
�iBl�ósio �e liscltUsiu sô�r
MADISON, Wisconsin 3

(U. P.) - O Interêssa i�s
pirado por um simpósio de
três dias sôbre o Brasil,
aqui realizado, foi declara
do encorajador pelo coor
denador do simpósio.

Lloyd A. W. Kasten, pro
fessor de espanhol e por
tuguês da Universidade de
Wisconsin e diretor do Cen
tro Luso-Brasileiro, que
patrocinou o simpósio, disse
que o primeiro simpósio sõ-

1. K,: Meu Candtdat,o é LOTT

bre o Brasil foi um grande
êxito.
Compareceram aproxi-

madamente 600 pessoas, as

quais se reuniram para as

sistir a cinco conferências
sôbre o Brasil- e a um con
certo de música brasileira.
Um dos pontos altos da

conferência registrou-se
quando seis parlamentares
brasileiros, em visita a Wis-

consín para apreciarem as

eleições primáriãs no .Es
tado, compareceram 'a uma

das reuniões.
O professor Henry Bru

man, diretor dO Departa
mento de Geografia. da
Universidade da Califórnia,
em Los Angeles, falou de
"O Brasil em Marcha para
o Oeste".
Seguiu-se-Ihe o professor

da Itália e de Veneza, os

quais, disse êle, contribui
ram substancialmente para
o progresso econômico e

cultural de sua nova na

ção.
Disse que "o laborioso

povo brasileiro persistente
em seus smpreendímentos,
está equacionado com os

italianos".
oseu trabalho discutiu a

aculturação dos imigran
tes italianos com a socie
dade brasileira, e conclui
dizendo que o lavrador ita
liano "participa símultã
neamente de um processo
de aculturação aos padrões
nacionais e da formação de
uma sociedade múltiplice
como é a brasileira".

si�era�o DOI �raD�e êxito
Thales de Azevedo, profes
sor visitante de Antropolo
gia e Sociologia da Univer
sidade da Bahia, que falou
de "A Colonízaçâo Italiana
no Sul do Brasil".
O professor Bruman ob

servou que ,'�a população do
Brasil está aumentando
mais ràpidamente, agora,
do que a dos Estados Uni
dos quando êste país tinha
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CRESCEU A PRODUÇÃO
BRASILEIRA DE CAL NO
úLTIMO QUADRIÊN'IO

Dados que estão sendo
colhidos em todo o país já
dão conta 'que a nossa pro
dução de cal no ano passa
do ultrapassou a casa de
um milhão de toneladas,
constituindo-se em novo
recorde. A ascensão da pro
dução dêste artigo vinha
sendo registrada desde 1956,
primeiro ano dêste quadriê
nio, quando o total foi de
845.345 toneladas, passando
a 979.714 em 1958, sendo
que o valor da produção
dêste último ano foi de um
bilhão cento e trinta e no
ve milhões de cruzeiros. No
aludido ano, o maior pro
dutor do país foi o Estado
de São Paulo, com 357.829
toneladas, seguido de Minas
Gerais, com 193.222; Ba
hia, com 81.509; Paraná,
com 63.886; Pernambuco,
com 57.310; e ;Rio Grande
do Sul com 53.383 tonela
das. A' procura do produto,
por sua vêz, tem sido inten
sificada de maneira incal
culável, de acôrdo com as

informações qUe a reporta
gem anotou sm contato
com entidades ligadas a ês
te setôr industrial e comer
cial.

MAIOR PRODUÇÃO
A região Sul do País de

têm a maioria da produção,
reunindo quase cinquenta
por cento do qUe se tem re

gistrado nos últimos quatro
anos. Assim só para 1958,
ano para o qual já se tem
estatísticas definitivas, a

cal somou, em quatro uni
dades federativas, a 494.432
toneladas, além de dar o

maior produtor do País, que
foi São Paulo, com o núme
ro acima indicado. Além
dos .iá citados, ainda cum

pre indicar o Estado d
Santa Catarina qUe ve:n
experimentando r a z o a
vel progresso na· produção
de cal, tendo 19.334 tonela
das para 1958, o que o co

loca no oitavo lugar em to-

do o País. Falando sôbre o

assunto, o industrial' Celso
Ramos, afirmou que a Fe
deração das Indústrias do
Estado de Santa Catarina,
através do seu Seminário
Sócio-Econômico em reali
zação em tôdas as cidades
do Estado, está procurando
efetuar um seguro levanta-
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Satélite de comunicações norte�americano
será lançado ao espaço amanhã :!��i��::��}��
WASHINGTON, 3 (UP!) - Os Estados Umdos tenta- feita de material plástico prímeíras semanas de seu com? uma .estrela mu!to

d esfera inflável em órbita terres- tid d lumínio per deslocamento em órbita A luminosa sobre a maior
rào lançar uma gran e reves I o e at, 't:- ltít d .

.

t d
.

d parte do Hemisfério Sul e

tre a 5 de maio vindouro, como experiência no campo das manecer con muamen e a a I ue
.•
proje: a a é e

grande parte do Hemisfério
d d 'd·

luz solar durante as duas 1.600 ounõmetros, N tcomunicações por on as e ra 10. 01' e.

A data do projetada lançamento foi revelada na quin
ta-feira pela Administração Nacional de Aeronáutica e do

Espaço (NASA) a fim de permitir aos participantes. volun

tários do mundo inteiro tempo suficiente para se prepara-

No discurso proferido em Brasília, por ocasião qps fes

tejos de 1.0 de Maio, o sr. Juscelino Kubitschek, a certa ANO XLVI - O MAIS ANTI

altura disse: ..----IIiII(I-iiiiII-...----.....�����=���:!'.�==�=======�
"Os propaladores da idéia continuista parecem sur-

preendidos com a atitude isenta do presidente da Repú
blica, atitude de respeito aos direitos de cada cidadão de

fazer livremente a sua campanha política.
Mantive-me até agora imparcial, sem interferir, de

qualquer modo no desenvolvimento dessa campanha em

que pessoalmente tenho um candidato em quem votar, o

candidato do meu glorioso partido, o ilustre marechal Tei

xeira Lott. Mas, como presidente da República, o que im

porta é presidir as eleições com a serenidade e a isenção
de um verdadeiro magistrado".

sublimantes nela contidas.
No espaço em que ela se

deslocará, em que há um

quase-vácuo, os pós se va

porizarão ràpidamente, en
chendo-a completamente.
O satélite será usado pa

ra refletir sinais de rádio
de transmissores terrestres
para receptores situados a

distâncias intercontinen
tais. Será o primeiro de sua

série de satélites de comu

nicações que tem por fina
lidade experimentar a via
bilidade de um sistema glo
bal de comunicações, rutu-
1'0, compreendendo rádio,
televisão e telefone.
O lançamento foi progra

mado para uma, hora do
dia tal permita à esfera,

'1\

Negrã� de lima ilrega O"f: tratado
(omunidade . Luso-Brasileira

NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Projeto 8eDelician�o Joinville Sofre ��strn�ão
Osny Regis: Biblioteca De saparel�ada -:- Esti-

atitude desse 'Seu represen- tal, arírmando que_ a me�
tante, e -que já foi vereador ma, como devia, nao espe
e prefeito da cidade!. . .

lha tudo o que se passa no

ESTIVALET: .o "ZítLO" É setôr político, economtco .(J
CONTRA OS INTERES$ES social do Est::].do. __Cont�-

DE JOINVILLE.,. nuando, diz que os re1�t�-
Continuando o requeri- r�os de. rírmas comerciais

menta em discussão, o líder sao mais completos, e que .a
da oposição, na tribuna, Mensagem �eve ser mal:'
"louva" o zêlo dos repre- expllcIta. Afirmou que ha

sentantes udenistas de anos o Departa:n�ntó Esta-

Joinville em favor do exa- dual de EstatIstIca nada

to cumprimento do Regi- publica a .r�speito �e .as
mento Interno. No entan- pcctos SOCHl.lS e econonncca

to no dia anterior duas do Estado.
m�!\.a,g�ns g(}Vem�;unentais Aludindo, à BibllQtecO\,
tran1itaram na Casà sob falou no numero de facul

díspmta�'Cle-il1terstroif'J,. -dis=, (>�des etis!�1'\te8 na caprtal,
pensa de publicação e re- e a :necess1dan� � lIVI:OS.
gLme de ur$.ência, uma das

_
tecmco.s.. Que la nao cxis

quais cóncedía- crédito para tem,: e isto e�a de grande
festividades elo centenário gravldade, pOIS com !lvros
(le Itajaí. As proposições Wont. na 8.a pag.)
foram aprovadas pelo ple-
nário e, nessa ocasião, não
se fez sentir o zêlo lldenis
ta à lêtra do regimento
Inti'rno ela Assembléia, es

pecialmente de pàrte dos
srs. Tupy Barreto e Dario
SallQ� ...

O reauerimento do sr.
Jota GonçDlves passa a ser

vo'ac1o, sendo rejeitado por
18 a 15 votos. A UDN de
Joinville, através de seus

representantes na Cl!.SCl,
caracterizaram, mais uma.

vez. Que a "polític.'l a]t:1'·
e8tá ácima ele tudo� ..

OSNV R.1<:GTS· i\ 'T'IUSTE
SITUAÇÃO DA BI

BLIOTECA
O sr. Osny Regis voitl't 'ii.

tribuna p�ra tecer crítié'DS
à Mensagem governamen··

Jola Goncalves Verbera Alihade de Udenisfas
,

vaiei Pulveriza' ACtI sacêes
.

o Depurado Jota Gonçalves, do PSD de Joínvílle, apresentou, na sessão de
26 do corrente, requerimento solicitando Urgência vara apreciação do projeto
que autoriza aval do Govêrno no empréstimo de 30 milhões à' Caixa Econômica
para a Prefeitura daquele muníeípio. -

O Deputado Tupy Barreto não concordou com o propósito do representante
pessedísta da Cidade dos Príncipes, e tudo fez para obstruir a tramitação dessa
proposição. Alegou Que a. lei tem a 'finalidade exclusiva de atender interesses
políticos e que deveria ir às comissões da; Casa.

O deputado Jota Gonçal ra de JOin'l;i1le, como é sa-
ves, r�sponde prontamen- bido, tinha inclusive aberto
te, a�lt!)0�p.tlo p:aver con-

. a
-

r"tde M�gua,

'ilU"�-"'tbtã1sultado o IrQ.e}" qo GÔvêrno,I. de. '8.000:1.mct' . Disse>
1't;t'ft(J� dá éntrar. COll1 o _1'(1- n1<usl ú,,,,,ti � íei O�i r mio

.AI�ílPm,ez;to, ,CQns9-ltara elita.V;;t ce!)ra�a � ap nas atambém o dej,Jut8.do Ua:r1"(f'"--'let estai1uat dê'\1ia citar�· �l
Salles e ó deputado Ruy municipal, citando a ahe
Hulse,. pois.não queria que ração .dos juros. Historiou,
o projeto VIesse a levantar a segUIr, com muita clare
celeuma, como da última za, tôdo o histórico e ante
vez, evitando assim de tra- ceelentes da questão não
var

.
batalha. p�rlamentaf deixando margem a quais-

sUSCItada atltenormente quer dúvidas no plenário.
pelo sr. Tupy �arret9. Afir-

_

O sr. Tupy Barreto, en-
mou, em contInuaçao, dos tao repete sua atitude an

alto� propó�i�os � q.uc se ti-JoinvilIe, dizendo que a

destl�a a., Ilffiportancla em lei é falha, ao que o depu
questao, Ja que a Prefeitu- !taelo Jota Gonçalves ma-

a Portugal e suas colônias
de ultra-mar" - declarou
o diplomata, acrescentando
que "vão ser instalados ime
diatamente consulados do
Brasil .em Angola e Moçam
bique". Anunciou o embai
xador que nas comemora

cões do centenário do In

fante D. Henrique, o Nave

gado.r, o Brasil estará re

presentado por três unida
des no desfile naval de Sa

gres. Também disse que vai
ser instituído um prêmiO
para estudantes portuguê
-Ses pela menor monografi9.
sôbre "Como vejo o Brasil",
e que seu país irá partici
par da I Feira Internacio
nal de Lisbôa, a ser inau

gurada êste ano.

Suécos São os Maiores

de Massas e os Maiores (onsumidore�

Mundiais de Fibra Vulcanizada
ESTOCOLMO (SISP)

A arrecadacão mundial de
madeira fo" ide 1.664 mi
lhões de metros cúbicos, em
1959, informa FAO em seu

nnuário estatístico de pro
dutos florestais recente
mente publicado. Em H157
a cifra foi rle 1.663 milhões
e, em 1949, de 1. 299 miÍhões
de metr08 cúbicos.
O maior volume de tala

foi consrguido pela Améri
ca do Nor�e, seguida ela
URSS e d::. Europa. A Afri
t' 1 eontinua senna a l"":rt"
(:0 mumlo qUA expor!.:; a
maior proporcão ele P"l1 p"

tonlle rle madeira índu�
t.rial (45%), c, em segundo
111f7ar, vem a Eurcn:;Í· r'w"

38%. Do estoQue mundial
d emadeira, 44% foi ebpre
gado como combustível e
!)(l% p:'.ra utilidades indus
triais.
A producão mundial da

p::lsta de marl.eira diminuiu
um pouco, pela primrira
vez, desde 1952; passou de
50.220.000 toneladas a ....

