontades se

identifiquem nesta marcha
que as gerações novas pros
seguirão até o seu objetivo
final: uma grande nação,
pacífica, humana G forte."

Comunistas Argentinos nas Festas de
1.'0 de' Maio,em Cuba

BUENOS AIRES, 27 (U. P.) - O "Mo
vimento de Unidade e Coordenação Sindi
cal", dirigido pelos comunistas, aceitou o

convite dê Cuúa para participàr das come

morações do dia 1.0 de Maio em Havana.
Sérá representada pelo secretário geral do
Sindicato dos Trabalhadores da Indústria
Química, Ricardo Vincelli.

4 II
& Conferência Nacional
dos Jornalistas

Irgentina acredita na RIO, 27 (v. A.) _' Convocada pela Federação Nacío-

f I
r.. "Vinculam a propriedade naI dos Jornalistas Profissionais e pela Comissão Perma-

re orml grarla' agrária com a vida da ta-
,

',' ���a" e�Z�{�!:ln��CO�ô���� nenfe do 8.0 Congresso Nacional de Jornalistas; deverá rea-
Washington, 27 CU_,_. P.) países, no momento em que

e JU1"1d�ca, co;m <? que se lizar se em Manaus de 15 a 16 de julho próximo a 4 a Con
_ A Argentina infor�u a inauguraram uma sessão refere a" produçao e :::'0

-

,

,
.

,

I . .'
1 •

-

um Comitê Internacional para esboçar um relatório �on�ulllo't Qluan.to d
a o s

Ierêncía de Jornalistas O tema'río incluí os sequíntes ponque acredita na refo-rma a- sôbre as necesidades fi-
tu� amen o� . eg�lS I 'a; es- '. 1 I I ..

grária mas que se mantem nanceíras da reforma a-
tru ura agraria . o: pais, a

los', 1.0 _ projeto de 'leI' requlameníandc a profissão de [or-firme na .teoría de que se grana. com motivo na resposta da. Argentina dls�e
.deve respeitar a propríe- Conferência Interam�ric-ª- que t.em, �lrme 01"l�J?-tta�ao I 2 ° I d A 3 Odade individual. Sua opi- na, que se realizara no os. prmclplOs 'co�s 1 �Cl<?- na: ista; .

_ a imprensa e a va orização a mazônia; .

nião foi solicItada por um ''p,róximo ano. Os progra- �alS de 1853, que lJ.?1PIlml-
comitê especial de peritos, mas relativos a planos de la m�m ,claro s�nJI�o .

de -liberdade de imprensa; 4.0 _ temas gerais.que considera as necessi- reforma agrária tem uma ��Sprl � a froprl� a'de m�

dades financeiras que 0- estrutura rural baseada na lV1CUa,,' omen an o a

Devera-o� compa't:'ecer a' confere"ncl·a representantes doscorrem em relacão com rp- proprie'dade individual "a- mesma. .lo

!����i;:r:�iia���d��i�;�� �i:c��tã�l�sedeaA��t��f;�rad� rimp�er Boato .

sindicalos de jornalistas profissionais e das associações de
membros do comitê de oito Pecuária da Argentina. J�! ,)

b l-h'RIO, 27 CU. P.) - A pro- imprensa de todo o Brasilt o que' ass.egurará aos ira a os
Pior Que as Ditaduras pósito .,d,as ,notícias de que 1 ' -

/

.

Ios indígenas das tribus Pa- amp a repercussao naclOna .

cas, Novas Nambiquara e .,
-;- _

Surús est?riam a.tacando·
os trabalhadores da es-tra-

'

C f
A ..

F�:gist�J�;Bi�?sl��1�e, s���� OI.erenCla racassou
��n:�;:�r�������:hr�i�� Novam'e'nlell GENE"BRIl�":dios declarou o seguin-

1..,

MARACAY, 27 CU. P.)
O representante norte
americano Charles O. Por
tel', democrata pelo estado
de Oregon, disse que havia

CRESC'EM AS EXPORTA(ÕES
•

RIO, 27 (V. A.) - Com um volume
jamais atingido em qualquer outro ano du
rante tôda a nossa história - 9,.9 milhões de
toneladas - as exportações brasileiras mar

caram um recorde em 1959� O ·confôrto dêsse
volume com o registrado em outro ano exce

pcional, 1954, quando havíamo alcançado a

mais alta receitá em dólares de nossa corren

te exportadora, mostra que, no intervalo de
apenas cinco anos, foi possível elevar ao do
bro a quantidade de mercadorias colocada
nos mercados mundiais, ampliando-a de
4.290.000 para 9.884.000 toneladas.

enviado um telegrama a

Fidel Castr.o na seV-lana

p, as s a dia, pergurn,tando
quando o primeirO' minis
tro cubano "se oporá à ti.,
rânia comunista com a

mesma veemência que exi
biu contra a tirânia de
Batista". Porter, que se en

contra nesta cid3ide por
causa do congresso inter
americano pela democra
ciá e liberdade, disse que
não havia recebido respos
ta à sua mensagem envia
da de 'Washington. �.!'ter,
Que já foi grande 'amigo de
Castro, perguntou a êste:
"Quando convocará elei
ÇÔf\s? Quando estabelecerá
a liberdade de imp'rensa e

nel'm.itirá a s crí:ticas?
Quando cumprirá os têr- ,

mos da lei de reforma a

I!'rária?" Portel' disse quel'discutirá c� os estudan':"
tes e trabalhadores vene-'
têm a respeito do comu

"ismo" aiO qual qJr1alific(,u
de uior Que as ditaduras
'militares.

-

duelanos "a confusão rue

- Entramos em contato
duas vêzes por dia, com as

autol'idadt;s do SPI na Re
gião de Rondônia e nunca
essa noticia foi confirma
da. Aliás, não é a pri,meira
vez Que, surgem inverdades
,como essa. E' de ,a,crescen..,
tar' que caso-s de antropo
fàgia nunca foram regis
trall10S pelo SPI durante
seus cinquenta anos de
existência.

GENEBRA, 27 CU. P.) -

Novamente fracassou, ho
j.e, a conferência das Na
ções Unidas para fixar os
limites de águas terr'ito
riais e os direitos sôbre pes
ca nos países marítimos.
Pela segunda vez em dois
anos, a conferência, de que
participam países de quase
todo o mando; não conse

guiu os dois terços de maio
ria necessários à aprovação
,de qualquer proposta. A
principal proposta,' antes
da sessão de encerramento,
foi uma fórmula concilia
tória americano-canadense
que dispõe sôbre a amplia
ção de águas te.rritoriais
até 6 milhas C9,6 km) e

garante direitos de pesca
aos Estados marítimos até
12 milhas (19,2 km) depois
de um período de ajusta
mento de 10 anos. A pro
posta, não foi aprovada pe
la falta de um único voto.
Foi adotada' por 58 votos
ç:ontra 28 e 5 abster:tções. Se
houvesse mais um voto
afirmativo, teria sido apro-

Renunciou
SEUL, 27 CU. P.) - O

,presidente da Coréia do

Sul, Syngman Rhee,� .31-
apresentou sua reJ;11:lnCla,
seguI}do anunciou .hoJe o

ministro do ExterlOr, Hun

vada, cOm os ObrigatóriOS
dois terços de maioria. Ime
diatamente as gTandes na- \

ções marítimas do Oeste
avisaram que retiravam a

proposta conciliatória das
12 milhas e não reconhece
riam reclamações unila
terais de jurisdição além de
limite tradicional das 3
milhas C4,8 km).

o Presidente
Chung. o pedida a respei
to foi enviado hoje, '"à se":

cretaria do .Igabinete para
que esta o remetesse à As
sembléia Nacional,
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EDITAL DE CITAÇÃO, do, afinal, reconhecido o do

COM O PRAZO DE (30) mínio do requerente sobre o

,TRINTA DIAS, DE IN- aludido imóvel, cuja senten

TERESSADOS AUSEN- ça lhe servirá Ide título habil

TES, INCERTOS E DES- para o registro no Ofício de

/ CONHECIDOS. Imóveis. Dá-se a presente o

valor de Cr$ 5.00000 para os

O Doutor Cláudio Ro- efeitos legais. Protesta-se

drígues de Araujo Horn, provar o' alegado com teste

Juiz Substituto da 11.s munhas e vistoria, se neces

Circunscrição JudIciária, sário. O sinatário desta tem

no exercício do cargo de sua residência nesta Cidade,
receberá um b,elíssimo prê-I

ponsabílídade do g r a n d e Juiz, de Direito da Co- onde recebe citação. Requer.
mio da "boutique" Jane Mo- acontecimento. marca de Tij-ucas, Esta- outrossim, que seja díspen-
das. I" do de Santa Catarina, na sado, no presente feito, o pa-

.. O moço que virou notícia forma da lei, etc.... gamento do imposto de trans

Os contadores de Santa na cidade de Itajaí, sr. An- I
ferência entre-vivos, em vis-

Catarina, para a eleição da tônío Gomes, ficará noivo da FAZ SABER ta de já ter decidido, a res-

nova diretoria, reuniram-se bonita Marcia Reis em se-
peito, o Egrégio Tribunal de

nos salões do Lux Hotel, com tembro próximo. aos que o presente edital de Justiça do Estado, em acór-

um movimentado jantar. .. citação, com o prazo de dão de 1.0 de dezembro de

.. O restaurante do Lira Te- trinta dias, de interessados 1955, no \ feito de recurso ci-

O jovem S__r. salvador Píaz- nís Clube homenageou o ausentes, incertos e desce- vel n.o 3732. da Comarca de

za que circulou por todo o Clube de Jmprensa Junior nhecídcs, virem ou dele co- Tubarão. Nestes tênmos P.

Vale do Itajaí, também é um com um movimentado almô- nhecírnento tiverem, que por deferimento. Tijucas,. 12 de

dos assíduos frequentadores ço. Ent�e as figuras que em parte de João Antônio Mar- abril de 1960. (as) Claudio

do Bar Caiçaras. nossa cidade compõem o
tíns, lhe foi dlrígtda a petí- Caramurú de Campos - As-

.. clube, compareceram o exmo. ção do teor seguinte: - "Ex_ sistente Judiciário. "Em dita

Atendendo ao convite do sr. Osvaldo Machado e o sr.
'mo. Sr. Dr. Juiz de Direito petição foi exarado o seguin

credenciado locutor sr. Helio Alexandre Dejukit do jornal I da Comarca. - João Antônio te despacho: - "R. Hoje. A.

K. da Silva, estarei hoje à "O Globo", do Ri�. Martins, brasileiro, casado, Designo o dia 13 de abril, às

noite na Rádio Anita Gari- .. lavrador, resklente' em Do- 10 horas, para a justificação,
baldi, falando sôbre Socieda- ,JuUnha' Cardoso Câmara mingas Correia município _

feitas as necessárias intima-

de, dentro do programa "A uma das Debutantes do Pa- de São João Batista, desta ções e ciente o dr. Promotor

entrevista do dia". lácio Guanabara, a convite Comarca, quer mover a pre- Público, 'I'ijueas, 12-4-1960.

.. dêste colunista estará pre-
sente ação de usucapião. na (as) C. Horn. "Feita a [ustí-

Laercio Gomes e Ana Ma- sente ao baile das Debutan- qual provará o seguinte: - tícação foi proferida a lie-

.. ria Siqueira, a bonita ex- tes no dia 13 de Agôsto, nos
1.0 - O suplicante é posseí- guinte sentença: - "Vistos,

O elegante deputado Ha- Miss Santa Catarina, marca- salões do Clube Doze. 1'0, há mais de vinte e cinco etc. Julgo procedente a pre-
roído Carneiro de Carvalho, ram seu casamento para o .. anos, por si e seus anteces- sente justificação requerida
em visita às cídades de Ca- mê d t b lt d por Joa-o A t" M tíes e se em 1'0. Os Engenheiros do Estado sares, de um terreno SI ua o ntorno ar 111S,

noinhas e Mafra, foi recebi- .. recepcionaram nos Salões do
no lugar Domingas Correia para que surta os efeitos

do com grandes homenagens. Dia 18 de íunho será o Des- Querência Palace, o Dr. Ma- acima referido, com 283 me- previstos em lei. Proceda-se

.. file Bangú na cidade de Blu- chado Costa, que em nossa
tros de frente e 2.200 ditos a citação, por mandado, aos

Finalmente sábado,' acon- imenau, nos salões do Tea- ld rl tá de fundos - ou sejam ....
confinantes e suas mulheres

Cl aqe es a com a responsa-
tecerá a movimentada festa tro Carlos Gomes. O cronista bilidade do revestimento da 622.600 metros quadrados -

se casados forem, bem como

dos Estudantes nos salões do social Nagel, está com a res- Ponte Hercílio Luz. fazendo frente rio Rio Tiju- ao Dr. Promotor Público; por
Clube Doze de Agôsto, com o' �-__ cas c fundos em terras de editais, com o prazo de trín-

famoso conjunto. "sincopa-I KRUS'('H'E'Y A·DVERT. João Vicente Gomes. extre- ta dias, na forma Iprevista no

do". Será escolhida nesta
,

'I", ' 1:. mando a Leste e a Oeste com § 1.0, do art. 455, do C.P.C ..

mesma noite a "Namo�ada "a fo"rca com a fo".rça"
terras de Basílio Puel. 2.° - os interessados incertos; por

da Faculdade". A vencedora A referida posse foi adquiri- precatória, a ser expedida
•

MOSCOU, 26 (U. P.) I da, pelo suplícante. em se- para o Juizo de Direito da
qua Kruschev configurouO primeiro ministro bol- a situação: _ "Se' as po- tembro <.Ie.1958, por transfe- 4.a Vara da Comarca 'de Fle-

chevista. Nikita Kruchev, têncías ocidentais decidi- rêncía . definitiva, feita pelo ríanópolís, o Sr. Delegado do-
declarou, hoje, que as po- rem

-
.

