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DECLARAÇÃO RUSSA· POSSUE ÊR'RO EM PONTO BÁSICO'

PARIS, 17 (UP) - O presidente EIsenhower declarou que os Estados Uni
dos jamais aceitarão o ultimato russo.

E' o seguinte o texto da declaração feita pelo presidente Eisenhower:
"Depois de haver eído informado, ontem, pelo general De Gaulle e o primeiro-ministro MacMillan, da posição que assumiu Kruchev em relação com esta

conferência, durante as visitas que lhes fiz ontem pela manhã, pensei cuidadosa
mente na melhor forma em que sepoderia encarar o aseunto, Tendo presente a
grande _importância desta conferência e as esperanças que os povos de todo o
mundo concentram nesta reunião, cheguei à conclusão de que, em tais circuns
tâncias, era melhor esperar-se na reunião, privada de hoje existia alguma possi
bilidade, mediante o uso da razão e da moderação, de deixar de lado êste assun
to dos voôs, em forma que permitissem Q prosseguimento da conferência.

Não abrigava ilusão al- menta, porém estimei que, preeídente dos EE.UU., de-
guma sôbre a probabíllda- em vista da grande respon- vía fazer êste esfôrço.de de êxito de tal procedi- sabtlídade qUe tenho como Nisto recebi o mais fir-

/ \
me apoio de meus colegas,
o presidente De Gaulle e o

primeiro-ministra .

M a c
Millan. Baseaaa 'n!,sto, na
sessão privada desta ma
nhã, apesar da víolêncía e
inexatidão da declaracão
de Kruchev, respondi-lhe
nos seguintes têrmos:
"Havia sido ínrormaão

previamente do sentido da
declaração que acaba de
lêr o primeiro-ministro
Kruchev.
, Em minha declaração de
11 de maio e na declaracão
do secretário de, Estãdo
Herter, de 9 d� maío, foi

deixa,da c,Iara li: �osição dos
EE.UU., com resl)llito à de-

sagradável necessidade das
atividades de espionagem
em um mundo no qual as
nações desconfiam mutua
mente de suas intenções.
Assinalamos que estas ati
vídadea não tinham fias
agressivos, senão que eram,
antes, para garantir a se

gurança dos EE.UU. e do
mundo livre contra um

ataque de surprêsa de uma

potência que se jacta de
sua capacidade para de
vastar os EE.UU. e outros
países com projéteis de au

-topropulsão, armados com
cargas atômicas. Como é
sabido, não somente os EE.
UU. mas a maioria dos ou-

o Pr'esidenle da República Agradece
ao Diretor.. da Faculdade de Direito.

de - Sanla Catarina

ANO XLVI! - O MAIS ANTI ao DLARIO DE SANTA CA TARINA N,o 1 3 8 8 8

O Dr. Juséeli�b Kubits
chek, Fre9idente, da Repú
blica, enviou, ao Dr. João
David Fer,reira Lima, Dire
tor da Faculdade de Díreí
to de Santa Cat�ina, o se
guinte telegrama:
"Muito agradeço gentíle-
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sa sua enviar expressiva
manifestação respeito inau
gu-ração Brasília pt sensí
bílisadó com suas pala
vras vg envio-lhe cordíaía
cumprimentos pt Juscelino
Kubitschek, Presidente da
República",

A�ea�ada a paz mundial: Kruschev quer
que IKE peça desculpas publicamenteP�IS, 17 (DPI) - O primeiro-ministro Nikita Kru.,

chev retirou seu convite ao presidente Eisenhower para
visitar a Rússia, e, logo apcs, num violento duelo verbal
sôbre os vôos de espionagem americanos, foi acusado pe
lo presidente Eisenhower de ter vindo de Moscou apenas
'para sabotar à Conferência de Cúpula.

A crise se tornou tão aguda que o prtmeirp-rnmtsrrn
britânico, Harold Macmillan, .têz púhlícamente um apêlo
ao presidente Eisenhower ao primeiro-ministro Kru
chev para que deixem a Conferência prossegir.

A Conferência dos Qua
tro Grandes se encontra
na iminência ele um colap
so, depois que Kruchev fêz
um ataque ao presidente
E1F.énhower que fontes ocí
ôelltiüs qualificaram de in
sultuoso, O líder russo a
meneou deixar a Conf'erên
cia de Cúpula, a menos
que os Estados Unidos sus-

<penttam o" seus vôos de
esplonagem sôbre a, Rússia
e punissem os elementos
responsáveis pelos mesmos,
Após a agitada sessão de

hoje, que durou três ho
ras, o presidente Eíscnho
wer divulgou um comuní
cudo no qual disse que O�
vôos de espionagem já fo
ram suspensos desde o in
cidente do U-2 e afü;mou
que os mesmos não 'serão
reiniciados, Ao mesmo
tempo propôs Eisenhower a

realização de negociações
bilaterais com os russos
sôbre tais vôos,

Além disso, numa decla
ração lida aos 'Jornalistas
por James Hagcrty, o pre
sidente Eisenhower deixou
patente Que está disposto
a permanecer em Paris l.� a

. continuar as
-

conversacões
de cúpula, embora se -ne
gasse a atenção ao ultima
to 0.e Kruchev, ,Rruçhev
sugeriu Que, se ar reunião
dos Quatro Grandes fra
cassasse agora, poderia
reiniciar-se "dentro <;Ie seis
ou oito meses - isto é, de
pois de eleito o novo pre
sidente dos Estados lT.i11-
dos, Ao afirmar isto, o di
rigente russo deixou claro
que não estava dis·posto a
sentar à mesa de ,conferên
cias ao lado do presidente
Eisenhower ou recebe-lo
como hóspede na União
Soviética ,a menos que"'ó
primeiro mandatário ,ame
ricano pedisse publicamen-

. te desculpas c castigasse
Os responsáveis pelo mci
dente do avião. A declara
cão de Eisenhower não in
dica Que êle esteja dispos
to a fazer tal coisa.
Depois, como último es-

forço para salvar ·::o.s conver
Só ("Ol'S, o presidente acres-
centou: -,

_

"Nao obstante êste acoü
tecimento grave e adverso,
não tenho o menor propo
sito de esmorecer m meus

constantes esforços par.a
promover o progresso para
a paz com Justiça, Isto ,�e

_ apfíca ao resto do tempo
.jue eu .uossa permanecer
em Paris. bem corno ao Iu
turo".

Arcebispo de Fio·
�ianópolis recebi

do pelo Papa

Despachos telegráficos
chegados ontem nos dão
conta de que o sr. D. Joa
quim Domingues de Oli
veira, Arcebispo Metropo
litano, foi recebido, ontem,
em audiência pelo Papa
João XXIII. Como se sabe
o sr. Arcebispo D. Joao).lim
Domingues de Oliveira a

cha-se em viag'em pela Eu··
ropa, donde breve regres�
"ará nara sua Arquidiocese
li ('uai serve abnegailàmfn
te -há meio século.

,

LOTI NO RIO GRANDE DO SUL
PÓRTO ALEGRE, 17 (V. A.) - O Rio Grande do Sul,

nes1a e na próxima semana; será visitado pelos três can

didatos à Presidência dai República. Primeiramente, che
g'ará o marechal Lot t dia 19; o sr. Jânio, com sua comi
tiva, virá dia 26 e posteriormente, dia 28 chegará. o SI'.

Adernar de Barros.

Os candidatos visitarão
diversas cirlades do interiox
,ljiograndense realizando

comícios e expondo suaI!
plataformas de govêrno.
Por outro la,do, ria manhã
ele hoje, realizou-se no Gi
ne O'pera, uma conferên
,cia nacionalista, prOferida
pelo sr. Paulo Scnlling, quu
abordou o tema "Política
da Triticultura".
O marechal Lott chegará

ao Rio Grande do Sul,
transsitando pela ci(l".'l,d ú

de São Gabriel, ondc rea
lizará um comício-monstro
se�ui:lào à tarde para a

cidade de U:�uguaiana.
P08teriormente, visitar!', as

cidaclês de São Luis San
tiago, Santo Angelo, San
tá Rosa, Soledac1e, Caxias
do Sul, Erechin e Cruz
Alta, regressando após ao
Rio de Janeiro.

O ultimato de Kruchev
foi apresentado num dis
curso de 40 minutos, C0111 o
qual o líder russo abriu a

.sessão. Desde o comêço,
Kruchev declarbil que d,
mesma era no fundo, uma
reunião "privada", e 'não a

primeira sessão de traba
lho da Conferência de
Cúpula. Ao mesmo tempo
deixou claro que sua per
manência na conferência
dependeria da resposta do
presidente Eisenhower ao
seu ultírnato.

do IBC, que ontem prosse- Na sua resposta, o preguiu Os trabalhos de sua sidentc Ei-enhower disse a
primeira reunião ordinária, Kruchev que êle estavafoi comuntcada a inl';t�.là- "evidentemente errado" ao
cão de um armazém de ea- acusar os EUA de teremfé na cidade catarinense ameacado continuar os
de Itajaí e foi apresentada vôos sôbre c tr-rrttório rus-
rcsoíucão mandando abril' so. 4'OS Estados Unidosexportação e instalando a- à exportação a: partir da não fizeram tal ameaça,gências, li; f�m ,!le facilitar safra de 1960-61, os portos disse _ Eisenhower ao diri-a eomercíalízaeão do pro- em Santa Catarina e de gente russo, "Nem eu nemduto. São Sebastião em são meu govêrno tivemos. esse

I 'üJq,i A'Pllmin,;".,'maPiOI" ��i,��to{��,,;�i��;��g:f,r.E '

.:= ês'€l� 19$�, Não tem tl"odereil pára propô!' -
'

t �--
ualquér miciativa á Assembléia. QuandO,J

OU ro rea Illa age, nesse setor, fá-Iol através da banca-'

._ ,da minoritária do Partido a que preside,
• É um líder das Clasees Econômicas 'em

um pequeno Estado, As entidades a que
dirige (Federação das Indústrias de San
ta Catarina e SESI e SENAI regionais)
não pesam nos cofres públicos do E[.·tado
ou da. União. A origem de seus recursos é
a arrecadação de modestissima percen
tagem, acrescida nas fôlhaa de pagamen
to de salário industrial, pelo respectivo
Patronato. Com essa renda, manipulada
criteriosamente, gasta, até nos centavos,
com segura prevíeão atuarial de rendi
mento, o Sr. Celso Ramos lançou a FUN
DNQÃO VIDAL RAMOS, mantenedora da
modelar Faculdade de Servico Social de
Santa Catarina. Disseminou,

'

em todo o
�stado, escolas de preparação profissio
nal, centros de recreação operária, orga
nizacões váriaL' de assistência. Construiu,
àleni de outras, a magnifica séde do SESI
em Joinville, Promoveu curso intensivos.
Enfrentou, em cooperação com os órgãos
nacionais, o Seminário Sócio-Econômico.
A Escola do Senai, de Laj,e9, que já de
ve estar em via de conclu9ão, é empreen
dimento igualmente significativo. Dina
mizou, assim, como administrador mo

derno. o modesto patrimônio sob sua

guarda e aplicação.

IRC CRIA ARMAZÉNS E PORTOS
O Instituto Brasileiro do

Café, conforme noticiamos
ontem, contínua expandin
do suas atividades, crian
do uma rêde de armazens
para estocagem de café
abrindo novos portos d�

RENATO BARBOSA
MACAÉ,.l1 DE MAIO DE 1960 - Confrontando-se as realizações do Sr. Celso

Ramoe, no campo assistencial da iniciati
va privada, e as promessas do Sr. Irineu
Bornhausen, que, no govêrno movimen
tou á sua talante substanciais' verbas públicas, ,crescem em expressão e valor ae
primeiras, afirmadas em pedra cal con
creto e aço, enquanto as outra; não passam de premissas de primário e desmora
lizado proceeso demagógico, Estaremos,porventura, falando fiado? Estaremos em
um aprendizado de demagogia? Estal'e
mos fazendo política partidária? Nada'
disso. Estamos, apenas e tão sómente,
.empenhados' em um trabalho de esclare
cimento, sem fadigas, dirigido ao eleitor
que lê, medita e analiza, desejando votar
certo. Mas, sem maiores divagações, entremos no assunto.

O Governador Irineu Bornhausen na
memorável sessão de encerramento do 20
Congresso Estadual de Previdência So
cial, re�.mido .em Itaj aí, de 1° a 3 de junho
de 1954, como remate de um diE'curso, leu
ao Plenário o Projéto de Lei que, ,acom
panhado da competente Mensag,em, en
viaria, no dia imediato, á Assembléia Le
gislativa, autorizando a doação de terras
litorâneas, destinadas a colônias de férias
para 0[,' trabalhadores catarinenses e suas
famílias. Pelo Projéto referido, os neces-.

sários recursos financeiros se .origina
riam da 'elevação da taxa de saúde. Os
sindicatos exultaram, O Serviço de Divul
gação oficial euparramou, inclusiv.e na

imprensa carioca, amplo noticiário, Seis
anos apõs, pergunto, lealmente, ao eleitor
independente, tão interessado na obser
vação desses ;fatos: - onde, porventura,
se localiza aí no Estado, pelo men09 uma,
umasinha só, das prometidas colônias de
férias litorâneas? Em parte alguma. Não
existe colônia de férias para trabalhador,
construida pelo Estado.