50.300.000, em 1957. Conse_
guindo, há POUCDS anos, a

primazia na exportação da
pasta de madeira, com
m,lÍs fI.e 31% da exportacão
mundial, seguifla pelo Ca
nadá com 26% e pela Fin
lândia com 18%-, a Suécia
foi, na realidade, o princi
p,ll f'xpol'tador de madeira

rem para as observações.

Os planos para o lança
mento foram originària
mente anunciados em de
zembro -últímo, dando, as

sim, aos cientistas estran

geiros, tempo suficiente pa
ra que preparem as expe
riências que se proponham
realizar com o auxílio do
satélite. O programa de

lançamento da esfera in
flável recebeu o nome co

dificado de 'fEcho".
Uma vez inflada, a es

fera terá 30 metros de diâ
metro, tornando-se o maior

corpo celeste até então lan

çado ao espaço pelo ho-
mem.
A esfera será inflada

após ganhar ?rbita p<?l'
meío de t3,5 qUilos de pos

.
'

LISBOA, 3 (UP) - O em

baixador brasileiro em Por

tugal Negrão de Lima, vol
tou hoje, do Rio, "comple
ta�ente restabelecido' de

sua recente enfermidade.
Foi calorosamente recebido

pelas autoridades e_um gr�
pó de amigos. Negrao de LI

ma, em declarações à im-.

prensa, disse que conti;lUa
rá trabalhando com Igual
entusiasmo pela' efetivação
do Tratado da Comunidade
Luso-Brasileira, que deverá
dispôr também sôbre assun

tos econômicos de interês
se mútuo.
"Esperamos se firme um

acôrdo econômico durante
a visita do presidente Kubi
tschek e que diga respeito

durante o decênio inteiro,
excecão feita aos anos de
lbb-t

.

e 1952, quandO o Ca
nadá tomou a dianteira.
A produção munrlial de

fibra vulcanizada, de .....

� 1100.000 tOlleladas em

J95R, sobrepujou a cifra de
1957 em quase 6% c a ne
194P. em nada menos de
95%. A Suécia, Que pro"lI
ziu 15% do total mundial,
ocupou o segundo lugar,
flepois rios Estados Unid�s
com 41%. Não obstante,
h" iq vista � b�.sp fIe consu
mo nor 1.000 habitantes. fl
Rup.�b ocupou Q primeiro
hW<l), no mundo. com 23
hnrladll�, p'pguida., �� l\l'o
r··"P'''l. ro1"" J R r rl(1 Finlân
dia. com 16 toneladas.
Como de costume, os Es

lados Unidos foram os

maiores consumirlores de
papel de imprensa por ha
bitante, com 36 tonelad'as
por 1.00b habitantes, se

guidos pelo Canadá com 2'1.
fiuéria cem 24, Reino Uni
do com 20 e Dinamarca
com 15 t,onelaelas. Os Esta
drs Unidos fonm também
o principal consumidor, por
habitant,r, de outras classes
de papelão e papel: 144 to
neladas Dor 1.000 habita:n
tes, seguidOS pelo Canadá
com 97 toneladas, pela Sué··
ria com 72 tonelg dns e Dela
SUíC;l, com 67 tonrlaclas.

nifesta que a própria UDN
�!p�v�ra o l�.l:.q_ces$Q em
mcnçao, e que 25 ,milhões
�e c�itos...J.á. �tãa·'lro.tel'
rado.<i nas ruàs de. 'Jolnvíl
]e, e o dinheiro do ernprés-

" tnntt :Tá c�à na Cáix!i.· Ecoo.
nômica de Santa Catarina
que, por sua vez, já iniciou
Ü' pagamento à similar de
São Paulo.
Nessa ocasião, incompre

ensívelmente, o sr. Dario
Sailes dá uina espécie de
marcha-a-ré (' concorda
com o sr. Tupy Barreto: o

proj eto deve ir primeiro às
comissões. Os joinvillenses
devem anotar bem' essa

Produçã� de Cal Aumentou· nos Ullim os 4 ,Anos
menta da produção de cal
nesta unidade. De acôrdo
com estudos feitos por téc
nicos catarinenses, acredi
ta-se que a produção do
ano passado deve haver su
bido bastante, dados- os ín
dices de construção no Es
tado e a prócura do artigo
em tôdas as partes.

PIONEIR·O V

O Pi�nei�o. V, esfer'a espacial de 43 quilos com instru
mentos cIentifIcas, foi lançado recentemente pelos Estad
U 'd f·

os
111 os para Icar em órbita em redor do Sol entr a T
'. , e er-

ra e Venus. O PIOneiro V possui um transmissor de 150
watts, que se acredita seja o mais poderoso já enviado ao
espaço. Esse transmissor permitiu comunicações com a
Terra até uma distância de 80 milhões de quilômetros. O

tran�m!sso.r do Pioneiro IV silenciou a 647 mil quilômetros
de dlstancla e o do Lunik I emudeceu a 637 mil quilôme
tros. Quatro pás solares, com um total de 4.8000 células
convertem os raios solares em eletricidade para acionar ;
tr�nsmissor do Pioneiro V, que transmite durante cinco
mInutos cada 5 horas, Durante os períodos de silêncio d
t

.
o

ran.smIssor, um aparêlho armazena os dados científicos
colhIdos no espaço para transmissão subsequente.

66 milhões de habitantes".
Explicou o que o Brasil.

tem de fazer e está fazendo
por sua população assim
crescente.
O professor Bruman re

feriu-se à grande expansão
agrícola da região central
dos Estados de São Paulo,
Paraná, Minas Gerais e Ma
to Grosso oriental. Disse
êle que a 'população será
forçada ao deslocamento
para o hinterland conforme
as regiões litorâneas se fo
rem tornando congestiona
das. No ano 2.000, o Brasil
terá aproximadamente 200
milhões de habitantes.
"O Brasil está escrevendo

uma história geográfica em

sentido, assás positivo",
disse o .proeminente geó
grafo. "As oxígêncías .na
cionais como as verífíca
das no� Estados Unidos de
há um século, estão for

cando o Brasil a valer-se
de sua configuração geo
gráfica".
Um acontecimento re

cente que se destaca e a

nova, Capital, Brasília, que
o professor Bruman cha
mou "o põsto avançado d?
desenvolvimento do Br��11
Central. A área de Brasllla
tem incrível potencial para
o desenvolvimento mturo.
O professor Azevedo �hs

correu sôbre as COI0111Z�
cões européias no Br.as�l,
especialmente pelos ImI

grantes italianos do Norte

O professor Gregory Tucker
do Instituto de Tecnologia
'de Massachusetts, conduziu
um recítal-conferêncía de
música brasileira. Assistido
de vários estudantes da Es
cola de Música do instituto,
o professor Tucker falou
das várias tradições musi
cais do Brasil e Ilustrou
suas palavras com onze nú
meros musicais.
O simpósio foi assistido

por pessoas de vários níveis
de estudos, e a reação ge
ral foi favorável. Está pro
gramado outro simpósio sô
bre o Brasil ainda para
êste ano, provàvelmente em

dezembro, segundo revelou
o professor Kasten.

MAGISIÉRIO EM
GREVE
BUENOS AIRES, 3 (UP)

- Os professôres de todo o

país entraram numa greve
de 24 horás exigindo ven

cimentos mais elevados. O

govêrno informou que, de
acôrdo com o plano de aus

teridade, não há fundos pa
ra pagar os aumentos so

licitados. A greve foi quase
completa, exceto o compa
recimento de alguns pro··
fessôres de corêg'ios parti
culares.

(urso de Preparação à Carreira
de Diplomata

Acham-se abertas, até o

dia 1.0 oe junho próximo,
as inscrições para o Exame
Vestibular ao Curso de Pre
paração à Carreira de Di
plomata.

A primeira etapa, que se
constitui de um. exame de
seleção prévi"., realizar-se-á

.

no dia 6 de julho, no Rio ele
Janeiro, Recife, Salvador,
São Paulo, Belo-Horizonte
e Pôrto Alegre.
Para informações e pro

gramas, os in teressados po_
c' em (ii! igir-se ao Instituto
Rio-Branco, Ministério das
Relações Exteriores, Rio de
Jáneiro.

E.U"A. Calculam 8 Safra Algodoeirá
Mundial em 47,,5 Milhões . de Fardos

WASHINGTON 3 (UP)
- Caso a produção mun

dial de algodão durante o

corrente ano alcance a ci
fra esperada de 47,5 mi
lhões de fardos, será esta
belecido um recórde de
produção pelo segundo ano

consecutivo, de acôrdo com
dados estatísticos da Secre
taria de Agricultura.
A produção dêste ano ul

trapassa a do ano passado
em 3,2 milhões "de fardos, e
a dos anos de 1950-54 em

8,7 milhões de fardos, con
forme revelou na quarta
feira a Secr.etaria de Agri
cultura dos Estados Unidos.
Um aumento da procura

êste ano implicaria que o

consumo excedria a produ
ção em pequena margem,
resultando em uma redução
nos suprimentos mundiais
no quarto ano consecutivo.
A produção norte-america
na de 14,5 milhões de fardos
para o corrente ano ultra

passa a do anterior em 3

milhões de fardos. No resto
do mundo foram produzi
dos 33 milhões de fardos. .

Durante o presente ano
foram notificados aumen
tos na produção algodoeira
da Rússia, China, BRASIL,
Colômbia, Espanha e Pa
auistão. seja pelo aumento
do cultivo, seja por melho
res condições de produção.
A menor extensão do cul

tivo foi a causa principal
da queda de produção no

México, Uganda e América
Central, enquanto que se

atribui a copdições adver
sas de tempo a quela de
prodjJção na India, Moçam
bique e Nigéria.

Segundo informa a Se
cretaria de Agricultura, co
rno resultado dessas altera
cões na produção haverá
uma queda nas exportações
do algodão, especialmente
dos países do setôr comu

nista, onde será consumido
o algodão internamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVElSÁRIOS
ANIVERSÁRIOS
Souza

- srta. Onilda Cardoso
- srta. Vanda Pereira
- srta. Marcia Ligocki
- sra. Irassu Costa Silva
- srta. Iracema Gouvea de

Negreiros

- sr. Antonio Sales
- sr. Mauro Pinto Dal

Grande Borges

- sr. José Lino Bastos
- sr. dr. Luiz da Costa

Freysleben
- sr. dr. Abel Alvares Ca

bral

MAIO
DIA 8 - Às 9 horas, estréia do "DISCO DANSE" com

a apresentação do famoso cantor LUIZ HEN

RIQUE.
DIA 14 - Jantar Dansante, com desfile de saias e blusas

da Boutique de Jane Modas, organizada pelas
Soroptimistas.

DIA 15 - "DISCO DANSE", dás 9 às 13 horas.
DIA 18 - Bingo em benefício do Pio dos Pobres da Igre

ja Santo Antônio.
DIA 21 - Desfile de Charms Moda.
DIA 22 - DISCO DANSE dás 9 às 13 horas.

o Melhor Presente Para M'amãe
A instituição do "DIA DAS MÃES" é, sob certo ponto

de vista um pradoxo. Porque fixar um dia de homena

gem filial carinhosa, um dia de lembranças a quem ex

tremosa e abnegadamente dedica aos. filhos os 365 dias e

8,S 365 noites do ano; Porque não retribuem os filhos, de
'lois de crescidos, em dedicação e afeto na mesma propor
cão?

Em todo o caso e em muitos casos mais vaie um dia
do que nenhum.. Daí porque vamos enfileirar-nos com

algumas sugestões .

na comemoração do "DIA DAS
MÃES".

A EPILEPSIA É HEREDITÁRIA?
Acêrca da epilepsia, The Educational Dívísíen,

- Dep.· envia
gratuitamente um interessante' livrinho. Nenhum enfêrmo
de epilepsia deve demorar em solicitar um exemplar.

THE EDUCACIONAL, DIVISION. Dep. 75-i-,-E

880 Bergen Ave., Jersey City. N. J.U. S. A.

Queiram envíar.cme grátis, um exemplar do livrinho índtca .1.,

:t'] O ME " .

ENDEREÇO •••••• 0.0 ••••••••••••• ' ••••••••• 0.0 •••••• ,

(favor escrever em letra de fôrma)

CIDADE ................... " PAiS

OSVALDO MELO
PLANTÃO DE FARMÁCIAS - Uma das

aqui :m F'lorianópolts deixa muito a .desejar é
plantão de nossas farmácias.

As reclamações a respeito são de fato numerosas
muito justas.

