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In(ognita ao Mun��êr�BlNàCiUERRA FRIA:
PARIS, 20 (UP) - 09 estadistas ecidentaís deixaram

hoje, o teatro da conferência suprema, 'pràtícamente, con
. vencidos de que uma crise no Kremlin forçou o primeiro
ministro soviético, Nikita. Kruschev, a rrustar aa discus

sões. Os primeiros comentáríoo dos observadores sugerem
que a conduta do prímeíro ministro russo, em Paris, foi
imposta por uma luta de sobrevivência política. Da mesma

forma, os govêrnos chefiados pelo presidente Eisenhower,
pelo presidente Charles De Gaulle e pelo primeiro ministro
Harold MacMlillan parcem partilhar da opinião de que os

dirigentes russos não decidiram aínda, irrevogàvelmente,
se abandonam ou se continuam com a política de afrouxa
mento da tensão entre Leate e Oeste.

declarou que' 0& 'delegados
"preataram homenagem ao

espírito ccacíliatórlo dos
três chefes de govêrnos oci
dentais e à calma e digni
dade demonstradas". Ex
pressaram o pesar pela atí
tude de Krusche,v q\!le "tor
nou ímpossíveíe as negocia
ções de Paris". O Conselho
aprovou também a deter
minação dos chanceleres de
continuarem Focurando
uma solução para os pro
blemas mundiais '''pelos
meios pacíficos e mediante
negocíaçõee".

têm a intenção de manter
sua vigilância, pronta as
defesas e os planos na or
dem do dia, a fim de en
frentar qualquer, situação
de emergência que possa
'surgir em Berlim ou outra
parte qualquer. Umà rápida
manifestação de solidarie
dade ocidental proveio do
Conselho permanente da
Organização do Tratado do
Atlântico Norte. Depois de
ouvir o relato dos três mi
nístros do Exterior do Oci
dente sôbre a conferência,
o Conselho das 15 nações
mebros, apoiou unânime
mente, em sessão especial,
a posição adotada pêlos
ocidentais.
Um porta-voz da OTAN

Um mundo nervoso en
frenta agora um futuro pe
rigosamente incerto, en

quanto os chefes hostís dos
Estados Unidos e' União
Soviética se afastam da ba
talha leste-oeste, na cúpu
la, para planejarem Emas

estratégias para novos con
flitos da guerra fria. Tôdas
as esperanças de um rápi
do esfriamento dos ânimos
e uma vagarosa reconstru
ção das relações polidas en
tre Washington e Moscou
estavam mortas - enterra
das sob a, nova barragem

de Insultos prorenídoa por
Kruschev contra Eisenho
wer, Para os diplomatas
ocidentais olhando os des
troços da'conferência dos
quatro grandes e a violên
cia da entrevíata coletiva
concedida pelo premíer so
víétíco na quarta-feira, 'o

'

futuro parece ominoso. Oon->
sidera-se' agora possíveis o

,

encerramento das negocia
ções de desarmamento, uma

nova crise sôbre Berlim, o

retôrno da amarga guerra
de propaganda, uma eclo
Dão violenta da China Ver
melha no Oriente. Eisenho
wer partiu para Washing
ton via Lísbôa e Rruschev
para Moscou via Berlim
Oriental, dando comêço as
sim a uma nova etapa no

processo da guerra fria,
abrindo uma grande incóg
nita ao mundo.

A Sucessão Municipal de Porto União
consequentemente, os autoridades, isto significa-

chefes ocidentais concorda- rá, provavelmente que os

ram em aceitar um com- aliados, por sua vêz, nada
paSEJO de espera para ver o farão para impossibilitar
que acontece, De acôrdo um. acêrto entre Leste e

com informações de altas Oeste. Ao mesmo tempo,

ANO XLVII � O MAIS ANTI GO DLARIO DE SANTA GA

Até esta data nenhum
partido oficializou candi
da to à sucessão municipal
para outubro próximo. Fa
la-Re, e com tnsístêncía, em.
determinados nomes, mas
não se oficializam as can
didaturas. A, UDN tem en
saiado ll':: .opíníâo pública
OR nomes de Arnaldo Ca
bral e Josué de Oliveira.
Enquanto êste encontra
certa resístêncía no seio do
eleitorado, por suas .crí�s
ao govêrno municipal e "e
deral e linguagem um tan
to violenta, aouêle tem mui
to mais receptividade" já
aue tem tido uma conduta
elevada. Tem,' por isso,
reais nossíbílidades de dar
pela primeira vez vítóría
ao partido, brigadeirista em
nosso município. Assim, LONDRES, 20 (UPI) - A
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saem em suas fileiras: Wil- via aperfeiçoado uma má-
ly Jung, vereador eleito quina oue injeta uma bôlha

BERLIM, 20 (UP) - Nikita S. Kruschev chegou hoje, de Paris, a esta preo-
I confundir os esforços dos também, uma intrusão na' nuatro vêzes consecutivas, de gás radioativo inofensi-

cupada e dividida cidade de Berlim e falou consoladoramente de outra reunião de países socialistaa em favor, China ,e 'em todo o campo
Salustiano Costa Junior,'o 'VO na medula. A bôlha flu-

, da paz com sínaís de fra-
.

1" t t t ,mais votado dos candidatos tua até chegar à parte are,
alto nível para dentro de seis a oito mêses. ,"E' evidente", disse Kruschev, "que? sOCIa IS a e, por an o, sera

t t d I t d d t f
.

dirueza, Uma intrusão em 'enfrentada certamente com
ri: denul ado es a ua nas a a e es a orma muica

União Soviética e outros países amantes da paz devem analisar as consequêncía s, I" r
,,'

d eleícões de 1958 Antônio a área da enfermidade
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rUe�a creSPo0stan,arrhazaeorac,,· I-m'e' 'uto' I�a"O' . s'.'era'"o'cassar a conferência de cúpula. Kruschev chegou ao aeroporto de Schoenf'eld, nos
arredores de Berlim Oriental, e foi recebido pIos prlncípaía chefes comunistas da I
Alemanha Oriental e por uns 2.360 funcionários do Partido, A seguir, viajou para

I

s'uslado,s: "S,aM.OS" tararo centro da cidade em meio ao aplauso de milhares de berlinenses. I
"'"Os residentes em Berlim

.que estava Ia seu lado, pôs tal, cuja linha fro�teiriçaOcidental dísserarn qUe es-
muito maíe emocão em sua fI'cava a uns 5 q '10' et

ta foi a maior recepção que
- UI m ros

versão do discurso. Ao acu- do ponto onde falou. So-
o "prêmíer" soviético já re-

sal' os Estados Unidos de mente em uma oportunida-cebeu em Berlim Oriental. fazer fracassar a conferên- de mencionou a questão, aoO céu estava encoberto por cia, Krusehev disse "Eví- afirmar que se trata de um
nuvens ameaçadoras, po- dentemente, ao determinar problema que tem que ser
rérn, a chuva não se fêz

a política dos E[ltados Uni- resolvido dentro do marco
presente. Num discurso pro- dos, certos círculos ínteres- de um tratado com a Ale-
nunciado no aeroporto, sados obtiveram a vitória, manha, Kruschev não dís-
,Kruscb.ev ,disse, em tom que consiste em não redu- Se que agora existià uma
calmo: "Nesta situação, é aír as tensões internacio- nova situação. O govêrnonrecíeo de tempo. Torna-se naís e não remover o perí- soviético, acrescentou, dis-"
necessário o esfôrço' de to-

"go de um:ª- nova guerra". ctttiná .c9In ol!1trotr flaÍ-sescios os Pó'vos ,e govê'rnos );)á- ," >
.

I ..,. com'u"'I'stas e tI'r"'ra' as con-
1·

,-

d t'
'

'pQJ,ém, àO f.al'al!" de uma no- •.• <t
1'a a rea Izaça:o e ou r:a !,!:', � cuso-e« nec'essa'1";'as. Isto 'po-. .

d va reuniao de cúpula, de- � ...

conferencIa suprema, en- deria ser uma alusa-o a' ChI'-
t d· 't'" pois dafJ eIeições nos Esta-1'0 e seIS ou 01 o meses . na ComunI'sta, a qual mUI'-R' h d

.

I dos Unidos, não voltou arusc ev, e ocu os e com tos obser'vador,es conr,lde-
t d 1 insistir na exigência de des- -'

um af>'pec o cansa o, eu seu
1 t ram como um fator I'mpor-d· t 't cu pas por par e do gpvêr-Iscurso num om mono 0- . tante no fracasso da reu-

t·· d' no norte-américano, pelono e 1'0 melro sem ar en- nião de alto nI'vel," em Pa-
fase a nenhuma de suas incidente com ,o avião "U-

partes. O tradutor alemão; 2", abatido quando em mis- ris.
são de espionagem sôbre O primeiro ministro da
território russo. China Comunista, Chou En

Lai, acusou, hoje, .os Esta
dos, Unidos de sabotarem a
conferência suprema de
Paris, que fracassou ,em fa
ce daEl ,denúncias soviéticas
contra os vôos de espiona
gem norte-americana. De
clarou que a China apóia
firmemente "a série de jus
tas medidas tomadas pelo
govêrno soviético contra os
crimes provocantes" de
parte dos Estadou Unidos.
Foi o primeiro comentário
oficial de alto representan
te chinês sôbre o fracasso
da conferência suprema.
Antes, apenas Rue Mo-Jo,
presidente da Comissão de
Paz chinêsa, Ele tinha pro
nunciado. Ao falar num

banquete ,de despedida, ofe
recido em Peiping, a uma

deIegação da Argélia, de
clarou: "Não devemos ser,

ameaçados com unia atitu
de imperialista. Não podem

Maciel de Araújo, ex-ve
reador e Roberto Cyro Cor
rêa, o mais votado para a

câmara municípal pela le
J;>'fmda do PSD. Qualquer
dos quatro candidatos pode
ser vitorioso.
Ao Que tudo indica as

candidaturas só serão ofi
cializadas após a defíníçâd
das candidaturas 'ao govêr
no do Estado. Desta oficia
lização depende, em parte,
o rumo dos pequenos partí.,
dos no munícípío e do PTB

(Do correspondente).

IDENYS.:' Não Há Perigo, De Guerra
RIO, 20 (V.A.) -, Pio passar por esta

capital, hoje, procedente do sul do país,
com destino a Brasília, o ministro da Guer
ra mal. Odílio Denys, falando aos jornalis
tas sôbre a conferência de cúpula recente
mente realizada em Paris, declarou: "Não,
haverá guerra, tenho certeza. Esta confe
rência efetuada na metrQpole francesa fra
cassou: êles farão outra. Não há no entanto
� posso garantir - qualquer perigo de
guerra, pois a guerra não é brincadeira",

<
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LOS ANGELES, 20 (UP) - O presidente Eisenhower
ordenou "à suspensão dos vôos de eepíonagsm dos aviões U-2
- mas o satélíte ncrte-amerícano "Samos", de "reconhe
cimento", será lançado. A Améríca já avançou tanto com
o projetado programa Samos, que o primeiro de uma sé
rie deverá estar circundando a Terra dentro dos próximos

"
. quatr� mêses. �s�perito9 Wg.ent que fará; 1!nn ,tr�lh.o' niuf�
to mais bem feito que o do U-2 - e será muito mais difí
cil de derrubar. "Fizemos várias coisas para diminuir a

vul,nerabiUda�!i�qs �a,téliteu "S�0S"� .dlss; uma 'das a-u.-
,

t'Gtirfaã$ ,a :rm-'Ç'a' aerêa norte-ame'hcana em uma entre
,vista exclusiva. "Não digo quais as coisaEl; m�s o "Samo�"
não será um alTO fácil". A alta patente, que não permitiu
a divulgação do seu nome, disse que não houve aceleração
do programa "Samos" desde o incidente com o avião U-2,
porque o projétO' já tem absoluta prioridade - "'tanto
quanto aquela dada ao programa do projétil submarino

como colocar pêsos de qua- objetos relativamente pe-
se uma tonelada em uma quenos da [lua altitude de
órbita polar. Aperfeiçoamos 100 a 200 quilômetros-
um motor de segundo está- tais como projéteis em suas

gío que nunca deixou de bases de lançamento. Ou-
funcionar' sob comando. tras destinar-se-ão a vascu-

oonseguímoa ligar e desli- Ihar grandes áreas de ter-
gar equípamentos, dentro rítórío, oada satélite pro-
doS' satéIítes a um simples vâvelmente terá capacida-
apertar de botão. E apren- de de tirar filmes para ,es-

demos como controlar a tudos posteriores e fazer
�t�mperatura interior tranmissões .ímedlatas de
.