'

tê
.

nao aSS111ar o tratado pO"seiro João Almeida Fl,'lho Serviço do Patrimônio da
encias ocidentais perderão de paz. não poderão exer-

"

até os .seus direitos sôbre cer os direitos que dese- que, por sua vez, já ''?- havia União. Sem custas. P.R.1. 'I'i;

Berlírn se a União Soviéti- jam preservar. Natural- comprado de sebastião Fa- [ucas, 20-4-1960. (as) C. R.

pa'!'nar
um tratado de me.-nte abdícaríam do di- brícI��JO!'lé"do�G,';"ívps, �,U'e' iá de Araujo Horn - Juiz Subs-

l' �a" ,�i'S�paraJdo CGm , a to d é I.. C. -lf' _... ':1 '" t

AI ln nâa Oriental. A se-
rei. te a esso a B�rlhn viI\h �'e�eD'céfil n ·�,ctit'€t' \mi�se- ti bu to, em exercício". E para

. OCIdental por terra ágkra ""
. \ ,.f Ir--: .

gUll: �dv�rtiu êle, que o e ar."
I'"

I ha mais' de '2,5 anos. 3\,Q ',_ que chegue ao conhecJ.:mento

país, está preparado para Em vista do exposto quer o I dos interessados e ninguém
enfrentar "a, força com a As pot'

.
'

, enClas oc�d:entais supl-jcante regularisar a sua I possa alegar. ignorância,
força". Kruchev disse pu- d.evem reconhecer a neces- d
blicaunen�e, que um

r

trata- s1daqe da convivência pa-
posse sôbre o referido imó- man ou expedir o presente

do d'e p.9.Z com a Alemanha cífica entre os Estados vel, de conformidade c� a! edita: que se�á afixado na se�
Oriental - que o Ociden- com sistemas capitalistas Lei 2.437 de 7 de marco de de 'deste JUIZO, no lugar do
te se recusa a reconhecer .

r t d
,.

como 'Estado soberano _ fOCla IS a e evem estabe- 1955 que modificou o art. costume, e, por cópia, publi-
ecer, entre eles relações

'

" d UMA V
.. .

acabará com as condições sadias e normai�, porque o' 550, do ,Qodigo Civil. -, e, ca � ,EZ_ no DIano da

de re1'ldição da seguniCla outro caminho significa a paràc o ,cl.ito fhn� requer a 'lde- JustIça e TRES VESES no
guer,ra m'undial. . ,

' '

g,!erra. Ja e tempo de se signação do dia lugar e hora 'Jornal "O ESTADO", de Flo-
por f1m as provas com ar- para 'a necessária justifica- r1anópolis. Dado e passado
mas nucueares, ,aumentan- I

t 'd d d
..

do as esperancas de an- ção exigida pelo art. 455 do nes a CI a e e TiJucas, aos

as diferenças eXis:ent�� Código de 'Processo Civil,' - vinte e dois dias do mês de

entre oriente e ocidente n3. qual deverão ser ouvidas abril do ano de mil novecen

N� próxima conferência d� as testemunhas Turíbio Mar- t0S e sessenta. Eu, (as) Ger-
c�I:ula, "a questão dia proi- tinho Campos e João cy dos Anjos, Escrivão o da-
blçao das provas nuclea-

de ..'
res depende inteiramente Costa, o primeiro comercian- tllografel, conferi e subs,cre-
das potências ocidentais" te e o, segundo lavrador e vi. Isento de selos por se tra

c?ncluiu o chefe bolche� ambos residentes e Idomici- tal' de ASSISTÊNCIA JUDI-
��. .

lia,dos em Fernandes, prõxi- CIARIA. (as) C. R. de Arau-

mo ao local do imóvel, usuca- jo Horn - Juiz Substituto,

piendo. Requer mais que, de-
em exercício. Está conforme

pois da justifi,cação, seja o original' afiXiado na sede

feita a cit'ação dos interessa- dêste Juizo, no lugar do cos':'

dos incertos e desconhecidos, tume, sôbre o qual me repor

por editais de trinta dias, to e dou fé.

bem, como do Sr. Diretor do Data supra. O Escrivão:
Patrimônio da União, por Gercy dos Anjos

precatória em Florianópolis
e do Sr. Representante do
Ministério Público, nesta Ci-

dade; todos para falarem aos �
termos da presente ação
dentro do prazo Id,e dez dias. IRMÃOS BITENCO',.lRT
de conformidade com o dis-

Continua "em plena moda
o "chemisier" modêlo cami
sa. Agora também em veludo

cotelê.

"O ESTADO" O MAlS ANTIOO DIARIO DE S. CATARIN.t
-----------,--'_�----_._,---- ._--------

contecimentos Sociais

'JUIZO DE DIREITO DA (OMARCA
DE TlJUCAS

LA PAZ, 26 (U. PJ -

Victor Paz Estenssoro e

Juan Lechin continuarão
sendo os candidatos do
"Mcvímento Nacional Re
volucionário" (MNR) às
eleições presídencíaís

.

de
maio vindouro. Paz Es
tenssoro, à noite, pôs têr
mo à crise aue ameacava

o seu partido:
.

Em comunicado, o Co
mitê Político do partido
manifestou satisfação ao

anunciar a solução do çaso
e que o candidato "caso
fôr eleito, deve contar com

a faculdade constitucio
nal de escolher os seus co

laboradores de acc:.do cam
os melhores ínterêsses do
país 'e da revolucão". Não
houve divergência alguma
a respeito disto entre os

participantes da reunião
- diz o comunicado. Fo
ram Lechin e os membros
do Comitê. "Constitui no
va prova de espírito de
unidade dentro do partido" I- acrescenta. A faculdade
de escolher os colaborado-

..

res mencionada no comu- Günter Deeck continua
nicado se relaciona com a sendo o mOCI} mais discutido
exigência do setor esquer-
dista do MNR, cujo chefe na cidade de Itajai, Seu pon-
é Lechin. Querem 4 pastas to habitual é o simpático am-

no próximo tgovêrno. biente cio bar Caiçaras.
A solução adotada pare- ..

c� indicar que tal setor já.
nao poderá invocar, da- O Sr. e Sra. Dr. Gastão As-

qui por diante, díreíto al- -sís, em sua confortável resi
gum 'ce ímpôr certos mi- dência, receberão no próximo
nístros como ocorria antes. '

Ao mesmo tempo, o chefe domingo, para um almôço:
da "Falange Socialista" Beatriz Luz, Prof. Nelson Tei
Maria Gutierrez, convoco� xeira Nunes, Silvia Hoepcke
a imprensa para declrar Ramos da Silva e Roberto
que seu partido e o "So-'
cial Democrata" iniciavam Luz.

negociações para organizar
uma "Frente Uníca", 'Não
se trata de compromisso
ideológico, rnas de' uma
espécíe de cruzada "para
se conseguir a paz social
na Bolívia". Gutierrez dis
se, também, que se fra
cassar o projeto de formar
a Grente Unica, então a

Falange e o outro partido
apresentarão suas próprias
chapas nas próximas elí
ções.

JUIZO DE DIR'EITO DA 1.a VARA'" '

DE FLORIA'N;ÓPOLIS
Edital de praça com' O' prazo' de 20 di.as

o Doutor Euclydes de COMÉRCIO S.A., a saber:
Cerqueira Cintra Juiz Uma máquirla marca Rai
de Direito da 2.; Vara mann ""rUPIA" usada em

da Comarca de Floria- bom estado de conservacão e

nópolis S. C., no exer- funcionamento, n.o 5266 côr MANTENHA-SE:
cício d� cargo de Juiz cinza.

'-' I • •

de Direito da 1.a Vara BEM INFORMADOda mesma Comarca, na E, _para que cpegáe ao �O'1J
'

1('
'"

,:' "

forma da lei, nheClql.en't04 de .tádp��l1'l!l;nt. __"
-, J i;' ...1 I ,�

FAZ SABER aos que o pre- dou expedir Q presenti edítal,
• �Guaruiá-1,oticia$f

sente edital de praça com o que será afixado U<l 'lugar de DE S,EGUNDA'A SÁBADO
prazo de vinte (20) dias, vi- costume ,e ,publicado na for-

_ Em 1420 kcls., e 5.97::; J,{cls
'rem, ou dêle conhecimento ma da I' D delo a o e passado PROGRAMAÇÃO PARA O
tiverem, que, no dia 11 de nesta cidade de Florianópo- pIA 28 DE ABRIL DE 1960'
maio próximo vindouro, às llis, a Capital ·do Estado de (QUINTA FEIRA)
15 horas, o porteiro dos au- Santa Catarina aos doze As 6,35 _

p

ditórios dêste Juízo ttará a dias do mê's de'abril do ano

',público pregão de venda e de mil novecentos e sessenta.
arrematação' a quem mais Eu, (ass.) Maria Jurac-i da
der e o maior lance ofer�cer Silva, Escrevente, .J·uram�n- ÀS, 7,55 _:
sôbre a avaliação de Cr$.... tada, o datiiôgra!ei e subs- A VEMAG Informa
12.000,00, do obJeto penhora- crevi. (Ass.) Euclydes de .

AS 8,35-
do a MARIA BASILICIA DA Cerqueira Cintra - Juiz de Um, Amigo a Seu Lado
SILVA e JOSE"MANOEL DA Direito.

!
,As 8,55-

SILVA nos autos da ação Confere com o original. Repórter Alfred
executiva n.o 12.755 que lhe Maria Juraci da Silva Às 905 _

move BANCO NACIONAL DO Escrevente. Telefone Pedindo Música

Às 10,30 -

Antarctica nos Esportes
Às 11,05 -
Musical Copacabana'
As 11,35 -
Parada Musical Chantecler
As 11,55 -

Repórter Alfred

Às 12.2q -

A VEMAG Informa
OSVALDO MELO As 12,30 _

PALÁCIO DA INDÚSTRIA - As obras dêsse grande e Carnet Social
�o�erno edifício, que estavam há te�po paralisadas, rei- Às 1235 _

mClaram-se ontem e prometem em ntmo acelerado recu E t V
'

,
'

-

I
. nquan () oce AI�oça,

peral'. os _meses que por motivo superior, obrigou aquela À 1335 _

.

parahsaçao. .

IS,

O PI" d '. ' I Convite à Música
.

a �CIO a Industna que está situado na rua Fe- As 14 35 �

llpe Schmldt fazendo ,esquina com a rua Sete de' Setembro T' C' d M lt '

.

t
- .

,rIO ruz e a a
e cUJa c.ons ruçao esta entregue ao abalisado engenheiro As -1505 _

dr. Calvl, de renome nesta Capital, virá sem dúvida con- Sh' 'M .

I R G E
.

ow USlca ...

COrIer para o embel�z.amento urbanísti?o 1e Florianópolis. Às 16,00 _

Folg�mos em regIstrar nesta coluna, a continuação A VEMAG Informa
daquela Importante obra do Serviço Social de Indústria A' 1655
(SESD.

s .
-

Repórter Alfred
fim dêste ano será Às 17,45 _

Musical Loteria do Estado
Às 18,10 -

P,ESENHA J-7

-.

Segundo fomos informados, até o

oficialmente inaugurado.
REMODELAÇÃO DA PONTE HERCILIO LUZ - Terca

feira desta semana, no Departamento de Estradas de Ro
dagem, houve demorada reuniã0 com a comparência de

E�genheiro dr. Oscar Machado, recem-che�ado a esta Ca
pital, para tratar-se. do magno problema da remodelacão
da Ponte Hercílio Luz. Segundo ainda apuramos o traba
lho será desde lógo iniciado e deve continuar em rítmo
cresc.ente.

A notícia para os florianopolitanos e por que não, pa
ra todo o Estado, deve ser das mais agradáveis, desde que
aquela ponte, ligando a Capital ao Continente é o único
ponto para passagem de todos os veículos que sai�m e ve

nham para a Capital.
A situação em que se encontra a g'l'ande e referida

obra de arte estava pedindo desde longo tempo tôda a

atenção dos poderes públicos, que agora resolveram voltar
seus olhos para tão reclamada assistência oficial.

PAUTA DE PRÊÇOS - (Como prometemos). - Mleia
sóla num par de sapatos: 220 cruzeiros. Mais alguma coisa
e teremos um sapato novo.

;11

..

Encontra-se em visita a

nossa cidade o jornalista
Victor Konder Reis. Deseja
mos ao ilustre visitante, uma
:tleliz estada.

Alvorada Sertaneja
À\i 7,05-
Revista Matinal

Às 18,55 -

A VEMAG 'Úlforma
Às 19,00 -

l\'1omento Esportivo Brahma
Às 20,05 -

Fala o Convidado
Às 2035 -

Telefone Para Ouvir
Às 21,00 -'

Repórter Alfred
Às 21.05 -

Á Cidade se Diverte
Às 21,30

lA
VEMAG Informa

As 2205 -

Grande Informativo Guarujá
Às 22,35 -

O Suces!ij�)§ Do Di!l-.

Esta Jbi a posição que a

"premie!.'," adotou todo o

tempo, Contudo, mencio
nou o ,caso das rotas áreas
que, segundo se acredita:
os ocid�ntais estão preten
dendo ampliar - como a
conteceu. durante o blo
queio Ide 1948 - se é que

Ia Alemanha Oriental se

encarregará das rotas ter-
restres., Eis a forma pela

DR. H�,MflTON SANf,ORD DE
VASfONCELLOS

Diplomado pela Escola de CIRURGIA
Medicina e Cirurgia do Rio .4,relide, pela manhã, na
I:!e Janeiro. Ex-Interno da Mat.e:·nidade Carlos Correia.
Clínica Urológic ,do Hospital Residência: Rua Demétrio
Pedro Ernesto (Serviço do Ribeiro, n.o 26 - Fone' 2305
Prof. Rupp) e da Maternida!('l'e .

.

Fernando
.
de Magalhães. I

Ex-Interno e Médico Esta
COlYS fHUCÃO

giário do Instituto
I
Nacional IRM·J\Ot;, nITE�COURT

do C&.Dcer. '

(AI' SAO,}'rlU (ONE 'fiO?

DO}<,NÇAS DE SENlIORAS - Mo! IC-'" ', •• ," " .. o A M I A N I

PARTOS - UROLOGIA-

MAf'CjRAS PARA

DR. BIASE FARACO

FORRO

posto no art. 455, citado, sen- ICAIS'
BAOAALl 'ON� '!5QY

ANTIGO O(P�>lh') ()'''�,:�J

DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcial, tratamento pre-natal.
Alergia. At�cções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

;,........................................... .
.. ..

i STUDIO JURíDICO !
•

•

•
•

: Advocacia em geral no Estado de :
• s

.•

: anta Catarina ,
I!t Mauricio dos Reis - advogad:> '(
: Norberto Brand advogado :
• •
• r)

: Correspondentes: Rio de Janeiro :• São Paulo •
• •
• Buenos Aires •

: Londres:
• •

: Man spricht Deutsch :
: English spoken •

.' .

I
On parle français ..

Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681 :
..NéiOOfJ ••••••••••••••..• •

APEDITIVOS
�USIC"A DOS
OIAQIAMENTE DAS /9As2!JH8,

.��� \
�1f�t"l\�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lLI·"·�, d� �

nome feito bem feito-o

Resultado de 70 anos de aperfeiçoamento, o fogão
COSMOPOLITA reúne. os mais avançados melho
ramentos para lhe proporcionar na cozinha o con-

.

fôrto que nenhum outro fogão oferece. Pela sua

insuperável perfeição técnica, pela sua beleza e pri
moroso acabamento, o fogão COSMOPOLITA será
em seu lar motivo de orgulho para Você. MODÊLO 712· LUXO

Aca bamento perfeito.
Com tampa, ótímo fOI no
e estufa para guardar os

alimentos.

MODÊLO 715· LUXO
Belíssima apresentação.
Forno totalmente aprovei
tável. Fino acabamento.

Nas boas càsas do ramo

MODÊLO 7I2·C
Per'feiçâo técnica em to
dos os detalhes. Primo
roso acabamento. Com
forno e estuta.

Estabelecimento liA MODELAR/I S. A. Comércio
Rua Trajano, 7 - Florianópolis

Produto garantido pela

METlIlÚRGICa PAULI TI 5.1.
RUA SA'PUCAIA, 452 - S. PAULO - E'NO. TEL.: IJSERGIOFILS"

•

,
"

3
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BocaiuvaX Tamandaré, Cartaz Desta Noite
(Esla noile 'Ierá andamento o Campeonato Citadino de Futebol de 1960, eslando programado o choque entre Bo caiuva e Tamandaréi
B'oa peleja deverão travar os doi's clubes do Eslreito que conlam com suas "torcidas" para incentivá-los à vitória. O quadr'o boquen
se, que ,estreou perdendo para õ Paula ,Ramos, obteve a reabilitaçã.o no prélio seguinle, quando passou pelo Gu,araní, levando a me

lhor por 2xO, enquanlo os "vermelhinhos" que debutaram empatando com o Allélico, vieram a perder o prélio seguinte, frenle ao

Avaí, por 3x2. Éspera-se um jogo 'renhido e sensacional, pelo que ser-nos-a difícil apontar um favorilo. Como pr eliminar jogarão os

aspiranles. Preços: cr$ 30,00, 20,00 e 5,00; com abatimenlo para os associados dos dois clubes. Sras� e Srtas. lerão entrada franca.

Melhora·do o Recorde Mundial de
Arremesso de Peso

De Lawrense, Kansas, in

forma a U.P.L que Bill Nie

der melhorou pela segunda
vez êste mês, a marca mun

dial oficial para o lançamen- ainda mais a marca mundial

to de pêso, com 19462.me- no dia 2 do mês em curso no

tros, numa competição espe- Texas, com um Iançamento,
cial realizada em Kansas. de 19,99m. No entanto, a

tem supera o recorde mun-I
marca ainda não foi homo-

A marca estabelecida on- legada.

dial homologado, de Parry
O'Brien, que é 19,25m.

Nieder tinha melhorado

(. N. D. (O H C E D E ANESTIA

I

I'ntegra da Decisão do Orgão Máximo dos Esporles no País '

\Segundo ��tícias che��-I nho próxímo e reso,l�eu con- Salgado e da
'-

reportagem eminente �hefe de .Estado cívico, sonho acalentado

11' mb' ánd-�;
.

�das. de Br�sllIa, em re�n�ao I cede:
a Cruz do Mérito De�- dirtgtuseao Palácio da Alvo- encont:-a,. pOIS, a �a� alta desde os constituintes de .

�

'

..e .....
,. '..

. _._ ... ",.1\ . ::;:",'
realizada sábado e presídãda ] portívo aos srs. Israel PI- rada, onde o Presidente ressonancia no plenário dês, 1891, mas que realizado por 'I � ."
pelo ministro Clovis l3alga-: nheiro, Osvaldo Penído, Pau- Jusceltno homologou o pa- te órgão Q no espírito dos um homem fora de sua épo-
do,

o.
Conselho Nacional de

I'
lo Martins Meira e João Ha- recer sôbre o indulto e re- Srs. Conselheiros, dada a ca, pois precipitou-se na

A título de curiosidade, va , -um só páreo, com exceçao
'Desportos aprovou parecer velange, Ficou estabelecído cebeu em audiência os mem- identidade com os podêres geometria social do tempo e

mo publicar ho.e'" o regula--'do ,páreo livre.
indultando atletas e

jogada-I que o Ministro assinaria bras do Conselho, que se dos desportos. do espaço. me�to do prime:ro Campeo- Art. 15,0 _ 0, pTime�l:o pá-
res na conformidade com o �ma portaria autorízamdo reunia pela primeira vez 8 _ Dir-se-ia que Brasília 9 _ Evidencia-se, assim,

nato Catarinense 'de Remo reo � dedica�� a superm:en-decreto recentemente assi- conceder vinculo díretamen- nesta Capital. O atléta Mú- vem imortalizar o Brasil na que a autoridade suprema do
cuja realização se verificou dencía MUlllcIpal, o 2.

.

ao
nado pelo Presidente di Re- te ao Conselho' aos clubes cio Euvaldo Lodi, campeão História Universal. Iavran- Estado existe para o bem .co-

no histórico dia 21 de abril Exmo. Sr. General Fehpe
pública e artigo 167 do Córd!- qeu existem em Br;tSília brasileiro de esqui ,ofereceu do-se em 21 de abril de 1960 muni, cujo império Se faz

de 1918" na baia norte (Praia Schmidt,' D�. Governador
I

go Brasileiro de Futebol. O até que se forme a Federa- ao Presidente um 'esqui de a sua certidão de batismo
I F' ) do Estado (páreo honra), o
(e ora· ,

_

di�positivo dêste artigo fi- ção Regional da Capital da tamanho médio. O Presi-
------.

Art. l.� _ As Sociedades 3.0 àos Clubes Doze de Agosto
cou extensivo a todos os ,a_- ;República. dente disse não saber se po-

I Francisco
Martinelli e Ria- e Concórdia. e o 4.° (páreo

tletas. Fixou o Conselho a Após a reunião no Minis- deria utilizar tal petrecho, COMO SERA' COMPOSTA A livre) à Imprensa desta Ca-
chuelo, assumem o compro-

mUd��ça de sua. sede p�ra I tério,
todo o Conselho acom- mas... quem sabe, experi- "misso de levar a efeito, ím- pital.

Brasília para o dia 30 de JU- panhado do Ministro Clovis mentaria. Outros troféus fo- CARAVANA J. K. t Art. 16.° _ Cada socieda-
preterivelmente, uma rega a

mm ofericdos ao Sr. Kubits- 1 d n de nomeará três juizes, sen-
.

'no dia 21 de Abri o corre ,

chek. Iniciamos hoje, a dar uma Pereira, do sub-distrito do 5 h do um de partida, um de per-
te ano (1918), às 1 oras,

A Deeísãq rápida bíograría dos campo':' Estreito. id a curso e outro de chegada.
sendo considerada venci a.

A íntegra ',d:a decisão e' a mentes da Caravana Presi- Orildo João da Silveira, . Art. 17.0 _ Se não houver
sociedade que não compare-

segulnte : "Ao Plena'1'1'0 'lente J. K., Santa Catarina com seus familiares, chegou da possibilidade de conseguir de
cer no ,doia e hora marca ,

Em face da recomendação _ Brasília, que. em primeiro em Florianópolis no ano de d (1 o terceiros, medalhas, etc.
-. '. acima determina a sa v

do Exmo Sr. Presidente 'da de maid, às 8 horas, a pé, de, 1947, sendo de profissão Bar- correrão as despesas dos prê
acôrdo mutuo). tRepública, o ilustre dr. Jus- mandarão a Capital Bra- beiro.
Art. 2.0 _ A regata consta- mias determinados nos ar s.

celíno Kubitschek, através síleíra, numa singela mas Reside juntamente com d 110 e 13,° do presente regu-
rá de quatro (4) páreos e

do Exmo "'r. Dr. Clóvis Sal- expressiva homenagem ao sua espôsa e dois filhinhos d lamento, por conta das so-
00

íole a 4 remadores, sen o o

gado, eminente Ministro da excelentíssímo ��np.or_ I'resi- I}O Estreito, - _OJ1d� ,}arpbéln último páreo intitulado "Pá- cíedades concorrentes.

Educação � Cultura, êste dente-da República. exerce sua profissão. Art. 18.° _ Os clubes Náu-

HGj6:, focalizaremos a pes-· 'Eis, portanto, uma rápida reo Livre".
tícos "Francisco MartinelLi"

Art. 3,° _ Antes do início
sôa de ORILDO JOÃO DA biografia de Orildo João da e 'R�achuelo' obrigam-se a:

da regata será procedido 0'
SILVEIRA, Presidente da Silveira, Presidente da Cara- cumprir rígorosamente apre

sorteio para a cO,locaçãü das
Caravana. vana Presidente J.K., Santa ' sente regulamento.

embar,cações em cada um
Nasceu Orildo na Praia de Catarina _ Brasília. Floriánópolis, 9- de Março

Fóra, em Enseada de Brito, ::os seus páreos.
de 1918.

filho de João Venâncio da A mencionada Caravana, é
. Art. 4.° _ Na hora marca- .

Chibe Náutico Riachuelo
da pelo programa será dado

Silveira e de dona Jordélina ainda composta de Rogelo (A.) Arthur Lopes Caiado,
Ana da Silveira. Ivo Ramos, Renato Rogério o sinal de parbída.

Waldemiro Leon Saller, Nar-
Art. 5.° _ Durante a cor-

Iniciou seus estudos no Ramos e Waldir de Oliveira, bal Víégas, Alvaro Sêhmidt
-

rida as embarcações deverão
Colégio $tella Maris, em La- além de Lomagos. Caldeira, Altamiro Guima-

evitar de perturbar ou ímpe-
guna, onde cursou até a 3.a Sobre estes. apresentare- rães, Batista Pereira, .oswal'.);

mos dados, diariamente, a
dir a cO'rrida das outras errf-

do Moellmann. Clube Náutico
'partir ,do dia de amanhã. barcações concorrentes.

Francisco Martinelli (A.)
Art. 6.° _ E' terminante-

Percorrerão os pedestres Pompílio Pereira Bento, Ed-
em sua longia travessia até o

mente proibida f��� ��:Scol�: gard Simone, Roberto Oli
interior de Goiás, nada me-

rentes correrem
veira, Libório Soncini e José

mites da raia.
nos do aue 2.500 quilômetros

S
'

d 1 l' Olí:mpio Barbosa.-

Art 7 ° _ era! ,esc ass -

em 3 meses e 20 dias, com
.'

_. AS COMISSõES
. "

I
fic3ida a embarcacao que du-

chegada prevlsta em BrasIlIa
'ri.

•

b ar
As diretorias dos Clubes

A ran·te a cornu;a em arac ,

para 21 de agosto. '.' ". Náu�icos "Fralncisco Marti-
abordar ou prodUZIr avanas

P,3.l'ticipou, ainda do Curso Que os florianopolitanos, c c

, . nelli" e 'Riachuelo', em reu-
. .

' 'em qualquer competIdora.Preparatório do SENAC, pos- em geral auxIhelffi os cara- . . nião ontem realizada, nomea
.

"

_ I Art 8 ° _ E' proIbIdO aos
.' -

suindo, também, a segul'lda vaneIros, pOlS os mesmos nao ',' 1 r r,am as segumtes comlssoes:
.

, . ,cüncorrentes para qua quesérie do Curso Comercial Bá- tem patrocllllO de quem quer.
'- '

h d d
\ Comissão de raia: Dr. José

sko da Escola Técnica Senna que seja. I forma, ser acomp�n a os e
Barbosa e Libório Soncini.

outras embarcacoes com o I

--.' '. pelO' Martinelli e Dr. Walde-
fim de animar ou entusIas-

. .. ,

t· guarni-
1111ro Salles e Jose Grumlche,

mar as respec lvas 1 R' h 1pe o IaC ue o.
cões.
. Organizrudora de. regatas _

LA-ZARO BARTOLOMEU Art. 9.° _ As socieaades
Célio Caldeira, José Vitor

CANDIDATO? não poderão admitir no cor-
Garcta e Luiz Alves, pelo

Correu um "boato" que o Sr. José Elias Juliares, seria I po dos.. seus re�adores pes-
Riachuelo e Clóvis de Araujo,

candidato a presidente da F.C.F. Se isto acontecer não. soas estranhas as mesmas.
Luiz Carvalho e João C0'nil,

será novidade, pois o sr· Juliares; é o maior "cabo eleito- Art. 10.° _ Em nenhum
pelo Martinelli.

ral" (10 Sr-. Osni .Melo. Que tal, o golpe? caso. os acidentés ou avárlas
tJ:uizés - de par ida: Pas-

FREOISAMOS RENOVAR... \ que se produzam durante a
choal Simone; de percurso:

Apelamos para que tôdas as ligas do estado, dê tôdo I cor:ida, ser�o causa de anu-
Cap. de mar e guerra Fran

o apôio para 0' ,candidato Dr. Saul Oliveira, digno em tôdos laça0 dos pareos.
. cisco da Cruz Secco e ç1e che-

0S pontos vista, em ser o novo presidente da entidade má- Art, 11.° _ As m�dalhas do
gada: Dr. Nerêu Ramos; pelo

xima do nosso futeboL RENOVAR PARA MELHORAR... páreo de honra serão de
clube Mal'tinelli e pelo clube

O FLAMENGO... ouro, sendo de prata para os
Riachuelo de' partid a :

.

O Flamengo do Estad0' da Guanabara, já recebeu de- demais páreos.' Paulo Sousa; de percurso�
zesseis 'gols. fazendo três sómente, contra os seus adver-

'

Art. 12.° _ A distancia pa-' Colombo Sabino e de chega
sários do exterior. O último placarçi, cohtra o olube da ra as regatas loe 21 de abril

da: tenente ROIdiolpho Rupp.
Gávea· foi de 9x2. 9 Baião. deve estar muito triste com será: 1. 000 para o 1.0 ,páreo;

1. 200 para o 2.° (páreo de

honra); 800 :metros para o

3.0 e 800 metros para o 4.°

Conselho vem de aorecíar, a
aplicação, pela primeira vez,
do instituto da revelação de

penas ímpestas pelos orgãos
juldkantes da Justiça Des

portiva do País, na rorma do

que se cont.m no Art. 167, do
oódígo Brasileiro de Fluteé
boI.