Parece-nos não ser nada dificil a solução.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO_ DE S. CATARINA
----------_ ..._---

contecimenlos Sociais

fl�"P;;;�i;;�2;��· rafe�;;:-;b�;;;�d��ois de sua
t casa, QUERENCIA PALACE HOTEL
%SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS$

Maquilagem discreta é o.

caminho da beleza. I'-0-

. _
O Centro Academico XI de,

consistem as nossas sugestoes, 011
..

antes, a nossa .co-, F .

d F ld d d I

t
evereiro a acu a e e

l iboraçâo e:n indicar os Estabelecimentos
__� _lv. odelar : Direito na noite de .sáb.aq.o, I

como os mais aequados para atender co bom gos o ea· l� 'a [_ . . n�cepclOnou nos sa oes . o

noçao ele utílídade de Ql:em aínda não te�ha escolhido Clube Doze de Agoot�; 'a; so-
.

o. pr��ente para. a sua mae. Ahta.)mente, quer -na "Caçu- dedade com· uma elegante
linha quer �a Modelar .de Modas se encontra, Q que de Imelhor e mais belo existe, para o lar ou para a elegãn- G

.,

N r
-

(ia pessoal I uarula- O leIaS
o sr, e sra. Charles Edgar Moriiz, Presidente

PROGRAMAÇãO PARA O
.
_. , .

iaente âa Conieâe-

DIA 4 DE MAIO DE 1960
1 açao Nocional do =r= em companhia do sr, Luiz

(QUARTA-FEIRA) "Gonzaga MI. Cos_ta, Presidente da Federação do Comércio

As
do Estad'O de Sao Paulo na recepção oferecida pelo Pre-

6,35 -

suiente JK em Brasília no Palácio dos Despachos
Alvorada Sertaneja
As 7,05-
Revista Matinal
Às 7,55-
A VEMAG Informa

Às 8.35-

A VEMAG Informa

As 12,30 -

coisas que,
de

'Carnat Social
o serviço

""s]235-

A Capital está exigindo um atendimento mais pronto Convite à Música

para com as necessidades de uma população que está cres-
1Is 14,35 -

cendo cada vez mais e que não pode ficar á mercê de Trio Cl'UZ de Malta

plantões que absolutamente não correspondem no mo- As 15,05 -

mento a serviço de tal natureza. Espetáculo Musidisc em Hi-Fi

Ainda ontem recebiamos uma carta (infelizmente As 16,00 -

anonima como sempre acontece nesses casos) contando- A VEMAG Informa

nos a odisséia de um cidadão que dirigindo-se a unica Ps 16,55 -

farmácia de plantão naquela noite nesta Capital, teve de TIepórter Alfred
voltar para junto do doente, porque aquele estabelecímen- Às 17,05 -

to não tinha o remédio receitado pelo médico. Isto aliás, A Música que você pediu
acontece comumente!

'

vs ]7,45 -

E enquanto o doente piorava e cresciam as angustias Musical Loteria do Estndo

no seio da família teve que esperar que o dia seguinte che- z."s 18,10 -

gasse para procurar o recurso urgente.. .
-.-::�"ENHA J-7

O fato poderia causar a morte do paciente cujo estado As 18,55 -

era grave. Repórter AJfrcd

Outros casos semelhantes que não são contados nem I j\s 10,00 - O carro enguiça na estrada e o cidadão, desesperado,
comentados têm acontecido muitas vezes quando sobrevem I Momento Esportivo Brahma procura descobrir o defeito. Um transeunte muito gentil
súbita moléstia á noite, ficando o enfermo á mercê de sua

I As 2035 - I pergunta-lhe:sorte e a família na expectativa sofrendo. Nas Asas do Sucesso - Posso ser-lhe util em alguma coisa?

Á Diretoria de Saúde Pública do Estado, solicitamos Às 21,00 _
- Sim, o senhor faça o favor de ir respondendo a to-

providências para que seja o caso resolvido, estudando-se .Renórter Alfred das as perguntas inuteis que minha mulher está me fa-

o:! fazendo praticar um programa para esses plantões qire As 21,3U zendo ...

estão muito longe de atender á população de nossa Capital. A VEMAG Informa

Esperar um doente uma noite inteira pelo dia seguín- Às 2205 _ Está vendo aquela carne ali pendurada no açougue?
.e quando as farmácias abrem ás oito horas da manhã pa- Grande Informativo Guarujá Se você quiser comê-la diariamente terminará pendura-
ra ser atendido é até desumano e cruel. Às 22,35 - do ...

s ....�� .. ,%%%%%%%S%$

Stc... �
�SSSS�SSS%S%SSS%%S%S%%SS$)
Assembléíg pegou fogo, •.

Ensino? Caiu no abismo; �
Entrou a Elffa no jogo,
É o que nos deu o udenísmo.

Rio.soírée abrilhantada pelo fa

moso conjunto "Sincopado".
Dentro da movimentada fes

ta uma comissão julgadora
convidada pelo sr. 'José Ma

tuzalem Comelli, Presidente
do Centro Acadêmico, esco

lheu entre tantas srtas. que
la estavam e merecedoras do

título, Elza Boos Schmidt pa
ra "Namorada da Faculda
de", Lígia Moellmann fez
entrega de bonitos prêmios
oferecidos pela "boutíque"
Jane Modas à srta. Elza, Na-

. morada da Faculdade de

A elegante senhora Fran

cisco (Anita) Grillo, está
com a organização de um

bingo que se realizará no

próximo dia 20, em prol do
Asilo das Orfãs - O movi

mentado Bingo será nos sa

lões do Clube Doze de Agos
to.

Direito.

-0-

Maria Aparecida Fiuza

Lima, catarinense radicada
na nova Capital (Brasília)
está circulando em nossa ci
dade e já fez o lançamento
das modernas saias modelo
Brasília.

O QUE NOS DEU A V.D.N.?
Das prometidas auto-estradas rasgando todos os

quadrantes de Santa Catarina, nada!
Das hidrelétricas, também nada!
O ensino estadual caiu verticalmente.
Uma coisa que Irineu não prometeu e fez - Pa

lácio da Agronômica. Aconteceu que aos servidores
estaduais, na sua quase totalidade com salário de
fome, é afrontoso, e ao povo, cuja maioria é pobre,
o luxo é antipático.

A obra que reconhecemos útil, o Palácio das Se
cretarias, êsse, para contrabalançar o fator positivo
que constitui, tem os negativos da demolição do pré
dio da Estatística e,... o incêndio da Assembléia. I

Lembrando a Assembléia, ninguem mais ouviu falar
do inquérito, aquele famoso i�uérito que positivou
ter sido- o sinistro criminoso.

Mais uma das tristes recordações bcrrihausea
nas ... a transformação criminosa de .um edifício des
tinado ao legislativo estadual ,obra primorosa da ve

lha arquitetura, num montão de ruínas exposto a

todos que por alí passam, num desavergonhado as

cinte, retrato vivo de uma época que não deixa ne

nhuma saudade '"

NOVO ESCÂNDALO NA POLíCIA CATARINENSE
Na ilha dos Lobos, frente a Torres no Rio Gran

de do Sul encalhou o cargueiro Avahy com valiosa

carga.
A polícia gaúcha tomou as devidas providências. Inú
teis. Canoeiros vindos de Santa Catarina assalta
ram e saquearam o barco, acobertados pelas autori
dades policiais dêste Estado.

Existe qualquer coisa entre as polícias catarí
nense e gaúcha, na qual, como no caso da quadrilha
ele Lages, sairá a nossa enxovalhada.

Interessados desta Capital, compraram todos ºs
números de um jornal . gaúcho que aqui apareceu
com a reportagem.

Na linha do precedente do ex-Major hoje Te

nente-Coronel Amintas Melo, o delegado de polícia
de Sombrio, civil, deverá ser promovido para desta

cada. e rendosa posição, nos moldes da honesta vigi
lância lanterneira aqui vigorante.

FAZ FAVOlt.t. TENHAM Dó! U
�b paláci�' das Secretarias está correndo entre

0$ JupcionárioS' uma lista pró-Irineu.
0$ Barnabés estaduais procuram arrancar o

MíNIMO do seu salário míníno, mas assinam. Assi
nam porque se não o fizerem... coitados!.... ..

. ...

. , .. A coação desumana corre por lá como obra me

ritória entre os cupínehas que nadam em dinheiro,
portadores que são de vários empregos e polpudas
gratificacões.

Barnabé sofre miséria,
Mas ... a paciência arrebenta;

-0-

A "boutíque" Nieta Moda
na cidade de Itajaí estará

apresentando na noite de

hoje nos salões do Bar Cai

çaras um festival de modas.

--0-
. Pelo Convair da Cruzeiro
do Sul viajou domingo para
São Paulo, a graciosa meni

na Norma, em companhia de

seu pai sr. Jorge Barbato. O

sr. Barbato que' é proprietá
rio de uma das lojas mais

frequentadas pelas Elegan

tes, foi atualizar seu estoque
para a próxima estação.

--0-

Finalmente sexta-feira a

vitrine de Jane Modas fará a

exposição da fotografia da

senhora vencedora do Con

curso "Mãe do Ano".

-0-

O Diretor da Caixa Eco

nômica Federal de Santa Ca- i
tarina, Dr. Paulo Bauer Fi- �

lho, está aguardando a che

gada de seu "J.K." CAutomo

vel) .

E ele suporta e aguenta,
Só até Outubro de 60.

Ie J:aLu-
'S'%SSSSS%S%SS·SS%SSSSS'

-0-

Dia 14 acontecerá o Desfile
de Modas nos salões do Lira
Tênis Clube com jantar 01'

.�·anizado pelo Clube Soropti
mista.

-0-
O desfile Bangú na cidade

--0-- de Canoinhas está marcado

..,

O baile das Debutantes do

I
para o dia 25 de junho.

Gopacabana Palace que es- -0--
tava m�rcado para o dia 7, I A. coluna social cumpri
por motivos superiores foi menta o Dr. Roldão Consoni

tr�n�ferido para o dia 21 I desejando-lhe felicitações'
próximo. Irene Lacerda que pela data natalícia transcor
nesta noite de elegância e' rida ontem

:._aridade :e?re�entará nosso i -'-0--
,ê;�tado, viajara no próximo O sr. Ibrahin Simão um
dia 17, para os ultímos retó- dos cavalheiros mas elegan
que,s de seu lindo vestido que tes do "society" de Lages, cir
esta sendo confeccionado no 1 culou em nossa Capital.

APEDITIVOS
�USIC'AOOS
DIARIAMENTE OAB /9AS23I1S,

•
�....WHIt•••_""'."'_."••••••"."'."" fi

i STUDIO JUR.íDICO i
e •

o• d'
. ·0A voeacia em geral no Estado de

I Santa Catarina I
: Mauricio dos Reis - advogado :

i Norberto Brand -- advogado i
: Correspondentes: Rio de Janeiro :
: São Paulo I-
• Buenos Aires •

:8 Londres:
. :
e Man spricht Deutsch e

: English spoken :
: On parle français :
: Ed. Sul América 5.0 andar - Tels. 2198-2681. :
••••lllla6f1 c•••••••••••(,t •••�

-0-

Lado

DOENÇAS DE SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais, varizes, exame pre-nupcíaí, tratamento pré-natal.
Alergia. Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

DR. BIASE FARACO

Um Amigo a Seu

IAs
8.55-

Repórter Alfredo

Às 905 -

Telefone Pedindo Música

As 10,30 -

Antarctica nos Esportes
Às 11,05 -

Musical Copacabana
As 11,35 -

DROPS HUMORISTICOS

I
E o motorista entrou. em casa correndo, alegre, abra

,ou a esposa:
- Acertei, querida! Acertei!
- No sorteio seu talão vale um milhão?!
- Não. Acertei passar com o carro pela rua Felipe

"3chmidt!

- Olhe aqui a notícia: o foguete russo já completou
12 mil voltas em torno da terra ... Por que está rindo?

Estou pensando no estado em que se encontra o pes

coço do homenzinho que está contando as voltas.

Parada Musical Chanteeler

As 11.55 -

Repórter Alfred
Às 12,10 -

Sucessos Musicais "VARIG"
I Às 12,25 -

A carne sobe, sobe, sobe, sobe:
- Mas o senhor não disse que o quilo custava 80 cru

..eiros?
- Ah! Isto faz tempo, foi antes de embrulhar ..

e '-::l1quanto Você Almoça
Às 13,35 -

Na minha rua - dizia o Benjamin - só se come car

ne de BOI aos domingos e assim mesmo, os vizinhos têm

que fazer uma VACA ...

Aquele homenzinho não saia de casa porque não ti

nha um automóvel, agora tem: não sai da oficina!

Alguem já disse que o melhor processo para uma mu

lher ter o mesmo ordenado de um homem, é casar-Se com

êle , . .

ii.

- Papai, quem foi que fez a reforma da gramática?
- Alguem que não conseguiu aprender pela anterior ...

Monotonia para transviado é quando êle convida uma

garota qualquer para um passeio e ela não faz a mínima

.esístêncía ...

Os Sucessos do Dia M.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dá gôsfo cozinhar com um fogão novinholll

Eis o oferece a v.

MODÊlO 7J2 - LUXO
Acabamento perfeito.
Com tampa, ótimo fO! no
e estufa para guardar os

aUmentoi.

MCDÊlO 715 - LUXO
Belisslnla apresentação.
Fornu tot .Ime-nte aprove t
tá vel. F'mo acabamento,

MODÊlO 712-C
PcrfeJção técnica em to
dos os detalhes. Primo
roso acabamento. Cona
forno e e5tll!a.

.

, .

" -

.... �"-

.
_' .'

.1

c·····�.-:.;�:-.
" "

. lL·I·'-·.,' d� .

-o nome feito bem feito

. \

Resultado de 7 O anos de aperfeiçoamento, o fogão
COSMOPOLITA reúne QS 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.