Üma necesfl:ida-d6 -quando se televis.ão. '
-

quer proteger um filme da' ,-

maior calor ou, do ,maior O satélite metereológico
frio no espaço. Gasta-['e Tiro[" recentem,ente lança-
5.000 horas homens técni- do, investiga nuvens mas

cas para repassar tôdas as não tem poder para apon
informações que nos advém tar instalações militares às
de cada um disparo de Des- suas estações terrestres. O
cobridoreEl. E' bastante ób- Samo1;',é um sócio de traba-
vio que estamos fazendo lho do Midas o satélite des-
mais que _simplesmente ten- truidor de 'foguetes, que

colocar em movimento com tar recuperar uma cápsula." cail,l de volta à atmosfera
um simpleD comando de O ,oficial frisou que não depois do seu lançamento
terra - Uma qualidade que estava queréndo diminuir a da Flórida,:em fevereiro.
o satéI1te descobridor nã,o importância da recupera- Outro lançamenJjo do Midas
tem - e pode assim ser ção de um objeto' lançado dev,erá ser feito em brev,e.
manobrado para ,órbitas pelo satélite. Filmes e fitas Equipamentos sensíveis ao

que melhor se adaptem as gravadas dev,erão ser lan- calor, inEltalados no Midas,
suas missõefl. çadou pelos satélites Samos deverão captar radiações
"Embora ainda tenhamos uma vêz aperfeiçoada a infra-vermelhas da exaus-

que recuperar uma cápsula técnica. Novos instrumentos .tão dos projéteis, transmi-
,ejetada de um satélite Des- e um canal extra de tele- tindo uma imediata adver-
cobridor", declarou o alto, metria estão sendo instala- tência para os centros lan-
oficial, "aprendemos muito, dos para o próximo disparo çadores de projéteis. Com
o que ajuda a assegurar o do Descobridor, ,a fim de o Samos descobrindo as ba-
êxito do programa Samos. ajudar os cientistas a deEl- [les de lançamento e o Mi-
Atualmente, embora ainda cobrirem o que, até o mo- das dando informações sô-
altamente desejável, a re- mento, impediu a recupera- bre os lançamentos, os Es-
cup.eração da cápDula é um ção da cápsula. Algumas tados Unidos terão uma

dos menores objetivos do câmar�s do Samos serão eficiente e bôa ,equipe de

D',"ObproiessnrruFiarr'êIrã"'�eiOMêlo: '

:."olaris" •

"Mas friElamos, àqueles
que trabalham no progra
ma que queremos ter a cer

teza de que o primeiro sa

télite Samos será lançado
da costa ocidental no dia
ou antes da nossa "data
alvo" em setembro", decla
rou. Os satélites Samos,
contendo 'equipamento fo
tográfico e de televiDão, se
rão lançados ,em órbita po
lar por projéteis Atlas, das
bases de lancamento ins
taladas em POint Arguello,
a 240 quilômetroS ;10 norte
de Los Angeles. Rodopiando
ao redor dos polos tterre9-
fr,es, estarão capacitados a

investigar cada quilômetro
quadrado da superfície ter
restre e transmitir às esta
cões aliadas em terra a 10-
éalização da9 bases soviéti
cas de projéteis e qualquer
concentracão inusitada de
tropas ou 'materiais bélicos,
O Samos é um modêlo aper
feiçoado do foguete Agena,
que forma a segunda etapa
dos satélites "Descobridor"
lançados da bage aérea de
Vandenberg, perto de Point
Arguello. Os segundos es·

tágios do Descobridor e do
Samos são feitos para en·

trar em órbita. O novo se

gundo estágio, chamado
Agena B, poderá parar e re-

Vagando
Promessas

Esta exigência levou' ao'
fraca['so a conferência de
Paris. Nem sequer'mencio
nou os "'obstáculos" que, se
gundo disse antes; em Pa
ris, deveriam ser elimina
dos antes da realização de
outra reunião de alto nível.
Tampouco fêz novas amea

çai;' contrà Berlim Ociden-

A Eterna Vigilância, na

gâna de se rebolear em

águas barrentas, insiste nos

inquéritos da NOVACAP,
meSmo depois de ser esta
fato consumado. Que fez -'
pergunta-se - Q Vigilante
indicado para chamar às
contas os falcatrueiros do
PSD?
- Causa comum?
- Não pode ser!
Mas ... é o que deixa su

llor ?, insistência udo-vigi-
lante! ,

O público, porém, é que a
esta altura, não mais tole
ra a tardia LACERDIFICA
çÁO, do que, já agora, pas
sou �s calendas gre,gas co
mo fume e valioso, embora
ao contra gôsto do Clube da
Lanterna e adjacentes.
Enquanto a Vigilância

clama e 'grita por medidas
que o cabolclo chamaria de
R�GI�E de hon�stidade,
nos, ca do alto, assistimos
a comovente e impressio
nante Pr�cissã9 do Facho,
pagando as promessas mi
lagreirus das almas pena
das, do presente e do pas
sado, ainda em aberto.

.

E, {) patriarca-mór, aco

h�ado pelos irmãos hospita
leIros, com I) turibulo das
�r��as à mão, s'egue os
lllVlOs caminhos das cida
des e do sertão, plantando
uma escolinha aqui; fazen_
do acionar um motor acolá;
reinaugurando as FURNAS'
do Rio Julio, tão malsinado
no preterito e,

-

resgatando
com donativos eleitoreiros
o valor intrinseco das me�
dalhas de ouro recebidas
por milagres frustrados ou

melhor, fracassados. Entre
os acolitos, um ha, que por
cl�snecessidade da função,
>lO se encarrega das Blf,ASIL
VADAS bolsas trabalhistas,
de;'ltinadas aos campeões de
BURICO. E o cortejo oficial
segue solene, semeando gra
ças, pagando promessas
com os excessos de renda,
que não chegaram para
abonar os barnabés e mes
tre escolas.

B R A S I L, 1960
A série de reportagens

que vínhamos publicando
sob êste título será inter
rompida por alguns dias,
por motivo de ter o autor
das mes,mas, nosso compa
nheiro Paulo da Costa Ra
mos, viajado para a' cidade
de Lajes, onde fará cober
tura dos festejos do cente
nário daquela próspera ci
elade serrana.

I
'

3 MIL CRIANCAS ASSISTIDAS PELO ENSINO MUNICIPAL
. '

MILHÕESENSINO: 115 Chamou a atencão nas

palavras do entrevistadO' o

fato de aue tôdas as crian-'
ças que procuraram matrí
cula nas escolas municipais
foram atendidas, num total
de 3.. 000.
Outra declaração impor

tante diz respeito aos pla
nos do D.E.. aue con:;;is,tem
na melhcria do, nível técni-
20-pc à agóg'ico do professo
rado e no estabelecimento
de um:: rêele escolar aue

atenda tôda a população
escolar, especiaLmente nos

dió'tritcs do irterior da ilha.
Quanto aO primeiro p6n

t.o, é fie ressaltar-se a 1'8.1-

lizacão de um trabalho de
assistência t.écnica bas,'an
te satisfatório, com pales
tr�s especializarIas, aulaR,
debates e uma permanente
inspeção às mais longín
quas escolas. No aue se re

fere ao segundo
-

ítem do
nrozrama de trabalho, sa
be-se QUe todos os pedidos
'.de matrícula tiveram aco
lhimento.
Funcionam. em Flori<Jnó

polis, &3 unidades de ensi
no municipal. Em princí
pi(1� rlo corrente ano, para
sa;t.isfazer às prementes ne_

cessidaeles escolares do bair
1'0 (1,0 Butiá, em C3Doeir[l,�,
o Pt'efeito Osvaldo Machado

fez instalar ali as Escolas
Reunidas, abrigando desde
logO' 80 crianças.
Êsse o trab?JhO' que o De

partamento de Educação da
Prefeitura vem desenvol
vendo, dirigido efíciente
mente pelo professor Os
valdo Ferreira de Melo,
cujos esforços o chefe do
executivo munic,i<}l'al, tem
prestigiado· integralmente.

Na entrevista Que conce
úu à Rádio Guarujá, o

professor Osvaldo Ferreira
ele Melo prestou ,contas das
atividades do Depart<Jmen
;'0 ce Educacão da Prefei
tura, no auai foi ,colocado
peh conflanca do Prefeito
ORvaldo Mach<tdo.

RIO, 20 (VA)' - Cr$ 71E
milhões e 510 mil serão em

pregados pelo Im·tituto Na
cional de Estudos Pedagó
gicos, do Ministério da Edu
cação e Cultura, no exercí
cio financeiro de 1960. O
plano já mereceu a apro
vação, em Brasília do mi
nistro Clóvis Salgado e do
presidente Juscelino K_ubi-
tschek. 'T,
O ministro Crovis Salgado

declarou ter grande con

fiança neS[le plano, e espera
que o mesmo, conjugado ao
da Campa�ha Nacional de
Erradicacão de Analfabe
tismo, torne possível um

avanço em grande escala
na luta contra o analfabe
tismo no Brasil.
A maior rúbrica se desti

na à construção e recons

trução de prédios escola
re[.' ,didáticos por cotas re

gionais com os Estados,
efetivados por meio de
convênios firmados entre o

miinstro da Educação e o

governador d,e cada parce
la da Federação.
Para êsse setôr, a' verba

global destinada sobe a Cr$
227 milhões, dividida por 21
Eutados, inclusive o' da

Guanabara. Na dianteira
dêste programa estão: Mi
nas Gerais, com 21,3 mi
lhões de cruzeiros; Bahia,
com 14,7 milhões; Piauí,
com 12,9 milhões; Rio G. do
Sul, com. 12,7 milhões; Cea

rá, Maranhão é Rio Grande
I do Norte, com 11,3 milhões
cada; Pernambuco, com

10,9 milhões de cruzeiros.

A parte, da construção e

reconstrução de prédioD es

colares e aquisiçãO' de equi
pamento didático em regi-'
me de acôrdos com a muni
cipalidade do interior do

país, e da drdem de Cr$ 200
milhões abrangendo tam
bém a todos os Estados.

INS'�LAÇAO DE DISTRITOS
Pelos electetos números meiro, no município ele São

22 e 23, sancionados em da_ José do Cedro, da Comr..�
ta de 19 do corrente, pelo de Sã:o Miguel D'Oeste e'o
governador elo Estiado fo- segundo, no município e

ram fixadas as datas de ,comarc!a de São José, res

instalação dos Distritos de pec<tivamente a 26 e 29 do
Pripceza e Barreiros, o pri- corrcn�e.