A Taxa de Saúde, eD3a, - diga-se
.

de
passag.em -, foi, em verdade, aumenta
da, substancialmente,. como prometêra o

Governador. Acontece, entretanto, que o

produto do aumeqto em' apreço não foi
encaminhado, conforme compromisso,
público e solene, para tão justa reivindi
cacão trabalhista, Onde se encontrará es
sa ',taxa? Parte da mesma foi E'endo con

gelada, como de praxe, _nos �riminosos
depositos do Estado, feitos no INCO
(BANCO INDÚSTRIA E COMÉCIO DE
SANTA CATARINA S,A, - GRUPO IRI
NEU BORHANSEN). E a outra fatia fi
cou reservada a fins diversos, atravé9
passes de mágica contabilística,

. S0l?-em
os sindicatos o que rendeu, ate hOJe, o

aumento da Taxa de Saúde, que lhes foi
prometido para a construção de colônia de
féria9 de seus associados, - e aumen�o
foi de Cr$ 1,50 para Cr$ 2,50 -, e verao

como foram ludibriados pelo homem que
lhes .está solicitando votos para governar
outra vêz o Estado,

tros países, são constante
mente alvo de mínucíoaa e
persistente espionagem de
parte da Rússia.

Existe na declaracão
russa um evidente êrro "em
um ponto básico. Sustenta
que os EE.UU" mediante
declarações oficiais, amea-.
çaram manter os VÔ09. A
importância desta suposta
ameaça foi salientada e re
petida por Kruchev. Os

.

EUA não fizeram tal amea
ça. Nem eu nem meu go
vêrno tivemos tal propósi
to. As declarações propria
mente não vão além de di
zer que os EUA não abando
narão sua responsabilidade
de proteger-se contra um

ataque de surprêsa.
Em realidade, êstes vôos

foram suspensos depois do
recente incidente e não se
reiniciarão. Portanto, isto
não pode ser questão de li
tígio.
Vim a Pariu em busca de

acôrdos com a Rússia, que
eliminem a necessidade de
tôdas as formas de espiona
gem, inclusive os vôos. Não
vejo razão para utilizar ês
te incidente para fazer
tracasear a conferência,
Se pela atitude russa

fôsse impossível tratar aqui
em Paris dêste problema e
de outros assuntos vitais,
que ameaçam a paz mun
dial, tenho o propósito de
apresentar em data às Na
ções Unidas. uma proposi
ção para criar uma fôrça
de vigilância aérea das Na
ções Unidas, para localizar
preparativos de ataques.
Tinha! o propósito de apre
sentar ê1;·te plano ante esta
conferência. Este sistema de
vigilância funcionaria nos
territórios de tôdas as na

ções dispostas a aceitar tal
inspeção. Por sua parte, OL'
EE.UU. estão dispostos não
somente a aceitar a vígí
lância aérea das Nações
Unidas, como a fazer tudo
o que esteja em seu poder
para a rápida organização

e proveitoso funcionam·ento
de tal vigilância Interna
cional.
Nós, d09 EE.UU., vimos

aqui para estudar de bôa fé
os importantes problemas
apresentados a esta conte
rêncía, Estamos �isposto1;',
seja a não ir além neste
ponto, ou a empreender
conversações bilaterais en
.tre os EE.UU. e a Rússia,
enquanto prossegue em

suas tarefas e conferência
principal".
Minhas palavras foram

secundadas e apoiadas por
meus colegas ocidentais,
que também exortaram
Kruchev a seguir o cami
nho da razão e do senso
comum, e a esquecer a pro
paganda. Tal atitude teria
permitido à conferência se

guir avante. Não deixei lu
gar a dúvidas no sr. Kru
chev de que eeu ultimato
jamais seria aceito pelos
EUA.

A dissidência será co

mandada pelo mini9tr?
Clóvis Salgado, com o apolO
dos srs. Bento Gonçalves,
Celso Brant .e Qutros diri
gentes mineiros, Júlio Leite
e Armando Rolemberg, de

Serpige, Orlando M?scoso e

Oscar Luna Frelre, da
Ba.hia, e membros dos dire
t ó r i o s de outros Es
tados. A posição do 91',

Manuel Novais não está
esclarecida, pois, embora
tendo votado em favor da
candidatura Lott, estaria
comprometido com o sena

dor Bernardes Filho a aca

tar a recomendação da

convenção.

SURPRÊSA NOS MEIOS
POLÍTICOS

A decisão do PR, que �o
lheu de surprêsa 09 melOS

políticos, por se _?iV?rciar
da notória tendenCla do

.Kruchev ignorou todos os

argumentos razoáveis, e
não somente ínsitíu em seu

ultimato, mas, também, in
sistiu em que ia entregar
sua declaração completa no
momento que considerasse
conveniente.

Desta forma se tornou
aparente que: estava resol
vido a destruir a Conferên
cia tie Paris,
Em verdade, a única con

clusão que se pode tirar de
seu comporfamento desta
manhá é que fêz todo o

percurso de Moscou a Pa
ris com o único propósito
de sabotar esta reunião, na
qual o mundo havia depo
eítado tantas ,esperanças .

Apesar dêste fato grave
e adverso, não tenho o me
nor propósito 'de diminuir
meus constantes esforços
para promover o avanço
em direção a uma -paz com

justiça. Isto se aplica ao
resto de minha permanên
cia em Paris, assím como ao
futuro".

TROPAS AMERICANAS PREPARADAS
PARA O COMBAlE

WASHING'fON, 17 (UPI) - O De
-partamento da Defesa pediu inesperada
mente aos comandantes militares america
nos no mundo.Inteiro que façam preparati
Vos:_para ma�lter-sê alerta' e preparados pa-
ra o combate.

>

Um porta-voz do Departamento de
Defesa disse que se trata de "exercícios de
comunicações para o alerta, que não deve
atrair a .atenção do público'".

A notícia; contudo, chegou ao conhe
cimento do pOVO e causou certo nervosis
mo.

Um porta-voz do Departamento da
Defesa declarou que "os'exercícios da ope
ração alerta nas Fôrças Armadas começa
ram ontem às 22 horas, hora do Leste, e
continuaram até a madrugada de hoje".

Disse que os exercícios eram rotinei
ros e como qualquer outro que a Fôrça Aé
rea ,realiza, de vez em quando. Funcioná
rios do Departamento disseram que estaM
vam preocupados porqile, segundo parece,
alguns comandantes exageram a prova, co
mo no caso de Denver, onde a emissora lo
caI transmitiu boletins a respeito.

CLOVIS SALGADO VAI COMANDAR
PRÓ-lOTT

.Os dirigente!) do PR ·de maior categoria eleitoral estão
se arregirnenta'ndo para oficializar uma dissidência capaz
de canalizar para a chapa Lott-Jngo os votos dª grande
maioria do eleitoradó republicano identIficada COUl o mo

vimento popular lottista.
eleitorado perrista bem co
mo dos compromissos de
finidos' dêsse partido tanto
na órbita federal quanto
no que diz respeito ao es
quema rmcessório de Minas
(Estado-base do PR), .foi
adotada

-

por quase dois
têrcos de votos entre os

quais se computaram os re

presentantes das P&luenas
Deções do partido, que, ten:"
do direito de voto na con

venção, nada representam
eleitoralmente. A expr.essão
eleitoral do PR é sobretudo·
em Minas, na Bahia, em

Sergipe e no Paraná. Nos
três primeiros Estados, os

republicanos são nitida
mente favoráveis ao mare
chal Lott. Aáedita-ue que
na cúpula do PR mineiro,
alguns próceres tenham
faltado aos seus compro
missos com o marechal
Lott.

Enquanto os 'clarividentes homens de
emprêsa, em Santa Catarina, apregen
,tam, ,sem encomendas de elogios publicitários, tamanha sensibiHdade para os
problemas básicos de organização, empre
gando todos 01:.' esforços conjugados, .e até
o derradeiro ceitil da receita, em benefí
cio dos trabalhadores na Indústria e suas
famílias, com verbas insignificantes, em
relação ás arrecadadas pelo E9tado, .êste,
insensível, vencido e abulico, deixa nada
menos de 250.000 crianças sem escolas,
por falta de predios e instalações, a de9-
peito do entesouramento de depósitos no
banco do candidato udenista ao góvêrno,
e no banco dirigido pelo atual Governa
dor (SUL-BRASILEIRO, de Blumenau),
através um de seuL' filhos, Enquanto os
alunos do SENAI, nos diferentes c.ursos e
currículos profissionais, são preparad09
para as vicissitudes e as solicitações cre9-
centes da vida atual, graça!) á dedicada
liderança do Sr. Celso Ramos, milhares
de crianças, no interior, postulantes ao
mínimo assistencial, que é a Escola, per
-�anecem desassiutidas' e ao desamparo.
Esses curiosos flagrantes entremostram
o que o dinâmismo do candidato oposi
cionista Sr. Ceh_.o Ramos poderá realizar,
se o elegermos Governador do Estado, a
3 de outubro proximo. ,Mas o resultado
das eleições não dependerá sómente do
PSD, do PTB e, possivelmente, do PRP.
Dependerá muito de nós outros, eleitore[l
sem partido, e que, á hora de votar, ha
veremos rie analisar serenamente os can
didatos, em honra ao voto, Enquanto o
candidato governista, Sr. Irmeu Bor
nhausen, costuma prometer para não
cumprir, o candidato oposicionista, Sr.
Ceü,o Ramos, não prome,te coisa alguma,
111.'1.8 cumpre muito mais do que seria líci
to esperar da receita relativamente dimi
nuta das entidades a que preside,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Se é que o Irineu vem aí,
Que venha as contas -prestar;
Quem tantas promessas d'eve,
Pretende ainda voltar?

JÁ VÊM TARDE ...

CLUBE DOZE DE AGOSTO - DIA 21
$$SS$$%SSSSSSSS%SS%%%SSS$SSS$SS· %$$$SSSSSSj

t� Para almoçar e jantar bem, depois de sua
a casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

ANIVERSARIOS tos de "O ESTADO", exten

HELENIA DÓRIS COÊLHO sivos a seus venturosos pais.
Transcorre na data de ho-

je mais um aniversário

na-I
FAZEM ANOS HOJE:

talício da menima-moça He-
lena D; Coêlho. - dr. Fernando Oswaldo
Helena é dotada de capa- Oliveira

cidade intelectual invejável, - sr. Aderson Horn Ferro

,cursando atualmente a 3.a - sra. Maria das Dores Frei-
série do Curso Normal 'Re
gional no Grupo Escolar
'José Boiteux.
A aniversariante é filha

do nosso companheiro de
trabalho sr. Hermundino V

tas Nunes

sr.' João Miroski
- sr. Edgiard Araujo

sr. Hélio Pçrto
sr, Menescal do Monte
sr. Carlos Boiteux Piazza

Coêlho e de sua exma es· sr, Rosa Amélia" Torres
pôsa d. Benilde Maria

COê-r
.de Miranda

lho. - sr. José Pereira de Souza
A HELENA os cumprtmen- Sobrinho

• "'•••6tMI ".,,,.., i

I, S T U D I O J U R íDI (o- I: '-
.

i Mauricio dos Reis - advogado I
• Norberto Brand - advogado •

I Advocacia em geral no Estado de !
I Santa' Catarina �
· :
: Correspondentes: Rio de Janeiro I.-
: BRASÍLIA INGLATERRA:
• RIO DE JANEIRO ESTADOS UNIDOS :: S1\O PAULO ARGENTINA :: Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :: Fones: 2198 e 2681 •
� �!

Maurício. dos Reis, Norberto Brand
Advogados

Comunicm que já pos- I der Judiciário e da Admí-
_<l;U e m correspondentes nistração Pública que pa-
BRASI'LIA D. F.• estan- ra lá foram transferidas.
elo capacitados a se mau- Ed. Sul América 5.0
terem em contacto com os Andar - Tels. 2198 e

prtneípats Orgãos do Po- 2681

OSVALDO MELO

TELEFONÊMA: Aloô, alô, é o Melo?
- Sim. Que é que ha?
- Pastéis japoneses!
- Não entendo.
Pois é íeto mesmo. Tambem não entendi. Refiro-me á

coluna de ontem.
Até parece uma pastelaria!
- Pois é amigo. Já tinha visto. Outro aviso ou re

clamação?

.