"

'1

Os melhores preços
-

.�

·i··r 1

Is melhores condições de pagamento

, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, 4 ele maio (quartafeira) ele 1960 "O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

AI

Itagibal, Astral e Pioneiro venceram as regatas de·domingo
AMPLO SUCESSO NAS PROVAS LEVADAS A EFEITO PELOS NOSSOS DOIS CLUBES DIE ViELA

curso, 1.0 percurso - Iate Clube I grulho do Canal Norte; para

I- Ilha do 'Ratones - Man- as classes: - sharpie e Li-

Sob o patrocínio da Lo- ; Catarina realizou-se domin-I CLUBE, de longo
teria do Estado de Santa I go a regata interna no IATE compreendendo:

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

MI N HA

mendáveis.
A concretização da candidatura de uma dessas

chapas trará benefícios, talvez incalculáveis, para o

esporte bretão em nossa terra, pois não se trata ape
nas de simples homens mas grande desportistas que
nunca mediram esforços em defesas do noso fute-
boI. Cabe agora, ao. clubes e ligas, a manifestação so

lidaria em tôrno desses nomes para que em meados
de junho os mesmos sejam sufragados nas urnas. Se
assim procederem, as ligas e clubes estarão "garan
tindo dias melhores para o nosso futebol pois eles
saberão conduzir o Esporte-Rei por uma est�ada
melhor( o que não fez o sr. Osni Melo durante seus
8 anos à testa da FCF) e saberão acima de tudo, ele
var o bom nome do desporto catartnense, Saul Olí-
veira e sua Seleção de Ouro é um_ exemplo.

Nosso propósito em apoiar o nome de Saul Oli
veira é porque sentimos que êle reune credenciais
para ocupar o cargo de Presidente da FCF. Não se

trata upnas de bajulações, como pode pensar moi
ta gente. Não pretendemos com isso readquirir aque
la amizade que outrora desfrutávamos junto ao trei
nador ��o selecionado catarinense. Absolutamente.
Nossa intenção é bem outra. O próprio Saul Ol'iveira
saberá compreender. As crítiias feitas por ocasâo da

formação do "scratch". barriga-verde e as que fizemos
com referência a determinados jog'adores que êle,
Saul Oliveira, não deu oportunidades a que mostras-
sem suas qualidades, compete a nós cronistas espor
tivos. Nossa missão é criticar. divulgar, elogiar, etc,

,

aquilo que etá se passando dentro do setor futebolís
tico ou em outro qualquer setor de esporte. Nós nos

limitamos a criticar, apenas, uma vez, que as divulga-
ções e os elogios deixamos a critério dos demais co

legas da crônica especializada, Se fôsse necessário
rememorar o trabalho técnico de Saul Oliveira à tes-

a ta da Seleção de Ouro, o faríamos convictos de estar

n m0'i agindo dentro da maior imparicalidade e dentro

da mais pura honestidade. Se Saul Oliveira, para
nós, não chegou a ser um treinador excelente, o ho
mem ideal para conduzir o nosso selecionado, isto
não' o impede de ser um excepcional Presidente pa
ra a Federação Catarinense de Futebol,

Ao dr. Ciro Marques Nunes, aos demais diretores,
aos jogadores. a família tricolor da rua Bocaiuva, en
fim, ao Paula Ramos Esporte Clube .os nossos PARA
nENE, pelo feito obtido domingo p.p., quando sagrou
se CAMPEÃO CATARINENSE DE FUTEBOL.

SALVE O PAULA RAMOS!!!

CAFÉZITOandar de autómovel, não é
muito bom para atleta. Gos
tamos imensamente dos cos

tões, e do fundo da ilha, Em

[,GORA COM NOVA
I:Iv1BAL'\GEM

CARLOS HOEPCKE S. A. - Comércio e
Rua Conselheiro Mafra, 30 - FlOrianópolis - Santa Catarina

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

F e F. Pr h

�OTi[IA5

Janeiro por via aérea, atra
vés da companhia TAC�
CRUZEIRO DO SUL, em

duas partes ou seja dia 17 e

'18, próximos.
xxx

O Paula Ramos vêm de

contrapopêr ao Gremio Por

toalegrense a quantia de
Cr$ 100.000,00, livres, para
uma exibição em nossa ca

pitaL O conjunto campeão
do Estado,' aguarda a respos
ta de seu telegrama. Vamos
torcer para que a diretoria
do clube dos Pampas aceite
o convite e as condições es

tipuladas pelo onze praiano.
xxx

No próximo dia 9 estará
reunído o Conselho Arbitral
da Federação Catarinense de

\ Futebol 'juntamente com

presidentes e representantes
dos clubes amadores que
desta fórma, tratarão da or

ganização do campeonato

I amadorista de futebol do
corrente ano.

xxx

Há possibilidades da equi
pe mista do Botafogo se exi
bir nesta capital, frente ao

campeão estadual de 1959, o

Paula Ramos Esporte Clube.
Caso se concretize esta no

tícia será mais, uma atrf:l.çào
para os desportistas metro
politanos que desta fórma
poderão rever Paulistinha.
Ademar, Adalberto, Lucas e

outros que por vêzes inte
gram o onze principal do

preto e branco guanabarino,
A SELEÇÃO AMADORA
A seleção de amadores que

representará o Brasil nos

próximos jogos Olímpicos na

ftalia, está classificada.
O zagueiro Walter, o· po

pular "Carioca" que defen
deu por muito tempo as cô
res do Bocaiuva, faz parte Idesta seleção.

/

ghtníng,
As provas que se desenro

laram no espaço de' 7 horas,
tiveram as seguintes alter-

pega entre os barcos: AS
TRAL.e TORO', levando a

melhor o barco campeão ca

tarinense pela sua maior

Campeonato da Cidade

nativas: experiência.
SHARPIE - 1.0 lugar - NOS VELEIROS

Itagiba, com Roberto Cúneo Pela manhã, em nossa
e Cláudio Santos baía sul, foi realizada a 1'.0-
2.° lugar - Cairá, com gata dr. Aldo Oliveira pa

Dalto Oliveira e Mario Viei- trocinada pelo Veleiros da
ra. Ilha.
LIGHTNING - 1,0.lugar É a seguinte a lista <los

- Astral, com Luiz Faria, colocados:
Arnaldo Cúneo e Haroldo 1.0 lugar - Pioneiro, com
Barbato Walmor Soares e Osvaldo

P' 1 d C--
-

S b
· 2.0 lugar Toró, com Fernandes

e o esporte a' aça u'mallna ;:�� �:��" Rui T. LObo e

JO!: ��;: -c�:;�.';7.'n,'o�------------------------.-------- Indiscutivelmente é a Ver- nenhum de' nossos mergu- Coisas da turma da Ver-
3.° lugar - Pampa, com Odilon Conti

O P I N I A"" O' melhinha a baléeir� que lhos, mesmo no smais pro- melhinha! . sidner Damiani, Alvaro Vas- 3.° lugar - Argonauta, coouconduz a turma mais bem fundos, encontramos areia. Finalmente com O motor
conco os e J. J. Souza Cos-

Pedro Soares e Odínaldo"''''''''''''''''''''%'''%%$"4''' organizada que conhecemos Trata-se de uma grande área em dia e maré alta, parti-
I ta

OliveiraD. CORDEIRO
1na caça submarina. Desde a emepedralhada, oferecendo mos, tendo antes recebido 4.° ugar - Tangará, com 4,° lugar _ Flecha, comNos dias que correm, não se fala em outra coisa

A lb 1 Psaida até a chelf_ada tudo' se ao caçador ótimo lugar, Já umas enxovas fritas con- III a rado, Carvalho Ar- Joaquim Belo e Euclides Ma-senão nas eleições que breve se efetuarão na Federa-
dprocessa dentro da mais per- agora começava o sul a 1e- teccionadas pelo artista !ta. man o e Agostinho Videira tiolição Catarmense de Futebol.

Q t d Afeita ordem. vantar mar, o que nos for- ue recebemos ven o e prova mais emocionante 5.° lugar _ Dunga, com
A gulodice (para sermos mais precisos) em que-

ít Ia.nrê f' d ISabado último, fomos (com çou pequena permanencia cara e mui a agua pe a proa, 01 a e c asse LIGHTINING Ney Hubner e Valdir Lopesrer a presidência da FCF, dispensa qualquer objeti- d t
-. "

dí t d .desculpas ao modestíssimo en 1'0 d'água. Foram aba- nao e riecessario izer, ravan o-se Justamente na 6.° lugar _ Vendaval, comvo, levando-se\ em conta o número de candidatos que A. J, Silva) convidados para tidos alguns sargos, parús e Felizmente a valente Ver- linha de chegada, após 7: Ademar Pires Filho e Rena-pleteíam a testa da Entidade da rua Tiradentes - o
Ih' h

-

d b 1 h d 1 t
'uma largada pelos pesquei- uma miraguaia de vinte e me 111 a nao eu o a e se oras e u a, sensacional to Machado.que não são poucos De qualquer forma, a necessida-

ros do Norte. A hora mar- cinco quilos mais ou menos, não deixou o Takeda repou-de de mudar (para melhorar) já ;;e fêz sentír, e cre-
cada, sem mais nem menos, De regresso aconteceu o za o esqueleto na prôa, em Números domos que desta vez o sr. Osní Melo não contará com
eramos apanhados pela con- acontecido na última saída, compensação nos trouxe aaquela facilidade que sempre contou para se reeleger. dução que nos levaria ao por- o motor deu pane. Diga-se de salvo, apesar do pampeiroFalOU-F; na possibilidade de uma chapa Saul Oli- to. Lá chegando nos reuni- passagem que se trata de que soprou rijo do amanhe-veira - Zani Gonzaga e uma outra Saul Oliveira -
mos ao restante. Tempo nu- defeito técnico, Com isto fo- cer ao anoitecer, forçandoWalter Souza. Ambas, a 110SS0 ver, merecem a melhor blado, ameaçando chuva ou mos obrigados apelar para muita embarcação boa a pro-das atenções pois os dotes auferidos pelos mesmos vento. a vela. Graças a Deus com

curar abrigo.dentro do esporte barriga-verde são os mais reco- v t f Ence ando e t escaríaDurante a navegação, foi en o avoravel até a ponta rr s a p
servida uma 'caipirinha, pre- ,1110 Bota Pedaço de caminho parece, que nós outros, en

parada pelo Ari que nos um tanto grande para remo. cerramos a temporada, uma

afirmou ser remédio seguro Dai para frente com G vento lVez que o inverno, aos pou
contra resfriado e mordida quase de cara comecamos a

cos chega esfriando e nos ti
de cobra. derivar, sendo obrigados a

rando o apetite para as ca-

Depois de algumas horas lançar mão dos remos. çadas, Descancarão agora,
de navegação, chegamos fi- Finalntente alcançamos o

nas profundas, os cobiçados
nalmente ao acampamento, I acampamento com a boca da peixes até que o sol venha
onde descarregamos, e con-I noit�. .0": mente esquentar estas
tinuamos em busca de aguas Alí entrou a funcionar a

"lPm:itas paragens catarí
claras. Dentro da baía, per- decantada cosinha de mes- n::1SC:3, trazendo overão e

.
to da ilha ao Argentino, as ere Arí. Sim senhor! Bifes a

com �le quatro meses de ale

aguas estavam claríssimas. �hatauxbriant! Casinha de grl..» e aventuras,

Fóta, Feítiçeira, Ingleses' e t�mpêro apurado, com todos MANGONA

Mata-Fome com aguas ím- os ingridientes passados pelo
práticaveis o que nos forçou fogão a gaz de acampamen_
um reconhecimento até os to, última palavra no as
Badéjos onde reíízmente en- sunto,

I

contramos as procuradas Ah! antes que me esque-

I
aguas azues. ça descobrimos que Leite
Esta ilha acreditamos te- 00ndensado e notável para

I nha sido muito pouco mer- enjôo, isto graças ao Ari fã A delegação catarinense
gulhada durante esta tem- incondicional deste produto universitária que participaráparada. :la Nestlé. dos [ógos olímpícos de Nite-
Ali, como já dissemos, as A dormida foi bôa apezar roi no mês corrente deverá

aguas estavam boas. Como .ío frio. Até o !ta, parece que seguir com destino ao Rio de
em caça submarina nada dormiu como um frade.
porem é cem por cento, to- No outro dia cêdo, o ven

p'amos com correnteza ao to ainda zunia através as
norte o que nos desgastava frinchas do rancho. O mar
sériamente. Takeda, mirou agitado, nos logrou o mer
mediu meditou e resolveu. :;ulho de domingo, e o resul
Conversaria com "seo" Ma- tado foi esperarmos se desse
cá rio mas não cairia de for- geito no motor, Nesse meio
ma alguma, Pinguim é que meio tempo foi elaborado um

gosta de gêlo. torneio de arremêsso de pê
E'ricb no entanto, achou a BO que como não deveria dei

agua bem suportável. Ga- xar de ser, foi vencido pelo
briel depois de alguma espe- E'rico secundado de Martim
ra também resolveu enfren- Pecheurs, E por falar em
tal' o frio. Martim Pechéurs Martim Pecheus, parece que
;;ue já caira andava as vol- '1 turma está querendo mu
tas com uma garoupa que dar este celebre titulo, para
lhe tapeava de dentro de outro parecido. Uma coisa
uma grande tóca. A turma assim como Martim Cacha
achou que Martim Pecheur ']a.
está um pouco fora de ror- �_...��.�••�.���=====
ma. É,.. este negocio de só

'

JOGOS REALIZADOS
Paula Ramos 3 x Bocaiuva O
Atlético 1 x Tamandará 1
Avai 5 x Guarani O
Figueirense 6 x Atlético 3
Bocaiuva 2 x Guarani O
Avai 3 x Tamandaré 2
Paula Ramos 6 x Guarani 1
Fígueírense 1 x Avaí O
Bocaiuva 2 x Tamandaré O
Atlético 2 x Avaí 1

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
1.0 lugar - Figueirense e Paula Ramos, O
2.° lugar - Boícauva, 2
3� lugar - Atlético, 3
4.0 lugar - Avaí, 4
5,° lugar - Tamandaré, 5
6.° lugar - Guarani, 6

MOVIMENTO DE GOLS
favor
6
9

contra
8Atlético ..... , .. , ... , .... , .... , ...