GREVE GERAL:
AEROVIÁRIOS
B. AIRES, 20 (UPI) -- A

ASRociacão dos Funcioná
rios da·Aeronáuti.�'a convo

cou uma greve geral, a par
tir do próxi!Illo elia 25 elo
corrente, a qual poderá pa
ralisar todos os vôos na

cionais e in�ernacionaiS lU

Argentina. A m<Jioria dOR
empregados das compa
nhias argentinas ou estr-an
geiras pertencem" à Asso
ciacão. Refenda A'ssociacão
tan1bém anunciou que pre
tende iniciar medid<Js le
I?:ais contra o ministro de
Economia, Alvaro AIso:ga
r::ty, por não �umprimento
das leis do trabalho vigen
t(��.

fe$la d� ND $. de (ariJvaggio
Nos próximos dias 26, 27 No sábado, dia 28, as 1E

28 e 29. em Azambuja, Brus- heras, partirá da Praca da
que, será realizad'a a tradi- Matriz de Brusaue a solene
cional Festa de Maio, como procissão ele transla'dação
acontece todos os lanoso cl8. Imngem de Nossa Se
Nêste ano os festejQs terão l'hora dr Caravaggio. A
c,::"rater excep.�ion<Jl, pois rhegada no 8.3ntuário há
assinalarão a passagem ,do verá sermão alu�ivo à his-
75,0 aniversário de funda- tArja de Az'ambuja, e bên
ção �e Azambuj.a, e conse- cão solene com TE DEUM.
quente in:rodução e come- Segundo apuramoR, a ren
co da devoção a Nossa Se- da rev('rterá em benefício
nhora d/c Caravaggio na,- 'do Seminário de Azambuja
quela ric:. cidade. que está sendo cons�ruido.

'

Gana, república africana,
tO'rnou-se o 140 paiS :a rati

ficar um acôrdo intern<Jcio

nal patrocinado pela UNES

CO, cujo objetivo é isentar

fiLmes eduCocivos e material

ele auxílios audio-visuais em

geml,l de quaisquer tarifas e

restrições comerciais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SCHMIDT - LEHMKUHL

Realiza-se, hoje, o enlace matrimonial do jovem José

Schmidt, farmacêutico residente em São Francisco. do Su'
com a srta. Rosa Mirian Lehmkuhl, da sociedade local.

O noivo é filho do sr. Ito Schmidt e de eua exma. es

pôsa Maria Madalena Schmidt
.

f
•

A noiva é filha do sr. Gustavo Lehmkuhl e de d. Ale-
xandrina Lehmkuhl.

A cerimônia religiosa será efetuada na Catedral Me

tropolitana, às 10 horas.
Os noivos recepcionarão seus convídados na residên

cia dos pais da noiva.
Os ,de O ESTADO formulam ao novel par felicidades,

extensivas aos seus venturosos genitores.
GRABIELLE PERLY,

NORMA.ORTIGA COUTO - EDUARDO SILVEIRA
Hoje, às 10,30 horas, haverá o enlace matrimonial da

eenhorínha Norina Ortiga Couto, com o Sr. Eduardo Sil

veira, funcionário da Caixa Economica Federal neste Es-

��. f�
Senhorinha Norma é filha do nosso prezado amigo I fr""�--..=l;;:"1.!III'I1lii

sr. Erico Couto e de sua exma esposa Norma Ortíga Couto, I' ...-'I'L'I""'�!Y>II""
sendo o sr. Eduardo Silveira, filho do Sr. Gabriel Silveira I ,.'.1.,"""......2ti:: -::-<'l",""IP'I,,",

� d. Fantina Silv,eira. j ")

No ato civil são testemunhas do noivo: Sr. Osny Gama ILobo d'Eça e exma. senhora; Dr. José Carlos Daux e
.

OSVALDO MELO

Exma. esposa; Dr. Eurico Klettenberg Couto e Exma. se-
1 MENDICIDADE OU MENDICANCIA - Como queiram.

-ihora,
O fato, porém, que tem sido motivo para críticas da ím-

Da noiva: Sr. Osny Ortiga e Exma. senhora; Decio prensa falada e escrita é a maneira tornada abuso de

Klettenberg Couto e Exma. senhora; Teodoro Ligoki e
pedinchar constante de todas as horas do dia e da noite.

Exma. Senhora; Sr. Manoel Luiz Simões Lopes e Exma.
E o pior, ainda, a leva de menores que enxameia a

aenhora.
Cidade, pedindo para o pai ou a mãe que está doente

No ato reíígíoao, são testemunhas do noivo: Sr. Ga- quando isso não passa de simples exploração.
'

�)riel Silveira e Exma. Senhora; Sr. Miguel Daux e Exma.
Ou pedem para si ou então, são realmente mandados

Senhora; Sr. Mario Couto e Exma. Senhora; Dr. Carlos
a pedir pelos próprios pais que não querem nada com o :

l1'edrigo e Exma. Senhora; Walda Ortiga Fedrigo.
trabalho.

São testemunhas da noiva: Érico Couto e Exma. Se- Guris existem que fingem chorar, contando histórias

nhora; Dr. Édio Fedrigo e Exma. Senhora; Dr. Miguel que engenhosamente inventam no momento.

Herminio Daux e Senhorinha Olga Vieira; Sr. Naevio Afirmam uns que perderam dinheiro para as compras

�min e Exma. Senhora.
,� que vão apanhar chegados á casa.

Levará as alianças, a encantadora menina Rosana Pedintes existem que possuem terrenos e casa :-LU-

Couto Daux acompanhada do galante menino Miguel Daux ;adas. -

N�tci.
Tudo isso é dito, contado e provado.

O ato religioso se eretuará na Capela do Asilo de 01'- O abuso contínua sem que providências sejam 10-

nadas.
rãos, às 10,30 horas.

Os jovens nubentes ssguirao, a seguir em viagem de

nupcías. Eete diário apresenta seus efusivos cumprimen
tos pelo auspicioso acontecimento.
A N I V E R S Á R I O S MENINO ALOYSIO C.

SRA. CELINA DOIM SETUBAL

VIEIRA Completa na data de hoje

Transcorre na data de ho-; seu primeiro aninho o ga

je mais um natalicio ela lante menino Aloysio Car

exma . sra. Celina D. Vieira, los Setub31, filho do casal

esposa <lo nosso prezado ami-' Antonio M. Setubal e de sua

go sr. Bento Vieira. i exma. sra. Rosa T. setubaí.
As felicitações de "O ES-I Ao Aluysío Carlos e seus pa-

TADO" .

1 pus as reücítações de "O

I ESTADO'SItTA. ONDINA DOIN Sra. Augustína Galluf

VIEIRA I Srta. Ilídia Mancellos

Com saJ':isfacão registra- Moura

mos hoje o aniversário da
I

Sr. Orival Andrade 'Cor

srta. Ondina D. Vieira, dile- dava

ta filha do sr. Bento Vieira Sr. Marcos Manoel Cor-

e de sua exma. sra. Celina deiro

D. Vieira. As felicitações de Jovem João Luiz Lamar-

que for alvo juntamos as de que
"O ESTADO". I

Sr. Geraldo Fernando Borba

por toda aPenetram nos cafés, lojas e restaurantes,
parte,

Se a gente lheS' oferece alimento, JecUffam.
jogam fóra na primeira esquina.

Só aceitam dinheiro.

Se aceitam, • '

Asilos, créches, várias associações 'religiosas, de todas

mesmo, existem na Capital.
Aesoctaçôes de assjstência social vivem dando aos ne-

cessitados.
Roupas para berçários alimentos, o que podem.
As barraquinhas nas ruas e os bingos sucessivos nos

zlubes todos êles recolhem para dar.

Verdade é que a iniciativa particular nêste caso é

grande.
Aos poderes públicos, entretanto ( é a quem cabe o

.naíor trabalho.
Sua ajuda, como sabemos é miníma.

E quanto ao acabar com o abuso com o nome de men

licidade, até agora, nulo.
••eM"'fjn�llII..a••tilI&a0.Q).oIlB••"O'lil}i!.Jt!fr:.••atlO."CI"u�'" i

! STUD�O JUR.IDICO I
• ••
: Mauricio dos Reis - advogado •

• Norberto Brand -- advogado ii

: :

I Advocacia em geral no Estado de i I
• Santa Catarina : :

: .11,j Correspondentes: ..

i INGLATERRA BRASÍLIA •

:, ..
,�TADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO i

� ARGENTINA SÃO PAULO •

: Ed. SUL AMÉRICA 5° andar. :
�. Fones: 2198 e 2681 :
__ ':>.. III!> ....1H'J4"\l3IS'''''(lt.... lI!I4...... ''''<Il ...... IIIl,......... i,Ij).{9fl<>flj*''I{''',.,.�fl.'''!

�� � S $ A D E 7.° D I A
l@i@ l�n::i� de Souza Siqueira
Espôsa, filhos, nora, neto e demais parentes do sau

doso extinto, ainda sob a consternação da sua inesperada
perda, agradecem aos srs. médicos Dr. Agostinho Sielski,
Dr. Tulio Pardal pela dedicação demonstrada durante flua

-nrermídade, as pessoas que enviaram telegramas cartões
; acompanharam o corpo até ao cemitério, e convidam

oara a missa de 70 dia, que mandam celebrar na igreja
io Menino Deus dia 23' do corrente ás 7 horas.

DR. BIASf. FARACO

PARTICIPAÇÃO
Francisco Lima Júnior e Mercedes Maria participam

aos parentes e amigos, o nascimenot de sua primogénita
Ada Regina, ocorrido na Maternidade Dr. Carlos Corréia
em 19-5-60. (Nesta).

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.

ESCOLA DE

Rádio Guarujá
PROGRAMAÇÃO PARA Q
DIA 21 DE MAIO DE 1960

(SABADO)

ÀS 6,35 -

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
___, ...

•

,.__o� -... _,....__• � _

.ÇLUBE DqZE DL AGOSTO DOMINGO
So�ree -Infanto Juvenll- com a Orquestri Melndica de "CaslEt6N" Inicio às 17 hora'

stC�:]
���.�,�.���.���.-.��--��.%%��,{�.��

LAGES unaa e generosa,
Saúdo o dia que passa!
Feliz campanha formosa,
Bêrço bom de boa raça.

UM GALOPITO ATÉ O PAGO ...
Ele foi até a querência participar das testan

ças dos cem anos. Ele quem? Ora... CELSO RA
MOS, lageano de quatro costados, hoje o CANDI
DATO DA VITóRIA, ontem fazendeiro alí na coxí
lha Rica. Foi e foi bem porque ele vai ver a melho-

ti ria dos rebanhos, das crias .de puro sangue e vai

U sentir, gostando, o progresso do torrão; e vai enten-

'1
der a terra e a gente que é a sua. Eles também vão

�1 e�tender o candidato que fala a mesma Iíngua , e •

h
vao ficar satisfeitos, "derretidos" mesmo, por verem'"'�

�,'j.
que o conterraneo lá fóra do pago não negou fogo.

.� Eta! serrano bão! Lageano de raça, siô! Viva Lages!
"BALLBT" :) PEDA:ÇO DE UMA CARTA

"

a NdãO sO�dPodlítico, mas cooperarei consigo para ,: Imu. ança a esmoraiizaâa e perniciosa adminis

tração atual djo nosso Estado.
O escândalo "amintas" ainda é vivamente co

mentado até nas altas rodas do udenismo local'

ei-lo onde deveria estar há muitos anos, não fÔss�
o impaludismo moral do comando do esgoista mór
bido que foi o Guedes.