- Bem. Já que estamos com o fône na orêlha, apro
vertemos. Você falou na crônica passada sôbre a sujeira
das calçadas e ruas, prÍncipalmente na Praça 15. Aquela»
zascas de laranjas, pinhões e amendoim continuam.

- Realmente. Que é que vou fazer? Não sou da vas
soura. Tambem não vou abrir uma "aulínha" para edu
car os deseducados que propositadamente cometem efJ
ses abusos,

- E a fiscalização?
- Bem isso, sim. Podem multar, mas os "panos quen-

tes" estão ainda em uso .. _

- Escuta. Dizem que o Miramar vai sair mesmo?
- Sair para onde amigo? Acho que vai ficar ainda

por muito tempo. Você nunca teve vontade de ir á Roma
Atenas e outras grandes capítaí« onde a história fala'
dizendo: "isto aqui foi"... Então não necessita sair da
Cidade. O Miramar tambem "já foi" e hoje são ruinas mui
to apreciadas pelos turistas.

Dizem que o Ademar de Barros, quando de sua última
estada nesta Capital ao passar por perto do Mira coi
sa nenhuma, dissera: "Pucha, mas vocês ainda conservam
esta coisa?

Talvez fosse intriga da oposição, mas, acredito que
ele disse mesmo, pois que não tem papas na língua e diz
as coisas claras... , I

- Bem o bate-papo está bem, o serviço está ali
amontoado na minha mêsa de trabalho.

- Sim, aqui na ...
- Não precisa dizer, já sei. .. Tchau.
- Tchau.
- Tlín e fône no gancho.
E 'da palestra escrevi esta croniqueta ínsulsa, como

dizia Camilo C. Branco.

E, por ralar em Branco, mas ... isto são outros qui
nhentos.

drlgues e Jaçanã Coelho de

Souza, Marta Noronha, Le-
i

tícia Di Bernardi, Rose Bu-'
cnüagens, Maria Margarida'
Lenzí, -

Elza Boos Schmidt e

e Marília Machado. 'bsSSSSSsSSSSSSSSS .....,," ."",-:- IJ,I
.

�e' :J�at.�..
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rrJuizo de Direito da Comarca de
Curitibanos"

Tomei conhecimento de um artigo, publicado no jor
nal de Caçador, transcrito de "A Gazeta".

I Alguém, que não tem coragem de aparecer, forneceu
,

ao redator) de TIM-TIM por TIM-TIM a notícia; ela é
I inexata; as portarias referidas pelo artículísta não {oram

Mil t"· dA'.
------- I baixadas.

InlS 'eno a neronauflca 5 a Zona I Quem divulgou tal fato quis ridicularizar a autorí-

r ..
I

dade perante o público, mediante crítica íníueta, revela-

Aerea - Destacamento de Base Aérea dora de afronta a� .juiz de direito, no propósito inútil de

afastar-me de ouríttbanos.

de FpolllS fecca-" M bll· d N 52 Desafio ao autor da falsa e leviana notícia, e o auto
- J

'

t
'U O Ilza ora. '

rizo a publicar tais portarias, já que as conhece, índícan-
ctt' o número do livro e o número das páginas, onde pos-

contecimentos Sociais

DESFILE DE MODAS do cía 21 um suntuoso desfi- medalha de ouro, pela sua

Em prol dos necessitados 11e de modas, exclusivo de responsabilidade como Di-
o "Clube Soroptimista" reu- sua "boutique" retor da "Pioneira" que é
niu na noite do último sába-I

- - - x - - - a Rádio Guarujá
do nos salões do Lira T. C., A Rádio Guarujá festejou - - - x - -_

o mundo elegante para um arrívers árfo e reuniu os Estão circulando em nossa

jantar, com bonito e movi- admiradores da "Pioneira" cidade os [ornallstas da
memudo desfile da "bouti- no Teatro A'lvaro de' Car- "última Hora", João Carlos
que" Jane Modas, Elitseana valho, para o "show" - O e Dioge_nes

I

Haverroth. Irene Lacérda, sr. Acy Cabl'al Teive recebeu - - - x _

Maria M. Lenzi, M a r illi a
Machado, Gracia Assis Ro
sita Oliveira e Roslmerie
Buendgens, foram os mane

quins que desfilaram com

graça, elegância e dtstinçâo.
Mais uma vez o Clube Soro

ptimista e a "boutique" Ja
ne Modas estão de parabéns
pela bonita festa apresenta
da à soícedade florianópoli
tana,

---x---

Encontra-se em nossa ci
dade, o discutido advogado I

Romeiro Netto - Desejamos
ao ilustre visitante, uma fe
liz estada.

___ x _ _ _
Candidatas ao título 'Miss'

Livio Romano, também Elegante Bangú Clube Doze

cantou no Querência Bar de Agôsto .No clichê: Helía

durante o ja�tar que por
De Lins, Sônia Silveira, Eli

volta de 1 - hora da madru-I seana Haverroth, Mariza

gada na noite de domingo
'

Ramos, M�iria Conceição Ro

era servido aos casais: dr

Sérgio Nóbrega, dr. Fúlvio L

Vieira, dr. Paulo Bauer Fi
lho e dr. Nilton Cherem
Srtas. Nice Faria, Ligiar
Moellmann, Nilza Mafra e

Iara Pedrosa.
---x---

Também encontra-se em

nossa cidade o dr. Guilher
me Camazzo, Assistente do
Almir.ante Augusto elo Ama
ral Peixoto e alto funcioná
rio das Caixas Econômicas
Federais. O sr. em questão
almoçava no restaurante do
Querência em compantila

_ do sr. João Gasparíno.
---x---

No restaurante "Pérola",
o simpático casal sr e sra dr.
Paulo Bauer Filho oferece
ram ao cantor Lívio Roma
no, uma peixada.
O estíçâo aconteceu

Querência Bar - Lívio
no

PONTO DE REUNIÃO N0 02
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

OS cidadãos da classe de ,1942, alilJt�dos ou não, que
desejarem servir por 2 anos, como voluntário, para incor
poração em Junho de 1960, no Destacamento de Base Aérea
de Florianópolis, deverão apresentar-se no Quartel do 140
Batalhão' de Caçadores, a partir da presente data até o dia
20 dêete .mês, onde está funcionando a Junta de Alista
mento Militar da Aeronáutica, devendo o candidato ter
]0 ato da apresentação:

a) 1m,70 de altura,
b) ter profissão de interêsse da Aeronáutica, como

sejam: datilógrafos, mecânicos, motorista, etc.,
c) ser alfabetizado,
d) ser brasileiro nato. \

IJOCUMENTOS EXIGIDOS:

e

Luiz Henrique cantaram pa
ra os presen tes
---x---

A senhora Celeste Mal-
burg apresentará n.a noite

MARIA BEATRIZ ROSA CORDEIRO
Missa de 1.0 Aniversário

Duas Bicicletas Monark.
Preço de ocasião. Tratar à
rua Duarte Schutel. 42.

ALUGA-SE
Quarto na rua Felipe Sch

midt 96, com ou SE!_m refei
çõee, Tratar no local.

a) Certidão de naecímento com firma reconhecida,
b) Atestado de conduta com firma reconhecida,
c) Autorização do pai para servir por dois anos com

firma reconhecida,
d) Atestado de que é solteiro e não serve de arrimo a

pessoa alguma,' COm firma reconhecida.

Quartel em Florianópolis, 12 de Maio de 1960.
Hamilton Bonetto Schinko - 2° Ten IG

Chefe da Seção Mobilizadora n? 52

Caminhão Ford
Motor - F.60 W 65 B X

10218.
Ano de fabricação 1956
Côr amarela 7.000 Kilos
Placa - 2301-14 certifica-

do nO 03988.

(ur�o de Adm�$�ã,�
ao Ginásio MISSA DE 1° ANIVERSÁRIO

A fimília de 'Maria Beatriz Rosa, Cordeiro, convida
aos parentes e pessoas de sua amizade para assistirem a

missa que será rezada por sua boníssima alma, na Cate

dral Metropolitana dia 19, 5a feira as 7 horas no altar
de N. Senhora de Lourdes.

Desde ja agradecem a todos que comparecerem a este

áto de fé críatâ,

MATEMÁTICA, PORTU-

GUES, FRANCES E LATIM.

PREPARA-SE ALUNOS
PARA O CURSO DE AD

MISSÃO AO GINASIO. RUA

SOUZA FRANÇA, 20 - Te

lefone, 35-30.

A propaganda udenista esgotada pelas promessas
do passado, acena ao eleito'r com um cabalístico "êles
vêm aí"; só isso, porque não existe motivação para
mais. /

O lrineu vem aí... Vamos recebe-lo festiva e

expontaneamente. Do contrário, já sabem; multas,
transferências, cadeias, preterições, demissões e outras
mesquinharias mais.

A recepção será EXPONTANEA e popular. As elas

,
ses serão representadas:

- INDUSTRIAIS, agradecidos pelo aumento do
potencial energia, fornecido pelas grandiosas hidrelé
tricas ...

- PEQUENO COMERCIANTE, entusiasmado com

o seu talão vale uma ilusão ...
- POLICIAIS, satísíeítos pela situação condigna

que têm, mormente após a promoção do Major Amin
tas, a inclusão do sargento Mario, o comando Guedes e

a equíparação de vencimentos com as demais classes
�'armadas ...
f - PROFESSORES, reconhecidos pela sítuação do

I
ensino primário catarinense que ele transformou de

•
um dos melhores' do País, que era, para um dos piores

I do mundo, que é; e também pelo reconhecimento dos

I méritos do professorado, hoje com vencimentos ao'

I'
abrigo da míséría ...

- MOTORISTAS, irmanados com a POLICIA RO

DOVIÁRIA, pelas excelentes auto-estradas como a

leste-oeste, a estrada do trigo e outras muitas construi
das no programa do Senador que, dizem, vem por aí.

- PESCADORES, esperançosos, desta vez, já que
da outra o, Senador não fez nada por pescador nenhum.

- OPERARIOS, comovidos porque' sabem que ele
é a imagem do patrão e patrão muito, muito mesmo'

.generoso ...
Janio e Irineu vêm aí?
Mas o povo não aguenta;
Pois só quer é LOTT e CELSO,

- Neste Outubro de 60.

Curitibanos, 15.4.60
Senhor Diretor de "A GAZETA":

sam estar registradas.
Quero a Ordem quero engrandecer 'a Justiça, e nada

me fará arrebatar �sta Bandeira - QUE É A DO DEVER
_ nem mesmo pela calúnia despojar-me, aparentemente,
das vestes da Dignidade, conseguida, minuto a minuto, no

decorrer de minha formação, num lar que muito prezo.
Valendo-me de um direito assegurado pela liberdade

de Imprensa, lei n. 2.083, com base nos artigos 17 e 22,

peço-lha publicar em seu jornal a presente resposta.
Hélio Veiga Magalhães

Juiz. de Direito

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

Montepio d'os Funcionários Públicos
do .Estado de Santa Calar1ina

Levo ao conhecimento dos Senhores Contribuintes,

requerentes de empréstimos de previdência e hipotecários,
.

cujos processos se acham parallzados, por falta de provi
dências suas, dêsde o ano passado, que de acôrdo com O

deliberado pelo Conselho Diretor dêste Montepio em reu

nião de 5 do corrente, caso não tomem ao providências
necessárías para o seu andamento até o dia 10 de [unho
:wóximo, serão os mesmos arquivados.

Florianópolis, 16 de lV1iaío de 1960
c

Renato Gutierrez
,(

Presidente

DR. BIASE FARACO
DOENÇAS DE, SENHORAS: inflamações, distúrbios mens

truais varizes exame pre-nupcial, tratamento pre-natal., ,

Alergia. Afecções da pele.
Raios infra-vermelhos e ultra-violetas
Consultório: Rua Felipe Schmidt, n. 46, Sobrado.