SANFO'RD ainda em excelente forma
O "player" catarinense mo nos seus bons tempos,

Sanford, ex-titualr da me- tanto que tem sido figura
lhor seleção paranaense que detacada em todos os [ogos
já se organizou! e que se em que tornou parte, sendo

encontrava radicado no nor-
I que em' uma oportunidade

te do Paraná, tendo retor- alcançou a honra de me
nado há pouco a Curitiba,' lhor homem da rodada e a

por força de transferência
I

'JUlgar pelos pontos que tem
do serviço (êle é fiscal da � .acumulado na aprecíação
Fa�enda Estadual Pararia- ; índívídual do matutino "TrL

.

ense) , já encontrou o seu buna do Paraná", sua pre-
novo Clube, o Bloco Morge-: sença no scrath do Campeo
nau, que. vem sendo o maior nato está práticamente as
obstáculos às pretensões dOS: segurada.chamados grandes clubes, E

I'
Que prossiga brilhando,

Sanford vem brilhando co- são os- nossos votos.

A Campanha do Paula Ramos na

Temporada Oficial de 59
2 _ ,Em verdade. aconte

cimentos de maiores relevos
na vida dos povos cu1tos e

amantes da liber,ade, enseé

já rleterminou a concessãO'
do indulto a vários senten-

série.

.

A título de curiosidade, damos a seguir a relação dos
Jog'os dO' Paula Ramos na temporada oficial de p9. O tri
color c,omeçou com uma vitória sôbre o Guaraní, vindo a
encerra-la com o triunfo de domingo sôbre o Carlos Re
naux, triunfo êsse que lhe valeu a conquista do título de
campeãO' do Estado.
CAMPEONATO "RELÂMPAGO" DE CLASSIFICACÃO

Paula Ramos 3 x Guaraní 1
.

Paula Ramos 1 x Figueirense 1
Paula Ramos O x Atlétiéo O
Paula Ramos 6 x Bocaiuva 1
Paula Ramos O x Avaí O
Paula Ramos 3 x Tamandaré O
Paula Ramos 1 x Atlético 1
Paula Ramos 1 x Atlético 1
Paula Ramos 2 x Atlético 1

Sagrou-se o tricolor vice-campeão invicto.
CAMPEONATO DA 2.a ZONA

(La etapa do Estadual)
Paula Ramos 1 x Barroso 1
Paula Ramos 4 x Paysandú O
Paula Ramos 2 x Carlos Renaux 1
Paula Ramos O x Marcílio'Dias 2
Paula Ramos 3 x Figueirense O
Paula Ramos 4 x Barroso 1
Paula Ramos 3 x Paysandú 3
Paula Ramos 4 x Carlos Renaux 3
Paula Ramos 4 x Marcílio Dias 1
Paula Ramos 4 x Figueirense 1.

Sagrou-s.e O' "onze" paulaíno campeão da zona, clas
sificando-se juntamente cüm o Carlos Renaux para a dis
puta da etapa final do Estadual.

ETAPA FINAL DO ESTADUAL

ja,m, sempre, a concessão aos

sentenciados: em determina
,c-as circunstâncias, da sus

pensão· de pena ou de per
dão.

3 - Na França, fiel a uma

tradição quase secular, é
,�ostume conceder o perdão
aos autores de délitos pri-

De Laguna, transferiu sua

residência para Florianópü
lIs, juntamente ,com sua fa

mília, _
vindo a completar o

curso primário no Grupo Es_
colar Padre Anchieta, na

Pedra Grande.

mários em homenagem às
datas históricas da ptátria,
·principalmente em 14 de ju
lho nas -comemorações da

queda da Bastilha.
4 _ E Sua Excia. o insig

ne Pres1çente da República OBSERVANDO E COM:ENTAN'DO

ciados dada a sua compro
vada e generosa formação
rle\ homem pÚblico e com

I
fu�damento nos poderes que
lhe· são outorgados pelo Acrt.
87. Inciso XIX, Ida Consti

tuição Federal.

essa "flor airo$a", os podêres
da RepÚblica, pelo milagre
que se cristaliza n.a obstin�
ç�o invencível do' preclaro
Dr. Juscelino .Kubitschek.

. ),

7 ri A 1'8Com.ehdação

Na segunda regata, Valmor Soares e Osvaldo Fernan-
des, foram oi? vencedores. J

Na prova da classe LIGHTNING, venceu o barco AS
TRAL com Luiz Faria, Arnaldo Suarez Cúneo e Haroldo
B�ba�. )

Com' os resultados das últimas J'egatas, sagraram-se
pampeões CatarínensE)_ os seguintes 'V\éllejadores: .Luiz Fa�

do rias, ArnaldO Stlarez ClÍneo e Haroldo Bar.ba'to.
!{i !1;:�'i .. "

5 _ É aue a inauguraçã0
1e Brasília, "A 'Capital da

�sperança", surge com aquê
'e haio espiritual/que é o

,cntimento da confraterni-
?'açãO' enraizada na alma

Paula Ramos 2 x Independente O

Paula. Ramos 2 x América 2
Paula Ramos 3 x Hercílio Luz 1
Paula Ramos 2 x Comercial 1
Paula Ramos 4 x Cavias O
Paula Ramos 2 x Atlético Operário 1
Paula Ramos 1 x Carlos Renaux 3
Paula Ramos 3 x Independente 1
Paula Ramos O x América 2
Paula Ramos O x Hercílio Luz 3
Paula Ramos 4 x Comercial O
Paula Ramos 2 x. Caxias 2
Paula Ramos 2 x Atlético Operário 1
Paula Ramos 2 x Carlos Renaux O

RESUMO
Jogos efetuados _ 33; Vitórias _ 20; derrotas _ 4;

Empates - 9; Tentos favoráveis _ 74; Tentos contra
35; Saldo: 39� tentos.

. "acionaI e na tradição para
�erd�ar o que, aliás, tem si
'.o cons.tante nos próprios
'1 tribu tos pessoais do Extillo.
8r. Presidente da República.

6 _ Esta cidade, que mar

.

na a garantia I[la lei e das

lnstituições republicanas, ela
,ó poderia nascer no concêr
te mundial emoldurada pela
lmma,nização e pelo sen ti
menta sublime .do perdão,
numa hora elll que se trans
ferem para á nossa Capital

ê,<;.te resultado. Flamengo, sempre Flamengo ...
VELA

Don'lingo, foi realizada a regata a' vela, classe SHAR
PIE, e LIGHTNING, na baía sul, com os seguintes vence- (páreo livre).

dores: • Art. 13.° -' O último páreo
L° lugar -,- Barco Vendaval _ Osmar Nunes Pires e constará de quatro barcos

Osvaldo Fernandes. ,,a quatro remadores sendo

2.° lugar _ Barco Ci�lone _. Jos Carlos Quiriguini e que à tripul�ção que chegar
Odilon Conti em segundO' lugar serão. ·con_

3.° lugar _ Barco Arg'onauta _ Joaquim Belo e Odi- feridas medalhas de bronze.

naldo Oliveira. Art. 14.° _ Cada remador

só. poderá tOlÚar parte em

TERRENO V E N D E - S 'E -

Vende-se um terreno todo murado, na rua Itajaí, com
-15,50 de frente, por 13,00 defundos, rua calcada nas ime
diaeões-"d3i FacúlCiade. de 'Medíeina. 'T,í:a:tar � 'Rlla Bocaoibl-
va, 1'93.

.

'i·
•

, ,

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:(!,ADO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, Quinta-feirà, 28 de Abril de 1960
---_....__ ...._ ..__

DO SUPER CONVIIIR DA

REI.L ..•

• O ar refrigerado perfeito mantém, na cabine,
a temperatura ideal.

• A pressurização da cabiné evita a dôr nos

ouvidos e a fadiga causada pela altitude.

• As poltronas macias e de desenho anatõ
mico proporcionam grande confôrto... e há
bastante espaço entre poltronas e para cir

culação .

• O vôo a grandes altitudes, caracteristico do
Super-Convair possibilita viagens serenas,
,cima das zonas de turbulência.

rasília 'a Maravilha do Século
\ -

,Do nosso correspon-, Dos veículos, 90% são cons- Segundo fui informado, o tronas e é construído todo

mente em Brasília dr. tituidos por jipes e camí- número de veículos motorí- de madeira.
,Zerbi Lins.

'

nhões onde sobressai, não só zados à serviço de Brasília Existe ainda uma secção
CIDADE DOS BANDEI- pela seu majestoso porte co- alcança a 40.000 atualmente. do Dept�. de Correios e Telé-

RANTES mo pelo número, o nosso bra- Há na cidade 2 cinemas. O grafos. O telégrafo começou
A fim de atender a popu- sileiro F.N.M. (FÊ-NÊ-MÊ) melhor deles possue 'tela pa- a funcionar somente de 3 de

Iacão que trabalha na edifi- como são chamados aqui. norãmíca confortáveis pol- maio de 1958 para cá. A La

cação de Brasília, foi neces- carta, via aérea, endereçada
sária a construção de uma T A B E L I N H

à Brasília, e remetida pelo
cidade temporária. Assim A correio, foi enviada pelo sr.

nasceu a Cidade dos Bandeí- Com o nascimento do Clu-I dêle. E, pensando bem, eu Joaquim L, Silva, de Xaxim,
rantes, também chamada Ci- be de Imprensa Jr. aqui em acho mesmo que não brilha- município de Chapecó, Esta-
dade Livre, em virtude de ser Florianópolis, veio ao' !lmar va em nada. do de Santa Catarina.

livre o comércio não haven- (ou Carvalhinho falante, co- Mas isso não vem ao caso.

do impostos de �odo algum. mo prefere o Salim), a idéia O que acontece é que eu de- MATODOURO - MERCADO

Os terrenos foram cedidos de me fazer cronista. vo fazer uma crônica. E co- A Cidade Livre conta tam-

pela NOVACAP pelo espaço mo não sei (eu não ousa- bém com um matadouro com

de 4 anos, sem onus para o Pondo de lado tôda a mi- ria' chamar isto de crônica). 1.800 m2 de área construída.

interessado. Em abril de 1960 nha parcialidade, eu digo: A idéia não foi minha. Foi Nêle podem ser abatidos 250

essa cidade deveria ser de- nunca tive jeito para essas í do !lmar. Perdoem a êle, por- bovinos e 150 suinos por dia.

molida, porém, foi prorroga- coisas, Já no COlégio eu não
I
tanto, E por favor: não di- No momento abatem-se 100

do o seu fim. brilhava com as minhas

r,e-I
gam que não gostaram de bovinos e 50 suinos díàría-

A cidade é essencialmente dações. Talvêz, reconhecendo mim. Ele ficaria triste. mente.

comercial, não podendo qual- esta verdade, eu tenha saído. Iâra Pedrosa Foi construído um merca-

quer construção ser destina- do, que está funcionando

da somente à moradia. Na 'C U R 5 O P A R A N O' I V A S desde o início da cidade,
frente a loja, nos fundos a também todo de madeira.

residência do proprietário.
Acha-se aberta a matrícula ao CURSO PARA NOI- Nêle se .encontra de tudo e

Tôdas as construções são de VAS patrocinado pela Federação das Congregações Ma- com fartura.

madeira e só os açougues
ríanas de Florianópolis e que obedecerá às seguintes ca- BRASILIA

podem ser de tijolos. racterístícas- Distâncias entre as Capi-
La - O Curso será gratuito' e no mesmo poderão ins- tais dos Estados em linha re-

crever-se as noivas e senhoritas maiores de 18 anos; ta.
2,a - O programa a ser desenvolvido será o da Fa-I Rio Branco, 2.280 kms.;

culdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo; Porto Velho, 1.920 kms.; Ma-
3.a - As' aulas serão diárias, menos aos sábados, no naus, 1.940 kms.; Bôa Vista,

período compreendido entre 10 e 11 horas, na séde da Fe- 2.490 kms.; Macapá, 1.770

deração, no Largo Fagundes, n.o 8; kms.: Belém, 1.575 kms.; S.

4.a - As aulas terão--início no próximo dia 11 de maio Luiz, 1.495 kms.; Terezina,
e se prolongarão por todo o correr do referido mês; 1.290 kms.; Fortaleza, "1.660

5.a - As matrículas deverão ser feitas pelo telefone kms.; Natal, 1.750 kms.; João

301, no período compreendido entre 9 e 12 horas, pela ma- Pessôa, 1.685 kms.; Recife,
.hã e de 14 às 17 horas, na parte da tarde. 1.620 kms.; Maceió, 1.455

Florianópolis, 16 de abril de 1960. kms.; Aracaíú, 1.270 kms.;
P. Alvino Braun, Diretor da Federação. Salvador, 1.030 kms.; Vitória,
Dr. Biase Faraco, Presidente da Federação. 970 krns.; Belo Horizonte, 725

kms.; Rio de Janeiro, 940

kms.; Niterói, 940 kms.: S,

Paulo, 890 kms.; Curitiba,
1.110 kms.; Florianópolis,
1.240 kms.: _pôrto Alegre, 1.650

BONN - (LF.) - Segundo de que vissem tudo 'que fsse kms.; Goiania, 125 kms.;
interessante e útil para os Cuiabá, 925 kms ..

seus estudos. Muitos dos gru- A distância de Brasília a

pos manifestaram desêjo de Buenos Aires é de 2.801 kms.;
viístar Berlim Ocidental, no à Montevidéu, 2.580 kms ..

que .foram atendidos. (CONTINUA)

Existem cêrca de 600 casas

comerciais, 10 agências de

Bancos, 23 hotéis, 8 agências
de Cias. de Aviação (VASP,
PANAIR DO BRASIL' LOY-

,

DE AEREO, REAL-AERO-

VIAS, SADIA, NAB, CRUZEI
RO DO SUL e VARIG). AI-

guns aviões da Vasp são à
turbo-hélice e da Varig sãe
à jato (Caravelle).
Além disso, existe elevadr

número de farmácias que
. também comerciam com

areia, pedra britada e tijo-

ESTUDANT:ES ESTRANGEIROS QUE
VISITAM A ALEMANHA

los, 10 consultórios médicos
vários gabinetes dentários,
igrejas católicas, protestante,
5 escolas para 1.000 alunos

prímáríos e 250 secundários,

-_
............

MIRCIRá

R ISUA
PRÓXIMI .