Prezado amigo, as aguas "vão rolar"; o "Orós"
uâenista vai estourar; muito antisséptico deverá sei'

desde agora armazenado, para a 31 de janeiro de

1961 ser energicamente utilizado na operação de

limpeza da podridão udenista ...
COCHILOS PARLAMENTARES

fLUOREIACÃO DA AGUA POTÁVEL
.

'

A "World Health Organi- na criança, a cárie dentária

zation" considera o uso da dos dentes definitivos tem

agua fluoretada para a pro- dimíriuído cêrca de sessenta

filaxia da cárie dentária co- por cento, enquanto que nos \ I
mo seguro, eficaz e prático. dentes primários, de cincoen- C .J.& .J • - ,

Uma comissão dessa organí- t t Ur�(� ��e FVWm���a� I A Fundição Tupy S.A., de. Joinville, oferece posiçao

a por cen o. : segura para elementos de qualídade,
zação mundial, após estudos A "W.H.C." recomenda, G"

" i Ide rluoretacão em dezessete t
. _

d tê ao In.DC'IA' Procurem o nosso Eng. sr, Viviani, no domingo, dia 22,

_

sem res riçoes ou a ver en- � U;�nJ . das 8 às 18 hora9, no Hotei Royal, nesta Capital, para

paises, anunciou que a fluo- cia.:.', que o uso da agua po- MATEl\1ÁTICA, PORTU- I melhores detalhes \

retação está. aprovada por tável fluoretada seja feito GUES, FRANCES F. LATIM.
I .----- ----- -----

sanitaristas de todo o mun- logo que possivel e onde fôr PREPARA - SE ALUNOS V E N DE", f E
do. possivel. É sugerida a con- PARA O CURSO DE AD-

J

? _relatório da mesma co-
1 centração de 1: 1 milhão, na: MISSÃO AO GINASIO. RUA

mlssao mostra que os resul-l água. I SOUZA FRANÇA, 20 - Te-

tados tem ['ido uniformes: I L,N. i lefoue, 35-30.

Alvorada Sertaneja
ÀS 7,05-

\

Revista Matinal
ÀS 7,55-
A VEMAG Informa

ÀS -8,05 -

Parada de Sucessos
ÀS 8,35-
0;';1 Amigo a Seu Lado
j':..3 8,55-
[' °:;1ól'ter ALFRED

.\3 9,05 -

Telefone Pedindo Música
r

ÀS 10,30 - �
Antarctlea nos Esportes
AS 11.05 -

Musical Copacaba
ÀS 11,35 -
Parada Mus. Chantecler

ÀS 11,55 -

Repórter ALFRED
ÀS 12,25 -

A VEMAG Informa
As 12,30 -

Carnet Social
ÀS 12,35 -

EnqUki1to Você Almo-ça
Às 12,'10 -

Porque Celso Ramos
ÀS 13,35 - ,

Convite à Música
Às 14,05 -

A Música do Ouvinte
ÀS 15,05 -

Show Musical R.G.E.
ÀS 16,00 -

A VEMAG Informa
ÀS 16,55 -

Repórter ALFRED
Às 17,30 -

Encontro com sua Família
ÀS 18,10 -

RESENHA J-7
ÀS 18,55 -

A VEMAG Informa
ÀS 19,00 -

Momento Esport. Brahma
Às 20,05 -

.

Têrço em Louvor a Nossa f
Senhora �

:..�ÀS 20,35
Telefone para Ouvir
ÀS 21,00 -

Repórter ALFRED
ÀS 21,05 -

Parada de Emoções
\.S 21,30 -

A VEMAG Informa
ÀS 22,05 -

Grande Inf. Guarujá
ÀS 22,35
Noite de Gala

* *

Gráfica Confinente
LIda.

Tipografia e fabrica de
Carimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Canada, 186
Estreito Florianópolis

I ,

Foi um deputado governista, mas não da U.D.N.

porque eles nem isso, quem lembrou-se de reivin

dicar o caso do aumento dos servídoree do Estado.

Foi nessas alturas que o deputado Adernar

Ghizzi Investiu contra o deputado Altír' do P.S.P., .'

afirmando categoricamente e com muita petulância
que o Govêrno não podia conceder aumento devi-

do a inflação.
A desculpa de mau pagador, solta assim de cho

fre, causou eetupefação o e, em seguida, provocou a

hilariedade em gargalhadas que abalaram o recinto.

Ora.,.. Infflação importa em majoração de

preços que Significa aumento na tributação do

vendas e consignações. Aseím, tudo traduzido, o de

putado Ghizzi disse: "O GOVERNADOR NÃO PóDE

AUMENTAR OS FUNCIONÁRIOS PORQUE' TEM

DINHEIRO DEMAIS" ...

PODES VIR E. .. PODES GIZ!

Aquela chapinha batida do "ele vem aí, na voz

da vinda, foi até para o chão da ma.

Eles vêm? Pois que venham! Será que aquen-

tam ficar? /
A vinda dele movimentou a máquina. A turma,

justiça seja feita, fez fôrça. Mexeram-se de todo o

jeito. Os "chapas brancas" foram despachados pa

ra todos os quadrantes INTIMANDO os diretórios

para fazerem presença na recepção. Mobilização

gera�. Necessidade de número, porque aqui, nem pa

gando não dá.
As listas da cooperação que é coação, os carros

oficiais, a convocação de todos os carros dos ricos

e ... novos ricos entre os capitalistas da U.D.N.,

banda de música e escandaloso foguetório, nada

disso adiantou. O tiro nem deu estampido; saiu cho

cho, frouxo.
A imprensa oficial apregoou o maior catari-

nense vivo: A verve popular corrigiu para o maior

vivo dos catarinenses. O mundo oficial fez dema

siado barulho, O povo permaneceu silencioso.

Irineu, r..apôsa 'que muito conseguiu uti

lizando para os mais ingênuos, a lábia; para os

mais tímidos, o chicote; para os gananciosos, o su

borno; para os descrentes a mentira deslavada das

promessas tentadoras e irrealizáveis, constatou que

perdeu tempo - são mui�os os que tiveram o topete

para não se deixarem levar por cantos die sereia

nem ameaças que não iludem nem intimidam nin-

guém.
Ele veio e até a cidade chorou naquela chuvi-

nha desagradável. É possível que a garça do palá

cio tenha apanhado mais um rato e que alguém

âoente tenha piorado com o foguetório. Um popular

largou:
_ E não é que ele veio? Então póde ir, que já

vai tarde ...
Solta a U.D.N. os foguetes,
Solta o dinheiro o Irineu;

Mas CELSO prende a confiança

Que o povo, inteiro, lhe deu.

,nss·SSSsSSSS!;.::",.::;:-n � /J

�e J.at._ ..
:SSSSiSsSSSSSSSSSSS%%%SS

Torneiros-Mecânicos e Mecânicos

Ajustadores

Vende-se uma casa com quintal à rua dos Ilhéus, nO 4,

com as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.

Tratar pelo telefone 3052.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MAIO
DIA 21 - Desfile de Charrns Moda.
DIA 22 - DISCO DANSE dás 9 às 13 horas.
DIA 2� - "DISCO DANCE"

I
fun_ciona normalmente

- O Restaurante do Clube, 10 hs, em diante,

SINDI'CATO DOS �MPRE6ADOS EM
ESTABELECIMENTOS BA'NCÁRIOS�
NO ESTADO DE SJlNTA (ATARI'NA

MA ';Ofn:HA;\;.t'· I'JlACA l� DE NOVEMBRO - ESQUINA

KCA FELIPE SCHMIDT

PERDEU-SE

Lamego, fundos para o mar, com

remo, 3 quarlrBs, ('o12a e demais .d��lIéhis. _,
__

Tratar no Edifício" "Sul 'Ã"inêrica" - 5.0 andar -

la 501. F'ones: 2198 e 2681.

, FLORr)(!lÓPÔLIS, sABADo

1
DE MAIO;DE ,.... � ... _�.�

IFérias I fora de zo�a de (s!bEa�r��a!ol�!!!!���I��
TRABALHISTA de Santa Catarina)

HAMBURGO - (Por Si • crianças,' erlinenses que vêm A CANDIDATURA GOULART É fato incontestável que a

gríd von Voss - Com a pre-

perI9o
passar catt?- ano as suas fé- Com -

o lançamento da grande base, o alicerce eleí-
sehça de altas índívíduali- ríae na Alérnanha Ociden- candiClatura do sr. Milton toral de Far.rari estava nos
dades foi recentemente ínau- tal. Até ago� á. O�ra de Campos à vice presidlência udenístae. Pouca significação
gurada nos Alpes a mais Auxílio a Berlim, já trouxe da República parece definido apresentava para êles Lean-frimentos da populacão da "t· d d M

.

I P f' surramoderna e mais bela aldeia -

para este lado da cO( ma e o panorama sucessório na- ro aciei. re erram _

capital. Nessa altura trou-.
d F rarí

de férias da Europa. Cada ferro 370.000 crianças. \ cíonaí. gar o nome e er .xeram de avião para a. Ale-
d

-

d dída
'ano cerca de 1.000 famílias A "aldeia de férias" etl:]._ De fato, a candidatura de Com a a oçao a can I -

manha Ocidental nada me-
üt C

.berlínenssa cujos filhos es- Nadenberg deve-se em gran- . .Fernando Ferrari, pode tura MI on ampos, a imen-teíam preeísando de bons
nos de 17.000 crianças que

ld d t I
_

t sa maíoría dêstes udenistasde parte à loteria da tele- ser conei era a, a ua men e
ares devem passar três se-

vieram passar as suas férias
d títuíd d

-

S volta as costas para Ferrari,em famílias que lhes 80U-
visão. As famílias são trazi- es I UI a e expressao, eumanas em Nadenberg, numa das gratuitamente para Na- grande reduto que era o abraçando a candidatura do

paisagem verdadeiramente beram dar todo o aconchego
denberg e recebem ainda eleitorado udenísta volta-se velho político mineiro.idílica. Um conjunto de 74 Terminado o bloqueo, a por cima, uma pequena aju- agora, de maneira irreprimi- Marcha portanto o ex-

das
casas está agrupado na en- I da de custo de 50 marcos. No . vel, para o sr. Milton Cam- deputado' trabalhista paracosta de um monte. As ca- Obra de Auxílio a Berlim de-

entanto, a Obra de Auxílio poso uma melancólica: derrota.sas variam de tamanho e es- dícou-se muito especíalmen-
está longe de se contentar O que levava os udenís- Conta Jango com o apoiotão completamente mobüía-, te ao problema de assegurar
com estes resultados, pois tas a símpatísarem com o de duas das maiores organidas. Além de uma sala de às crianças berlinenses al-

nome de Ferrari era a ínex- gações partidárias do país: Oestar que serve ao mesmo gurnas semanas de férias em Berlim vivem nada me-
preesívídade do nome de P.T.B. e o P.S.D.tempo de sala de jantar e de para refazerem a sua saúde, nos de 250.000 crianças das Leandro Maciel. Afastado Sómente êstes dois partium quarto de dormir para Desde 1955 a televisão encar- quais cerca de 50.000 devem êste, e substituido pelo do dos seriam suficientes paraos pais, já um a .três quar- regou-se de promover con- mudar de aves na opmiao político mineiro, os oposícío- aesegurar ao líder .trabalhistatos de dormir para 09 fi- vítes a érianças berlinenses. dos médícos escolares. E há nistas aderem, sem restrí- uma vitória tranquíla. Entre-ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA lhos. É evidente que não A partir de 1956 realiza-se ainda a pensar ·em muitos. ções ao novo candidato. tanto, outros partidos meno-

E D I T A L , faltam uma pequena cozi- todos os- anos uma loteria adultos, sobretudo naa pes- Desde o inicio a candida- res já adotaram ou prepa-
-