Movimentado--BIngo no Clube Doze de Agosto
No Próximo Dia "lO, Nos Salões do (I�be Doze de Agosto, Realizar-se-á Movimentado BINGO Em Benefício do A sUo de Orfãs. A Orga ..

nização Está ii (argo da Srtt Francisco (Anita) Grillo. Coopere (om Esta Nobre (ausa e' Passe Momentos Agradáveis'Adquirindo, Des"
,

/ de ,Já, Seu (arl
'"'

o
j'
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36 cruzeiros em cada cr$ 136,00 de compras!
360 rr

<

rr cr$ 1.360,00 rr "n

3.600 rr rr rr cr$ 13.600,00 rr rr

�,

36iOOO U ,U n cr$ 136.000,00 rr rr
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Estados UDi�os Euviarão·sna.prWMfo"missão�oDJeFcial ao Brasil ain�a este mês
WASHINGTON, 12 (UP) - nosso principal sócio no co-

t
terlanâ brasileiro ainda ínex- de desenvolvimento da Nor- desenvolvimento do comércio cau, estando também inclui

Os Estado!) Unidos enviarão mércío", afirmou o Secretá- plotado". taern Stats Power oompany, internacional e condições co- dos cêra de carnaúba, óleo
sua primeira missão comer- rio. I A missão visitará as prin-· de, Minneapolis, Minnesota; merciais prevalescentes no de mamona, minériOs de bo

cial ao Brasil em fins do cor- A. missão, segundo elucidou cípaís cidades, os pontos co- J. Paul Scheetz, vice-presi- Brasil. 1'0 e manganês, mica e outras

rente mês, segundo anunciou o sr, Mueller, procurará au-.' merciais mais importantes e dente da The Rust Engine- Em 1959, os Estados Unidos matérias primas.
o Secretário do Comércio mentar o comércio, as ínver-

.

os pontos de 'atração turístí- ering Company, Pittsburgh, exportaram para o Brasil Os fundos privados norte

Frederick H. Mueller. sões de capital e o turismo

'1'
ca entre 19 do corrente e 1.0 Pensilvânia; e Clarence A. mercadorias no valôr de americanos, ora somando a

"EnvÍjuemos um grupo de entre os dois 'países. de julho. B a r t I e t t, více-presíden- aproxlmadaménte 461 mi- um e meio bilhão de dólares,
cínco- dq!,! J?rIncIp,3:I�, de no�- ,"A recente inauguração da São os seguintes os mem- te-executivo da A: G. Gollard lhões de dólares, represen- eonstítuem a principal fonte
sos díretores-executtvos co- nova Capital de Brasília de- bros da missão: George L. Company, Lowell, Massachu- tando mais de uma terça- brasileira de inversão de ca

mercíaís nessa missão, para monstra ao mundo não ape- Wilson, vlce-presídente-exe- setts. Charles A. Lewis, díre- prate das importações da Re-
.

pital de firmas estrangeiras.
fortalecer ainda mais os la- nas o surpreendente progres- cutivo da Old Town Pulp tor da Divisão de Recipientes pública irmã do Hemisfério. Conquanto mais da metade

eos comerciais com o Brasil, so na faixa litorânea mas Products Inc., de Nova York;
t
e Embalagens do Grupo de As importações brasileiras dessas inversões sejam feitas

que tem sido de há muito o também o potencial do hin- j
Samuel F. McGowan, diretor Trabalho de Atividades Re- de produtos norte-amertca- em fábricas, também são

..------------------------------------------'---- I lacionadas com Alimentos da nos compreenderam merca- aplicadas na mineração e

Administração de servíços darias as mais diversas. Em fundição, dístríbuíção de pe
Oomerciais e da Defesa, De- razão da crescente procura tróleo, serviços. públicos e 'co
partamento do Comércio dos de produtos pelo Brasil para mércío. Recentemente, foram
Estados Unidos, será o díre- a sua surpreendente expan-· feitas inversões em grande
tor da missão comercial: são industrial, as exporta- escala na críaçâo de uma in-

Os membros da missão es- ções norte-americanas para dústria automobilística nos

to
- êsse país representarão. cada têrmos de um programa deao passando um período de

uma semana de orientação vêz mais equípamento para longo alcance ideado e exe-

no Departamento do Oomér- produção, matérias primas e cutado pelo govêrno brasíleí

cio, consultando com autori- semi-manufaturadas, segun- ro.

dades dos Departamentos do do informa o Departamento A procura de peças e aees-

Oomércío .e de Estado, orga- do Comércio. sórios para automóveis, squí-

nízações norte-americanas e Os Estados Unidos compra- pamento agrícola e material

internacionais de financia- ram aquase a metade das elétrico e industrial pesados
mento e outras agências go- exportações brasileiras em

abre novas oportunídades
vernamentaís para se fami- 1959, no valor total de 592 para propostas. norte-amerí-

Iíartzarem com a política

cO-I
milhões de dólares. A maior

canas.

mercial norte-americana e parte da negociação foi feio
estrangeira, possibilidades de ta em tôrno do café e do ca-I
CONVITE MISSA DE 7.° '-DIA ----�NIS CLtí\[ 1
MARIA B. DE 'AM.ORIM

.,.' ·±�.m.F. I
Aa Família de Maria Bayer de Amorim, convida os �rlPI�rehtes e Pdess�as amigas Pd�ra1'8asdsistirem ta m�ssa7 hde 7°

, §'
. �. n r l,., I'(la que man arao rezar no la o corren e, as oras

A
-

na igreja de Santo Antônio. I 2,
,

' ,"'--" =C� t [ S TI,Y 1'0;,'.' :O" •..:.·r.· .�
�Desde já agradecem a todos que comparecerem a este :...... 'j

ato de fé crístã, '" '-d__]ylZ:...... .....L li-

,..

:PR OG�RAM'A DO MES.

horas.

As firmas norte-america
nas interessadas em empre
endimentos no \ Brasil estão
convidadas a apresentar pro
postas à Divisão de Missõ_es
Comerciais do Departamento
do Comércio, em Washington

. 25; Distrito de Colúmbia. Es
sas propostas serão usadas

pelos membros da missão pa
ra aproximar firmas brasí
leiras e norte-americanas in
teressadas em exportação,
importação, investimentos ou

outras atividades do gênero,
As oportunidades criadas pe
la missão serão prontamente
comunicadas ao Escritório de
Comércío Exterior para dís

semínação entre os homens
de negócios norte-america
nos.

Ao regressar aos Estados

Unidos, a missão apresenta
rá um relatórío de suas apre
ciações à comunidade comer

cial norte-amertcana em

uma conferência a ser reali
zada em cidade que será es

colhida com base em seu in

terêsse mais direto do comér
cio com o Brasil.

21 - SOIRÉE - COM - A ORQUESTRA MELó

DICA DE "CASTELAN" - Início as 23

(22) -,- SOIRÉE - Infanto Juvenil

Com a orquestra melódica de "CASTELAN"

Início às 17 horas.

(29) - Eneontro dos Brotinhos.

MAIO
DIA 13 - Bingo em benefício do Pio dos Pobres da Igre

ja S-anto AntônIo.
DIA 21' - Desfile de Charms Moda.

DiA 22 - DISCO DANSE dás 9 às p horas.

/

Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante

Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in

vemo, 3 quartos, copa e demais dependências.
Tratar no Edifício "Sul América" 5.° andar - sa-

Ia 501. Fones: 2198 e 2681.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO OlARIa DE S. CATARINj
,

Despediu-se a Seleção Indigena, anteontem, em Lisbôa, derrotando o Sporting, pela contagem de 4xO. Com o tri unlo em apreço, a se

leção brasileira atingiu seu 29.0 jogo· invicto, constituindo lal proesa motivo de satisfação e' júbilo p a r a os milhões de afcionados

do País CAMPEÃO DO MUNDO .

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

•

•

Botalogo com superavit de mais de dez milhões
MAGNIFICA A SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALVI-NEGRO CARIOCA

Autoridade ...

Escreve Geraldo Escobar tantos conselheiros, sob de
na "Ultima Hora": - Com: lirantes aplausos. Era a sig
o extraordinário superavit

!
nificação clara e definitiva

de 10 milhões, o Botafogo
'

da satisfação de todos, pela
aparece como o clube brasi- : linha segura com que os ho
lelro em melhor situação fi- I mens da diretoria condu
nanceira. A diretoria alvi zem o gremio botafoguense.
negra, em sua prestação de Ninguem Discutiu
contas, na reunião de quin- Numa reunião de Conselho
ta-feira, ao anunciar a ex- Deliberativo, sempre há
cepcional situação do clube, conselheiros prontos a Inter;
teve o exercício de 19,59 a-: pelar .2, diretoria, sobre ex

provado pelos duzentos e plicação de determinados ra-

tos, certos erros e alguns uma diretoria de peso ,obter1 milhões de cruzeiros'
gastos. Quando o relatório um superavit de mais de 10 exercício de 1959.
foi lido e 'chegou ao balance.

te, o assunto encerrau-se, P.

vibração dos alvi-negros
diante de tão grande lucro, A. Câmara ciclística que já foi realiza-
quebrou qualquer tentativa Quando a turma alí da da com invulgar êxito pela
ou disposição de que a dire- Rádio ouarujá, desta esta- primeira vez e que foi ídea
toria fosse interpelada. Com cão tão querida de todos nós,

I
lizada pelo Departamento

um superavit de 10 milhões; fala em prova ciclística Vol-! Esportivo da' Rádio Guarujá
nada mai� há para s�, con- ta ao Morro; fala de bôca I da Capital Catarinense ...
denar ou I�terr��ar. As pal- cheia, fala com ênfase, fala I Não precisamos dizer da

m.as .: gera:s, d�ZIam .; com autoridade, fala, de um qui que a organização e fei

Nmgue) discutiu.
.

pedestal construido naquela tío de uma' competição do
Despesa e Receita casa de familia e de outro estilo desta, não se faz em

Num balancete. comPleto,! modo não _jU.stificaria a ver-' mesas de café, não se faz
sem falhas a explicar, o Bo- dadeira' razão de ser... Sim, sem sacrifícios, sem suór,
tafogo. teve àes�es_as gerais I prezados leitores, por que sem trabalho intelectual,
de mais de 1 mllhoes,. obtn- i esta prova de resistência fí- sem premeditação, sem can-

I
tendo entret�nto, receita ge_, síca, de, .p�jânCia de fôrç�s,

I selras e noites de insônia,ral de mais de 51. Gas- de autentica demonstracão pensa r do no êxito ou no

.

tou como o profissionalismo. de fôlego e exibicão sem par fracaso, 'como sugeitas estão
Acertou em cheio a direção do Avaí Futebol Clube ao mais de 23 milhões de cru- ele fortaleza' m�scular de todas as ideias, sejam boas

contratar ROdr,gues e Abelardo e ainda Irenovar o con-

'I ze�ros, mas recebeu 5 mi-I entusiasmo amador e desin- ou más ...

�rato de Betinho. ,lhoes no campeonato. 12 teressado e de amôr a u.na Não precisamos dizer que
Inegavelmente, o clube azurra necessita de urgentes milhões com excursões; 3 camiseta e a um clube oue a competição em fóco, per-

r�paros 'e isto·.ló�icamente sómente seria possível, atra-I milhões e 300 co� o super- não lhes pode proporciOl;ar tence única e exclusívamen
ves de contrataçoes que realmente pudessem aumentar campeonato terminado em nada mais do que o incenti- I 'e ao ramo amador já tão
o poderio do clube. Agora, com a contratação do médio 59; 1 milhão e 500 mil com vo e o entusiasmo represen-, desacreditado, depalperado
Abelardo que estava vinculado ao Juventude 'do Rio G. televisão; 1 milhão e 300 mil tados na esperança de uma c debilitado e por que não
do S:,uI. Rodrigues que se encontrava afastado do nosso com o Rio-São Paulo; 15 mí- honrosa colocação como AZ dizer mesmo, quase agoni
futebol profissional e ainda com a renovação de contrato lhões e 400 mil com venda do Pedal e como malabarista zante ... Pertence e é oríun
de Betínho, o melhor ponteiro canhoto da cidade.' o Avaí de passes, além de uns 4ÓO do Guidon. em fim como da daquele amadorismo sau-_
voltará a ser temido el respeitado. Naturalmente, o trei- mil com jogos amistosos. possuidor de um físico in- doso e que tantas recorda-
nador Osni Gonçalves estará realizando diversos exerci- Já Com Lucro vejável, i:;>.lidado a muita ções 'nos traz, que tantos
"ctos, -tcfitã·ii'tló

-

éntrosar "àsVlinhas -do' clube e visando o Para o exercício de 1960, perspicácia, astúcia, intelí- traços indestrutíveis mar-
turno final, que valerá a classificação para o Estadual. o Botafogo já tem lucro pa- gência e conhecimento ab- cou na história esportiva de
Andou bem a diretoria. do: clube "azurra", dando o mate- ra sua jornada profissional soluto da arte-pedalística ... nossa terra e 'que com o de
dal necessário para que Nizeta possa realizar e demons- corno ainda para as restas E em se; falando 00 valor corer do tempo vai aos pou
trar o seu trabalho à frente da direção técnica do sociais e amparo a todos os desta competição que dei. cos perdendo terreno, entra-
clube, r desportos, No proffssiona- xando nossas fronteiras já quecendo e definhando ...

lismo, com o superavit de transportou-se para as dos E se outros ventos não so-
Chegaram, diretamente de São Paulo, as biciclétas cr$ 1059f.i1233,90( dez rrfi- nossos irmãos, invadindo e praram e se promessas em

Monark "Jubileu" e "Olímpica 60", que estarão sendo lhões, quinhetos e noventa emocionando a Cidade loco- conjecturas não se tornarem
disputadas na II.a Prova Ciclística Volta ao Morro, uma e cinco mil, duzentos e trín- motiva do Brasil, como di-l realidades ,a ganância e o
rc.alízação do Departamento Especializado da Pioneira í ta e três cruzeiros e noven-, riam os paulistas mais baír- comércio esportivo, passar-