� Avai ': : , .. , , ,
,

Bocaiuva , , .. , , . , , , , , , .. 4'

7'Figueirense ,
.

Guarani , ,
.

Paula Ramos ,., , .. , ,.

1

9

ARTILHEIROS
Itamar (Avaí) .. , , , ,., \4
Oscar (Paula Ramos) , , , .. ,.. 4
Pitola '(Atlético) ., , , .. , 3
Vadinho (Avai) ............................. 3
Sombra (Paula Ramos) 2
Hélio (Paula Ramos) , , ,. 2
Alair (Atlético) , .. , , 2
Nizeta (Bocaíuva) .,' , ,., ,., 2

Sergio (Figueirense) ., ' 2
Wilson (Figueirense) " .. , 2
Fernando (Figueirense) , 2
Trilha (Figueirense) .. , , .. , . . . .. 1
Betinho (Avai) .,., .. , , , 1
Guará (Avai) ' .. , " .. , 1

1Joca (Bocaíuva)
Nazareno (Bocaíuva) " .. ',.,................ 1
Fida (Tamandaré) , .. '"".,................ 1
Rato (Tamandaré) , , 1

Ney (Tamandaré) , , ,., .. , 1

Maurílio (Atlético) , , . , . . . . . . .. 1

Valéria (Paula Ramos) .. ", ,........ 1

RECORDISTA DE TENTOS POR JôGO

Oscar, com quatro tentos, assinalados contra o

Juaraní.
ARQUEIROS VASADOS E NÃO VASADOS

Dino (Atlético) ., , , .............•... 8

Aldo (Guarani) .. , . ,_, , , . , , , , .. 8
Polli (Guarani) , , " , 5

Totó (Bocaluva l ., .. , , , , . , 3

Dílsorí (Tamandaré) ., , 3

Tatú (Avaí) 3

Djalma (Figueirense) .. , . , , , 3

Dauri (Tamandaré) ."., "., , 3

Rui (Avai) , .. ,." , ,.,' 2

Leibnitz (Paula Ramos) .", "
1

Miguel (Tamandaré) .. ",." , , , O

EXPULsõES

Rato, Dauri, Tuca, Nilton e Walmir, do Taman

daré; Ciro, Alair e Gaia, do Atlético e Itamar,
do AvaL

PENALIDADES MÁXIMAS

Lomeyer (Guarani contra Avai), desperdiçada.
Ernani (Guarani contra Paula Ramos) conver-

''Ifr
tida em gol.
Trilha (Figueirense contra Avai), convertida

em go!.
APITADORES

3 vêzes Salvador Lemos dos Santos, 1 vêz

José Silva, Gilberto Nahas, José Cordeiro, Ger
son Demaria, Osmar de Oliveira, Newton Mon

guilhot e Silvanó Alves.

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES

1.0 lugar - Avai e Paula Ramos, O p.p.

2.0 lugar - Figueirense, 2.

3.0 lugar _ Guarani, Tamandaré e Bocaiuva, 4

4.0 lugar - Atlético, 6.

5

3

.3
13
1
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
._-.4---.---__� ..-

'\
Bctedeím

f', SlPER ARNO

� pottdnt

(�\\\í'l 452,00mensais
__-- \J\'-iU--

_LiquidificOCo r
�OVO ARNO

D ia 'das Mães
ela merece o melhor

ela merece

Fl&,rianópolis, 4 de maio (quartafeira) de 1960
----------------------------------

Batedeira
SUPER ARNO

de mesa

658,00mensais

PER'D'EU-SE P A IR T I C 1- P A ( Ã O
,

PAULO R. DE AQUINO LUCI GAYGNETT ALVES
E E

NADIR R. DE AQUINO AGENOR MANOEL ALVES

Participam aos parentes e pessôas de
suas relações, o contrato de casamento

de seus filhos:
MARIO NELSON e ELIETE

NOIVOS

Florianópolis. 24 ele Abril de 1960

I Dr. C I ,R O
CIRURGIÃO

Enceradeira

NOVA ARNO
.

00
998, mensos

Super Moedor
PICMOR ARNO'
349,00mensais

PEREIRA OLIVEIRA
#e

IRMAOS GLAVAMi

a

CORDEIRO
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 - 1. andar - Sala 4

Sábàdo, 30-4-60 foi perdida
uma nota promissória no

valor de trinta mil cruzeiros,

,(Cr$ 30.000,00), pertecente
ao sr. RENI MACHADO.
Pede-se a pessoa que a

encontrou entregar nesta ré

dação para Osmar, que será

gratificado.CIMO móveis finos
Jaime Antunes Maciel e Edite Machado Maciel parti-

cipam aos parentes e pessôas amigas o nascimento de sua ALUGA-SE
filhinha MARISTELA, ocorrido dia 27/4/60, na

Materni_1dade Carlos Corrêia. Um apartamento em pa-
,

_
vimento térreo, sito à rua

P A R T I ( I P A ( A"'" O Martinho Callado, 5 (Chá-

•
cara do Espanha), Nesta

Jorge. W. Haberbeck e Zoemar V. Haberbeck, parti- Capital.
cipam as pessoas de sua relação o nascimento de seu filho Informações com a Srta.

"Jorge" nascido na Casa de Saude S. Sebastião no dia 30 : TEREZINHA, na Relojoaria
de abril de 1960. I Royal, à rua Trajano. ,

qualidade - tradição - assistência

* Salas de Jantar

* Dormitórios

* Poltronas Estofadas

* Tapetes e Adornos

MÓVEIS CIMO DE FLORIANÓPOLIS SIA
- rua Jerónimo.Coelho, 5-

�ARTICiPACÃO
,

L O T E S
Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes

a longo prazo sem juros, sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária, Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
Vendas: Edifício Montepio 3.° andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

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

Instituto de Educação e Colégio
Estadual '''Dias Velho"

E D I T A L
MADUREZA (GINASIAL E COLEGIAL) E COMPLE

MENTAÇÃO
De ordem do Sr, Diretor, comunico aos interessados

que as inscrições para os exames de Madtiseza (Ginasial,
Colegial) e Complementação, acham-se abertas na seere

taria do COlégio Estadual "Dias Velho", de 2 a 14 de maio
de 1960.

Realização, 2.:1 quinzena de maio.

Secretaria do Instituto ele Educação e/ Colégio Esta

dual "'Dias Velho".

Florianópolis, 28 de Abril de 1960.
Jaci Luz Portela

Secretária.
----------,X--------�

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

A1mirante - ANTONIO CARLOS RAJA
,

GABAGLlA - MISSA DE 7.° DIA
O Comandante do 5.11. Distrito Naval participa que fará

realizar no dia 7 de Maio às 09,00 horas no altar Mór da

Catedral Metropolitana, -Missa por alma do Almirante An

tônio Carlos Raja Gabaglia, falecido na cidade do Rio de

Janeiro no dia 29 de abril p/passado; e agradece antecipa
damente o comparecimento a êsse ato de piedade cristã.

MÊS DE MAIO

DIA 7 - SOIRÊE - União Catarinense dos Estu-
dantes Secundários

15 - ENCONTRO DOS BROTINHOS - Apre
sentação de Livio Romano cantor de me

lodias italianas

21 - SOIRÊE - COM A ORQUESTaA MELÓ

DICA DE "CASTELÃN" - Início as 23

horas.

29 - ENCONTRO DOS BROTINHOS
1 o SEMESTRE DE 1960

i EDITAL

I
TAXA DE VI�ÇÃO E MELHORAMENTOS,

De órdem do Sr. Diretor do Departamento da Fazenda,
torno público que, durante o corrente mês, se procederá
nêste Departamento, a cobrança das taxas acima mencio-

nadas, correspondentes ao l° semestre do corrente exer

cício.
Findo o prazo acima, as aludidas taxas serão acresci

das da multa de 20%.

Departamento da Pazenda, 1° de Maio de 1960.

Mi. C. de Freitas
Chefe do Servo de Contrôle da Tesouraria

EDITAL

í:MPõSTOS TERRIT0RIAL E PREDIAL, TAXA DE LIM

PEZA PúBLICA E IMPOSTO SOBRE ATOS DE ECONO
MIA DO MUNICíPIO:

2° TRIMESTRE DE 1960
De órdem do Sr. Diretor do Departamento da Fazenda,

torno público, que durante o corrente mês, se procederá
nêste Depa.rtamento, a cobrança dos impostos e taxas ací
ma mencionados, correspondentes ao 2° trimestre do cor

rente exercício.
Findo o prazo acima, os aludidos impostos e taxas se

rão acrescidos da multa de 20%.
Mi. C. de Freitas

Chefe do Servo de Contrôle da Tesouraria

TAXAS DE VIAÇÃO E IMPOSTOS
PREDIAL E TERRITORIAL

I\. Tesouraria da Prefeitura Municipal estará recolhen

co, a parttr de 2 de maio o, 1 ° Semestre de taxa de Viação
e Melhoramentos e 2° trimestre de Predial e Territorial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA

ASSINATURA ANUAL CR$ 600,00 DIplomado pela Faculelao.. Naclo-

A direção não se responsabiliza
. pelos I nat de Medicina da Unlv.... lel..de

d
. .

d I do Bra.U
("{)i,(pitns emiti os nos artizos assina o�.

.

j EX_Interno por concurso da Iatlr_
---------�...:...----------- nldade_Escola. (Serviço elo prof.

M E L B O • 'OctávIO Rodrigues Lima). Ilx
t

ln terno do Serviço ele Cirurgia do

! '!osPltal I.A.P.E.T.C. do Rio de

PARA ITAJAr- JOINVILLE CURITIBA'
Janeiro. Médico do Ho.plt..1 de

o
. Caridade e da Maternidade Dr.

Carlos Corrêa.

DOENÇAS DE SENHORAS-
PARTOS - OPERAÇOES -

PARTO SEM DOR pelo método

I pslco-protllatlco
Consultório: Rua João pinto n, lO,
das 16.00 às 1<:.00 boras. Atende
com horas marcadas, Telefone
:-;035 - Residência: Rua General
Blttencourt n. 101.

EDITORA "O ESTADO'· LBA.

o E-dtruúJ.
Rua Conselheiro lwdra, 160

lel ef'orie :1022 - Cxa. Postal 139

Enderêço Tele,ráfico ESTADO

OlnETOH
R u bens de Arruda Ramos

G E R E-N T E

Dorm ngos Fernandes de Aquino

RED A'rORES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machac.o - Zury Macha

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodr iguej, Cabral
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

?rof. Othon d'Eça - Maj�r Ildefonso Juvena] - Prof.

Manoelito de Ornellas - Dr. Milton Leite da Costa -

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

Langc - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teíve -

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

PUBLJCIDAO.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso.

KEPR.S.NTANT.

l�pruentaç6et1 A. S. Lu-a Ltda
KIO:- Rua Seoa4or Da.,.. " -:::.. i... ÃII...

Tel. 225114
tá. ".ulo Ku. Vitória 157 - e•• , n -

Tel. 14-894t

Serviço Telel'ráfico da UNITJ:V PRBSS Ill- P I

A GENTES E CORaESPOilDI1NT.�
"'. T6doa U lIIunicipio. .: �ANTA CATARINA.

ANUNC�J8
"h·41aat .. contrato, de acordo co•• tabela e. vii.'

VIAJE

ÔNIBUS ULTIMO TlP O

....

SUPER-PULLMAN
_ NOVO HORARIO PARA CURITIBA
DIRETOS AS 12,30 - AS 2a - 4a E aa

?OLTRONAS RECLINAVEI� - JANELAB PANORAMICAB
VIAGENS D I R E T A 8

PARTIDA
CHEGADA

lI'LOB.IANOl?Ol.IS
CURITIBA

5.<15
12.<15

RAPIDIt SUL· BRASILEIRd LTDA.
VIAGENS G'OM ESCALA - PARTIDAS AS 7 e 13 RORAS

AGENCIA FLORIANOPOLlS - RUA DEODORO

ESQUINA TENENTE SILVEIRA - TEL,; 2172

Agora com a nova agência na Rodoviária, na
l\V. Hercilio Luz.

Com a partida de seus carros de lá.

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

�Indicadur Profissional!
� . �--��-_ ...._�--_ ..�,-----�.
DR HENRIQUE PRISCO DR HURI GOMES Das 16,00 às 18,00, ,diaria-. Angustia - Complexos - Ataques - Manias �-- i

� mente exceto aos sabados I Problemático Afetiva e sexual I

MENDOIÇA DR. GUARACY A.I �,:::�;Ii:=;!O �'l�:��!:�:�,:��: oomso:�����7a --;; i
'MI:D.ICO SANTOS ••�

Direção dos Psiquiátras -

II.. DR. PERCY JOÃO DE BORBA

• DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA •

C·
,_ Dentl'sta!1 DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE ••••IrUrgmo

�
CONSULTAS: Das 15 às 18 horas

Especialista em dentaduras ana; • iEndereço: Avenida Mauro Ramos, 286
tômicas. Horário: Das 8 às 12 DS •

I (Praça Etelv.ina Luz)
Atende com hora marcada

..·....•..••••••••·..··•····..·····�,······IAvisa sua dist;.Ilta cllentela Que

Escritório de Advocacia

\
.