I nha com instalação eléctrica sob o título "Um lugar ao soas de idade avançada. A tura Maciel se prenunciava ram-se para apoiar seu nomeDe ordem do Sr. Presidente do Sindicato dos Empre- completa e um belo quarto sol" cujo produto se destí- Obra de Auxílio não esmo. como rracaesada. Fruto de Isto virá alargar mais aín-gados e� E<.'tabelecimentos Bancários, n� Estad"o de _sa:� I de ban?�: �m �omple�ento na à Obra de Auxílio a Ber., rece, porém, nas suas tenta- um arranjo de cúpula par- da a margem consagradorata Catarma convoco os Senhores Associados deste orgao do mobütáno, poem-se adis·,' limo Pela conjugação de to- tivas de resolver este aspec- tídáría, não obteve a menor que obterá sôbre o candídade Classe para a Assembléia Geral Extraordinária, a rea- posição a roupa de cama e dos os esforços conseguiu-se to do grave problema de penetração no seio do povo to udenista.llzar-se no próximo dia 24 do corrente' mês, terça-feira, de mesa, louça, copos e ta- elevar a 40.000 o número de Berlim. e se encaminhava para um Permanecerá, portanto, oem primeira convocação às 19,00 horaa e em segunda e úl- Jheres. Pensou-se até mesmo --- --- -

desastre completo. Não pos- segundo posto da nação nastíma convocação às 20,00 horas, em sua séde social, à rua nas cadeíraa de bordo para EVACUACA-O DE ACAMPAME'NTor suia o político nordestino o mãoe do continuador dados Ilhéus, 13'- sobrado, com a seguinte ORDEM DO DIA: a varanda. Toda sas casas. J "élan" ou a capacidade de obra do imortal presidente��:����9 CGLETIVO DE TRABALHO (AUMENTO.���;. :��:�n:ir��:s :qa::ci�a:Ol. p�� D!E REFUGIADOS ���:�::o�:::.
si a votação Getúli�a:�r�:�lOS Agostini_____.FYor1anóPolis, 18 de maio de 1960 uma central.

Um dos propósitos mais especificamente ao progra- O mesmo não se pode afír-' --0--Job Valentim As donas de casa podem graves do Alto Comissário ma de evacuação dos acam mar quanto ao candidato REUNIÃO DA LIGA DA MO-Secretário Geral fazer as suas compras numa ctãs Nações Unidas para os pamentos. Foram elas; ..

O CIDADE TRABALHIS,TAR f
.

d' -

50.000 coroas (cêrca de ...

Milton Campos. ex-gover-----------�-------------=-- .Ioja do tipo "SI·rva-se.'" e \ e .. ugra os e a evacuaçao
R'

.

ma vez' dos acampamentos onde vi- 10.000 dólares), da Cruz nadar mineiro é portador de eumu-se mais u ,

M
·

t
.!

S fi quem quiser voltar por al- vem, em certos casos há Vermelha Suéca, para a ínegáveía meritos. Sua can- domingo pasado, a Liga dan ri Z gum tempo as costas às pa- mais de dez anos, milhares evacuação do acampamen- didatura, apenas enunciada, MiOcidade Trabalhista. Nesta�J ,_. I. nelas, irá ao restaurante na de apátridas. O trabalho to Voest 41, perto de Línz,
oportunidade foram aborda-não progride com a rapidez na Austria; foi alvo de expressivas ma-caE.'a de recreio. Nesta há

que f?e desejaria. pois as
' - --,

-,'"

nifestações de solidariedade dos diversos aseuntos de in- ,...;..;........ -_ belas salas de estar com te- verbas têm sido insuficien- 2.000 libras esterlinas, ,co- de números setores da U.D.N. 'terêsse geral. Entre outras

p..t,ri O'J
levisão uma biblioteca um tes para lograr-se comple- mo nova contribuicão da

'E' Indíscutível 'que Milton coisas ficou deliberado que
-

C
"

"'alrente c obietívo Que se União Nacional de 6uildas

S
jardim de infância, salas de teIT'� em vista. b Anó -Mu�- Femininas. da Grã-Breta , Campos logrará conseguir a a Liga procurará encamí-" l! brincar e �e, jogar, assim c�- díal do Refugiarlos ampliou nha, para auxiliar a eva- aglutinação do eleitorado nhar às pedidos de emprés-

A
\ mo uma orícína para os arm- sem dúvida as possfbilída- cuacão do acampamento de udeníata. timos ao IPASE.

l/f
,",�,.,.' �" gos de trabalhos manuais. �ê�s:�e aC�������10s�lg��� :á���(fg���m?qu��a A8��ii�; Apresenta-se o sr. Jânio --0--

,I-* DUI1AIfTE TOIJ(J DItA Campos de jogos e uma torre ainda os há. 18.264 francos suíços (cêr- Quadros com dois candida-I FUNDAÇÃO DE UMA LIGA 1
-

- da qual a vista se espraia Um novo desenvolvimen- ca de 4.500 dólares), da tos á vice-presidência e que" DA MACIDADE TRABA-/ '" ,_ nos IIA Tl':JOIí:. caotem'palOetLamagO o dC,eonCJ'uonntsot.ancN·aO' 'to, e muito favorável, _�pa- Federação Européia de Clu- "I LHISTA EM LAJES�- ...J-tl<l. J rece em comuníca+o l"(.Ren- bes Soroptímistas.. para a nesta altura do jogo suces-., te do Ano Comissário dan- evacuação do acampamento sório parecem definitivos: N09 próximos dias segui-.tI

,D:".'ft�,tt
inverno há excelentes c�n- do conta de três contribui- de Hoestteringen, na Aus- Milton Campos e Fernando rá para a "Princesa da ser-

M ?,.
�
:; �

�

dições para desportos de m·; ções privadas e rlestiuada!��� Ferrari. ra" o companheiro Carlos'" 'lerno.
_ .

1 r da Silveira Lenzi, presiden-� �
/ �'

.. � � �, O Governo Federal, os vá- MISSA DE 60 DIAS - CONVITf G:��a��:����tiCOa aq��i���. te da Liga com a finalidade/f' li' rios Estados da Federação,
de fund.ar uma sessão daJO G cia de que o g.rande favore-

�

t1S cidadêb e até mesmo as
. DIBA MATAR R E

\
t LI'ga da MocI'dade naquelabJ. cido é p sr. João Goular .freguesias, • assim como nu-

I João Nic au Jorge e família!, valem-se dêstc meio
Realmente, medida que vai cidade.merosas organizações cari- para convidar a todos seus parentes e pessoas de suas re-

se afirmando eleitoralmentl:,tativas envidam esforços pa- laçõen, para a missa que, em sufrágio da alma boníssima
Cumpre-se assim uma anora estreI'tar as' bo"c. relaço-es de DIBA MATAR JORGE, .mandarão rezar, na Capela do a candidatura Campos, vai

"""
.

d'
-

velmen tiga ·e J'usta reivindicaçãúentre a Alemanha Ocidental Ginásio Catarinense, no próximo dia 23, (segunda-feira), se ·esvam o, mexora .

",III�I '4 �A.liERANA·· DISTRITO 00 I:STE1!:ITO - CANTO
,às 7 horas. te, perdendo significação, o dos jovens lajeanos.

_e Berlim Ocidental. Consti-
,i
nome de Ferrari como candi. Acompanharão c�tuiu-se a Obra de Auxílio a A todos que comparecerem a este ato de fé cristã an-

.

d'dato á vice-presência da Re- nheiro Lenzl,. IV ,90S memBerlim que se dedica exclu- cecipam agradecimentos.
d L' 1 aId· t t t f E --- pública: bras � , ,.:'�.� __

�5i .

Uma caneta' PARKER JUNIOR, com. a gravação e SIvamen e a es a are a. s-

:- '"""'":_ ��=_"__ ,

Antonio L. dos Santos. Solicita-se à pessõa que a encon- ta organização foi fundada HOSPITAL E MATERNIDADE Maurícir dos 'Reis e Norberto Brand \",' .

d Banco do Brasil ou nesta em Julho de 1948 em Franc-trou, entregar na AgenCIa o

fort pelas federações das 'r'SAGRADA FAMILIA"Redação, que será gratificado.
entidades comunais e da9

V E N D E_r E associações de caridade. Os
� Estados, as freguesias, nu-

'd
.

1 sI'ta a' Rua AlmI'l'ante merosas firmaa e particula-'Uma ótima casa reSI encJa,
3 salas, jardim de in- res contribuiram para que

justamente no períOdO do

sa- bloqueia.� Berlim pelos so

vietes se alivià:ss�m os so-

-�E12 DEAGOS�." ,4-'. _ Iii
I

�I • i ...
I" .....I

,. :.

li PROGRAMA D9 MES_
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Herval Mellin

CONVOCA:ÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

-..;;:---

De ordem do Sr. Presidente e de conformidade com o

que dispõe os artOs 260 .e 280 do Capitulo 60, dos Estatutos,
�enho a súbida honra de convocar os senhores Associados
�ontribuintes, para reunirem-se em Assembléia Geral
Ordinária, às 19,30 horas, do dia 1° de Junno proxImo
vindouro, na Séde do Clube 6 de Janeiro - Estreito, a fim
de elegerem em escrutinio secreto, 09 sete (7) membros
da diretoria para o ano letivo de 1960-1961.

Estreito, 25 de Maio de 1960.

" 1° Secretário

Mini�ib Aeronáutica - s.a Zona
Aérea - Destacamento ifê�e Aérei
de Fpolis - Secção Mobililador,,� ,��_

PONTO DE REUNIÃO NO 02
EDITAL DE CONVOCA�ÃO

I Os cidadãos da classe de 1942, alimados ou não, que

i desejarem servir por 2 anos, como voluntário, para in�or-
poração em Junho de 1960, no Destacamento de Base Aerea

I de Florianópolis, deverão apresentar-se no Quartel ?O 1�0
I Batalhão de Caçadores, a partir da presente data ate o dIa
i 20 dêute mês, onde está funcionando a Junta de Alista-

I menta Militar da Aeronáutica, devendo o candidato ter

:10 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.

DOCUMENTOS EXIGIDOS:
a) Certidão de na9Cimento 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.

IQuartel em Florianópolis, 12 de Maio de 1960.

Hamilton Bonetto Schinko - 2° Ten 1G

Chefe da seção Mobilizadora na 52
' J

.

horas.

21 - SOIRÉE - COM A ORQUESTRA MELÓ
DICA DE "CASTELÃN" - Início as 23

(22') - SOIRÉE - Infanto Juvenil
Com a orquestra melódica de "CASTELAN"
Início às 17 horas.

(29) - Encontro dos Brotinhos.

ADVOGADOS
der Judiciário e da Admi-Comunicam que já pos

suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan-
nistração Pública que pa
ra lá foram transferidas.,
Ed, Sul América 5°

Andar Tels. 2198 ê

2681

do ·capacitado� a s� man

terem em contacto com os

principais Or,!l'ãos do Po-

CLUBE RECREATIVO

DE ,J A N E I;;?-(j
"" ......-'.........,.,_

-E5'TifE I TO

6

i

r I
II
I

PROGRAMA MÊS DE MAIO
DIA 28 - Soirée SURPRESA

Início 22 horas

\ .NOTA Pede-se a apresentação da cal'

teira social f" t'l'I.lão do mês.

'.