,� S.ôbl'e . as. bkiclétas, .

podemos informa� ao público espor-I ta centavos), .� clube a:vi� rtstas e apaixonados já ul- lhe-ão por fim, o atestado
tivoprtncípalmente aqueles Que estarao concorrendo aos negro conta ja em caixa, trapassou o entusiasmo da' de· óbito ...
valicsos prêmios, Que se trata dos últimos lançamentos mais de cr$ 9.250.000,00( no- nosa rapaziada barríga-ver Diante disto, do que co
da famosa fábrica de biciclétas. A Monark Jubileu é de ve milhões. duzentos e cín- de e tornou-se enamorada de nhecemos e do que não nos
côr verde claro e branco enquanto que a Monark Olím- quenta mil cruzeiros), assim ndmíradores desta modali- chegou ao conhecimento, do
pica é de côr vermelha e branca. Duas biciclétas, onde adquiridos: 7 milhões pelo .la.de de esporte em centros qUA DOSSOS olhos alcançaram
se pode observar as novas linhas e naturalmente com passe de Paulinho e 2 mi- bem maiores e mais evoluí- e á nossa fraca íntelígêncla
um acabamento perfeito. lhões e 250 mil com a cessão dos que o nosso. Hoje em percebeu com relação ao
Procurem ver e apreciar os magníficos veículos em ques- de seus três jogadores (Níl- São Paulo, já se fala em 2.a trabafhc que esta rapaziadatão. ton Santos, Quare*inha, e Prova Ciclística Volta ao da Guarujá realizou, só te-

I Garrincha) ao selecionado Morro a realizar-se em Flo- mos que dar a César, o queNa segunda quinzena de Julho, será realizado em Sal- brasileiro. ríanópolis. .. E se diz mais: i é de César e a turma da Pio.,
vador, capital da Baia, majis um campeonato brasileiro Plantei Rico Diz-se que pedalistas da neira, o que lhe pertence por
em mais esta competição de âmbito nacional, tendo na Ostentando essa situação Paulicéia irão a Florianópo-

I

justiça e por legitimidadedireção técnica o entusiásta do esporte da cesta em nos- privilegiada sendo um dos lis tomar parte numa prova: de direitos ...
1;a Capital, Rubens Lan,".'e. Os treinamentos deverão ser clubes em melhores condi-iniciados n? próxima semana, servindo Concórdia ou ções financeiras, o Botafogo Holl·cl"a'rl·o da· II a rrVolta ao Morro",Bl'usque por possuirem quadra coberta, como local dos pode e continuará formando •

treinamentos. Portanto, mais uma vez os catarinenses
estarão se preparando convenientemente para participa
rem de uma competição que runirá seleções de todo o
Brasil, tendo a frente a figura de Rubens Lange, êsp()r
Lista que jamais se abalou ante as dificuldades surgidas
com o esporte da cesta em nossa metrópole, razão porque
bem poderia servir de símbolo do esporte basquetebolís
tico na capital do Estado.

Falandó (om

time só de "cobras". No ano O representante da fábri- nossa capital em junho pró
passado, gastou 'com profis-' ca de bkiclétas Monark em Os ,citados corredores parti
.sionalismo, mais de 23

mi-j
Santa Catarina, vem de o· riparã_o apenas como atra

lhões. Este ,ano, já tendo 19 ferecer· aos corredor�s, .da ção, não concorrendo a prê
milhões e 200 mil em caixa Segunda Prova ClChstIca mio.
fácil será mahter equilibra� rVolta ao Morro. cinco meda

da e com sal:do· espetacular lhas, prestando dest:l. for

pará 1960. Por isso, como di- ma, sua colabo,ração para
zem os ·dirigentes é fazem tornar a prova mais gran-
eco os conselheiros, o' clu- diosa. )

ble pode manter o plantel ri
co e. farto de astros de pri
meira grandeza.

Possivelimente teremos en.

tre os pedaUstas que lutarão

para 'conquistar o título de
vencedor da Segunda Volta
ao Morro, um pedalista pa
ranaense. A Guarujá está se

empenhando no sentido de
trazer um corredor parana�
ense, correndo as déspesas
de transporte e estada por
conta da emissôra.

Política

Com, a estada do senhor
i\fon�o Sohn, alto dirigente

Certa da Fábrica de Biciclétas Mo-

Todos os conselheiros e nark em Curitiba, ficou de-

toda .� diretoria decidiram cidído Que será formado

que a ,política de formal' nesta Capital o CICLO CLU

.quadro poderoso é excelen- SE MONARK, equipe que

te. A medida de Se criar es- participará na prova de 26 O Departamento Esportivo
quadrão de Renato Estelita de,junho, organizada e rea- da Pioneira, entrará em

e João Saldanha, é hoje lizada pelo Departamento
I contasto co mo conhecido

ponto capital para aprova- Espe-cializado da Rádio Gua-I cicilst:J. Walter Livramento
ção de todos os botafoguen-I ruja. I

no sentido de que o desta-
ses. Assim, afirmaram todos, I

cado desportista, amante do
que para 60 o time deverá Continuam em ritimo cres-, pedal, venha a organizar o

contar com novos e grandes' cente, as inscrições dos pe·-' Ciclo Clube Monark em
"cobras". Há dinheiro ba,s- d a I i s tas flor�a�ó�olitanos : nossa capital. As ca�isas,
tante e perspectivas assom': para a prova ClclIstlCa Vol-

t
encontram-se em nosso po-

brosas dese obter maior lu- ta 'ao Morro, num total de der, oferecidas pela fábricaHomens e Crianças ero do que em 59. O Bota- 42 quilômetros. de biciclétas Monark.

fogo é o clube em melhores
CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS condições ·financeiras. Íte- 'Está definitivamente as-

_ CINTOS _ PIJAMAS _ CARTEIRAS _ MEIAS
petimos isso, pois·, com todos

I scnta_da
a �inda de Ciclis.t�s

II
os gastos e salários astronô- de Sao Paulo, para partlcI-
micos, passes vultuosos, con-I parem da Segunda Volta ao Econômica Federal, nO ....

- CUÉCAS - SUSPENSóRIOS - ETC.
segue, Clí\ll,l o trabalho de :Morro, a ser realizada em 01534 - 3a. Série.

DI'Flhm§'ô@ô%imtííS@$*kSNMí'il'4mS$SSS"**SSUS$1' .

Rua Silveira, 25Tenente

Artigos Esporte em Geralpara
BOX - REMO - NATAÇÃO - BASIKET

GINÁSTICA - ATLETISMO - �UTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para

PERDEU-SE
Uma Caderneta da Caixa

'no

.

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

•

NÚMEROS DO CAMPEONATO
DA CIDADE

JOGOS REALIZADOS

Paula Ramos 3 x Bocaiuva O
Atlético 1 x Tamandaré 1
Avaí 5 x Guaraní O

Figueirense 6 x Atlético 3
Bocaiuva 2 x Guarani O
Avai 3 x Tamandaré 2

Paula Ramos 6 x Guaraní 1

Figueirense 1 x Avaí O

Bocaiuva 2 x Tamandaré O
Atlético 2 x Avaí 1

Paula Ramos 5 x Tamandaré O

Figueirense 3 x Bocaiuva 1
Guarani 2 x Tamandaré 1

Atlético O x Bocaiuva O

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS

LO lugar - Figueirense e Paula Ramos, O
2.° lugar - Atlético e Avaí, 4
3.0 lugar - Avaí e Bocaiuva, 4
3.0 lugar' - Bocaiuva, 5
4.° lugar - Guarani, 6

5.° lugar - Tamandaré, 9
MOVIMENTO DE

contra
8

5
6

4

14
1

13

Atlético .

Avai : ,.

"Bocaíuva .

Figueirense .

Guaraní , .

Paula Ramos .

Tamandaré

ARTILHElROS
Oscar (Paula Ramos) 5

Itamar (Avaí) '.' , . , , , .. ,. 4

Sombra (Paula, ·Ramos) . . . . .. 4

'Pitola (Atlétdco) .. ,... . . . . . . . . . . . . . .. 3

Vadinho (A.vaÍi)
' ! \.. .. .. 3

Hélio (Paula Ramos) ,...... 3

Sergio (Figueirense) ', ,.... 3

Ala�r (Atlético) 2

Wilson (Figueirense) 2

Fernando (Figueirense.) 2

Valério (Paula Ramos) ,..... 2

Trilha (Figueirense) 1

Betinho (Avai) . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Ouará (Avaí) ,........... 1

Joca (Booaiuva) 1

1

1

1

1

1

Nazareno (Bocaíuva)
Fida (Tamandaré)
Rato (Tamandaré)
Ney (Tamandaré)
'Maul'ilio (Atlético)
Lázaro (Bocaíuva) .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 1

Nizeta (Bocaíuva) �
'... . .. . 1

Ronaldo (Figueirense) 1

Marcio (Figueirense) ........•........ 1

ARTILHEIROS NEGATIVOS
(Trilha (Figueirense a favor do Bo-

caiuva , ,............ 1

Jaraguá (Guarani a favor do Taman-

dal'é) ,...... 1

RECORDISTA DE TENTOS POR JõGO

Oscar, com quatro tentos, assinalados con

tra o Guaraní.

ARQUEIROS VASADOS E NÃO VASADOS
Dilson (Tamandaré) .. , .... , . . . . . . .. 10

Aldo (Guaraní) , . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Dino (Atlético) "....... 8

Totó (Bocaiuva) , , . . .. 6

polli (Guarani) 5

Djalma (Figueirense) .. , , .

Tatú (AvaO .

Daurí (Tamandaré) ,

Rui (AvaÍ) .

Leibnitz (Paula Ramos) .

Miguel (Tamandaré) , .

Gainete (Paula Ramos) ., .

4

3

3

2

1

O

O

��:�;. J
(

EXPULSÕES
Rato Dauri, Tuca, Fida, Nilton e Walmir, do

daré; Ciro, Alair e Goia, do Atlético e Itamar,

PENALIDADES MÁXIMAS

Lomeyer (á-uaraní contra Avaí), desperdiçada. EJ:narni (Guarani contra Paula Ramos) convertida em go "

Trilha (Figueirense contra Avaí), convertida em gol.
Lohmeyer (GuaranÍ), contra o Tamandaré, converti
da em gol.

APITADORES
4 vêzes - Salvador Lemos dos Santos; 2 vêzes -- Os

mar de Oliveira, Gilberto' Nahas e José Silva, 1 vêz -

José Cordeiro, Gerson Demaria, Newton MonlZuilhot,
Silvano Alves e Virgílio Jorge.

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES
1.0 lugar - Avaí e Paula Ramos, O p.p.
2.0 lugar - Guaraní, Figueirense e Bocahiva, 4

4.° lugar - Atlético e Tamanclaré, 8
(.,

",,)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTA�O" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATA1ÚNA

�ma �sco!a 8ece�e �ristD

E é para êSl)e ESTREITO
onde se operou este mila-
gre, que dirijo a minha
saudação. I

Para esse ESTREITO, que
tem a dita de possuir o

Santuario de Fatima, toda
mestre, conviver entre tan- mais felizes na viga, aqueles a nossa admiração,
tos e tantos jovens cheios de jovens estudantes, quando Enquanto nos outros gran
fé, contritos e confiantes viram em s�a casa de estu- des centros noe misteriosos
no divindade do CRISTO dos a presença do MESTRE corredores dos soberbos ar
REI. (�! i DOS MESTRES com toda a ranha-ceus formam-se "cur-
Assim, foi a Páscoa dos sua divindade. ras" na perdição da íoven-

alunos daquela eacola, E é neste secuia onde 0[1
.

tude transviada seguindo o
Que belo espetaculo de FÉ. infindaveis espaços siderais caminho das trévas, tu ES
Quasi duas centenas de estão sendo vencidos, e onde TREITO da Virgem de FA

jovens, cheios de esperança o homem procura desvendar TIMA, acabas de dar um
nos dias angustiosos que os eternos segredos da natu- exemplo dignificante com a
atraveseamos, receberam por reza, que mais precisamos da tua juventude limpa de ví
intermedio 'do zeloso padre presença em nossos cora- cíoa; limpa de maldade;
QUINTO, verdadeiro pastor ções daquele que disse CRES- uma juventude mostrando
de almas, a sagrada comu- CEI E MULTIPLICAI-VOS", mais uma vez, a brancura de
nhão, d,ando assim um exem- mas não para a deetruíção suas almas, espelhadas na
pIo de quanto pode a união atomica; não, para destruir alvura da imagem que dia e
e a força na fé eucarístíca, a natureza tão bela que ele noite do alto daquele outeí
para esses que são o BRA- nos deu; mas, sim, para se- ro está vigilante lançando
SIL de amanhã. guirmos as suas divinas pa- suas bençãos para toda uma
A grandiosidade daquela lavras; AMAI-VOS UNS AOS população que nada mais é

sinao, uma só família de
olhos voltados para a sua

grande protetora; A DIVI ...
NAL' V,IRGEM DE FATIMA.