PARAISO

ME'DICO

Operaçúo - Doenças de Sen.l:lo_
ras - Clínica de Adulto.

Curso de Especialização no }!oapi
tal dOI Servidores do E.tad.o.

(Serviço do prol. Mariano de An,
drade j. ConsultaI: pela man.l:lã no

Hospital de Caridade. 'A· tarde da.

15.30 horas em diante no con.uI-

tório. à Rua Nune. Machado, 17.

esquina da Tlradente. - '1:ellf.
2766. Re�ldêncla - Rua Mare
chal Gama D'Eça. n.o l,n, - Tel.
3120.

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULAtAO -

-- TUBEJtCULOSB -

Consultbrlo - Rua Fellp.
Schmldt. 3H - ·rel. 1801.

Horário: da, 14 à. 16 hor...

Re$ldêncla -. Felipe Schmld.,
n.o 127.

DR ANTO� 10 MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA 'l'RAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA
ConsultóriO: Joãc. Pinto. 14 -

Consulta: daI lli às 17 horu, dlá
rtamen te, Meno. aos sábado•. Re
sldi>ucla: Bocaluva, 135. Fone 2714
------------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DR. LAUHO OAUR�
CLINICA

.

GBItAL
"

�speclallsta em moléltla. di SI
nno ras e vias urinária•. Cura ra_

dícal das Inlecçõe. aguela. e crô
nicas. do aparêlho genlto_urlnárlO
em smboe OI seXOI. Doença. do

.,,�relho Digestivo e elo .I.tema

!>"rvoso. Horário: 10� ãl 11 •

') "" àS ó horas - Conlult6rlo:

I �(l;a Tlradeutea. 12 - 1.0 andar

lo'one 3246. Re.ldêncla: Rua

I."eerda CoutinhO. 11 (Chácara elo

Espanha - Fone 1141.

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GERAL

I >oençf\s de St''';Ihora. - procto

[ogla - Eletricidade Médica

Consultóllo: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: OaB Ir> horas em diante.

R�sld"ncla, Frio .... 8.423· Rua Blu

menau. D. 71.

DEPARTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCiA

M:í!:S DE MAIO

30 - Sábado (tarde)
10 - Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo
14 -- Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 -- Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 - Sábado (tarde)
29 - Domingo

Fármacia Noturna

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia sto. Antônio

Farmácia sto. Antônio
Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

O serviço noturno será efetua,do pelas farmácias Sto. Antô nio, Noturna e Vitória.

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto

Rua João Pinto

Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe Schmidt

Rua Trajano
Rua Trajano

-----------------�-----------------

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

10 - DomIngo
8 - Domingo
15 - Domingo
22 - Domingo
29 - Dcmingo

Farmácia do Canto

Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pe(]ro Demoro

Rua 24 de Maio

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dêste Departamento.

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Geral
Rosídêncía s

Rua Gal. Bittenconrt n, 121
Telefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt a. 1$7.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

mudou seu cons1l1tór1o para a rUE!

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BAR20S
CLINICA DE CRIANÇAS

ge....C6rI. I alll.i_âa Con.wt..

4' tte.clUo Lua 165A aI/to • 8ecunda • II.&-I.lr.

eI .... 15 •• 17 borll

rei. - I'"J'LOIUANOPOLIII

DRA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Es pee tal is ta em mo·léstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas. fistula�, etc.

Ci,rurl'ia anaJ
CONSULTóRIO;. - Pua CeI. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

DENTADURAS INfERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRIS J[HWEIDSON
CIRURG1AtJ ut:t,TISTA

DIPLOMA'DO PELA UNIVEF:S�DADE DO PARANA
RAIOS X - PONT.ES - PIVÔS
TRATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e d.is 18 às 20 .horas
HORAS MARCADAS - das 1-:1 às 18 horas
RUA TRAJANO, 29 - 1.0 andar

DR. ÁLVARO DE CARVALHO
MécUco

�

Pediatra�"
...

FLORIANtÓPOllS
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 - TeI. 2998.

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de Janeiro. Ex-Interno da

Clíníca Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Próf. Rupp) e ela Maternidade

Fernando de Magalhães.

gíárío do Instituto Nacional

dn Câncer.
DO}l;NÇAS DE SENHORAS -

l'imTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

lher!de, pela manbã, na

:r,h t.ernidade Carlos Correia.

Residência: Rl:Ia Demétrio

Ribeiro, n.O 26 - Fone: 2305Ex-Interno e Médico Esta_

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVI(O DE RAtOS X

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do Estômago - Vel"icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

I1iRtel'osalpingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.

DISPõE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDERJJ:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no ônibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhistas"
Escritório: Rua João Pinto n- 1. lObO

,:>le1one n, '2.467 - Cma P08ta1 n. U

hOR·ARIO: Das UI à.s 17 hor...
xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRILLO Dr. EMANOEL CAMPOS

Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1.0 àndar - s:-1.1as 9 e 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone '3658

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas e Mentais -

. .

Clinica Geral

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago
Dr. José de Miranda Ramos
Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas - Causas crveis, comerciais, crmu
nais e fiscais - Admínístração de bens - Locação e ven·

da de imóveis - NaturaÍização - Inventários -- Cobran

ças - Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias

CURSO PARA NOIVAS
Acha-se aberta a matrícula ao - CURSO PARA NOI

VAS patrocinado pela Federação das Congregações Ma
rianas de Florianópolis e que obedecerá às seguintes ca

racterísticas:
1.a - O Curso será gratuito e no mesmo poderão ins

crever-se as noivas e senhoritas maiores de 18 anos;
2.a - O programa a ser desenvolvido será o da Fa

culdade de Higiene e Saúde Pública de São Paulo;
3.a - As aulas serão diárias, menos aos sábados, no

reríodo compreendido entre 10 e 11 horas, na séde da Fe

ieração, no Largo Fagundes, n.o 8; .

4.a - As aulas terão início no próximo dia 11 de maio

e se prolongarão por todo o correr do referido mês;
5.a - As matrículas deverão ser f.eitas pelo telefone

"2301, no período compreendido entre 9 e 12 horas, pela ma

nhã e de 14, às 17 horas, na parte da tarde. I

Florianópolis, 16 de abril de 1960'.

P. Alvíno Braun, Diretor da Federação.
D�·. Biase Faraco, Presidente da Federação.

,

João Morilz s ,O.
-----�--------------------------.-----
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�A SOHERAl',A" I'RAÇ<\ 15 DE NOVEMBR(J - ESQUINA

aOA FELIPE SCBMIDT

FILiAL "A SABERANA" DISTRITO 00 t:9n:lrITO - CANTO

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 ECONOMICO
LIMPA COM MAIS FACILIDADE

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, i5 -. tel. 3820

MOVEIS
Usados e antigos - vendem-se. Tratar à

rua Bulcão Viana 49

·t

t ...Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA Florianópolis, 4 de maio (quartafeira) de 1960
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LIVRO S

A Sombra do Arco-íris
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Faculdade de Direito de Santa Catar'ia
"A Sombra do Arco-I'ris de Malba Tahan, é consí

erado pelos críticos como um dos livros mai soriginais
a literatura mundial.

Trata-se de belíssimo romance oriental, cujo enrêdo'
semelhança dos contos admiráveis de SCherazade, I Na forma estat�tária, CONVOCO os alunos associa-

rende e surpreende o leitor desde a primeira página. i
dos da CAIXA PRo-FORMATURA DOS BACHARELAN-

É um romance atraente e ao mesmo tempo uma An- � DOS EM DIREITO -- TURMA DE 1960, para a ASSEM-

logia notável: , I BLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a ter lugar 110 próximo dia

A mais completa e perfeita Antologia ela Poesia Bra- 5 às 17,30 horas, na sala do 5.° ano da Faculdade de Di

reito, com a seguinteIleira l

Florianópolis, 2 de maio de 1960
Paulo César Delpizzo

PRESIDENTE

Intercalados no entrecho do livro aparecem os me

hores poetas cio Brasil e Portugal. São tres mil duzentos

oitenta e sete os poetas citados.
Os versos mais expressivos e mais lindos tíguram

. êsse curiosissimo livro, transbordante de poesia e en-

lantamento.Qualquer leitor encontrará, sempre em "A SOMBRA

O ARCO-I'RIS, o poeta -de seu enlêvo e de sua predí
�ão.!

ORDEM DO DIA
.

1.0 -- apreciação do Relatório e Prestação de Contas

da Diretoria:
2.° -- eleição da Diretoria e Conselho Fiscal para o

último período social;
3.° -- exposição da atual Diretoria sôbre o resultado

da última rifa.

Não havendo número lega), realizar-se-á a Assem

bléia em segunda convocação, às 18 horas, no mesmo

dia e local.

(A Sombra do Arco-I'ris acha-se à disposição do pú

[liCO
na Biblioteca Públiea Municipal Barreiros Flilho.)

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

, I

Milton Campo, a Seguda Vítima

Afinal, a "cúpula" udenista arranjou mais um

COBAIA para ocupar a espinhosa missão de ser vice
na chapa do sr . .Tânio Quadros.

O sr. Milton Campos, não é homem dado à tra-

I" vessuras, e, por isto, relutou muito, até aceitar o

ABACAXI imposto pelo seu partido. E de se conside

rar ainda, o seu estado de saúde, que não é dos me

lhores, justamente, guando terá de' enfrentar um pá
reo duro, em uma campanha que promete uma di

namização sem igual, nos mêses próximos ao 3 de

outubro.

Interessante e gozado mesmo, foi o contato telefô

nico, travado entre o sr. Carlos Lacerda e o sr. Mil

ton, que se encontra na Capital italiana. A fim de

reforçar mais os seus apêlos, na intenção de sanear

tôda aquela balbúrdia de ataques e calúnias na re

cente crise udenísta, o deputado Lacerda, tramou

uma série de considerandos suplicatívos, terminando

por dizer que o "momento é grave demais, e não pos
so lhe dizer tudo pelo telefone. Existe uma manobra

para roubar ao povo as eleições (e mais adian

te). '. O Leandro foi sacrificado. Resta você. Não se

recuse por favor, porque talvez seja a última oportu
nidade". Palavras lacerdianas, autênticas, publica-
_'_

"',

Tribunal de Justiça
NA SESSãO DA CÂMARA Lázaro de Paula e recorrida que não conhecia do recurso.

CRIMINAL, REALIZADA NO a Justiça, por seu Promotor. Liliam Gonzaga Prazeres,
DIA 26 DE ABRIL DO COR- Relator o Sr. Des. MAURILLO Enc. da Jurtsprudência.
RENTE, FORAM JULGADOS COIMBRA, decidindo a Câ- VISTO:

OS SEGUINTES FEITOS: mara, por maioria de votos" Paulo Gonzaga Martins da

conhecer do 'recurso e deter- Silva, Secretário.
1) Recurso criminal nO

5.834, da comarca de Crici�2
ma, em que é recorrente o
Dr. Juiz de Direito, "ex-or
ficio" e recorrido Hernoldo
Gava. Relator o Sr. Des. FER
REIRA BASTOS, decidindo a

Câmara, por unanimidade de
votos e de acôrdo COm o pa
recer do Dr. João Carlos Ra�
mos, Promotor Público con

vocado, conhecendo do re

curso, negar-lhe provimento
para confirmar como con

firmam, a sentença de la,
instância, que absolveu li
minarmente o recorrido. Sem
custas.

-0-
2) Recurso criminal na.

5.837, da comarca de São Mi
guel do Oeste, em que é re

corrente a Justiça, por seu

Promotor e recorrido Nicolau
Alfredo Ferreira dos Passos:
Relator o Sr. Des. FERREIRA
BASTOS, decidindo a Câma
ra, por uanimidade de votos
e consoante opinou a fls.
26-27 a Procuradoria Geral
do Estado, conhecer do re�

curso e provê-lo, a fim de,
reformado o despacho que
não recebeu a denúncia, re
cebê-la, e determinar que se

proceda nos ulteriores têr
mos do processo. Custas a fi
nal.

-0-

AGRA'DECIMENTO E "MISSA DE 7.° DIA
Dr. Maoel Silva

minar que os autos voltem à

Comarca de origem a fim de

que o Dr. Juiz a quo sustente
ou reforme a decisão recor

rida. Custas a final. Vencido

o Sr. Des. Hercílio Medeiros,

MANTENHA-SE
BEM INFORMADO
DE SEGUNDA A SÁBADO
- Em 1420 kcls., e 5.97ti kcls,

Ada Ramos Silva e filhos agradecem sensibilizados a

todos os amigos que os confortaram, enviando flores, te

legramas, visitando-os, comparecendo ao sepultamento de

seu espôso e pai, Manoel Silva, e, mui ,especialmente, aos

seus colegas do Banco do Brasil e demais amigos que, com

dedicação invulgar, prestaram seu valiosíssimo auxílio du

rante a longa enfermidade que o vitimou.