U=======__ ,__

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"O ESTADO" O MAIS 4NTIOO DIARIO DE S. CATARINA

para Esporte em Geral

Tôdos nós sabemos que o

Tamandaré rórma com o

Guaraní, a dupla de equipes
que lutam com maiores sa

crifícios para poder manter
um quadro para a disputa do
certame regional. Qualquer
jogador, 120r mínimo que' se
ja, deseja algo elo clube, dan
do-lhe em troca o seu esfor

ço o seu sacrifício, quando
ftm luta, em um campo de
futebol.

, Entra jornada e sai jorna
da, a coisa é sempre a mes

quem caberá' prosseguir a .

ma, Porém, êste ano, a equí
disputa do certame pois co- pe do Tamandaré veio me
mo ae sabe o returno sõmen- lhorada e entre os seus ele-

1 te contará com a participa- mentos vamos encontrar W,�l

---0--- Guida Strinasacchi, de r», igualmente a"'lg-u
.....

n

...

s-""
...

n-�-·-es
I
ção de quatr�.equipes. l mir, revelado na equipe de

Dentro de breves dias o senzano, Itália, quiz festejar ilustres a mencionar, como .. -'-.
..

-.-. ' .1 ju:ve,nis do Paula Ramos. O

Departamento Esportivo da seu 60.0 aniversário e o fez cultores do xadrez. O inolvi-
A díretoría do Aval es�a rnédío volante" nos cotejos

Rádio Guarujá estará expon;
de um modo todo singular: davel Machado de Assí

I aguardando a documentaçao I em que seu clube toma par-
, "', e SSIS, que

I do médio Abelardo a fim de I t traí
.

tôA. do nas vitrines da Casa Hoe- 'percorreu 1. 800 quilômetros, alem de Jogar regularmente '. .' _

e, a rai para SI ôdas s

pcke, as duas bícíclétas ore-
I de sua cidade, .passando por bem suas pantídas, compu-

I regularízar .a .. situação .do atenções, pela sua maneira

recidas pela Monark, aos I Roma e chegando à Nápoli, nha problemas, alguns dos
player .PO�sl�llltando assim de Jogar, dando "driblings"

vencedores da Segunda

VOI-1
numa bicicleta que seus ta- quais figuram 'na C

" '
a sua me usao na partida quando necessário, matando

aissana
q e I b t 'd'ta ao Morro.

.

mlliares lhe presentearam! Brasileira ramoao .

.

u o c u e, ravara omm- bem é couro, entreg; ndo a
.

'
o e antigo go, contra o Bocaiuva

---0--- --- Iivro de xadrez nacional, de
. pelota com perfeição, des-

Podemos noticiar com ab- O xadrez, o mais popular autoria do não menos farno-: _

';ruh'rlo com grande capací-
1 t t hierarnuí

, . , A rodada de amanha pe- dade ens·1 I
-

so u a cer esa que o campeão' e ierarquico jogo de nossos so mUSICO Arthur Napoleão
' 'c, S o ue co ocaçao

da primeira Volta o Morro, I dias, teve em sua larga hís- também enxadrista e cele- lo campeonato regional de magnífica, fazem de Walrmr,
Carlos Schutz, de Joínvllle, tóría, fanáticos admiradores bro entre nós nos fins do sé- Bl,umena,:, l1_l�rca para do- uma grande promessa, um

está se preparando convení- e não menos apaixonados de- cujo passado e nos ri _

mmgo tres JO�os, oportuní- verdadeiro "astro" d,). nova

< I t
"

p mor da em que sera iniciado o con-+r '- çn _ "" f t b I fIen emente para a grande �ra ores. Entre estes se con- dlOS do seculo atual. O Almt.
,
reh'-'10. 't"

I U e o 0-

maratona do pedal a ser reL I tam alguns de ilustre prosa-
lizada em Florianópolis. pia, .como O renomado filóso-

08 o du
ma. j o 1

pico '" TI
---0--- [O francês Montaigne e o ' fut"bol,

sua epoc I II. 1- Floreuta l't;cepc. I tmultifacéticO' pensador es- I'
I !.lel" n re " US C.ll

pério, o Ba otegipp. ViJ 'tI' TJerde U'11 ""o·':-"·jo.r. • .

\panhol D. Miguel de Una-
. UI - ,<-

I'
.. ,úelr , ' h\'lY{\l'. C 1'e,,-

era un pos maiS "pai 'I< _nalmente {,J1 • , o lizar O �eu verdadeiro "ulÍn"muno. do"" �s 1(., xad,' nao r o Pal- de J0g0 p:2.ra cair erra. t-
Não obstante, é justo de,,· tendo tos'c pa"e t

.

[ue e"a ente, n, indisciplina, n J

taca-Io, enquanto seu"
. ,mi- liv rtl:> '" .governador de grande significação. jôgo viril e desleal. Eis por-radares formam' seus

'

> Paulo era, um assl',duo Idetratores Íor
.. I11Pr re u ., frequ'. a I '. do C. X. São'

-- :: _-

Ií'. '.

que resolvemos . dedicar nJ

número"- red do e. LI (pa .eiro habitual do
.� ,

�:g fRci! apom-<.-l I P:'C ..nte Washington Luiz, E'.COS. DA CARAVAM.·A PR'E.SID·ENT·E J.K.Fnt � I . ,'eg'io an' j n Visconde de Pirapetinga, 111
re� apaixonad s cu1:0 lo da pai do maior enxadrista bra- Ef d BI J' 'IIJogo de xad ez, lue: ,am fL sileiro, de todos osTempos, apas e umenàu à .omvl e
gura" prOE n:",,,tes nas es- Dr. João Caldas Viana, era
ff'l'�1 d'l polltica, da ciência dos raros pares da Côrte que

das artes, podemos men- jogavam xadrez, O poeta
cionar: Felipe II, ela Espa- Luíz Pistarini era pichote,
nha, os soberanos franceses mas gostava ilUuito ele xadrez.
Carlos Magno, Francisco I, O cientis<a- brasileirO' Ósval
Henrique IV, Luiz VIII, Luiz do Cruz apreciava muito ãs
XV. N�poleão I, Luiz �elipe, i sistir �oas partida ;>e influiu
Napoleao III e o presidente seus filhos Walter e Osvaldo--O--

I Através de desportistas de
Gróvy, F�ederic.o, o Gr�nde, a jogar.em t?,mbém e ambos

Lajes, tivemos conhecimento I
da Prussla, IV'2.� o terrivel também cientistas se torna-

ql1e O nlllbe
.

I' t· M d
Paulo I, da RUSSIa, Jorge III, fam 'Jogadores fortes.

. '- CIC IS ICO un o .

da Mocidade Melhor, deverá
da Inglaterra, Gustavo II,I.

estar presente a prova idea- c.arlos XI,I, Os::ar �I, da Sue

lizada e realizada pela Gua-
Cla e o c�lebre_ �ahfa Har�m

rUI' a' caiu o t
,.

I
AI Raschlff, Joao, da Austna

, , pa rOClnlO excU-.
'

sivo da Fábrica de Biciclétas Robespierre, Ney, Thiers,
Monark.

Wallenstein. Bismarck, Mal-

I
tke, Franklim, Tamerlão,

---0--- Balmes, Larra, Saint Pierre,

I
A conceituada firma Oar- lVIarmontel, Diderot, Rous

l�s Hcepcke, através ele seu seau, Voltaire, Alfredo de

i Gerente sr. Gus,�avo Zimmer, Mmset, Leibnil':z, Klcipstock,
�

I
vem de oferecer um valioso Lising, Schiller, Goethe, Hof-
prêmio aos disputantes da fmann, Lavatey, Tolstoi.

I
Segunda Volta

O

ao Morro. Walter Scott, Tennyson, Ib
sen, Meclrazo, Meissonnier,

Falta.m 38 dias para a rea- Schuman, Mendhelson, Le

lização da Segunda Prova quesne, Euler, Leverrier, Du-
Ciclistica Volta ao Morro. mont D'Urbille, Nordenskiold
Inscreva-se hoje' mesmo, na e outras famosas personali
maior maratona do pedal em dades.
Santa Catarina. No setor brasileiro existem

...----------------�----

Finalmente "público es

portivo metropolitano, teve
ii oportunidade de presenciar
na noite de terça feira, um

espetáculo futebolístico dos

mais movimentados que agra
dou inteiramente, quer pelas
jogadas de envergadura que

presenciaram, quer pelas de

fesas dos dois arqueiros ou

ainda pelo entusiasmo das

equipes, "I'udo . reunido, pode
mOS dizer que Paula Ramos

l

temporada. Foi, sem dúvida,
o melhor espetáculo do

-

atual
certame, A primeira etapa
do cotejo, foi sensacional,
empolgando ao mais indife
rente torcedor, para no final
decair do seu rítimo e culmi
nar com o Figueirense pres
sionando grandemente a de
fensiva do tricolor que soube

se impôr e garantfr a vitória,
construída por Oscar, após
jogada pela direita. Ao ter-

CBD: Seismilhões para os clubes
FÓRMULA NOVA DA MENTORA NACIONAL PARA FORMAR UM GRANDE QUADRO: COPA ROCA
RIO, 20 (VA) - Para mim tem o presidente João

Ha-,
raram a delegação de seus ção brasileira, com oitenta

não é surprêsa que santos, velange. REUNIÃO HOJE clubes, na Europa. Tenho em por cenco do líquido que apu-
Botafogo e Fluminense não vís:a que também os jogado- rar na disputa da Copa Ro-
cediam seus jogadores para a VASCO: NADA INFORMOU A fim de traçar diretrizes res Belini e Almir, dificil- ca. 'A previsão do dirigente
formação do selecionado que ; para a Copa Roca o presí- mente poderão acompanhar máximo cebedense é a de

participará da Copa Roca, Com respeito ao Vasco, o dente João Havelange mar-, a seleção nacional, restarão que serão arrecadados 8 mi-
em Buenos Aires. Quando presidente João Havelange cou pena esta tarde na C.B.D. apenas 8 dos 18 Jogadores lhões de cruzeiros e que res- c Figueirense apresentaram- minar a- peleja o torcedor

formamos a seleção que ex- declarou que ainda não re- uma importante reunião, da I que formaram a embaixada tarão, portanto, 6 mílhôes e se com categoria na noite deixou o estádio da F. C. F.

cursionou à Europa, já sabia- cebcu confirmação de seu qual deverá participar o vi-' que excursionou a Europa, a. 200 mil para dividir com O[ magnifica de terça feira, satisfeito com' a produção
mos que êsses clubes.jpor fôr- P�opósit� de, não c�der B�li� ce-presidente Paulo �ac�a-I �,aber: Gilm�r, Dj.alma =- c�ubes que formarem o sele- com atuação muito bôa, fa- das duas equipes, o que vem

ça de seus compromissos rn e Delem a seleção que Ira. do de Carvalho e o tremaaor LGS, D2 Sordl, Dmo, Victor, -cíonado. eendo o público vibrar como compfõvãr que o público de-

contratuais, nao poderiam a Argentina. Embora não te- Vicente Feola. .tulínho, Chinezinho e Almir. I
.

ainda não havia feito nesta .seja vêr bons" espetácules. A

díspôr de seus craques, sob nha declarado, o presidente Como se sabe, não retor- O presidente João Have- ----------------------------- renda foi bôa' crf"1l:'-J!!O,OO'Jpena de sofrerem pesadas da C.B.D. deixou claro que narão hoje com a delegação lange já teve oportunidade ótimo jôgo. '
.

multas. conta com os vascaínos para os jogadores do Santos e do de dizer que irão 18 jogado-
'

Tinha esperanças de que o :l. Copa Roca. Fluminense que se incorpo- res a Argentina, esperando-IBotafogo, depois de cancelar "e por conseguinte a convo-

�:nrl�����::�: �:derv:��� NOTICIÁRIO DA Ita VOLTA AO MORRO cação de 10 novos craques. !,
três campeões, mas infeliz- Continúa a crescer a lista que apresentam as moder- 6 MILHõES PARA OS
mente ,também não será pos- de inscrições para a monu- níssimas linhas das bícíclé- CLUBES A equipe do Vasto Verde, I pelo Conjunto de Ritmos de
sível. Compreendo perfeita- mental Segunda Violta ao tas Monark Jubileu e Mo- realizou na noite de sábado o Moacir.
mente o ponto de vista dos

I
Morro. Os pedalistas ao efe- nark Olímpica 60. 'I O Presidente Havelange

clubes que necessitam/de jo- tua rem a sua inscrição têm ---0--- deixou claro, por outro lado
gar para poderem sustentar se demorado, a fim de obser- O conhecido ciclista Walter que pretende compensar os

);uas equipes - declarou on- ] varem os mínimos detalhes Livramento, responsável pela clubes que cederem ,ia::.; do
----

'--- fundação do Ciclo Clube Mo- res para a formação da sele_

SOCíEDADE ESPORTIVA RECREATIVA
SADIA NOVA DIRETORIA seguir mais três camisas

uma vêz 'Que a equipe deverá
ser formada com oito atrt
tas. '

baile da coroação da sua rai-

nha, tendo participado da Bocaiuva e Avai, será o co

eleição 103.000 votantes. O, tejo de amanhã em nossa

baile que foi grandemente I capital, em prosseguimento
concorrido, foi abrilhantado ao certame regional. Prélio

de atratívos, onde a vitória
de qualquer clube decidirá a.