J. S. RODRIGUES
"MAGISTER ADEST ET

VOCAT TE", sim: Parecia
que éetas palavras estavam
escritas no pórtico princi
pal do Grupo Escolar J08É
BOITEUX no Estreito.
Foi na noite enluarada e

cheia de beleza, de 12 de
Maio, que um punhado de
jovens estudantes catolicos
da ESCOLA TECNICA SE
NA PEREIRA" ergueram no

proprio recinto das aulas,
um monumento a JESUS
EUCARISTICO.
Sim; foi pela primeira vez

que vi entrar numa sala de
aula, naquele mesmo recinto
onde por longos anos, cere
broe desabrocharam na com

plexidade dos numeros, que
vi JESUS HOSTIA o divino

\
Conviveram momentos dos

PASCOA, que transformou
uma e.-cola num templo, ja
mais será esquecida por to�
dos quanto lá comparece
ram.

Não cita�ei nomes dos que
organizaram aquela bela so

lenidade, porque para CRIS
TO, o muito que façamos é
nada ou quasi nada.
Sei porem, que aquele di

retor, aqueles professores, e

aquele punhado de [ovena
cheios de crença/ religiosa, a

cujos dirijo aqui o meu abra
ço, o meu grande abraço de
parabéns, viveram momen

tos de maior alegria porque
Jesus acompanhou todos os

seus esforços na realização
de tamanha demonstração
de Fé.

Campanha Pró Construção da Malriz
de Nossa Senhora ,da Boa Viagem
em Saco dos limces - Flo_rianópolis

1 saco de cimento .

1 saco de cal .

1 carrada de areia .

1 carrada de pedra br itarla .

1 . 000 ti'J alas .

1 . 000 telhas .

Cr$ 365,00
8,OQ

900,00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150.00

280,00
1 servente (diária)
1 pedreiro (diária)

A união faz a força! Com) a sua colaboração, por pe

quena que seja, estará acabada em breve a igreja! Todo

e qualquer auxílio, será recebido com sl�ma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

Rernt., Pe. F. de S. Bianchini - Catedral

Florianópolis - S.C.

Tipografia e fabrica de
Oarimbo. Impressos em geral .(,

Rua Arac:y Vaz Callado, � 186
Estreito - Florianópolis 'I •. 1489.H

OUTROS.
Hoje porem, quem pas

sar por diante do GRUPÇ)
ESCOLAR "JOSÉ BOITEUX
verá tanto de dia como -a

noite, centenas de jovens
cabeças, inclinadas sobre li
vros e cadernos, centenas de
cerebros girando na comple
xidade dos numeras, verá
então não uma escola; não
um Grupo Escolar; não uma

Academia de Comercio; mas,
verá sim, UM PEDAOO DE
CEU ABENCOADO

-

,POR

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

DEUS.

Jh� -mtos que Sr';4 �uarda) para sempre

Gráfica Confinenle
Lida. Cia. de

SOUZJ.
('1") I

. Dssociação' Comercial
A. propósito de recente judicial aos interêsses do co- ria dos vereadores que, com

projeto de lei da Oâmara mércio e da indústria e mes- tais projetos de lei' apresMunicipal de Florianópolis, mo da população, tanto mais sados e sem fundamento le
que cria mais um feriado que fere frontalmente as gal, estão exaurindo os co
municipal religioso, a- AS- disposições do artigo 70 da fres municipais, notõría
SOCIA-ÇÃO COMERCIAL DE Consolidacão das Leis do mente depauperados por ralFLORIANóPOLIS vem a pú- Trabalho 'e artigo 11 da lei ta de parcimoniosa aplicablico esclarecer o que se se- nO 605, que regula o repouso ção das receitas, das quais o
gue: 'semanal remunerado. comércio e a indústria são

1 ° - Deve-se à iniciativa 30 - Enquanto aguarda a os principais contribuintes
de vereador à Câmara Mu- decisão do, Executivo Muni- sem que se veja resultarem
nicipal a apresentação de cipal, a ASSOCIA:ÇÃO CO- benefícios materiais para a
um projeto de alteração da MERCIAL manifesta públí- população desta capital.
denominação do subdistrito camente sua desaprovação à Florianópolis, 13 de maio
do Estreito e criação de re- medida pleiteada pela maio- de 1960
ríado religioso, objetivando
uma homenagem a Nossa Se
nhora de Fátima. O rererído
projeto sofreu desdobra
mento, sendo apreciado na

parte relativa ao reríado, e

foi convertido em lei, numa
só tarde, após três sessões

consecutivas, de duração mé-'
.dia de dez minutos cada.

2° - Não havendo Dido
promulgada a lei, por falta
de sanção no interstício le

gal, esta .Assocíação empe
nha-se ora junto ao senhor
Prefeito Municipal para que
seja vetado ° decreto da
Câmara, por entendê-lo pre-

COHFECClOHA-Sf OUAIOlJE� RPO
Df CHAVE

Rua: hlnclsto Tolenflno. n.' I'

JS EM GERA

Remeta sêlos para a resposta.
Atenção! Atendemos em nossos escritórios à rua Jerôni
mo Coelho, I-B - Sala 11. quaisquer serviços, tais co

mo: procurações, requerimentos, contratos, recibos, car

tas, encaminhamento às repartições públicas, etc. Dis

pomos de um Contador que atenderá diàriamente das 10

às 12 horas.

CASAS T",i" i:NOS E APARTAMENTOS
Rua Jerônimo Coelho l-B - Sala 11

V.S. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU

APARTAMENTO
"A T E N C. Ã O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE
NA ENTRADA E SUAVES PRESTA!ÇõES MENSAIS.

INFORMAÇÕES RUA JERONIMO COELHO, I-B, SA

LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREpo.
NECESSITaMOS AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO.

GRANDE PLANO PARA VENDA DE CASAS PRÉ-MOL

DADAS, F I B R A T O N, TERRENOS, etc. POSSIBI
LIDADES DE GANHOS ELEVADíSSIMOS. RESPONDA
HOJE MESMO.

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU
LOR LTDA!

Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras
no Estado:

Como se chama a pessôa nascida em Brasília?
7Nome: i r : Resposta: .

- Endereço:
'

.

-.....4!IP"' -

Localidade:' .

· ��.1 .�

eOJ
i/ ,ftfll.$ ,

*- "..DIIIWI7l' TOIJ(J DIA
( ,'" �4�� ..� nos \tAPeJOS

,'�D�t�tr,��tm�, , #-
�� ..

-_._---

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

João Morilz, S.' I.

VENDE .. SE
Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ilhéus, nO 4;

com as dimensões de 11 de frente por 24 de rundos.
Tratar pelo telefone 3052.

PERDEU-SE...... S08�:({AN " .. I'RAÇ'" 11 DE NOVEMBRO ESQUlNA
Uma caneta PARKER JUNIOR, com a gravação de

,

I
Antonio L. dos Santos. Solicita-se à pessôa que a encon

trou, entregar na Agência do Banco do Brasil ou nesta
CANTO Redação, que será gratificado.

K(;A FELIPE SCHMIDT

FILIAI, "4 SABERANA" DISTRITO DO IlSTJ:EJTO

I

NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE APROVEITE A OPORTUNIDADRDE VISITAR ÀS LOJAS CIM01 ONDE
FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZACÃO DE MÓVEIS DO BRASIL

.>

Móveis (�MO de Florianóllolis S/A

ENTRE, SINTA-SE À .VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS CATALOGOS A EXTRFMA VA RIEDADE DE
MÓVEIS C�ÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO'

AGORA, DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA" POR PREÇO DE CUSTO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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\
DIRETOR

Rubens de Arruda Ramos

G E R E-N T E

Domingos Fernandes de Aquino,

REDA'rOR ES
Osvaldo Mello - Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo MachaClo - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLABORADORES

p. O B L I C I D AD.
Osmar A. Schlindweim - Aldo Fernandes - Vlrgillo Dias
- Ivo Frutuoso.

K.PR.S.NTANT.
(&4!preuntaçõetl A. S. Lua Ltda.
RIO:- Rua Senaior Da.'u " - ,.......

TeL 11611'
K. Paul. Rua Vit6ria 167 - e... ' U -

Te}. 14-8941

S.rv1ço Tele&T&fko da UNITJ:IJ PRESM r U - P I

AGENTES • COaRIlSPOilDJ:NTJ:e
•• Todo. oa munJclpioa f" �ANTA.CATARINA

ANUNe_JS
•••U••t. CODtrato, de acordo co•• tabela e. vl,er

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

.

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

Escritório de Advocàcia

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ESPECIALIZA·
DO EM CONSÊRTO DE PERSIANAS·

/

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

.e.� � .

Dr. ( I R O CO'RDEIRO

DENTISTA
Horário: DIURNO 'e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

Rua Felipe Schmidt, 19 • 1. andar· Sala 4

(UNICA SANTA CA'ARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinica Geral
ii W >."", _. _ _ ..__ .. .."".
DR HENRIQUE PRISCO DB� HUII GOMES ���t�6,O�xc��o 18��� sád�;�i�S- i prob�:�:��� �f��i�1t:Xs�:ual Ataques

- Manias -- -

PARAISO

i Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia - i
ME'PICO MERDORÇA DR 6UARACY A Irisulinaterapia � Cardiozolorapia - Sonoterapia e :

·

.

· i Psicoterapia. :
.

SANTOS .'
Direção dos Psíquíátras - .1... DR. PERCY JOÃO DE BORBA

: DR. JOSÉ TAVARES- IRACEJlriA :
Cirurgião Dentista. DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

Especialista em dentaduras anilo I CONSULTAS: Das 15 às 18 horas i
tômlcas. Horário; Das'8 às 12 bs. Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 •

I (Praça Etelv.ina Luz) :121. �tende com hora marcada .

•
Avisa sua dlst'nta clientela Que

._._.__••••••••••_._._ -!

Diplomado pela Escola de giário do Instituto Nacional
� 'I. àS li noras Conaultór10:
Rua Tlradellbea. 12 _ 10 andr.r Medicina e Cirurgia do Rio do Câncer.
__

.

Fone 3246. Relldên�la: Rua de Janeiro. Ex-Interno da DOJ<:NÇAS DE SENHORAS -

Lacerda Coutinho. IS (Chieara do Clínica Urológic do Hospital l'i!RTOS - UROLOGIA -

P.spanha - Fonl 1141. Pedro Ernesto (Serviço do, CIRURGIA
Prof: Rupp) e da Maternidade Atende, pela manhã, . na

Fernando de Magalhães. ·lviat.ernidade Carlos Correia.
Resídêncía : Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.v 26 - Fone: 2305

Qperaçõa - Doenças de, Senllo_
ral - Clínica de Adulto.

Curso de EspeCialização no I!oapi
tal dos Servidores do Estado.
(SerViço do pro! Mariano d. An..
'drade). con6ulta�: pela manhã no

Hospital de Caridade. 'A tarde da.

15.:30 horas em diante no ccnsur,

tório. à Rua Nune. Machado, 17,

....

DR. AYRTON DE OLI
VEIRA

'CousultMi0 .-- Rua. Fellp.
Schmldt. 3H - 'fel. 1801.

Horário: das 14 àI 16 hQn.•.

Reeldêncla _. Felipe Schmld\.
n.o .127.

ÕITO&� :{'�in-dtcaaürPrõTissíõitãi!
Rua Conselheiro lu&fra, 160

Telefone 3022 - Cxa. Postal 139

EOderêço Telegráfico ESTADO

esquina da Tlradente. - '1'el':.
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral 2766. Re'lldêncla _ Rua Mare
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira - chal Gama D'Eça n.o 141 - Tel.

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenaj - Prof. 3120·
.'

Manoelíto de Ornellas - Dr. MHton Leite da Costa -

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

Lange - Dr. Aeyr Pinto da Luz - Acy Cabral Teive :-

Doralécio Soares - Dr. Fontoura Rey - limar Carvalho - DOENÇAS' DO PULlIoUO -

- Fernando Souto Maior - J;tui Lobo - Rozendo V. Lima - TUBEJtCULOSiI -

- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

Diplomado pela Faeuldacl. Naolo.
nal de Medicina da Unlv"l'llclad.

I
_______________________________________________ I I

I Ex-Interno por concurso da lIater-
nldade_Escola. (Serviço do prof.

.

Octávio Rodrigues erma). Ex

'\Iuterno do Serviço de Cirurgia do

Hospital I.A.P.l!:.T.C. do RIO de

janeiro. Médico do HOlpltal d.

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Florianópolis' Caridade e da Maternldadl Dr.