VIIGEM AO o
DIÀRIAMENTE * ÀS 13: 45 "

o
o

Com escala em São Paulo x
w
U
u
:>
UI• Exceto aos Domingos

Em Fiorianópolis: Rua Felipe Schrnint, 34

PLEBISCITO EM TÔDA ALE
MANHA ASSISTÊNCIA
AOS COLEGAS DOS JO

VENS

TOMAM POSitÃO OS SINDICATOS ALEMÃES
�

'para achar meios pelos quais, rá, no mês de maio vindouro,
os trabalhadores berlinenses uma campanha financeira

possam' expressar a sua opí- i com o fito de obter fundos
mao. destinados a formação pro
ASSIST,ÊNCIA . FINANCEIRA fissional dos trabalhadores

de-

Berlim - (I.F,) - O Bur
gomestre de Berlim Ociden
tal, Wmy Brandt, anunciou

URBANISTA BRITÂNICO NO BRASIL ��emS:io�:�t�e:�aoçõ::r:� :��
de

talmente dedicada's a manu- I
Max Lock, urbanista brítã- to do porto de Aqaba e

A ít I do naí tenção da liberdade desta ca-
man, capi a o pais. pítal,
Em 1952, sob os auspícios' Nessa ocasião considerar- Wilson Muller e Ivone Silva Muller participam aos

do Conselho Britânico, via- se-á a questão de um plebis- parentes e amigos, o nascimento de um robusto garotinho

jO� _!leIa India, Paquistão e -cíto, para decidir do "status" II que
na pia batismal receberá o nome de JOSÊ JOÃO MUL

Ceilão, fazendo conferências da cidade. LER NETO, ocorrido dia 25/4, na Casa de Saúde e Mater-
e servindo informalmente co- Os sindicatos alemães �

I
nidade São S�bastião.

ministração Municipal, a fim mo consultor, na sua espe- que defendem a realizacão
--......----------------------

d� ,

formular a config�ração cialidade. Anteriormente, já de um plebiscito abrangendobásica para o desenvolvímen- foi consultor de assuntos de a AI h L'
d ít das r .

eman a rvre, a Zona deto ordenado
. e, mui as as arquitetura e urbanismo do Ocupação Soviética e a cí-

c�dadeds bras�lelras, e� .re- Distrito de Bedford, Ingla- dade de Berlim _ colabora-
gime e crescimento rápido. terra. -

rao com o senado da capitalEspecíficamente, foi-lhe so-

licitado que "assessore e au
xilie o desenvolvímentç e

melhoria de técnicas de ur-

banismo, no campo da reno

vação e re-desenvolvimento
urbanos, em nível municipal,
'uide da preparação de fun�
cíonários locais para a for

mulação de ·programas de ur
banismo e enfim, que estabe

leça planos em coordenação
com projetos gerais de de

se�volvimento econômico".

Esse é o segundo encargo
que a Assistência Técnica da
ONU confia ao Sr. Lock, que
chefia sua própria firma de

arquitetura e urbanismo, em

Londres. Em 1944-45, seryiu
como urbanista das Nações
Unidas na Jordânia, onde

..

trabalhou no desenvolvímen-

Existe certa padaria com o informa o Serviço de Inter

nome de "A Panificadora". cãrnbío Acadêmico, 750 estu

Ela fabrica pães .e os vende, jantes estrangeiros _ visita

m�s vende também madeiras ram a Alemanha nessas três

para construções. Em muitas semanas que precederam a

ocasiões firmas construtoras Páscoa, Dêsses, 36% prece

compram madeira na "A Pa- !iam de países asiástícos e

nificadora" uma das várias [0% de aficanos; os que pro

padarias da Cidade dos Ban- .edíam de países ocidentais

deirantes. vínham, princípalmente, da

A Cidade Livre possue 3 'rança, Espanha, Suécia,
imensas ruas paralelas, de Jrã Bretanha, Bélgica e Por

aproximadamente 2 kms. de �ugal. Duas delegações de

comprimento cada uma e -studantes chilenos e duas

cêrca de 30 metros' de largu- 1e estudantes ontre-ameri-

nico, está no Brasil, por um

período de. dois mêses, envia
do pela Assistência Técnica
das Nações Unidas. Vem tra
balhar em cooperação com o

Instituto Brasileiro de Ad-

KARLSRUHE, (I.F.) - A reconstruída em várias par
ópera "O Ganso do Cairo" teso
(L'Oca del Cairo) de Mozart,
cuja apresentação inédita A música aproxima-se da L
ocorreu há vinte anos, foi apresentada em "As Bôdas
agora levada a cena, nova- de Fígaro", sobretudo nas
mente, Kalsruhe. cenas de ciúme e reconcilia-
Mozàrt começou a compo- ção da criada de q t

. _
. uar o,

siçao dessa obra em 1783, Auretta, com o porteiro Chi-
não a. terminand� porém. chibio; também nà ce�a do
Trata-se de uma opera em 1 grande "buffo-finale"

.

to.r cuí
. - , com o

_11m so a o, cuja composiçao viúvo enamorado Don P'
.

f
. , lppO,

Instrumental 01 novamente existe acentuada semelh _

.

T
an

talhada por Vírgt 10 Morta- ça. Na atual apresentação,
ri - professôr de composição Frithjof Haas foi o diretor e
na Escola Superior de Músi- Waldemar Leitgeb, o cena
ca, em Roma - tendo sido rista. Mortari, presenciou o

espetáculo no Teatro Nacio
nal de Bade, nesta cidade e

pôde convencer-se do suces

so alcançado.

ra.

A cidade é um verdadeiro

"far-west"í onde as pessôas
and� de botas, calças de

brim coringa. Ninguém anda

armado.

'anos também estiveram em

isita.

Em sua maioria eram alu
lOS de disciplinas técnicas e

íe economia e suas visitas
'oram orientadas no sentido

Servico .de A'limenlacão da Previdên-.. .
,

tia Social- SAPS
Edital de Concorrência

ÓPERA DE MOZART, POUCO CONHE
CIDA, FAZ SUCESSO

A Delegacia Regional do SAPS comunica aos interes
sados que fará realizar concorrência pública para venda
de caixas e sacos vazios, esclarecendo que as propostas de
verão ser encaminhadas em envelope fechados à Delegacia
Regional do SAPS, rua Francisco Tolentino n.? 10, até às
12 horas do dia 30 do corrente.

Comunica, outrossim, que as propostas serão abertas
no dia 2 de maio, às 9 horas, na presença dos interessados,
os quais poderão obter maiores informações no enderêço
acima citado.

Florianópolis, 26 de abril de 1960.

Jorge Manoel da Silveira

Encarregado do Armazém Distribuidor
Rinaldo Celso Feldmann

Delegado Regional

Do programa constavam
também duas óperas curtas,
do compositor francês Da

riuns Milhaud, "O rapto de
Europa" e "Ariadne Abando

nado".

COlifIWONA·s( OUAIQUI� npo
Df CHAVI

Rua: Francisco TOlenlino, n.' 10

CARLOS HOE,PCKE S. A. - Comércio e

Ruo Conselheiro Mafra, 30 - Floncnópolis - Santo ,r,"�"""""'"b _<;f _;>�
,;" .

, ,

� "' , :_

• �t'.
•

'

A Federação Bíndícal .<;la I
que vivem nos; países em

Alemanha Ocidental enceta- senvolvimento.

PARTICIPACÃO
•

SERVICO DE RAIOS X
. ..

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
Radiologistas: .

DRS. J. A. NÓBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vef'icula Bilíat; -- Rins

Torax - Ossos .....: Intestino,. etc.
Histerosalpingngrafía Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPÕE 'DE APARELHAGEM MODli:RNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERÊÇO: Rua Irmã Benwarda s/n. ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo) .

DIA 30 - SÁBADO
Soirée em homenagem ao Exmo..Sr. Governa
dor do' Estado pela passagem do seu aniversá
rio. natalício.

'

Provável atração artística do Rio de Janeiro.
OBS. Solicitamos, mais uma vez aos srs. associados, a fi

neza de ao ingressarem no Clube, exibirem sua iden

tificação social.

BRASILlA NO EXTERIOR
LONDRES (BNS) - Entre os vários

comentários aparecidos na Imprensa britâ
nica sôbre a transferência da Capital Fede
ral do 'Brasil do Rio de Janeiro para Brasília,
destaca-se o do jornal "News Chronicle"

que a certa altura afirmou que "a vigorosa
civilização inter-racial do Brasil produziu
uma esplêndida capital que transpira no fu-

. tnrn"
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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õaAs� !iiiiitêãiiürPrõiíssíõitãi� D��I��������:��:r;:!�!�sA_:)
Rua Conselheiro DJ.llfra, 160 ;;:. ,'" Y"'

'" - ""'" � __ �._._."1I� •

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 IDR. HENRIQUE PRISCO • Angustia - Complexos - Ataques -.Manias�...! .=
Eoderêço Te)elráfico ESTADO . : Problemático Afetiva e sexual •

PARAISO DR. NEWTON D'AVILA • Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia .-:.. •

•: Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterajra e .:ME'DICO CIRURGIA GERAL ...

: Psicoterapia. :
• Direção dos Psíquíátras - •

: DR. PERCY JOÃO DE BORBA •

�
.

• DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA •

: DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE I
• CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

II End�reço: Avenida Mauro .Ramo�, 286
• (Praça Etelv.ina Luz)
1 _ _ ·• e"I

6 . Flprianópolis, Quinta-feira, 28 de Abril de 1960

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

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G ER E-N T E

Domingos FernaIlides de Aquino

REDA'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machao.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.
Manoelito de Ornellas ...,- Dr. Mmon Leite da Gosta -

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

Lanzc - Dr. Acyr PiJ)to da Luz - Acy Cabral Teive -

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - Ilmar Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

POBLICIOAD.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Vlrgllio Dias
- Ivo Frutuoso.

aaPR.S.NTANT.

ll>epreaentaç6ee A. S. t.a Ltd..
HIO:- Rua Senatlor oa.,.. i. - I.. .....,

TeL Ili.1-'
(j\. PaUli. Rua Vitória li? - e.ai II -

Tel. 54-89'"

�rv1ço Tele&rático da UNITJ:V PRJ:S8 t U - P )

AGENTES J: COImESPOllD&NT-sE
li. T6dol 011 ..uniclplo. r'- �ANTA CATARINA

ANUNC_.J8
•••Ua.t" ceatrato, ele'acordo ee•• tabela e. vi••,

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00

A direção não se respousabílíea pelos
conceitos emitidos �(lS artízos assinado...

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

'lAJE ME·LBOI

PARA ITAlAÍ JOINVILLE CURITIBA

ÔNIBUS ULTIMO TIPO

SUPER P-ULLMAN
NOVO HORARIO PARA CURITIBA

DIRETOS AS 12,30 - AS 2a - 4R E. 6a
POLTRONAS RECLINAVF.I� - JANELAS PANORAMICAB
VIAGENS D I R E TAS

PARTIDA
CHEGADA

FLORIANO,llOLIS
CURITIBA

RAPIDG SUL· BRASILEIBtl LTDA.
VIAGENS t-'()M ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 EORAS

AGENCIA FLORIANOPOLIS - RUA DEODORO
ESQUINA TENENTE' ,Sn.VEIRA - TEL.: 21'72
Agora com a nova agência na Rodoviária, na
Av. Hercilio Luz.
Com a partida de seus carros de lá.

Curso de EspecIalIzação no 1!00pl
tal dos Servldorel do Elltado.

.(SerVlço do Prof. MarIano de A.n�

drade). Consultai: pe1a manhã no

HospItal de'Carldade. 'A tarde d..

-DR. GUARACY A.16.30 horas em diante no conaul-

tórIo. à .Rua Nune. Machado. 17,

esquIna da Tlradente. - 'l'.let. SANTOS2766. Re�dêncla - Rua :Mar.-
chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.
3120.

.' I
•

.

Operaçô�� -' DOénça. ae Senllo_
ral _:_ Clínica de Ad*lto.

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULJo1.10 -

- TUBERCULOSliI -

ConBult(lrlo - Rua FeUpe
Schmldt. 8to1 - ·rel. 1801.

HorárIo: das 14 àJ 16 llorU.

Relldêncl. -- FeUpe SCbmld'.
n.o 127.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMA'J:OLOGIA
ORTOPEDIA

Consultório: João PIntO, 14 -

Consulta: dai Ui à' 1'; hora•• dlá
rtamente, MenoA aOI sábado.. Re
sIdêncIa: Bocal\lva, 136. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

Dlplomaao pela Faculdade NaClo.
nal de MedIcina da Unlv�.ldade

do BralU

Ex-Interno por concurao da .atlr.
nldade_EBcola.. (ServIço do prof.
OctávIo Rodrlgue. LIma). IIx
Interno do ServIço de CIrurgIa do

I{ospltal I.A.P E.T.C. dO RIo de

janeIro. MédlC� do HOlpltal de

CarIdade e da Maternldaa. Dr.
Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo mé�oao
psíco,protllatlco

Consultório: Rua João pinto n, 10.
das 16.00 àl lb.OO hora.. Atende
com horas marcadal. Telefon.
3036 - ReBldêncla: Rua General
Blttencourt n. 101.

\ DR. LAURO DAURA
CLINICA G••AL

Especlal1sta em molé.tla. d. 8.. 1nhoras e vlaa urlnárl... Cura ra.

dlcal dai lnle.cçõe. agud.. • crô-
nrcaa, do aparêlbo genlto_urlnárlo
em ambos D' &eXOI. Doença. do

aparêlho DIgeBtlvo e do .Iatema

nervoso. Borsrlo: 101,!, ã. 12 •

2'h às 6 boras - Conlultórlo:
Rua Tlradentel. 12 - 1.0 andar
- Fone 8246. Relldêncla: Rua
Lacerda CoutInho. 11 (Chácara do

Espanha - Fon. 1141.

08 .. HUBI GOMES

MENDONÇA
MI:DICO

Pré-Natal -. Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica" G'!ral
Rc'sidêocia:

Rua Gal. Bittencot:,r' n. 121.
,l'elefone: 2651.
Consultório:

Rua FeHpe Schmidt a. 37.
":;sq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

[Ias 16;00 às 18,00, diaria
mente exceto aos sábados

DEPARTAMENTO" DE SAÚDE PÚBLI.CA
P L A N T Õ E S DE F A R M Á C I A.

9 - Sá;bado (tarde)
10 - Domingo
15 - Sexta-feira (dia santo)
16 -- Sábado (tarde)
17 .- Domingo
21 -- Quinta feira (feria00)
23 - Sábado (tarde)
24 - Domingo

Mas .DE. ABRIL
Farmácia Noturna
Farmácia Noturna
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna
Farmácia Moderna
Farmácia Sto. Antônio
Far'mácia Catarinerase
Farmácia Catarinense

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

o se:viço noturno será efetua do pelas farmácias sto. Anto nio, Noturna e Vitória.