Agradecem, ainda, às Irmãs de Caridade, enfermeiros

E' médicos, Drs. Henrique Prisco Paraiso, Artur Pereira e

Oliveira,' Léo Mauro Xavier, Biase Faraco, Perey João de

Borba e Ney Mund, pela dedicação e competência com que'

nssístíram ao extinto.
Outrossim, convidam a todos os parentes e amigos

para a Missa de 70 Dia, a ser celebrada na Igreja Matriz

desta cidade, no dia 5 corrente, quinta-feira, às 8 horas.

São José, maio de 1960.

ALUGA-SE
Uma confortável residência, e dois pavimentos, com

gnrage, sita à Rua Emílio Blum, n. 17 -- A.

Tratar à Avenida Mauro RaJmos, 174, das 14 horas

em diante.

3) Recurso criminal na ..

5.838, da comarca de Ara

ranguá, em que é recorrente o

Dr. Juiz de Direito "ex-of
cio" e recorrido Santos Joa

quim Matos. Relator o Sr.
Des. HERCILIO MEDEIROS,
decidindo a Câmara, por
conformidade de votos e con

soante parecer da la. Sub- O ('DR. RADAR" e o Grê
Procuradoria G,eral do Esta-

'

mio Feminino do Lira T. C.,
do, prelimhnarmente, não: estão organizando o estréia
conhecer do recurso. Sem do "DISCO DANCE" no r.r-

. custas. Ira -T. C:, díà 8 às 9 horas .

4).- Recurso criminal" hlt •• Haverá surpresas. Luiz Hen-

5.836, da comarca de Tiju� IriqUe estará presente como

cas, em que é recorrente o
I atracão.

Dr. Juiz de Direito "ex-of- N� estréia, os sócios do
ficio" e recorrido Alberto Clube 12 de Agosto terão di
Salomani. Relator o Sr. Des. reito a frequência, com a a

MAURILLO COIMBRA, decí- presentação da carteira.
dindo a Câmara, por unaní-
midade 'de votos e consoante
o parecer do Dr. João Carlos
Ramos, Promotor Público

MAURO AMORIM, apre
sentará no dia 8, às 16 ho

ras, no Teatro A'lvaro de
convocado, conhecendo do

I Carvalho, peça "PIM�I";
recurso, .provê-Io, a fim de

I com a participação dos Es
pronunciar o réu como in- .tudantes Catarinenses.
curso no art. 1'21 do Código I

Penal. Custas a final. I SA'BADO I
.

t
--0-- I p.p., o co ums a

5) R
. .

I
esteve no Palácio AgronômL

ecurso crímínal nO ..
.

5 839 d d' FI' ca, eumprímentando o Sr.
. a: comarca e ona-, .

nópelís, em que é recorrente I Hedl'lbeld·to EHUtISde, D.Dl, Gtover,-I na 01' o s a o, pe o rans-

A L U G A _ S E I
curso do seu aniversário.
Foi uma elegantãssíma re-

OU VENDE SIE ,Cep?ã� soci�l, n� magnífico
,

_ . PalaCIO Residencial,

A ít R P d
Acompanhou o colunista,

casa SI a a ua a re .

R 76 d
. .

!
o sr. LUIZ Carlos Pessoa Bra-

oma, ,com OIS pavI"1 R
.

h ii C' , -

.
SI e a am a no omercío

mentes, 5 quartos. Sala, COSI-
d B t Eth I G

h
' .

e rusque, sr a. e er-
n a grande, armários embu-

ki
'

tidos, garagem interna, re-/
nue Y· ,

eenconstruída.
Agradecemos ao sr. Nor-

T t
.

R C Ih
.

berto Ungaretti pelo honroso
ra ar a ua onse elro. . .

Mafra, 40 a 42 com SADY. I
eonvíte e lhe fehClt.amos pe

lIa festa bem onganízada- que

T"" apresentou.
o/. LLHAS. TIJOLOS :,'

ICAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT A AGENCIA de Jornais e NO CLICHt, a srta. Ethel

Revistas, instalada na en- Gerriueky, RAINHA DO CO

trada do antigo prédio do M.ÉRCIO da Cidad de Brus

IAPC, está correspondendo c ue, que passou o fim de se

com os seus inúmeros fre- mana cm nossa Capital.
gueses. Esta agência é de

propriedade do sr. Dalmiro
Amplo e confortável apar- Mafra.

tamento situado em andar

C",'� BAOARÓ • fONf no,

ANTIGO DEPÓSITO DAoMIANI

das na "Tribuna da Imprensa", em 30 de abril último

Vejam, como o deputado lanterneiro ainda está

dominado pelo espírito PENABOTISTA. Trama a in

constância social, a revolução, o golpe, faz do Exe

cutivo nacional, um covil de bandidos e ditadores,
usurpadores da Carta Magna, qua.ndo, justamente
quando, em outras Nações do Hemisfério, há a desor

dem, crises portentosas, e aqui, à despeito do derro

tismo dos íneontormades, \!!nrge uma nova era, um

novo marco do nosso progresso, nosso valor humano,
com Brasília e a segurança do .me vingente.

É impossível êste Sr. Lacerda. No seu jornal, do

dia 30, diz em editorial: "O Sr. Leandro Maciel foi

abandonado pela UDN, por manhas da direl/!o da

UDN, porque o Sr. Magalhães Pinto queria a "união

nacional", queria ser candidato à vice-presidência
da República, etc ... "

Futrica,gem das maiores, leitores! Comadrismo

perfeito e acabado. Para agradar o Sr. Milton Cam

pos, t' justificar o esvasíamento natural da candida
tura Leandro Maciel, lança-se contra o Sr. Maga
lhães Pinto, inclusive, acusando-o de fazer mano

bras dentro' da UDN e confábulações com o Govêr-
no da República.

i. E de morte "O Corvo", ainda não saciado, pousa PREÇO DE OCASIÃO

na personalidade ilustre, porém derrotada e doentia Um quarto de casal em

do ilustre homem brasileiro, ca.ndidato à força, sr. I
estado de novo.

Milton Campos.
Tratar à rua Araujo Fi-

___.......�. _.;;;._ _;;;� gueíredo. n.o 21 -- NESTA

ALUGA-SE

térreo, com três
. quartos,

além de dependências dé

empregada, área de serviço,
etc. etc. situado a Pr�ça Ge
tulio Vargas - Rua Visconde
de Ouro Preto. Preço 7.500,00.
Tratar pelo telefone 2832

ALUGA-SE
Aluga-se uma casa na

'Rua Max Schramm 155, Es

,treito.
Tratar na Rua Júlio Mou

ra, 19.

VENDE-SE

no sentido de colocar uma

placa bem em frente a an

tiga Escola de Apren�zes
Marinheiros em Coqueiros,
onde runcíona uma escola

pública municipal, com 230

alunos. Os veículos, trate-
EXECUTADO Caryl Ches- gam em altc velocidade

sman. No momento em que causando sério perigo para
era dada a notícia da sua as crianças que frequentam
execução, observei diversos esta escola.

•.••.......... ..� .
• A Cidade de Lages, comemorará, no próximo dia i
: 25 do corrente, o seu primeiro centenário. O Presi- :
: dente Juscelino Kubitschek, estará presente nesta :
: comemoração. Os festejos terão início no dia 14, com •

: bailes e apuração do Concurso que elegerá a RAINHA :
: DA CIDADE. :
iii A recepção às autoridades que presenciarão o sfes- :
: tejos, dar-se-á no dia 21. O Programa para o dia 25 :
: é o seguinte: às 6 horas, toque de Alvorada e salva :
: de 21 tiros; às 9 horas, Desfile Colegial-Militar; e,

I.I às 20 horas, Culto Solene em Ação de Graças, com a

• participação do Coral de Voses do Sertão.

��........... . .

NO próximo dia 4 de r.;e

tembro, será realizado o Re

censiamento Geral do Bra

sil.

cidadãos chorando pública
mente. Este fato foi teste

munhado.

JI(, ,visitarª, . Qficialpteltte
a Al'g'entina 110 dia 20 de

julho.

O BAZAR DE MODAS, a

presentou uma interessante

exposição de "SAIAS BRA

SILIA"; a A MODELAR DE

MODAS, fez uma bonita ex

posição de conjuntos de ví

trines e a VERALUCIA, des
tacou-se pela decoração dos

seus artigos de vendas. Estas

lojas, foram "AS VITRINES

DA SEMANA" •

APELAMOS para a IVTP,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DEPUTADO AUGUSTO BRESOLA:

Fiscal de armas provoca desordens
DEPUTADO WAlDE MAR SALL'ES: (O'NVITE,PARA INAUGURA(.ÃO DE TURBO-G'ERA'DOR

t

Teve grande repercussao
na sessão de ontem, na As

sembléia Legislativa, a de··'
núncía, da tribuna da Casa,
pelo deputado Augusto Bre

sola, de desordens e provo ..

cacões levadas a efeito em

Campos Novos pelo fiscal
de armas Juliti Antonini.
Na ocasião, o ilustre repre
sentante daquele município
leu dois telegramas subscri
tos pelo vereador pessedista
Francisco Valente, sendo
que no primeiro comuni
cava o referido represen
tante da Câmara Munici
pal de Campos Novos que a

citada autoridade policial
invadira um bar a mão ar

mada, provocando tumulto
e susto entre meia centena
de frequentadores. No se

gundo despacho telegráfico,
assinado pelo mesmo signa
tário, -rêz ameaça de prisão
ao propriet$.rio do estabe
lecimento que invadira an

teriormente. O sr.

;'Dia das, Mães" na
Paróquia São Luil

A Assistência Social "S3.0
Luiz" convida os membros

da paróquia "São Luiz"

para as solenidades alusi
vas ao "Dia das Mães", que
será no próximo dia 8 e

que constará do seguinte;
DIAS 5, 6,7 -

Tríduo às 19 hs. seguido de

conferência'; no Grupo Es

colar, dedicada as sras.

mães.
DIA8-

Para completar as soleni
dades - Missa festiva as

6,30 hs. ela manhã e Comu

nhão Geral para as sras.

mães.

Francisco Valente, lia, ain
da, no telegrama, haver-se
dirigido também ao Secre
tário de Segurança Pública,
pedindo providências.
Feitas as denúncias, o sr.

Augusto Bresola solicitou ao

líder do Govêrno que to

masse, junto às autoridades
competentes, as providên
cias necessárias no sentido
de pôr côbro aos abusos do
fiscal de armas, sr. Anto
nini. O sr. Orlando Bértoli,
em aparte, consulta ao ora

dor se o fiscal titular não
era o sr. Pedro de Lara Ri

bas, que fôra preterido, .es

tando na função há mais
de vinte anos, ao que o re

presentante de Campos No
vos confirma, aduzindo que
essa autoridade, s e n d o

transferida pelo Govêrno,
impetrara mandadao de se

gurança, tendo ganho de

causa, e era vereador do

PSD no citado município.
O sr. Antonio Almeida, em

aparte, afirma que o sr. Pe

dro de Lara Ribas tinha um

defeito: era pessedista e,

embora tenha ganha de

causa não estava receben
do se�s vencimentos. Vários
parlamentares apoiaram a

denúncia do sr. Augusto
Bresola repelindo com tô
da a v�emência as violên
cias que tem feito o fiscal
de armas Antonini.
WALDEMAR SALLES: SO

TELCA INAUGURA NOVO
TURBO-GERADOR

O sr. Waldemar Salles re-

COZINHEIRA
PRECISA-SE DE UMA.
PAGA-SE MUITO BEM,

TRATAR À RUA LACERDA
COUTINHO, 13. ('CHACARA
DO ESPANHA).

�
'6 .

CONTAM QUE O DIRETOR DE A GAZETA, AO

LER UMA TRIBUNA INTERMITENTE, QUE DE

QUANDO EM VEZ FAZ - FAZER Éi O VERBO -

SANTA CATARINA, TERIA DESABAFADO:
.