Dr. Acácia Garibaldi S. Thiago rnrlos Corrêa.
, . ,jDOENÇAS DE SENHORAS �

Dr. Jo�e, �.e Miranda Ramos
PARTOS _ OPERAÇOES _

Dr. EvIlaslO NeryCaon. '1 PARTO SEM DOR pelo método

Questõ:\li:?f!!R;n-
Causas cíveis, comercíaís, crimí- psico.prornaneo

"-'p;;M,s -e
•.
_

.

.

Í$tração de bens - Locacão e ven- Consultório: Rua João pinto n. lO.

da de imóVeis - íitu;alizacão - Inventários _::_ Cobran- das 16.0'0 àl is.oo horal. At�nde

ças - cont�bilidade: escritas, balanços análises e perícias
com horas maroadas, Telefone

_______________________

'

__....,-...____
3035 - ReSidência: Rua General
Blttencourt n. 101.

I· DR. ANTON 10 MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRl,lRGIA 'l'1�AUMATOLOGIA
OR'rOPEDIA

Consultório: João Plmo, 14 -

Consulta: das lli à. 17 horal, dli
rtamenve. Menoo aOI lábadol. Re
sidência: Bocalu va, 135. Fone 2714

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

do Bra.U

DR .. LAURO DAURA
CLINICA GBRAL

EspeCialista em moléstiA' de So
nhoras e vias urinária•. 'cura ra_

drcal das mrecções aguda. e irô·
nicas .. dO aparêlho gealto_urlnirlo
,"D ambos ,li M!XOS. Doença. do

IIpll.rêlho Digestivo e do .Istema

nervoso. HoráriO: 104> àI 12 •

DR. NEWTON D'AVILA

CIRURGIA GER,\L

Doenças de St'�hora. - procto

logla - Eletricidade Médica

ConsultóriO:
.

Rua Victor Mel_
relles 0.0 28 -- Telefone 3307

Consultas: Das J5 hora8 em diante.

ResidênCia: FODe. 8.423. Rua BlU-',
wpoau. n 71 I

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

MÊS DE MAIO

30 -- Sábado (tarde)
10 - Dom:ngo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo
14 -- Sábado (tarde)
15 - Domingo
21 - Sábado (tarct'e)
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

...

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

ESTREITO

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

1° - DomIngo
8 - Domingo
15 - Domingo
22 - Domingo
�9 - Domingo

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana
Farmácia Catarinense
Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

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

O serviço noturno será efetua elo pelas farmácias do Canto. Indiana e Catarinense.

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

MEDICO

Pré-Natal - Partos -- Ope
rações - Doenças de Se
nhoras -=- Clínica Gertü
Uc!sidência:

Rua Gal. Bittenconrt n.
Telefone: 2651.
ConsuIt6r1o:

Rua Felipe Schmídt a. 87.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

mudou seu consllltórlo para 8 rua

Felipe Schmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DRA. EBE B. BARiOS
.

CLINICA DE CRIANÇAS
(.un.ultór1" • IlNlti_ela CODIWtu

Secunda • ,.a-felra

.... 15 •• 11 bor...

TIl. - nuJ'LO.IllA.NOPOLII

ORA. EVA B. SCHWEIOSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANÇAS

Espectalíste em moléstias de anus e recto

Tratamento de hemorroidas, fistula., etc.

atrouraia anal
CONSULTóRIO: - Pua Cê'!. Pedro Demoro, 1553 -

Estreito

VENDE-SE
CENTRO:

.

r
_ .L};;!�IJ... .4..' - .. - ,

�
Terreno com 272 metros quadrados

_

(Ao lado da Faculdade de Medicina)

cr$ 10.000.00 men

prestações mensais

Rua Ferreira Lima .

Bancas no Super-Mercado
-

de Florianópolis
Avenida Hercílio Luz

---- x ----

BARREIROS:

DENTADURAS -INFERIORES "
Terreno c/947 m2 - (3 lotes)
Loteamento Florianópolis

---x----
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GA'RANTIDA

- �j
DR. MOORRIS �[HWEIDSON

CAPOEIRAS •

Terreno c/500m2 - Rua Apíaí

Terreno c/425m2. (,esquina)
Loteamento PortellaCIRURGIAlJ UENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVER.SIDADE DO PARANA
RAIOS X _-o PONTES - PIVõS
TRATAME,\[TOS DE CANAL

HORÁRIO - das Il ns 12. e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas

. RUA TRAJANO. 2!) - 1.0 andar

---- x -----

C E N T R 0:
Bréve:

Apartamentos condomínio Luiz Gonzaga
Líving, 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 Hercílio Luz

-----------X----------
5 casas de aluguel rendendo
sais 50% à vista, saldo em

de cr$ IO.OOO.OO (fundos).
Rua Frei Caneca (fundos)

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

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.

E S T R E I T 0:

Terreno c/688 m2

(3 lotes)
Tralísversal Rua Max Schramm

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

Casa Residencial (Próximo a Praia)

Rua José Elias

ORI HAMILTON SANFORD DE
VA5CONCELLOS

1 G R O j_� O M I C A:-
Casa Residencial 2 pavimentos
fiecém construida
Rua Graciliano Ramos

----------X
Casa Residencial 1 pavimento
Recém construida
Rua Graciliano Ramos

-----------X------___
Rua Frei Caneca
Casa residêncial c/ 3 salas de aluguel - Terre
no c/ 632 m2 (fundos p/ mar)
Terreno - 408 m2
fiO% à vista. Saldo em prestações mensais de
crs 5.000,00
Rua Frei Caneca (fundos)

-----------X.--------_
Área construída de 350 m2, própria para Depó
sito ou fábrica.

Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro
----------X-----.--_

ATENDENDO .I)JARIÀMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

•

Radiologistas: DRS. J. A. NóBREGA DE OLIVEIRA
EWALDO J. R. SCHAEF,'ER

Exames do, Estômago - Ve"ioola Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPõE DE APARELHAGEM MODBRNA MARCA

SIEMENS RECE'NTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:il:ÇO: Rua Irmã Benwarda s/no õnibus à por

ta (Almte. Lam�go).
---------X----------

Terreno c/368 m2.

Balneário
Rua São José esq. Rua Guaporé

I
-----------X----------

RAUL PEREIRA CALDAS
A D'�V O G A DO

\

"Quesl,es Trabalhislaf:
EscrItório: Rua João P1nto n. II sobo
: :,lefone n ';t487 - Caixa Postal n. U

&ORARIO: Das l� às 17 bar..:
xxx

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 Copacabana (100 metros da praia)
------------X------------

r: A NAS V I E I R A S:

Casa de Verâneio -

Terreno c/ 1.800 m2.

Cachoeira

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA ---------X------------

Assistência dQs!•.Advogados:
Dr. ANTONIO qlÚLLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 I') 10

"Edf. João Alfredo" - Telefone 3658

À G R O N õ M I C A:

Construção própria para depósito, com área de

350 m2.
Rua Alm. Carlos da Silveira Carneiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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• GRANDE
CONCURSO

"
.

A vantagem "�
·

;'� ".
�;f�de bons produtos -'�t

e a chance
... 1)'"

de sua boa sorte!/i.",
·'U��i'.....

/

Confie
1111

sus
bo«

estp(jla.-
20 Automóveis Dauphine 1960
30 Condicionadores de ar Fedders
10 Aparelhos de Televisão,
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961
30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas r:

de costura RENNER
600 roupas REf\INER,

�- -? .",...., �

Três sorteios
30 de julho . 28 de setembro .

31' de dezembro
.

, J
•

•

•

Dois mil cruzeiros' •

•

•

em bônus dão direito •

•

a uma •

•

CAUTELA MILIONÁRIA. •

•

•

• ••
• •

••
• •

• •
. . ..

•
•

"i" •

_.

'�
f,

,.

\ '. -'
"

Sob o responsabilidade do Rádio Bandetro,nte. S. A

.---- . ..._.

-�-.._---- '.
-- ..

_-�- --..._----, .. J

..
"

.<__

G ..B; CALoEI'RD DE D
I I

Rua Felipe Schmidt, 7-A �

.c. _ ,__ .. _
' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PARIS, 17 (UPI) - A prikeira reunião da Coní'e- geral, a respeito do qual precisamente devemos dis-

rêncía de Cúpula durou três horas. Depois do general cutir hoje.
de Gaulle ter declarado aberta a sessão, o sr. Nikita O general de Gaulle disse que a conferência não
Khruschcv leu a sua cortante declaração. Em seguida, devia fracassar por causa de um Incidente localizado,
o presidente Eisenhower fêz uso da palavra e leu a sobretudo depois das' declarações feitas por Eísenho-
declaração publicada hoje à tarde, segundo a qual os wer e sugeriu que "as quatro delegações reflitam du-
vôos dos aviões "U-2" "estão suspensos e não reco- rante um dia", aerescentaardo que se encarregava de
meçarão". Acrescentou que se êsse assunto não puder permanecer em contato com cada. uma delas.
ser resolvido durante a Conferência, proporá as Na- Começou, então, uma discussão bastante viva: o

ções Unidas a criação de um organismo internacional sr. Harold. Macrnillan e o general de Gaulle insistiram
encarregado de impedir qualquer ataque de surprêsa. para que o sr. Khruschev reconhecesse .2. importância

Logo após, o primeiro-ministro britânico, Harold da declaração de Eisenhower e pediram ao chefe do

MacmilIan,' assinalou a importância da declaração que. Govêrno soviético que não publicasse a sua declara-
Eisenhower acabava de fazer. "Parece-me - disse - ção. mas o sr. Khruschev não se deixou convencer. O

que depois dessas palavras, as acusações soviéticas que disse, a opinião pública deve conhecê-lo, disse o

não devem ser mantidas. Em continuação, o primeiro- presidente do Conselho soviético, e desta maneira o

ministro britânico convidou os seus colegas a: iniciar segrêdo foi abandonado e as quatro declarações foram
u Conferência. publicadas esta tarde. Os soviéticos publicaram a dê-

Então, o general de Gaulle fêz USI) da palavra e Les uma hora antes, das outras.

fêz constar que depois do incidente aéreo de 1 do cor- Assim, os chefes de Estado - se separaram sem

rente o problema dos vôos poderia ter sido resolvido; marcar nova entrevista mas também sem determinar
o que teria permitido reunir a conferência em melho- se a conferência tinha acabado.
res condições. O presidente da. República Francesa de- A moral dessa sessão .dramática pertenee ao ge-
clarou que o problema criado pelos vôos dos "U-2" é neral de Gaulle que, ao ouvir O sr. Khruschev dizer,
o mesmo que apresentam os satélites que sobrevoam "mas que diabo levou os Estados Unidos a enviarell1
todos os países e podem tirar fotografias. Tudo isso, os "U-2"?, ,gritou: "No mundo há muitos diabos e es-

aCl'escentou de Gaulle, faz parte do desarmamento tamos reunidos para exorcizá-los".
4;,%,%)..,%:'t'%"%%;�...... e ....+.-:. .... ' @4 Situ %5Lté%S%% %láI:�'CS%Q %%%$SX$$S% ·%SS%SSSASSSSSSSSSS

Certa vêz, Salim Miguel,
elaborando uma selecão de
poemas 'de autôres portu
guêses quinhentistas e seíe
centistas para o suplemen
to dêste conspícuo matuti
no, teve o desprazer de vêr
o seu trabalho completa
mente perdido por um, di
gamos, excesso de zêlo do
linotipista que o compôs: o

português arcaico das poe
sias havia sido totalmente
atualizado, de forma a des
fazer o menor vestígio de
rima e a transformar os

mais emínenteo v a t e s
d'alérn mar em pobres poe
tas de pé quebrado. E não
foi só: a obra do eficiente

GOIÂNIA

A maravilha que repre
senta uma cidade pré-trá
cada poderá ser- avaliada
nesta bela capital de GoiáL'
de uma maneira completa
e irretorquível. Avenidas de
2 pistas com oito metros de
1 a r g u r a cada, cortam
a cidade partindo tôdas de

Esta é uma vista parcial de Goiânia, cidade que se

integrou no desenvolvimento de JJ{: 200 anos em vinte.

uma praça onde se encon

tram, como em Brasília, os

três poderes. A Avenida
principal, de nome Anhan
guera, é tão movimentada
quanto as principais víae do
Rio e São Paulo, sem, en

tretanto, o inconveniente
dos engarrafam'entos. Tem
quatro quilômetros, 95%
dos quais inteiramente'
construídos, C> "", ". '., .' "__ de
um comércio intenso e va
ríadíseímo.

operária vinha acompa
nhada de uma reprimenda
que deve ter feito Salim
sentir ímpetos homicidas
pela primeira vêz em sua

vida - "Avisa àquêle su

jeito das poesias que a pró
xima vêz que êle vier com

aquêles orrgínale cheios de
êrros eu bato assim mes

mo' 'já chega o trabalhão
qu� tive para corrigir aque
la droga!".
Pois na reportagem de

ontem algo parecido ocor

reu. Falava eu sôbre o anal
fabetismo do interior brasi
leiro, e citei como exemplo
mrurcante uma placa que
observara na praça princi
pal da cidade de Itumbiara,
G o Lá s: "Estacinarnento
escrusivamente só - para

A expansão do perímetro
urbano é espantosa, assim
como é elevado índice de
construcões. As alamêdas
inteiramente arborizadas
dão um ar aparentemente
descansado a uma cidade
que não pára há trinta

Se duvidam, vão lá e pen
sem em Florianópolis com

seus três séculos.
.