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

ESTREITO
10 - Domingo Farmácia Indianc

-

15.-- Sexta-feira (dia santo)Farmácia Catarinense
17 - Domingo Farmácia do Canto
21 - Quinta feira (feriado) Farmácia Indiana
,24 - Demingo Farmácia Catarinense

�1,;

o serviço noturno será efetu ado pelas famáeiàs do, Oanto, Indiana e Catl1rinense.
A presente tabela não pod'erã ser alterada �emprévja aútó rização d�llte Departamentli/;,

----------,.�--..",,,. ,-'- -

Rua 24 de Maio
Rua pedrf) Demoro
Rua Pedro Demoro
Rua 24 d� Maio
Rua Pedro :pemoro

Doenças de Se!lb.oral _ procto
logla - EletrIcidade MédIca

ConsultórIO: Rua VIctor Mel-
rellea n.o 28 -- Telefone 3307

ConsultaB: Da. J.r. boraa em dIante.
ResIdênCIa: Fonll. 8.423. Rua Blu,
menau, n. 71-

VOE PELA

ORA. EBE' B. BARROS
CLINICA DE CRIANÇAS

Cooawt.ól1. e a......ide
.4' HereWo Lu lilA a,c. •

CODlVJta.

Secunda • '....r.u.

... 15 •• 17 bora.

Til. _ III.FLORlANOPOLll

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER,
CUNlCA DE SENHORAS E CRIANÇASEspecialista em mGléstial!l de anua e recto
Tratamento de hemorroida8, fi8tula•. etc.

.

Ciruraia anaJ .

CONSULTÓRIO: - Pua CeI. Pedro Demoro 1553
Estreito.

'

DENTADURAS INfERIORES
M�TO?O PRÓPRIO

FIXAÇãO GARANTIDA

DR. MOORRIS lCHWEIOSON
CIRURGIAo DENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA

RAIOS X - PONTES - PIVÔS
TRATAMENTOS DE CANAL

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

RAUL PEREIRA CALDAS

ADVOGADO

"Questões Trabalhislas"
Escritório: Rua João Pinto n. 1. lObO

t elerone n. 2.4ft7 - Cma P08UJ n. U

E:10R.ARIO: Das la la 17 horu.

xxx

ESCRITO'RIO' DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. 71URCIO COLLAÇO
Rua .J;erônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 e 10

"Ed�. João Alfredo" - Telefone 3658

Para
Lavagem de roupas, na máquina e no tanque,

Lavagem e limpeza de louças e

apetrechos de cozinha,
E todos os demais mistéres domésticos,

prefira o

"Sabão de Joinville"

EM PÓ
LAVA MELHOR
,

É MAIS, ECONÔM·ICO
I ',' '.

LIMPA' COM MAIS FACILIDADE ..

'

•
-',
_.

'r'
.

'... -_ '1

"

,li.,,-',�,.=l;"'" '�

\ ,f

Escritório de Advocacia
Rua. Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - F'lorianópoUs
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas civeis, comercrais, crimi

nais e fiscais - Administração de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalização - Inventártos - Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
•

. Médico Pediatra
FLORIANÓPOLIS

O DR. ALVARO DE CARVALHO comunica aos clientes
o seu novo horário de consultas pela manhã, . diariamente,
das 10,30 às 12 horas.

A tarde das 15 hs. em diante exeto aos sábados.

Rua Felipe Schmidt, 39-A - Te!. 2998.

/ ,

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALASEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC

ARTIGOS DE SANTA CATARINA
.

I

TECIDOS RENAUX
'S%SSS,,%%%,%�%'!;� xs:m""".' sssssS'C

II' N�u;A��a!.:u����1
t

que, semanalmente,' recebe as

últimas novidades.

POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO E'M CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares" Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820

MA SOBERANA" PRAÇ� 11 DE NOVEMBRO - .SQUINA

aUA FELIPE SCHMIDT

t'ILlAL "A SABKRANA" DISTRITO DO J:IilTI!EITO - CANTO

Persianas

• ARQUITETONICO
• TOPOQRAFICO
• DE ,PROPAGANDA
• PERSPECTIVAS
• TIMBRES. ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ES'rA:JO" o MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA '1
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Florianópolis, Quinta-feira, 28 de Abril de 1960
_________________________________________________________________________�--� __� .. 4 � r.. ____

�oU�ário com· o Presi�eDte �o IB� o Prefeitu �e Biri�ní
(Cont. da últ. pág.r município e é claro não po- comercialização do nosso

I
maioria de produtores d€ ca-

Em vista ao Presidente do dia também deixar de man- precioso produto. E' preciso fé que se encontraril agrupa
IBC sr. Renato da Costa Li- ter com o Presidente do IBC que se ressalte sempre (e dos na Associação Rural e

ma esteve no Rio o Prefeito seus diretores e funiconários nêsse sentido falo em nome I em Cooperativa sendo que a

de Blrigui Sr. Renato Cordel- os contatos que mantive. De- dos cafeicultores de Bíríguí) comarca tôda conta com

1'0.0 chefe do executivo mu- vo declarar aliás que volto a tenacidade e o empenho mais de 3�000 propriedades
riicipal daquele importante para a minha cidade satís- do Sr. Rnato da 'Costa Lima e agrícolas. E' como vêem, um
centro produtor de café da feito com os resultados obtí- de seu companheiro de díre- grande centro produtor e,
zona Noroeste do Estado de dos úma vêz que recebi do toria Adolfo Becker em di- como tal necessitado do am

São Paulo manteve também Presidente Costa Lima todos namízar as 'nossas exporta- paro dos' poderes públicos.
contato com o Sr. Lineu Car- os esclarecimentos de que ções facilitando-as e tornan- TRATORES PARA l-S CA-

los de Souza Dias, diretor da necessitava para transmitir do através de um ritmo cres- ,
FEICULTORES

autarquia cafeeira e José aos cafeicultores da minha cente o seu escoamento mais Do contato que mantive

Busquet de Berredo chefe do região. Apresentei ao ilustre rápido. A política de con- com o Presidente Renato

Departamento de Assistência dirigente da autarquia ca- quista de novos mercados, Costa Lima - continua o

à Cafeicultura. Logo depois feeira os protestos da minha sem dúvida alguma, veio tor- Preefito de Biriguí - e com

de ter estado com o sr. Re- inteira solidariedade pela nar possível um maior volu- o diretor Lineu de Souza
.

nato da Costa Lima, disse o magnífica orientação que me na exportação. Biriguí - Dias pude me certificar dliL
Prefeito de Biriguí à repor- vem imprimindo ao Instituto continuou o Sr. Renato Cor- maneira pela qual vai a au

tagem:
' Brasileiro do Café não só no deiro - como centro produ- tarquía financiar os cafei

- Vim ao Rio tratar com sentido puramente admínís- tor de café por excelência cultores inscritos no Depar
as autoridades da República tratívo como �ambém e prín- tem sentido os efeitos benéfi- tamento de Assistência à
de assuntos ligados ao meu cipalmente no terreno da cos da nova orientação na Cafeicultura para a obten-

política cafeeira e o Seu Pre- ção dos tratores recentemen
feito expressando o pensa- te Importados para os produ
menta dêsses produtores, não tores recentemente Importa
podia manter-se indiferente dos em troca do' café. Essa

medida que reputa de gran
de significação para os pro
dutores vem de encontro à

orientação traçada pelo Pre

sidente do IBC de dotar a la-

à êsses novos rumos impri
midos à cafeicultura pela al
ta direção do IBC.
1.100 PEQUENAS PROPRIE

DADES AGRÍCOLAS
Biriguí - prosseguIU o sr. - voura cafeeira de aparelha

Renato Cordeiro - conta ho- gem técnica necessária a

je com mais de 1.100 peque- uma melhor produção, exí

nas propriedades rurais e na gência tão reclamada pelos

.L O T ·E SVIDA NOTURNA quase nula, Florianópolis, nesta

época do ano, converge tôda ela, para os cinemas.

Infelizmente, nêste particular, nossa Capital vem

sofrendo muitíssimo. O Cine "São José", no início um

ótimo cinema, decaiu de maneira assustadora. No Cine

Ritz, numa das sessões da semana p.p., até fumar du

rante a filmagem fizeram. Ninguém tomando conta,
num descaso total.

A emprêsa que explora o rendoso campo de cinema,
deveria ter mais consideração e tomar providências.
Procurár, igualmente, exibir bons filmes, ao menos aos

domingos, eliminando, um :'poquito" os "abacaxis", Cha-

tear o espectador, mas de leve, para que não dê muito na

vista.

Aqui fica a· reclamação, não só nossa, mas da popu-

lação.

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo' prazo sem juros, sitos á rua Lauro Línhares, pró
xímo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendase Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305

Fone 2391.
...

�================�
,

ClUBE RECREATIVO

6 DE ,J A N E I R O
ESTREITO

*'

A SINGER, foi a Vitrine
da Semana.

*'

O DR. OSCAR Machado
da costa, .engenheiro res

ponsável pela pavimenta
ção da ponte' "Hemilio

Luz",' -eneontra-se nesta

cidade .a fim de dar início

nas obras ...
*'

'SOB A direção da Srta.

Olga Lima, o confortável
Restaurante do Lira T. C.

está habilitado a fornecer

dlàríamente almôço e jan
tar a qualquer hora e acei

ta encomendas para casa

mentos, aniversários, etc ..

*'

NO CINEMA, cada um

deverá manter-se quiéto
para permitir <'lue outros

possam apreciar o espetá
culo. Constitue um péssi
mo hábito, conversar du

rante o filme, ou explicar
esta ou aquela cena.

*'

L. D., ESTREOU uma

gravata após oito anos"

quando lhe foi presenteada.
Êle disse, que é "BOSSA I

NOVA".

PROGRAMA Míl:S DE ABRIL ,Jrc
,

:PIA 30�-:;. '�ta. dQ_Coelho",Soi.Jlée_p,at� -I '

. cinada pelos Contadorandos de I
1960, da Escola do Comércio

IISena Pereira. !
,I
II
, �

I:

I'
I

*'

o SR. ANTONI0 Apósto
lo, salvou a situação do

Conselho. .. do Lira T. C ..

*'

A CANHONEIRA "Para-

guai", da Marinha Para

guaia, foi remodelada no

Arsenal de Marinha do Rio

de Janeiro.

NOTA Será necessária apresentação
da carteira social e o talão

do mês.

*'

O SALÃO DO Lira T. C.,
roí cedido para as Sorop
tímístas, que no dia 14 de

maio, será apresentado um

Desfile de Saias e Blusas,
da Jane Modas. Nesta noi

te, haverá um jantar dan

çante, custando Cr$ 2'50,00,
por pessôa.

I
I
II,
ii
ii
II
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*'

Construiram uma "Bra-

silinha" perto da ponte
"Hercílio Luz" ...

*'

ESTÃO organizando ou-

tro desfile de SAIAS E

BLUSAS.

.• 01J. 'w:."1 ;::,:}. \lsii. _L�'�L�iIIL"""" 'ta -. 'ta. .. w.. ua ".

• Em uma coluna política de "O Estado de São Pau- •
• lo", assim se manifesta o Sr. Magalhães Pinto: •

"
... não poderia continuar, no exercício da •• direcão da UDN e nem prosseguir na campa- •

• nha
-

a governador de Minas, sendo a cada dia •
I. O,·/ve,·,.n Lenz,· atacado pelo Sr..Carlos

Lacerda. O própr�o,
� U . ra. partido não poderia. deixar aceitar um presi-

•, dente que se deixasse .desmoralizar pelos cor-

• A ('R1S,E NA-O TEM FIM religionários e nem sentiria tranquilida.de'
para se lançar a uma campanha, sendo l\gre- •• Não fomos nenhum adivinho. quando prognostica- dido na retaguarda por setores udenistas ...

• mos a renúncia dO' Sr. Leandro Maciel. Os ataques Se não fôsse encontrada uma fórmula de •
• contra a nossa suposição, não faltaram. composição imediata, estava decidiJdlo a re- ".

A prudência, indicou que não estrilassemos, que nunciar à candidatura à governança de Mi- •
• espcrassemos a vez.

. nas e à presidência da UDN, para ficar -de •
• O dep�tado Carlos Lacerda, natur.almente, foi o mãos livres para defender a sua honra ... "

III CO?rdenador m?r da continuada cris� udenista. Seus Trocada em miúdos, como vemos, a crise na UDN •
li' metodos I�:errot!stas, adptaram-se mUlto bem ao am- não está afeta somente à questão da vice-presLd1ência.•
• biente insólito dos altos esc2.lões .do partido brigadei- Existem casos pessoais no meio. E, como diz o ditado.
• rista. Havia 'campo fértil para as suas investidas. "roupa suja se lava em casa" ...

Presirlente ria UD��, o Sr. Magalhães Pinto, sempre * * * •
• colocou o problema sucessório, em plano elevado, den- Nas conversações entre os diversos grupos da UDN, •
• tro daquelas suas características . de homem probo, para o preenchimento da vaga na chapaJ, dai vice-pre-

•
•

cuidadoso, não muito influenciável pelo aventureiris- sidência, OI GRUPO ,RENOVADOR, recusou de iníciG a

mo político. Lacel1da, vendo a reaçãoi positiva do pre- hipótese do parÚdo não ter candidato próprio, co�si- •
• sidente udeni.sta,· continua tentando 'cortar-lhe o ca- derando simplesmente degradante a escolha entre os,
• minho. Os ataques rlo diretor da "Tribuna da. Impren- senhores João Goulart e Fernando Ferrari. O deputa-
sa", nem são mais violentos, são contundentes à mo- do Seixas Dória, admitiu que �e ficasse colocado nêste •

• ral, à dignidade pública do Sr. Magalhães Pinto. dilema, votaria no sr. João Goulart, que em seu pen- •
• A renúncia do Sr. Leandro, aind,a não é o fim da sarnento "pelo menos é mais autêntico".
crise paraJ o .deputado Lacerda. Seus desejos ambicio- * * * •

_ sos· vão além; A derrocada total do baluarte Maga-' ... e o "Côrvo" ainda não saciado, senta-Se sôbre •
• lhães Pinto é a sua finalidade.