_ QUANDO É PARA FAZER DINHEIRO, É AS

SIM! PARA OS OUTROS, PARA OS DE FORA, l"ARA

O PARAQUEDISMO!'QUANDO É PARA ATACAR E

OFENDER MEUS AMIGOS ... A GAZETA!!!
*

AO JAIRO, QUE HOJE AVIONA, UM AFETUOSO

ABRAÇO, COM VOTOS ARDENTES DE BREVE RE- ,

GRESSO, COMPLETAMENTE RESTABELECIDO. É A

NOSSA SOLIDARIEDADE AO PREZADO COLEGA E

PRESIDENTE DO NOSSO SINDICATO,
*

quereu uma Comissão Par
lamentar Externa para re

presentar a Casa na inau
guração, dia oito, do novo

turbo-gerador montado na

usina da C.S.N., em comu

nicação dessa emprêsa, por
fonograma subscrito pelo
engenheiro Lirio Burigo e

endereçado ao representan
te pessedista de Tubarão.
Na tribuna, êsse parlamen
tar diz da importância do
cometimento, pois o turbo
gerador tem capacidade
para 12.000 kw, e a Cia. Si
derúrgica Nacional, em Ca
pivari, inauguraria, na oca

sião outros melhoramentos.
O presidente da Casa na

ocasião, deputado Ruy Hul

se, aprovado o requerimen
to acima indicou os nomes

do orador, e mais os dOJ)

- Viemos ao encontro
do companheiro Renato da
Costa Lima para expres
sar-lhe o nosso apoio e so

lidariedade face à insólitas
acusações de que foi vítima,
juntamente com o nosso

diretor do Paraná, Sr. Li
neu Carlos de' Souza Dias,
por parte de um deputado
na Assembléia Legislativa
de S. Paulo. Já estivemos
com o Sr. Lineu de Souza

Dias, a quem mais uma vez

hipotecamos o testemunho

parlamentares A de m a r

Ghisi e Walmor de Oliveira

para constituírem a Comis
são Parlamentar Externa

que representará a Assem
bléia Legislativa na oportu
nidade das inaugurações
em questão,

O sr. Waldemar SaBes fêz
referências, também, à im

portância. da Exposição dos
Clubes 4-S em nossa capi
tal, e promovida pelo ETA

Projeto 17, fazendo, na oca

sião oportuna e ampla dis

sertação sôbre o que tinha
observado na visita que
realizou à mostra, realçan
do o trabalho bem dirigido
que a citada entidade vem

empreendendo no impor
tante campo do extensío
nismo rural.
ORLANDO BERTOLI: GO-

da nossa confiança, assim
como, a certeza da'nossa
solidariedade. A respeito do
Sr. Lineu de Souza Dias
vale aqui, - continua �
Senador Maculan - dar
uns pequenos dados sôbre a
S'Ua atuação no setor ca

feeiro, bastando lembrar as
suas atividades no meu Es
tado para se ter uma idéia
do seu porte moral, que o

l�V?u �res vezes à vice-pre
sídêncía da Associação Ru
ral de'Londrina, CoIabora-

VÊRNO GASTOU MIL
CRUZEIROS NA USINA

DE CHAPECóZINHO
Aparteando o sr. Evaldo

Amaral, da UDN de Curiti
banos, que na ocasião tecia
considerações sôbre as ex

celências das usinas hidre
létricas programadas pelo
Govêrno, o sr. Orlando Ber
toli e Osny Regis recha

çam a euforia daquele par
lamentar em um setôr on

de pràitcamente só existem
mesmo planos e estudos. O

representante pessedista do
Vale do Itajaí manifesta, a

certa altura, que o Govêrno
gastara, há

_.

alguns anos

atrás a importância de mil
cruzeiros na usina de Cha
pecózinho, em f o t o g r a
fias .. e vinte mil cruzeiros
em 1959... em viagens ...

dor, no Govêrno Bento Mu
nhoz da Rocha, do Secretá
rio da Agricultura, Sr. La
cerda de werneck, estru
turou a organização das ca

sas rurais e dos agrônomos
regionais do Estado. Foi,
também, pioneiro do Norte
do Paraná, onde plantou,
não só para sí, mas para
vários amigos, cêrca de 3
milhões de cafeeiros.

Numa lista de candidatos
indicados pela Junta Admi
nistrativa do IBC, foi esco
lhido pelo Presidente da
República para completar a
diretoria da autarquia, Es
sa indicação, aliás, foi fei
ta antes mesmo do Sr. Re
nato da Costa Lima ser no

meado presidente do IBC,

Ex�OSi�ão Nacional fie- �uinos
Voto de Louvor

Ê o seguinte o texto do T E L E G R A
t.elegrarna proposto pelo Fiora'Vante � .A homogênea, de todos os ór-

líder da oposição, sr. Esti- Presidente Ma�so!ml gaos e entidades de classe

valet Pires colegas de ban- tral O �o�llssao Cen- que patrocinaram a· realí-

cada e lí��res dos parti�?s PoSicã�g���:n��a dIl Ex- zação de tão. brilhante con-

que con!poe a As�emble.Ia Suínos
e cla�e pt ASSIm nome Poder

Legislativa, na sessao de 25
CONC

-

RDIA Le!?�latl.Y0 expresso nossas

de abril passado, para o .._� __ ._
felícítações pelo sucesso al-

Prefeito Fioravante Masso- Prazer levar conheci- cançado Exposição vg for-

lini de Concórdia, na qua- mento Vossência et Presi- mulando votos para que

lid�de de Presidente da Co- dentes demais Comissões et suinocultores essa regiâo
missão Organizadora ctà II entidades organizadoras se- continuem sua tarefa de

Exposição Nacional de Suí- gunda Exposição �e Suí�ds. maior desenvolvimento sUÍ

nos, realizada naquele mu- qu� esta Assembléia Legis- nocultura vg base prepon

nicípio: latíva por proposta Depu- derante economia nosso Es-
tados cue compareceram t::wo pt
êsse magno e brilhante cer- "'AUDA<ÇÕES CORDIAIS
tarne vg consignou ata seus BRAZ ALVES
tl'l'lhR!?-OS vot? aplauso e Presidente Assembléia
regOZIJO pelo exito alcan- Legislativa
Gado referida Exposição
realizada êsse próspero mu

nicípio vg que além de pri
mar pela sua notável orga
nização vg serviu demons
trar que efetivamente Con
córdia lidera no Brasil a
r riacão racional � metódica
de Suínos pt Comunico aín
da vg haver sído ressaltada
per diversos senhores 'De
putados a ação eficiente 2

./

CONVAIR DIAPlO

FLORIANÓPOLIS
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CÂMARA APROVA TELEGRAMA Dt'·
APLAUSOS A JK PELA INAUGURACÃO,

DE BRASíLIA
. Na reabertura, ontem

dos trabalhos legislativos
da Câmara Municipal de

Florianópolis, (I Vereador

Domingos Fernandes de

Aquino, da bancada do Par
tido Social Democrático

apresentou à consideração
do plenário, requerimento
visando o envio, ao Presi
dente Juscelino Kubitschek,
de telegrama de aplausos

pela inauguração de Brasí,
lia. Posto em votação, fói o

mesmo aprovado por una

nimidade,

O envio tardjo do despa,
cho telegráfico ao Presj,
dente Juscelino, prende-se
ao fato de sõmente ontem
os trabalhos daquela casa
terem sido iniciados, uma

vez'que se encontrava em
recesso,

55. Como se sabe essa lei
foi elaborada pelo saudoso
Senador Sousa Naves e vol
tou para a Câmara Alta
para ser modificada em al
guns itens que não aten
diam as suas reais rínaí],
dades. Na Comissão de Jus
tiça, em brilhante parecer
seu relator, o Senador Da�
niel Krieger, numas últi
mas reuniões realizadas no

Rio, manifestou-se ravora:
velmente às modíftcacões ,

apresentadas.
.

O Sr. Renato Celídônío,
que se encontrava na com

panhia do Senador Macu
Ian, informou à reportagem
que, como cafeicultor pa
ranaense, presidente da
Associação Rural de Marln
gá e representante da la
voura na Junta do IBC, fa
zia suas as palavras do Se
nador Nelson Maculan.

Florianópolis, 4 de maio (quartafeíra) de 1960

WASHINGTON, 3 (uP)
- A primeira sessão de tra
balho da Comissão lntera
mericana "dos 9" será rea

lizada a princípios de ju
nho, segundo informaram
fontes diplomáticas. As
mesmas fontes informaram
que Argentina e Cuba soli
citaram que a reunião fôs
se adiada até depois da
canclusão das conversacões
em Genebra e da reunião
do GATI (Acôrdo Geral de
Tarifas e Intercâmbio), que
terá lugar em fins de maio.
Informa-se, também, que a

reunião "dos 9" será segui
da por uma conferência da
"Comissão dos 21", a reali
zar-se possívelmente em ju
lho.

SESSÃO INTERAMERICANA nDOS 9"
SERÁ REALIZADA EM PRINCíPIOS

DE JUNHO

�NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
(Cont. da 1.a pág.)

caros, grande parte de alu
nos busca nas bibliotecas
obras de que necessitam
para consultas e estudos.
A Mensagem, para êsse pro
blema, destinava s penas
algumas linhas.

O representante de Lajes
aludiu ao fato da colecão
do Diário Oficial da União
ser deslocado ria Biblioteca
para a Secretaria do Inte
rior e. Justiça, lamentando
o fato, uma vez que essa

publicação é muito procu
rada por funcionários, co

merciantes, etc. O líder do
Govêrno, dá um aparte
simplista: quem quiser ma
nusear a coleção do Diário
Oficial que vá à Secreta
ria ...
O sr. Osrry Regis faz re

ferência à verba irrisória
da Biblioteca para o pre
sente exercício, no valor de
cento e cíncoenta mil cru

zeircs. Citou, ainda, que no

setôr (la Economia Política
n s da de novo' havia sido
adquirido, e ele Sociologia
tarnbérn e de Geografia
Econômica n ada existia.
Apelava, assim, em nome

dos estudantes da capital
e do Estado para que o G"
vêrno supra essa falta, fi
nalizando por afirmar que
a . Faculdad.e de Filosofia,
para sua biblioteca, tem
""1'111 muito superior à do
Estado.
OUTRA ENTALADELA DO
SR. FERNANDO VIEGAS
Após a profissão de fé

nacionalista bossanovista
do sr. Fernando Viegas,
volta à. Tribuna o represen

tante udenísta da capital
para acusar a diréção peso
sedísta estadual de -pp
guições nos Correios ·-e Te
légrafos, citando dois casos

para exemplificar. Fá-lo,
aliás, com riqueza de deta
lhes.

Entretanto, é infeliz: tan
to os srs. Walter Gomes

,c<;>mo o sr. Lecian Slowins-
.

kí, conhecedores dos casos

citarias em suas minúcias é

verdades, desfazem Incon
tinenti as acusações a quc
o sr. Fernando Viegas que
ria emprestar cara ter po
lítico. O líder da oposição,
no ensejo, se refere às tr»
mendas perseguições do
governo udcnísta a funcio ..

nários, afirmando não ter
conhecimento de mandado
(ie segurança de runcíoná
rios federais contra a

União, ao contrário do pla
no estadual, onde houve.
havia e há uma pletora de
casos. Escabroso era,' ainda,
o governo udenista premiar
o ex-delegado de Lajes com

aposentadoria e promoção.
SEBASTIAO: PREFEITOS
PESSEDISTAS NAO RECE
BERAO COTAS DO Art. 20
Aparteando o sr. Estivalet
Pires, o Sr. Sebastião Neves,
líder dO' Govêrno, depois de
,pulverizadas as acus�ções
do sr. Fernando Viegas,
afiI1ma que tudo fará - e

a isto empenha responsa
bilidade de seu cargo, para
que prefeitos pessedistas
não recebam ,Jl. quota rio
artigo 20, e que foram, até
agora, dadas contra a sua

vontade ...

�em lun�aD1ento as acusa�ões
-

aos �irilentes 00 I.B.t
o Senador Nelson Maculan em companhia do Sr. Re

nato Celidônio, representante da lavoura do Estado do

Paraná na Junta Administrativa do Instituto Brasileiro

do Café. estiveram em longa conferência com o Presi

dente dessa autarquia, Sr. Renato da Costa Lima, Procu
rado pela reportagem declarou o Senador paranaense:

É bo macrescentar, ainda.
que o Sr. Lineu de

souzalDias não é parente do Sr.
Costa Lima, como afirmou'
o deputado paulista. Nunca.
foi, também, gerente de]
qualquer propriedade do! �
Sr. Sebastião Pais de AI- '

. meida. A escolha de seu
nome foi um ato acertado
do Presidente da República
e nos do Paraná só pode
mos nos congratular com
essa excelente medida.

LEI DAS GEADAS RECEBE
PARECER FAVORAVEL NO

SENADO
Outro assunto que trata

mos com o Presidente Re
nato da Costa Lima
acrescentou o Senador Ma
culan - foi a lei que am

para os cafeicultores que
tiveram' suas lavouras atin
gidas pelas geadas de 53 E

A pequena comissão, pre
sidida pelo embaixador Vi
cente Sanchez Gavito, do
México, preparará re(:'9·;I·
mendações sôbre as novls
medidas de cooperação eco

nômica, que depois deverão
ser estudadas pela "Comís
são dos 21". O Brasil, que
tem sido um dos prlncípaís
países que procura progra
mar a reunião "dos 21",
pretenderia entregar três
documentos sôbre recomen

dações especiais ao "grupo
dos nove". A Comissão foi
inaugurada formalmente
nesta capital, na semana

passada, porém, espera-se
que participem numerosos
delegados especiais de suas

deliberações.
'

OPERACÃO LIMPEZA
t

A Preíeiíura Municipal de Florianó-

polis premcverá, nos dias 6 e 7 de maio pró
ximo, a. nperaçãe-Iímpeaa do canal da Ave
nida Hercílie Luz, mobilizando para ames'

ma eêrca de trinta operários.
(1l" l'

O dr. Ruy Soares congratulou-se comigo,
ontem, pelo feliz desfêcho da operáção-liçaçõo. Tra'

ta-se da ligação de luz em minha nova residência. ft

Elffa - com perdão da má palavra - menos pelO
seus operários, fêz do caso um ajtaire. Durante dei

dias a -coisa andou no faz-q1Le-vai-mas-não-�ai! J,
Eu já andava disposto a esperar pela usina alf

cia, a apelar para a Sotelca, a pedir catálogoS d�
motores de emergência, a ir a trrubupungá ... :a�

.
." 'dênCl8

via, ainda nas minhas cogítações, uma prOVI .

.

tl e serlS
_ se não quisesse apelar para a JUs Iça - qu

tranctuuit; lampeões até o dia 4 de o�tubro.. d
Foi aí que o dr. Ruy me comumcou o ttrn

estória. , .

X X X

Um dos B-B alega ter votado contra o part�d
porque não é eleitor de b-b-, isto é, de buçal e brídaO

Mas, nos votos para a UDN?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