Pedrinho

nark, deverá entrar em con

tácto com altos dirigentes da

Monark,' no intuito de con-

Recebemos: tttunes .

Temof.' a grata satisfação Tesoureiro Geral - Cláu-

em levar ao conhecimento de dia V. Marcon

V(v). S(S). que, em Asem- 1° Tesoureiro - Edioon

bléia Geral Ordinária, realí- Francescon

zada em 18 do corrente, foi 2° Tesoureiro - Guerino

eleita a Diretoria desta So- AnzaneIlo

ciedade para o período 1960/ Orador

1961, ficando a mesma assim Furlan (Dr.)
constituida:

nd
\

Secretário Geral.

JO::.suidor

Presidente Honorário

Dep, ""ed. Atílio Fontana

Pr6°. ;nte - Osório

Furla'rlf
10 Vice-P.residente - Di

retor do Departamento Es

portivo Vitor Fonta

na (Dr.)
20 Vice-Presidente - Dire

tor do Departamento Social
- Otto Tramontini ISecretário Geral -

NeW-1ton I. Pedott

1° Secretário - Sérgio An- ,

H.
_ José C. _Mayer
Diretor do Dep. Médico -

Zoé Silveira D'avilla (Dr.).

Diretor do Dep. Cultural -
Olavo C. Rigon (Dr.)
Diretor do Dep. Artístico

send9 o que se nos oferece,
aproveitamos a pportunida
de para apresentar a V (v) .

S. (s). as nossas

Saudaçõe9.
Osório H. FU1'lan

Também o segundo colo
cado da prova realizaela em

junho de 1959, Rolf Klenke,
perte'ncente ao' União l'al
meiras de Joinville, encon

tra-se em grande atividade,
vizando adquirir ,condições
físicas e técnicas excelentes,

.' - O CND do clube de Vila Belmiro so- para a grande competição.
o lic;tando que tome

providên-I ---0---

.J, GI. I. no
.

"'tjdo �e sanar a Carlos Schutz e Rol , enk

pa sem II.; 1" .1. c'ua delegLt l'lnda. POIS do con- Os '/encedor'" l" Provo.
ção, técnico dlplom.l(lo L' .'1 ,I trário I ,ta} "'jeito aPli-, Volto Mo l, 'jti' . IllS-

eS�belec� a I:ei. I cB,'ão de penal!(l ,'jes q '. �r t Vf� 1 compe-

.la?to I�so_e verdad� que o
I" .

da multa �_ 10. mlll .. l pr va. '1través de r

refendo orgao expedIU, on- c;ruzeln t" suspensao };ne- a� via:i s ao Dep. E ."'e-
tem, telegrama à diretoria

I
diata de suaIS ' (·ades. � ido da Pioneira, deven

d( su J-; ,inscrições para a
prova. serem ef€i�uadas, ofi
cialmente, dentro' de breves
dias.

'

Presidente

Newton I. Pedott

as e><ta

Eséreveu: LOMAGOS 10.

�anlos não levou técnico .dipl�mado
�erá punido pelo C.N.D.

�S;SS·SSSS%S*'i%SS$#SSS%j

Conforme informamos em O descanso da etapa foi
nossa últimá correspondên- efetuado no Hotel Central, de
cia, a terceira etapa da Ca-' onde rumara.m os caravanei
ravana Presidente J.K., San- Iras para Guaramirim, às ..

ta Catarina _ Brasília, ' foi i 16,30 horas, tendo, após fá'Cil
vencida em Blumenau, onde I etapa de ,doze quilometras,
chegamos às 23 horas, com.! atingido seu deSJ�ino, às 19,30
hospedagem no Hotel Ala- horas.

.

meda. A hospedagem verificou-se

Devido a UilUa luxação so- no Hotel Butschardt, partin
frida pelO' caravaneiro Mauri do a Caravana Presidente

Lapa, foi retardad:; a nossa J.K., Santa Catarina - Bra-
A Ferroviária, de Arara- partida de Blumenau, o que sília para Joinville, no dia

'juara, que no ano passado somente se verIfi:!ou (Iomin se�uinte, 11 de maio, às 11,30
tantas dores de ,cabeça an- go último, dia 8, precisamen- horas. Numa ,pôa viagem,
dou dando aos chamados te às 20,30 horas, com desti- sem atr<;>pelos e impe�ilhos,
grandes do futebol paulista, no à Pomerode e chegada chegavam os caravaneiros
tànto que foi a 3.a colocada, às 5,00 horas do dia

seguin-I
em Joinville

.

às 22 horas,
é um clube ainda muito no- te 9 de maio onde a Cara hospedando-se. no Hotel Pa

vo, pois foi fundado no dia v�na hbsped�u-se no Hotel lácio, numa gentileza do mui
12 de :.bril de 1950 por ferro- Hencke. ! digno Prefeito �unicipal da
qiários da Estrada de Ferro Após. um descanso mcre-' "Manchester Catarinense",
Araraquara. Em 55 venceu o cido, partiu a caravana .com "Senhor BaLtazar Buschle.
Campeonato da 2.a Divisão, destino à Jaraguá, na tarele i A partida parla a Divisa

ascendenelo, 3.ssim, à Divisão do mesmo dia, às 14,30 horas. ! com o vizinho Estado do Pa

PrinCipal da Federação Pau_ tenelo passado por Testo, I raná, está prevista para a

lista de Futebol. Possui um Testo' Rega, Serra de Jara-.I noite de h�je ou madrugada
estádio com capacidade para guá, Rio Cerro Segundo, Rio de a.manha. Para conheci-
20.000 espectadores, sendo Cerro Primeiro, Barra

dO]
menta dos familiares dos ca

iluminado por 138 refletores. Cerro e, finalmente, Jaraguá ravaneiros,

infor.
mo estarem

Possui várias piscinas, qua- do Sul. onde chegou às 2,30 torlos gozando bôa sa.ltde.
drás de tenis e hasquete. I horas na madrug'ada do dia· E até.a próxima.

ii

Run Tenente Silveira, 25

BOX - REMO - NATAÇãO - BASKET

faNASTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL - TENIS

Variado Sortimento de Artigos para

Homens e Crianças

SUSPENSóRIOS - ETC.

CHAPÉUS - CA�ISAS - LENÇOS

'JAMAS - CARTEIRAS - MEIAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANÓPOLIS JERÁ NO PRÓXIMO O'IA 4 O TÃO fES'ERADO DESFilE BANGú· OS SALÕ:ES DO (tOBE DOZE DE AGOSTO, ,QUANDO \

SE !ELEGERÁ SUA MISS, ELEGANTE BANGÚ - A FESTA ACONTE'cERÁ SOB OS AUSPlél S DO "UONSCLUB"
,�
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' gucecc;o! O mal!! nOl)O lancQmento" , ,

da 'Pioneira
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NOS SEUS PASSEIÓS' Á' NOITE APROVEITE À OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CH

ONDE FICARÁ CONHEeENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEl"
BRASIL

(

t

esperava.' : luta-revanche dêsto com o
Estão sendo esperados pela I -_ ::

1 atual detentor do título, Indiretoria do Avaí Futebol A seleção de baflquetebol' gemar Johanason, a 20 de

�lube os �ocumentos de Eni-I de Blumenau que partlcípa., I
junho próximo. ta-feira próxima, nesta ca

ZI@, a mais nova contratação
I
rá dos Jógos Abértos do In- I Louis disse que estava de- pitl, contra o japonês Kenjído clube azurra. Os mento-, terior de Santa Catarina, es�

I
terminado a ajudar Patter- Yonemura. O encontro será

rea azurras confiam na pos-I tá sendo preparada conve-
I
sou a reconuuístar o título realizado ao ar livre, no es-

,sibilidade de �nizio poder

eS-1 ni�ntement� pelo treinador
I

"porque é importante par� tádio de Beisebol, Korakuentrear amanha. �Ilson Pessô,a. Os jógos te�! minha gente", e calcula-se que estarão pre-
rao por local a cidade de I ,;, * * sentes - ao encontro pelo me-O �igUeirense respondeu o Brusque, dentro das comemo�! BECERRA COLOCARÁ SEU nos vinte mil pessoas.

.telegrama de Lajes, aceítan- : rações do Centenário da ci�! TITULO MUNDIAL EM JO- Apesar do . tavorttísoio de

d? o convite para se eXi�Íl: na ,
dade, I' GO HOJE - Tóquio, 18 (U. Becerra, Yonekura, disse queCIdade serrana no proximo .,' * * P. L) _ O mexicano José espera vencer o lutador me

domingo, Desta fórma, a em-
'

SOLICH RETORNA AO Becerra, campeão mundial xícano.
baixada do preto e branco FLAMENGO - Rio, :t9 (V.
deixará nossa capital na A.) - Fleitas Solich preferiu O FUT'EBOL' PODERA' DESBA'NCAR Omanhã de sábado ru�ando' entrar 100go em acão, na sua

diretamente par� a cidade
I nova fase de t�abal.ho no

I BASE-BALL EM NOVA VORK y,
que comemora o seu centená- Flamengo e, por isso. délxou
rio, de lado o descanso e a con-

I NOVA IORQUE, 20 (UP) - 'de agôsto.
versa "ao pé da lareira", que William Cox, fundador da Li::' Cox disse que cada equipe

O centro-avante Quatorze lhe. ofereceu o vice de fute-! ga Internacional de Futebol \'isit�nte tem garantida uma'
do Vasto Verde, fará sua ex- bol, sr. Alvaro Sá, para ir de Nova Iorque, está tão se� soma fixa por partida, porém
tréia, na tarde de domfngo

ver a equipe mista rubro-rie, !
guro de que a nova Liga terá não quis adiantar quanto era!

quando aua equipe travará gra em Rio Prêto. Lá assís- grandes lucros que está dís- a mesma, e que também os
I

combate contra o Floresta, tiu, como observador, apenas pôsto a apostar qualquer coí- jogadores terão uma gratifi-I
defendendo a posição de co-

à goleada de 7x1, contra a sa, dizendo que o terceiro [ô- cação por partida ddsputada.
líder, Quatorze deverá ser equipe local do Rio Prêto, go patrocinado por sua Liga, O "team" vencedor de cada

uma outra atração à parte,
tendo ido e voltado com o dí., que será entre o Burnley, da' grupo receberá mil dólares
retor de ,futebol, cel. Henri-' Inglaterra, e. o Bayern-Mun- extra e o segundo, 500 dóla-

CreSce dia .� �a lista que Moura. I che, da Alemanha, a ser dís- res, Os finalistas terão uma

d�crítGS.. para a monu- Hoje o treinador limitou- putado, �o �róximo di� 28,: part,iCi?ação n� arrecadação

�---mental corrida cíclístíca, Se- se g contatos pessoais com os
no Estádio Palo GrokguJ,. te-I da última partida.