BRASÍLIA SE FAZ SENTIR
'Na capital de Goiáe, se

gundo um negociante forte
mente

.

estabelecido, o in
cremento comercial, após o

início da construção de

Brasília, não foi nunca me

nor do que trezentos por
cento. E hoje, qualquer
"ponto" na A v e n i d a

Anhanguera não é cedido
por menos de 2 milhões de
luvas e aluguel mensal de
40 mil cruzeiros.

Na rodovia Goiânia-Bra
sília, os postos de gazolina
e OD bares se multiplicam
onde antes não havia se

quer estrada. Anápolis, que
fica à margem, é a segun
da cidade do estado e a que
mais se desenvolve, atual
mente. Hotéis vão sendo
construidos, .índústrtas vão
se fixando, o comércio au

menta e o Brasil progride.

Tudo com Brasília, e por
causa dela.

AMANHÃ CHEGAREMOS

Falta pouco. Amanhã
chegaremos. Chegaremos a
esta obra dêste homem que
já é histórico antes da his
tória do eeu tempo. A esta
inadjetivável e imponderá
vel cidade plantada no
meio de um cerrado do pla
nalto central. A êste marco
de esperança e de auto
confiança construído e pla
nejado pela coragem e pe
lo gênio verde-amarelo. A
êste local onde o Hino Na
cional é pouco tocado por
que ocasiona enfartes, e
onde a oposição pisa em

ovos para não se desinte
grar. Â única cidade do
mundo onde um helicópte
ro que a sobrevôa esporà
dicamente é notado com
um misto de alegria e de
r,' mocão - "é êle". A esta
obra diante da qual a mais
original e burilada frase
soará cOmo o mais perfeito
lugar comum. Amanhã che
garemos.

'A Brasília de Juscelino,
do Brasil.

Avenidas largas e extensas cortam tôda a cidade. É bonita, Goiânia,

�. FD�l�!o�,�Jt��'�'��dat�.t�:� ��!o!do"
Mensagem - NR 149 GU-S
/2 de 13 de Maio 960 pt
Guarnição Militar Ppolis

vg 16.a CR vg Comando vg
Oficiais vg Subtenentes vg
Sargentos vg Funcionários
Civis e Praças, vg apresen
tam congratulações ao Mais
Antigo órgão Imprensa Ca.,
tarinense felicitando seus
Diretor vg Redatores vg
Gerencía vg demais ele
mentes fazem "O ESTADO"
brilhante continuador no
bres tradições vem rnan ,

tendo há auarenta e sete
anos vg elevando sempre
bem alto prestigio terra
Barriga-Verde nt CeI Vcioa
Lima vg CMT OU M' FpoUs
et Chefe 16.a CR pt

:]: ::: :;:

Deputado
JOAQUIM RAMOS

Procedente de Brasília,
passou ontem por esta ca

pital � d!l,Putado federal
pessedísta e vice-líder da
maioria na Câmara dos
Deputados, Joaquim Ramos.
Ontem mesmo, seguiu o

influente procer po�tico
viagem para o sul do �sta
do, onde se demorará al
guns dias.

"mais antigo Diário de Santa Catarina", O ESTADO.'
De todos os pontos do Estado, e mesmo de 'fora, che

garam telegramas de congratulações.
Agradecendo, penhorados, iniciaremos, hoje, a publi

cação dos mesmos.

Na Assembléia Legislativa diversos oradores se fize
.ram ouvir, todos abordando o aniversário de O ESTADO
Na crõníca partamentar, publicada na edição de domin.
go, os leitores já tiveram conhecimento do que foi dito
sôbre este matutinó.

sande a alta estima e con

síderaçâo que dedicamos a
esse matutino cuja contri
buição a nossa causa polí
tica e aos nossos Ideais
partidários tem merecido
lugar de destaque no róI
dos excepcionais e relevan
tes serviços prestados ao

Pessedismo Catarinense pt
Atenciosamente.
Renato Ramos da Silva
Coordenador Setor
Propaganda

* *

Assinado por todos os membros da bancada do Par
tido Social Democrático. foi aprovado, por unanimidade,
o envio, pela Assembléia, do seguinte telegrama aq
O ESTf\DO:
"Exmo. Sr.
Dr. Rubens de Arruda
Ramos
DD Diretor do Jornal
"O EST:ADO"

Assembléia Legislativa sua
sessão hoje v!g aprovou re
querimento autoria váfios
Deputados vg sentido levar
a êsse brilhante órgão da
Imprensa Brasileira vg efu
s.vas congratulações passa
gem seu 47.0 aniversário
fundacão fazendo ardentes
votos

•

prossigam lutando
como, até aqui pela grande
za nosso Estado e Brasil pt
Pedimos estender êstes vo

tos todos auxiliares êsse
Jornal pt

.Cordíaís saudacões
Braz Joaquim Alves

Presidente
Seguem-se as assinaturas

de todos os membros Qa
bancada".

�:: ',' *

DE FPOLIS.
Ao prestigiadó Díário da

Capital os votos de sucesso
no transcurso de seu aní
versario. Carlos Gevaerd
pela Comissão Regional pró
SAPEBB

*

DE FPOLIS.
Oportunidade passagem

quadragesímo setimo ani
versário êsse jornal vg con

gratulo-me por intermédio
eC:O<l direcão com todos seus
c 'laboradores vg exprcs-

-----

O SR. GOVKl'i_i.- -'::l DO ESTADO, EM JOINVIL-

LE, INAUGUROU A 1.ETADE DO GRUPO ESCOLAR
"PLÁCIDO OLÍMPIO". EDUCANDÁRIO PLANEJADO
EM 10 SALAS. TEM APENAS 5 CONSTRUIDAS.
QUANDO CONSTRUI:lEM AS RESTANTES - AS

PRIMEIRAS LEVARAM 4 ANOS - SERÁ FEITA A

SEGUNDA INAUGURAÇÃO? NÃO? POR QUE? POR

QUE CELSO. EST l\NDO NO GOV:Ê:RNO, NÃO TOPA

ESSAS INAUGURAçõES A PRESTAÇÃO.
:):

*

AS OBRAS DO RIO JÚLIO, CONDENADAS PELO
SR. IRINEU BORNHAUSEN, FORAM PROSSEGUI
DAS PELO GOVERNO JORGE LACERDA. O SR. HE
RIBERTO HULSE NÃO AS PARALIZOU. LEVOU-AS
AO FIM. INICIADAS POR ADERBAL R. DA SILVA,
,JÁ. ESTARIAM PRONTAS SE O SR. BORNHAUSEN
TIVESSE TIDO A COMPREENSAO DOS SRS. LA
CERDA E HULSE. ABANDONANDO-AS, RETARDOU

:.
EM VÁRIOS ANOS UMA REALIZAÇAO ESTREITA-
�MENTO VINCULADA AO PROGRESSO DO NORTE.

DAI DIZEREM, EM JOINVILLE, A OCASIÃO, QUE
AS METAS DO SR. BORNHAUSEN SAO OPOSTAS ÂS
DO PRESIDENTE JK, PORQUE SAO AS METAS DO
A.TRASO.

PROFESSOR IVANO GIUSTI
A convite do Instituto cidade uma .Academia de

Brasll-Estados Unídos.:
.

o música onde são lecíona
profesor Ivano Giusti da- dos cursos de acordeon,
rá, hoje, às 20 horas um piano e canto. Para este
concêrto de acordeon e concêrto, além dos sócios,
e canto, na séde do referi- alunos e suas famílias são
do Instituto - Edifício aZ- também convidados os alu
hía - 6. andar, rua Felipe / nos -:!a referida Academia
Schmidt. O professor Iva- e outras pessoas que apre-
no Giusti mantém nesta ciam .-, boa música.

CONSÓRCIO TAC
DO SUL

CRUZEIRO

AGORA!!!

MELHORES UNHAS E MELHORES
HORÁRIOS

PARTIDAS DE FLORIANÓPOLIS:

Convair
Di,1l'inmcnlc às 9,30 - Direto a São Paulo

e Rio.
às 18,00 - Para Pôrto Alegre

Douglas
Para Curitiba,
S. Paulo e Rio,

8S 7,30 - Para Itajaí, Joinville, Curi-
tiba, Paranaguá, Santos e

Rio,

Diáriamente às

PAULO DA COSTA RAMOS
(Sétima de uma. série)

Goiania 200 anos em 20 - Brasília e a sua

influência na região - Amanhã chegaremos: .

.

li t" ano" que e de quando da ta
'A MARGEM xarretes". POIS o mo ipts- �,

-, -

ta não teve dúvidas: eorrí- a sua fUI!-daçao. E esse o

giu o f.eito, que 'aínda pas- desenvolvlI?,�nto ,. pregad_:
sou sob as grossas e com- por .JK .e _ndIc2uOolanzado Py-

placentes vistas da revisão, l� oposiçao. ,anos �.:n
ficando êste modesto repór- vinte, e o que há em GOla-

ter com a cara mais imbe- ma.

cil dêste mundo - onde,
então, o analfabetismo?
Mas, vamos aos fatos.

'7 '.:>01,O -

\

DE FPOLIS.
Ao transeurso ma�1l11

aniversário brilhante êJ!ogão
Imprensa Catarincnse a
presentamos sua Direcão e
demais colaboradores' nos
sos _cumprimentos
P. Editora Globo - F'ílíal

Telmo Soares
*

:;: (Continua)
�

FLORIANÓPOLIS, QUARTA-FEIRA, l1l DE MAIO DE 1960

LOTERIA D O ESTADO
PAGAMENTO DE PREMIOS

A Loteria do Estado de S. Catarina pagou os seguín
tes prêmios maiores: Quinhent09 mil cruzeiros ao sr. Wal
ly Steingraber, bilhete 1251 de 22 de Abril p.p. vendido
pela Agência de Ibirama onde reside o contemplado; A

Agência de Joinville vendeu o bilhete 1967 premiado com

Quinhentos mil cruzeiros, em 16 de abril p.p., distribuidos
aos seguintes contemplados resindetes naquela cidade:
Arthur A. Flute, um décimo; Ema Ehrat, um décimo; Er
neeto Reimer, um décimo; oaríos Peícherl, um décimo;
Eugenio Schadokl, dois dé'cimos; Dolores Dzewícskí, um

décimo; Antonio Silva, um décímo; João Ribeiro, um dé
cimo e Arno Araujo, um décimo. Ao sr. Ruy Jacob; Qui
nhentos mil cruzeiros pagos pela Agência de Pôrto Úniâo,
bilhete 1658, extraçáo.de 29 de abril p.p ..

A capital catarinense, primeiro com a monu

mental ponte e, depois, com a anexação do Estrei
to, poderá repetir Mac-Mahen: J'y suis, j'y reste.

Como se aabe, o bravo general francês, achan
do-se em Malakoff, recebeu a notícia de que aquela
tôrre, super minada,' iria explodir e voar pelos ares.

Imperturbável, anunciou: Aqui estou, aqui fico.
_Florianópolis já andou' sendo minada. Já tenta

ram a desanexação do Estreito. Agora aparece uma

outra tentativa cardinológica, ecográfica, geod'ésica
e aerofotométrica de mudança para as margens de

dois ri09. O primeiro, sendo o Canoas, sugere logo
não embarcarmos nas ditas, que estão furadas; o

segundo, sendo o Caveiras, lembra que não devemos
ir em busca de outras, bastando-nos a9 de burro,

que andam enterradas por aqui.
Parece que o idealista da mudança não foi bem

sucedido por aqui, nas consultas às fôrças políticas,
das quak· recebeu ferro parêlho, como aquêle cruza

dor lusitano que, para passar entre as esquadras
- alemã ·e inglêsa mandou pintar a bandeira da In

glaterra de um lado e a da Alemanha do outro e

que, à passagem, verificou que pintara dos lados
errados ...

Por sôbre 19S0, o local sugerido, exatamente nO

meio do Estado, ficl:\. a menos de 40 quilômetros da

divisa com o Rio Grande. Será que o coração do Es

tado já anda lá pela meia canela?

Qu�nto ao nome lembrado - CATARINIA -

haverá quem o apla-qda. Já não temos por aí 11'i

neuópolis?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