.

os restos mortais da candidatura Leand,ro Maciel! l1li
1a_ ......� ..� ..__�� .���_�__�_�__ �

VIENTIANE, Laos, 25 (U. Isto foi na província merí
P.) - Os candidatos con- díonal de Champassak on

servadores obtiveram uma de, segundo sé sabe a orga
boa vantagem sôbre os pró- nizacão secreta do Pathet
comunistas, hoje, nos prí- Lao exerce grande ínfluên
meiros escrutínios das eleí- cia.
ções que chegaram . a esta O Partido da Paz apre
capital, provenientes de sentou uma denúncia con

quatro das dez Rrovincias tra o govêrno de Laos pe
de Laos. 03 resultados to- rante a Organízaçâo das
ram tão convincentemente Nações Unidas (ONU), afir
a favor dos conservadores mando que o regime estava

que é possível que os pró- interferindo e defraudan
comunistas tenham boíco- do as eleições. Na provín
tado as eleições em alguns cia montanhosa de Sam

distritos. O pleito 'tem por neua, onde a rebelião do
finalidade indicar os ocu- Pathet Lao demonstrou o

pantes dos 59 assentos da maior apoio, o candidato
Assembléia Nacional que Som Vhominachan, do Neo

deverá eleger um novo go- Lao, obteve apenas 13 vo

vêrno. tos contra 6.380 dos conser-
O Partido da Paz, da es- vadores, Faltam ainda che

querda, aprsentou seis can- gar os resultados de seis
didatos e todos êles perde- províncias.
ram: dos nove candidatos Contudo, em cinco destas
do Neo Lao Kakt, afiliado só havia candidatos conser

do Pathet Lao, somente um vadores para serem eleitos.

estava ganhando; dos qua- "Os resultados indicam que
tro distritos onde o Neo Lao houve uma grande modifi
realizou campanha ainda cacão de atitude dos elei

não se conhecem os resul- tores, desde o ano passado.
tados, tendo o outro can- O povo está cem por cento
didato restante perdido pa- conosco", manifestou o ge
ra Impeng Snryadhai que neral Phumi Nosavan, mi

conta com o apoio do Exér- nistro da Defesa e chefe

cito, por 18.189 contra 4. do CDNI.

ttNSIN_Q r!:E.�bi�i���f:�:�:tT:g;�·1
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BANCAS DE IORNAIS
E REVISTAS

Srta.
\ G R O N O M 1 _C A:-

Casa 'Residencial 2 pavimentos
Recém construida

mercados consumidores. Vou
levando para os cafeiculto
res da minha cidade essa bôa
notícia que tenho certesa, se
rá recebida com alegria pe
los lavradores.
Finalizando suas declara

ções, disse o Prefeito Rena
to Cordeiro:
- O meu amigo Luiz Al

meida Prado, Presidente da

Associação Rural de Biriguí,
Vice-Presidente da' Faresp,
Prefeito de Biriguí - e com

Cafeicultores e Membro da
Junta Administrativa do IBC,
como representante da la-
voura agora que a Junta se

reúne para estudar e elabo
rar o regulamento de ernbar-

ques para a safra dêste ano,
terá oportunidade de novos

contatos com as autoridades

responsáveis e de levar para
os nossos produtores novas e

bôas notícias.

l A O S
(onservadOf'es ganham. eleições

I Um ��a��:.�E,m pa-
vimento térreo, sHo- à rUA
Martinho Callado, 5 (Chá
cara do Espanha), Nesta

Capital.
Informações com a

TEREZINHA, na Relojoaria
Royal, à rua Trajano.

� E N T R 0:-

Bréve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga

Lívíng, sala de almoço, 3 dormitórios, banheiro

social, cozinha, quarto empregada, banheiro

empregada, área de serviço e/tanque, play ground
e garagem
Avenida Rio Branco.

----------�.X------------
.':> ,

Apartameto Térreo
Avenida Hercílío Luz

------------X.------------

Rua Graciliano Ramos

--------.X

Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida

.

Rua Graciliano Ramos

X---------

Terreno cf 360 m2.

Rua Almirante Carneiro'
-------x--------

Casa resídêncíal cf 3 salas de aluguel - Terre-

no c/ 632 m2 (fundes p/ mar)
Rua Frei Caneca

----------.x-----------
5 casas de aluguel rendendo, cr$ 10,000.00 men-

sais 50% à vista, saldo em prestações mensais

de cr$ 10.000,00 (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)

__-------X------------
Terreno -- 408 m2

50% à vista. Saldo em prestações mensais de

cr$ 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

-----------X----------
Área construída de 350 m2, própria para Depó-
sito ou fábrica. I ! 11 � I
RUA ALM. CARLOS DA SILVA CARNEIRO

---------X------------

Aluga-se uma casa na

Rua Max Schramm 155, Es
treito.
Tratar na Rua Júlio Mou

-ra, 19.

sentir, frequentemente, entre
as díversas classes sociais.'

10 - Dessa forma, tem
êste Conselho. fiel à orienta
ção superior, preservado a

harmonia e independência
dos porlêres, privado e ofi

cial, dos desportos, do âm
bito da boa-fé que é presu
mida, exercido as sufl's fun

ções como um verdadeiro
poder moderador que visa ao

.

equilíbrio e à elevação cada

I vez maior do desporto na
. cíonaã.

11 -- Cumpre salientar, to
davia, que o princípio insti
tucional do indulto já cons
titui uma tradição generosa
(lo Direito brasileiro, ema

nado da própria Constituição
e de espontânea concessão
pelo Sr. Presidente da Repú
blica, ,consubstanciado na

legislação penal do Brasil.
como se infere dos Artigos
108 e 103, ,'!os Códigos Penais,
de aplicação .. civil e militar,
da União.

12 -- Nessas condições e

em face de nobres e eloquen
tes razões, submete-se à sá
bia consideração �dêste colen
do Plenário a apHcação do
Art. 161, do Código Brasilei
ro de Futebol, extensivo a

tôdas as modalida,d�es des
portivas, beneficiando-se atle
tas, diri:gentes, associações,
entida.des etc., tudo de acôr
do com o que se contém no

aludido dispositivo. I
Cumpra-se e publique-se.
Brasília, sala de sessões do
Conselho Nacional de Des
portos, em 23 de abril de
1960.

E S T R E I T 0:-
Terrenos (Próximos futuro Hospíta!

Protestante)
Rua Aracy Vaz Callado

--�--------X�----------
Casa Residencial (Próximo à Praia)
Rua José Elias

------------x------------
c O QUE I R O S:-

Terreno c/ 330 m2.
Próximo ao futuro Hotel

------------X.------------
BOM ABRIGO

Terreno c/12 x 30,· cercado c/alicerces
Pequena entrada, 'saldo 3.000,00 mensais
Rua Copacabnna 000 metros da praia)

------------x------------
r i\ NAS V I E 'I R A S:-

Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 m2.
Cachoeira'

------------x------------

ALUGA-SE
Construção própria para depósito, com área de

350 m'2.
RUA ALM. CARLOS DA SILVA CARNEIRO

------�----x------------

Procuramos Casas e Apartamentos para alugar..
,Dispomos de clientes interessados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



emL tt J P t 'A I' • ( Livraria do GLOBO
O e ango em or o egre. ongresso ���i:� ,�i�:E���:.F�

'P' lenerlo do PIB (iau,ho JOÃO Gog�A:lBNA �EDE �l�\�OE�e�:O:�::aORl��i�::
e tambem, redator da Re-

,

'

O vice-presidente da Re- vista do Globo.
( pública, sr. João Goulart, Ontem às 17,30 horas no

sistas do Partido Traba- contro com os dirigentes do companheiro de chapa do Lux Hotel" juntamente com
lhista Brasílgíro, na sede Comitê Nacionalista e com marechal Lott, estará por o gerente da futura filial
partidária; das 12 às 14 ho- os líderes sindicais; das 16 seu turno à disposição dos da Editora Glogo, Sr. Tel-
ras - Almôço íntimo na às 17 horas Sabatina seus correligionários na se- mo Soares, o "public rela-
residência do deputado com os universitários no de do Diretório Regional do tions" Rui Diniz Neto, foi
Naio Lopes de Almeida; das salão nobre da Pontifícia PTB, a rua Riachuelo, du- oferecido um coquetel à
14,30 às 15,30 horas - En- Universidade Católica. rante o dia de hoje. imprensa falada e escrita

PôRTO ALEGRE, 27 (V.
A.) - A fim de participa
rem da sessão de encer
ramento do I Congresso
Plenário do PTB g�úcho,
solenemente iniciado na
tarde de anteontem, chega
ram a esta capital, na tar-:
de de ontem, os candidatos
da coligação PSD-PTB,
marechal, Teixeira Lott e

sr. João Goulart, que, após
a recepção que lhes foi
prestada no aeroporto Sal
gado Filho, às 18 horas, es
tiveram presentes a varios
outros atos programados
pelas .correntes políticas
que os apoiam na campa
nha sucessória nacional.

PROGRAMA

Após 0- desembarque, às
18 horas, os candidatos
partiram do aeroporto em

direção ao centro da cida
de, até o Palácio Piratini,
cumprindo logo depois da
visita ao Governador do
Estado, o seguinte progra
ma: das 19 às 21 horas -

Jantar íntimo na residên
cia do sr. Adroaldo Mesqui
ta da Costa; 21 horas -

Comparecimento à sessão
de encerramento do I Con
gresso Plenário do Partido
Trabalhista Brasileiro no

cine Marabá.
.

ROTEIRO DE HOJE
Às 9 horas - Visita ao

arcebispo metropolitano, d.

Prefeito Hercy
Branbilla de
Oliveira
Encontra-se em Floria

nópolis, O Prefeito de Dio
nísio Cerqueira, sr. Hercy
Branbilla de Oliveira.
O prestigiosa prócer tra

balhísta naquele municí
pio, eleito pela legenda do
PTB, veio a esta capital
para tratar de assuntos
administrativos relativos à
sua região.

o "Maragogipe"

Vicente Scherer; das 9,30
às 11 horas - Audiência na

sede do Diretório Regional
do Partido Social Democrá
tico, (Edifício Castelo, 3.°
andar); das 11 às 12 horas
- Debate com os congres-

Brasil e EE.UU. renovarão acôrdo
de conformidade com a
"emenda Cooley", de 1958.
Entende-se, também, que o

Brasil está preparado para
fazer uso das cláusulas de
"troca" da lei e que igual
mente poderá oferecer seus

próprios produtos em tro
ca dos excedentes . norte
americanos. As, novas ne

gociações com .o Brasil po
derão signifcar de forma
concebivel um aumento no
convênio total, partícular
mente tendo em vista que,
segundo se entende, as

necessidades brasileiras de
trigo aumentaram desde a

data das primeiras nego
ciações. Alguns observado
ers consideram, agora, que
as necessidades brasileiras
'de trigo importado oscilam
entre dois e dois e meio
milhões de toneladas. a

nualmente, já que sua pro,
dução doméstica é, em mé-

Washington, 27 (U. P.)
- Espera-se que o Brasil ,

e os Estados Unidos InI

ciem negociações nesta
capítal no mês vindouro,
com vistas à renovação de
seu acôrdo sôbre produ
tos excedentes, 'avaliado
em 138 milhões de dóla
res; que' foi assinado em

1956. O convênio, aue de
veria durar tres anos, expí ,
ra no próximo mês de ju
nho e compreende a com

pra, por parte do Brasil, de
1.800.000 toneladas de ex

cedentes norte-americanos
abrangendo trigo, produ
tos lácteos e azeites vege
tais. Espera-se que alguns
dêstes gêneros figurem nas
novas negociações muito
embora o trigo seja o pon-
to principal de interêsse
para os grupos negocia-
dores.
De conformidade com o

acôrdo de 1956, o Brasil
paga os produtos norte-a
merícanos em cruzeiros,
uma ,grande parte 'dos
quais é emprestada nova
mente àquele país sul
americano para que seja
utilizada em seu programa
de desenvolvímento eco
nômico. Um ponto crucian
te nas novas negociações
poderá ser o tipo de câm
bio de dólares para cru
zeiros. bem como a quan
tidade que deverá ser posta
«íe lado, para que os Esta
dos Unidos a empreguem

em Hamburgo
O "Maragogipe"é o café mais bem pago na praça de

Hamburgo. Alcança ágio de 15 a 30% sôbre o Kênia A, que
é o café seguinte em escala de importância qualitativa. Em
relação ao da Colômbia Supremo, o ágio vai de 70 a 90%
e quanto ao Santos lavado (despolpado), o sobreprêço os

cila entre 100 e 130%.
Na semana terminada a 26 de março último, aquela

praça de cafés finos, segundo informe da Embaixada do
Brasil em Bonn, registrava uma cotação para o Marago
gipe lavado de 350 a 465 marcos por 50 quilos, exclusive
direitos e outros impostos.

Posicões Trabalhistas
,

Telegramas de Apoio do Interior - Premeditação dos
Ao que fomos informados'D f d E I gional, que "os deputados

d�versos Ií�eres do pete- ,epu a os xpu Sos Braz Alves e Paulíno Búri - t2�,.C....r;:SCS:SS:lSCSr;:SS:SCS;::S::lSCt-r;:SCS:lS:lSCSr;:SS:",,�'Aí;:SC""r;:SS:SS:;S:lS�Sr;:SS;:SCS;::S::ISr;:__r;:aCS:::S;:SCSr;::;::.;:;s:;:;:::S,,"'
bísmo catarínense, mantí- "go, se recusaram a com-
veram eontatos pessoais ri�d�de. Do Bloco Sul e de parecer. à reunião para a
nas cidades de Santo Ama- Videira chegaram comu- escolha do candftiato par-
ro, Palhoça, São José, Gas- nícações telegráficas de tidário â presídêrreía da
par e Itajaí, onde colhe- apoio, Assembléia Legislativa", e
ram as mais favoráveis ím- Ainda sôbre a atitude ex- que, "os desligamentos fo-
pressões à respeito das úl- trema da direção traba- ram efetuados no dia an-
timas deliberações tomadas. lhista, adiantou-nos um terior à decisão de expul-
pela Executiva Regional do membro da Executiva Re- são dos mesmos".
Partido Trabalhista em nos

so Estado, ou sejam os

atos de expulsão dos depu
tados Braz Joaquim Alves e

Paulino Búrigo.
Da cidade de Cresçiuma,

onde foi constituido novo

diretório, recebeu a Execu-'

tíva, telegrama de solida
riedade às expulsões efe
tuadas. De Urussanga, o

pref.eito petebista, Sr. Amé
rico Cadorim, também en

viou telegrama de solida-

Desta vez aiD�a a politicagem
RACHEL DE QUEIROZ: ou quase centenárias. fundadas por gente

que se fez no, batente, e deu ao Br.asil de
boje, os Matarazos, Renners, Herings,
Renauxs, Hcepcke, etc., cujos descenden
tes máo grado não falarem, como V. já o

císse, o português escorreito, agora, na

hora 'da calamidade suprema, entenderam
o dialeto nordestino, acorrendo pressuro
sos com donativos na mitigação da cala
midade que assolou os eternos explorados
filhos do sertão. E, quem os explora, Ra
cheI de Queiroz? Os polítícoídes, os Prefei
tos que, ao invés de lhes entregar o que a

êles enviam os ALEMÃES cá do sul, apro
priam-se desses donativos armazenando
os na Casa. Grande, forçando batidas mo

ralízadoras 'das unidades militares, para
a restituicão devida às vítimas do flagelo
das águas.

Não lemos, da sua parte, nesse sen

tido, ilustre nordestina, nenhuma conde
nação aos rapinas das cidades, como não
sabemos até hoje. qual a sua contribuição
efetiva para minorar tanto sofrimento, a

não ser numa última página de O Cru
zeiro, o enderêço do piedoso e magnâni
mo D. Held er Câmara e outros pró ho
mens aí da velhacap que, tocados por
sentimentos de solidariedade humana, co
letararn o óbulo misericordioso das almas
generosas, daqui e dalém mar,

V., Rachel de Queiroz, ao invés de'
estar nesse instante, ,à frente de' uma
Cruzada de Salvacão Pública. recolhendo
donativos, que fez e que faz? Procura na
sua politicalha derrotista e ímpatriótíca,
diminuir a grandeza do insigne homem
que governa a República. O homem que
fez Brasilia, rompeu a floresta amazôni
ca, deu estradas asfaltadas (para só falar
da sua banda) ao norte e nordeste; ener

gia elétrica aos que viviam às escuras;
censtruíu pontes metálicas; reformou par
ques ferroviários; levou a saúde,pública a

quem sempre viveu de mezinhas; que
construiu esse rnar interno, o Orós.. hoje.
por irrisão ":0 destino, transformado em

flagelo das populações que tanto o alme�
jaram; o patriota que desde o início d?
calamidade, usou generosamente das, fa
culdades do seu 'govêrno, para, sem CHO
VINISMP politiqueiro, mandar milhõe.� '"',

Tesouro Nacional para socorrer aqueles
que, antes ,�'as trombas d'água eram víti
mas da literatura encharcante dos que
até nada fizera'm para lhes elevar o nível
de vida. Venha ver. Rachel de Queiroz, -

sem óculos de tartaruga - aqui no sul,
como bate unissono � coracão dos sangue
sugas de orçamentos, pelos desditosos
irmãos do nordeste.

A sua brasi.lidade é· por certo, menor
que a desses LíNGUAS ARREVESADAS cá
da ponta sul do P9.Í/), tão opulentos no

acúmulo 'de riquezas pelo trabalho, como

pródigos em répartir fraternalmente com

a miséria alheia.
RODRIGO D'ALMEIDA

dia de cêrca de meio mi
lhão de sonelauas, Argen
tina e Uruguai, mediante
seus acordos comercíais
com o Brasil. fornecem a
maior parte das necessída
des de importação peste
último, enquanto Os Es
tados Unidos, de contormt
dade com programa de
vendas de excedentes, en
contra-se na posição de a
bastece'dor das sobras.

O Congresso foi infor
mado de que o programa
dos Estados Unidos de en
viar excedentes agrícolas
às nacões necessitadas 0-
casíonou acusações que vão
desde o roubo até à venda
no mercado negro em al
guns países. Em depoimen
to a portas fechadas, Ro
gel' Stewart, funcionario
de ligação entre a Admi
nistração de Cooperação

Internacional e o Depar
tamento de Agricultura.
deu alguns detalhes à Sub
Comissão de Estlpêndíos
,da Câmara. O grupo divul
gou agora o depoimento.
Entre os acusados estão os

seguintes países;

"Brasil - incapacidade
da Agência em conseguir
a entrada de produtos, li
vres de direitos alfandegá
rios, e o consequente em

bargo dos artigos nos por
tos, por longos períodos.
que redunda em prejuízos
desnecessários; sua saída
pelo mercado negro por
meio de vendas e trocas
ilegais. Chile - Acusações
de interferência do comér
cio e sua distribuição pe
los mercados habituais,
que exigem que os necessi
tados paguem somas pe
quenas pelos artigos re-

Estão Enganados:· Não Haverá
Rerolução Popular

CARAéAS, 27 (U. P.) -

Ante os renovados distúr
bios nas ruas da capital. o

presidente Rômulo Betan
court disse, hoje, que "es
tão enganados" os que pre
tendem impor uma revo

lução popular. Num dis
curso inesperado. transmi
tido pelo rádio e televisão,
Betancourt asseguriu que
seu 'govêrno está pronto
para' reprimir os "conspía
radores racionários da di
reita e os empresários do
cáos" no outro extremo.
Milhares de pessoas reuni
r am-se ante os .aparelhos
,e: c televisão em exposição
pOP estabelecírnentos co-

merciais do centro da ca

I=,it::.l, para ouvir as pala
na", do presidente, que fa
lou desde o Palácio Mira
flores, sem .:.>.viso prévio.
No oeste. do país, a polícia
está dando combate aOE

que o presidente chamou
de "sub-classe e Os definiu
com as palavras de Leni
ne; "lumpen proletariat"
(a escória social de um po
vo). Betancourt disse que
desordens análqgas às a
ccntecídas em Caracas ha
viam ocorrido também em

Barquisimeto, cidade 'da
Venezuela central. e em
Maracaibo, a segunda em

importância do país.

Previsto Para Fim ,do Ano nos EUA o

Laneamento do 1.0 Astronauta aot

'Espaço

A pieguice com que você vive a cho
rar a desdita do povo cearense, já não
impressiona a ninguém. São sempre l;S
mesmos chavões sentimentais eivados de
politicagem canhestra, atacando os que
fazem aquilo que .nem você nem seus com

parsas nunca fizeram.
Politiqueira, superlotada de urucuba

ca miudinha do sertão, V. só emerge dos
maremotos. ,para negar os que realizam
,de verdade. Êsse pretenso bairrismo que
V. ostenta, na exaltação do sertanejo; é
literatura quinhentista, surrada, que não
resolve problemas. As fôrças da natureza,
Rachel de Queiroz, não se deixa:m. domi
nar PQr lirismo barrístico 'i!e quem só de
longe, de muito longe, quer sentir as agru
ras do povo e da terra onde nasceu.
-, Por aue V. deixou o Ceará?
Nunca õuvimos dizer, que V., filha de

engenheiro, tenha ao menos construido
um açude, embora pequeno, captador das
vertentes, ou das gotas de chuva [aguari
beanas para, com elas, umedecer o solo
calcinado do glorioso Ceará.

E, a auem nunca fez, falha o direito
de negar aos outros. aquilo que a própria
incapacidade ideíxou de realizar.

V. Rachel de Queiroz, inscreveu-se no
rol dos Que, ingênua ou estúpidamente,
acusam os sulistas do atraso nordestino.

Para V. os homens do sul, são os

sangue-sugas da República, absorvedores
de verbas orçamentárias da nação, etc.

Mas, afinal, Rachel de Queiroz. quem
produziu e produz mais de 70% dessas
verbas que V. 'as pretende só para o Nor
deste?

- Foi V.? Foram os rnorubíchabas
senhores de engenho e do cangaço?

Enquanto no sul. o trabalho é Iívre,
cem salários compatíveis da dignidade
humana, aí, ou melhor, lá, o homem 'do
eito ganha ainda como escravo.

- Contribuição do solo e .do sub-solo
reclama V.? Quem os tem explora,�;:o?

- A borr?cha. o aLgodão, o cacau, o
petróleo? Quem os industrializa?

Enquanto o homem do sul procura
triar riauezas aue a Providência não lhe
propordonou e

-

aproveita, usando a pró
pria iniciativa as oue lhe foram coloca
das à mão, os Antõnios Conselheiros e
Padres Cíceros, secretariados por Flôres
Bartolomeus, fica'm anos no sertão, fa
zendo mon.iaria po-lítica, entravando o
desenvolvimento nacional. Aqui no sul, os
Zé l'4arias não se criam. pelo combate sis
temático do braço livre, h).lmanisticamen
te bem remunera·do. Lá para os seus pa
gos quando surge um dinâmico Belmiro
Gouvêa, desanima, ou fLca namorando no
marasmo do cangaço, porque V. com a sua
literatura, nem os magnatas d.a sua terra
lhe oferecem amparo. Há, Rachel de Quei
roz, no sul país. indústrias centenárias,

WASHINGTON, 27 (U.
P.� - O primeiro astro
nauta norte-americano' a
ser lançado ao espaço ele
var-se-á - se não houver
nenhum incidente - a uma
altitude de 160 km. O Ian
camento efetuar-se-á nos

últímos dias do corrente
ano, a bordo de uma cáp
sula propelida por um fo
guete "Redstone", do Exér
cito de Terra norte-ame
ricano', comunicou-se hoje,
em fonte oficial.

Dr. Haroldo
Pederneiras
Aniversariou-se ontem,'

.0 dr, Haroldo Perdeneiras,
nosso estimado conterrâ
neo. competente engenhei
ro-civil, atualmente exer

cendo ":'..s altas funções de
Diretor do Servico ele En
genharia da Caixa Econô
mica Federal nêste Estado.
No transcurso de sua da

ta natalícia, teve oportu
nídade de sentir a estima
(me lhe devotam os seus
·inúmeros amiges e fami
liares.

Além do cargo q�e o..,

cupa, o ilustre amversa

riante .já tem exercido com
muito brilho e ,comprovada
honestidade outros postos
na administração do Esta
do como também o de di
retor da Empresul, onde
em cargo de confiança
r.eixou patente o traço ca

!"acterístico de sua capa
c i d a d e de proffssional
competente.
Embora com atraso de

um dia do registro de seu

aniversario, juntamos ho
je nossas felicitações às
'que ontem lhe foram tri
butadas.

Será em fins de 1961 que
a Agência Federal do Espa
ço (NASA) intentará si
tuar numa órbita um sa

télite sem piloto humano
(projeto "Mercurio"), mas

utilizando, dessa vez, um

ICBM "Atlas".
O lançamento no espaço

do primeiro foguete "Reds
tone", transportando um

aeronauta' será precedido
de duas ou três experiên
cias utilizando o mesmo

sistema de propulsão, mas

para estudar o comporta
mento dos chimpanzés em

grande altitude. Essas pro
vas serão realizadas em

Cabo Canaveral, em fins do

próximo verão ou prínci
pios do outono.
O primeiro astronauta

norte-americano que se SI

tuará numa órbita ao re�
dor da Terra, descrevera
três ravolucões ao redor do

planeta, a"uma velocidade
de 28.000 quilômetros. I?o�'
hora. Sua capsula resístíra
a uma temperatura supe
rior a 3.000 graus "Fahre
nheít".

Russos Rejeitaram
GENEBRA, 27 (U. P.) -

Os russos rejeitaram, ,ho

je, a proposta ocidental de
última hora para rom,per
o impasse na c�Il;ferência
de desarmamento que con

ta com a participação de
representantes de 10 na

cões. A atitude ocidental
teve em vista satisfazer a

insistência soviética de' que
na conferência devem ser

acertados aJl}plos princí
pois de desarmamento ge
ral e completo, antes de
começar qualquer discus
são detalhada sôbre medi
das específicas de desar
mamento. ,

Florianópolis
da Capital.
Na presença dos repre

sentantes do jornal "A Ga
zeta" "�iário da Tarde"
das e�issoras, "Anita Gari�
baldi" e "'Rádio Guarujá",
e desta fôlha, foram espla
nadas as díretrízes para a

fixação da Editora Globo
em nossa cidade, a qual,
além de Ilromover um

'

maior intercânbio entre os
círculos culturais do sul do
País deverá introduzir ím
portàntes inovações para o
incremento e difusão da
cultura em nossos meios.

cebidos. Equador - Ma
nêjo e contrôle ínadequa
.tos :do programa; roubo,
uos artigos; saída dos pro
dutos pelo mercado co

mercial; queixas de inter
ferência do comércio".

Solidário Com o Presidente do IBC
o Prefeito de liriguí

I]ECLARA!ÇÔES PRESTADAS PELO SR. RENATO COR

DEIRO, PREFEITO DE BIRIG,UI, IMPORTANTE CEN
TRO CAFEEIRO - CERTA PA'RA A CAFEICULTÚRA A

ORIENTA!ÇÃO DO IBC - 1.100 PEQVENAS PROPRIE
DADES AGRíCOLAS - TRATORES PARA OS CAFEI
CULTORES FINANCIADOS PELO INSTITUTO BRASI-

LEIRO DO CAFÊ.

(Cont. na 7.a página)

Florianópolis, Quinta-feira, 28 de Abril de '1960

CONSÓRCIO TAC
.

DO SUL
CRUZEIRO

AGORA! !!

MELHORES LINHAS E MELHORES
HORÁRIOS

PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS:

Convair
Diáriamente às 9,30 - Direto a São Paulo

e Rio.
às 18,00 - Para Pôrto Alegre

Douglas
Diáriamente às 730 -

, Para Curitiba,
S. Paulo e Rio.

às 7,30 - Para Itajaí, Joinville, Curi
tiba, . Paranaguá, Santos e

Rio. �
�SSS%SSSSSSSSSSS�%%%%%%S%SS%$S%%S%S%S�

O Salomão Salim Salum Salomão é meu velho

amigo. Alma boa está nele.

Ontem, cnegado de viagem, quis saber se eu

estava mesmo sendo processado pelo Braz. Contei

lhe que o processo devia aparecer por aí, ;pois hou
vera representação ao dr. Procurador Geral do Es

tado, que o encaminharia a um dos Promotores.
- Barquê ucê brocessadu?
_ Porque o Braz traiu os professores e eu ...

_ Já sabe! Ucê frechou sampiquira dele!!!
_ Claro! Como deputado, traiu os professores,

depois de haver assinado «Iecísâo a favor deles; c�
mo partidário, traiu o PTB, do qual acabou expulso;
e sendo professor, traiu-se a si mesmo, votando con

tra ,a. classe. E ainda reclama e quer-me processar.
_ Ucê stá vendo? Três traiçom! Barece traiçom

siria?
_ Traição séria? Que é isso, Salomão?
_ Eu diz traiçom siria! A;prestaçom Ucê não

bode dechar de continua histórias B-B .

_ Já terminei! Não encontro mais assunto em

que possa usar o B-B.
_ Ucê quiser, eu faz lembrança pra ucê? Braz

nom brocessa ucê? Bronto! Direitinho ... B-B ...
,

- Diga, Salomão!
- Barcaria brocesso!!!
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