. gunda Volta ao Morro, rea- homens do Flamengo e visi-,
rá uma acorrên?ia de públí- Adiantou Cox que espera

lização do departamento es- tau velhos amigos. Estêve
co superior ao jogo de beise-! uma arrecadação de dez mil

portivo da Pioneira e patro- por duas vêze com o sr. AI-
bol entre 09 Yankes e Sena-. dólares por partida, e assim

cínío exclusivo da fábríca de
s

dores, que será disputada na I poderá fazer face às despê-varo Sá no seu escritório e

Biciclétas Monark. com êle trocou idéias sôbre
mesma noite no Estádio Yan- i sas. Ma9 acrescenta Cox que

__
" __ \

I
os planos �e a,;ão, * I ke� nova Liga de Futebol es���\��a:::: fl:::rO�ompa_

Será na manhã de domil1-
PATTERSON REC::::BERA

i iniciará a sua temporada de rações com "teams" profis-
go, no estádio da F.C,F. o I jogos no dia 25 do corrente, sionais dos Estados Unidos,
cotejo entre a Rádio Guaru- LIÇÕES DE JOE LOUIS -

i com onze conhecidos "teams" Cada "team" tem um ou dois
já e jornal O Estado, marca- Nova Iorque, 18 (UP!) - O. estrangeiros ·e um de Nova jogadores bons e os demais 1

d terí
I , I

� an e;n�rmente para do- ex-campeão mundial de to- I Iorque. (O Brasil será repre- são medíocres, Por isto não
Im!ngo �I,tImo. O cotejo, que dcs os pêsos, Jae Louis, anun I sentado pelo Bangú do Rio

i têm bôas rendas, Cox disse
I-iao fOI realizado naquela I cíou ter sido con�ratado co- I de Janeiro). 09 clubes serão .que vai apresentar, equipes

oportunidade devido às chu-I mo assessor técnico, Pelo! divididos em dois grupos, .e os de fama mundial, jogadores!
vas, deverá se desenrolar

(

também ex-campeão mun-I vencedores de cada partida I campeões, um rutebol de alta I

dentro do entusiasmo que se dial Floyd Patterson, para a jogarão uma final no dia 4 qualidade,
I

de pêso galo, é o favorito
nas apostas para a luta pelo
titulo que sustentará na sex,

---------------.--�--�.----------------�--�-----------
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. HOEPCIE
o local é o mesmo, mas

o t�pe de serviço é n�Yo!
AGORA com pessoal

especialmente na SHÊLh

.'

Lubrificação
Lavagem

polimento'
Bate·rias
de pneus

SHEU�",cortezia
=======-===-�--=-=-=-=-=-==-=--====================F===��

6.30 às 21.30 H$.

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

---:���.:::=-=.:.-.:::::::--
...

-----=.. ===================1

Walter Unhares - i:)I........b.

De 2a. a Sábado das 9,05 hs. as 10,2Q hs.

Aos Domingos - das 9,05 às 10,00 hs.

Foca liz a ndo os "CAMPEÕES DA SEMANA"
O� Discos mais solicitados pelos ouvintes'

.

COSTA

OS PLDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECAH.IO MARIO IGNÁCIO COELHC

ATHA V[�S DO TELEFONE 381G

DAS 10.00 RS. ÀS 11,00 RS.

, ,

RADIO GUARUJA
ONDAS CURTAS ZYT.44 - ONDAS M:f;DIAS ZYJ-7

.

W. L. pua.

Topicos do Dia VENDE-S'E
Duas Bicicletas Monar1

Preço de ocasião, 'Eratar
.

apelando para o jôgo desleal, rua Duarte Schutel. 42,
dia de ho'je, um dos tópicos,

I
na tentativa dei conter- os -- .,..

I ao craque-pron:�1sa do fute-: seus adversários. Algumas VEND!E-SEi bol ilhéu. Que 'Walmír pense vêzes. 'Gilberto deixou pas-

bem, analise no erro que está: sar, naturalmente em vista Um terreno sito a rua d

I cometendo, pois tanto se pre-I do estado escorregadio do Gru�a Trindade, com .,.

I [udíca. como ta�bém ao ch�-, gramado. Mas, isso nao teve 3,254m2, »: �

!. be, Aí fíce, Ü' nosso grito de
I
grande importância na sua Tratar c0t:i THEREZIN

alerta, pois não deSejamos! arbitragem de terça feira a
I GIRAY em /.frente do Es

I vêr um possível craque, den- ; noite. O possí��l gol CO�\g- dia
_ d� p�uia Ramos (TR]

tro de um futuro próxlmo.] nado por Valérto e salvo de DADE),
cair num mar de lama e se bicicleta pelo zagueifó Trilha

perder como muitos que co- '0 apitador, recorreu ao ban-

nhecemos,
..

! deirinha � êste melhor colo- '4 TELHAS. TIJOLOS
CAL E AREIA

--

I cado, deixou de confirrpar o
I R M A O S 8ITENCOUR!

Coube ao conhecido apita- possível tento, agin�.t� i CAI� BAOARÓ • "ONE BOi
dor Gilberto Nahus, dirigir i fórma, aC,ertadamente. O at:e ANTIGO DfPÓSITO DAMIAI

o cotejo Paula Ramos x Fi- ta Pererec&, tentou comph-
gU'eirense na noite de terça- car !! sua atuação fazendo

feira S. S. comandou. o cotejo encenações, mas S. S. não foi

com grande personalidade. na onda. Por suas' últimas

Soube advertir os jogadores atuações, resolvemos dedicar 'Automovel V A U X H
, coibir o jôgo. violêntó'. Na ao Gilberto Nahas, um dos (Chevro}.et ingles) 194'7

verdade, Trilha, Osni e Dan- Tópicos de hoje. ' bom estado, tratar á

da, principalmente, andaram Antonio Matos Areias)
(ESTREITO) .

----�-..,.,�

Vende-f�

Montepio dos Funcionários Públicos
do Estado de Santa Calarina Quarto na rua Felipe

midt 96, com ou sem

çõe9. Tratar no local.

-

�
�evo ao conhecimento dos Senhores Contribui u s,

requel'eht� _

�e.
empréstimos d.e ?revidência e hipot ário,s,

cujos processoS"-:s acham parallzad09, por falta e provI
I dências suas, dêsde o an .

assado, que de a ardo com o

deliberado pelo Conselho Díretor � epio em reu

mao de 5 do corrente, caso não tomem . a9 providências
aecessárias para o seu andamento até o di.a 10 de junho
')róximo serão os mesmos arquivados.
.

Flori�nópolis, 16 de Maio de 1960
Renato Gutierrez

Presidente

t3:14\!l
€IH 5 mi,

. (ONF1CÕõtcA-;'
DE

Rua: francisco •.

.

.

--...

ENTRE, SINTA-SE À VONTADE E EXAMINE EM NOSSOS CATÁLOGOS A EXTENSA VARIEDADE [

MÓVEIS CLÁSSICOS 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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õ��l� iiüiie -àifõrPrõfissfõõãi,
T I f 3022

' f'·" -...... wt. .......... ,...... _'.... 'a_ .........
e e one - Cxa. Postal l3!l DR. HENRI UE PRISCO DR. HUBI GOMES l'as 16,00 às 18,00, .diari�
�nderêço Telegráfico EST A DO mente exceto aos sábados

ARAISO

PllRLl(',DAf)"
Osmar A. Schlindweim -r-" Aldo Fernandes - Virgílio
- Ivo Frutuoso.

ti li: .' R E S • N T' A N T •

li�!)r� .... ntaçõe. A. S. IAra Ltd'a.' I DR. ANTOl\IO MUNIZ DE
r<IO:-- Uua Sena.ol' na.,.... - i ... .lMar - I ARAGAO

Tel. 226'24

Ex-Interno por concurso da Iater_
nldade_Escola. (SerViço do prot.

! Octá via Rodrigues Lima). Ex-
ln terno do Serviço de Cirurgia do

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

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Flodanópolis janeiro. MédlC� do HOIPltal de

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago Caridade e da Maternidade Dr.

Dr. José de Miranda Ramos
Carlos Corrêa.

Dr. Evilásfo Nery Caon I DOENÇAS DE SENHqRAS-
PARTOS - OPERAÇOES -

Questões Trabalhistas - Causas cíveis, comerCiaiS, cnnu- PARTO SEM DOR pelo método

nais e fiscai�- Administre.ção de bens - Locação e ven- I pslco-profllatlco

da de imóveis _ Naturalização _ Inventários _ Cobran- Consultório: Rua João pinto n. 10

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e períCias
das 16.00 às 1S.00 horas. A tende

com horal marcada.. Telefone
3035 - Residência: Rua General
Rlttencourt n. 101.

nIURNO e NOTURNO
PÓTESE _ CIRURGIA

,

I
Re.ldpncl ..

· Fone.

H l� - 1. andar - Sala 4 ,,_nau. n. 71.

DE SAÚDE PÚBLIC
"S F ARMÁr- A

6

\

I
UIRETOR

Rubens de Arruda Ramos

(; E R E-N, TE
l ro rn r n g os Fernandas oe Aqul[10

,/

R E D A 'f O R E S ......
rI

Osvaldo Me lln --- F'lávio Alberto df' :-\monm - André
Nilo Tadasco - Pedro Paulo Ms(·hac.n - Zu rv Macha
do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi

COLA RORAUOllES
Prof. Ha r re r r o» Filho - Dr. Oswa ldo Ro.lr-ig ue , Cabral
- Dr. Al<-ides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira -

:>rof. Ot hon d'Eça - Major Ildefonso J.uvenal - Prof.
Manoel ito de Orn el las - Dr. MHton Leite da Costa -

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

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz - Acy Cabral T'e ivs -

Doralécio Soares -- Dr. Fnn toura Rey - l lrna r Carvalho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima
- Maury Borges - Lázaro Bartolomeu ..

� Paulo Hua Vitória 'á7 �- <="'.1 n -

TeL S4-89.u

lil.ervlço TelelTáfico da UNITJ:U PRJ:SS I II - .. )

AGENTES E COaaESPOllDIl:,NTEI":
illII T(tdo. 011 municipio8 .: �ANTA CA 1 A lU !"ti ,",

ANUMe,JS
MfIlAI.Dt... contrato. de acordo ce•• tab4!'la e. ""0'

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelos
conceitos emitidos nos artizos assinado-

Escritório de Advocacia

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.O 167 - C.R.E.A. - 10.a REGIÃO - S.C.

Rua 14 de Julho (Saco d:;). Lama) - COQUEIROS
---- --------------------

,

\Persianas
'\

POSSUIMOS iECNICO ESPECIALIZA·
DO EM Co.NSERTO DE PERSIANAS

Casa Laudares, Ltda.
Rua Deodoro, 15 - tel. 3820 I•",.iI•••••••••••e•••ee._•••••••••• ta••Ollo""".a••

/

Dr. (I R O
(IR

CORDEIRO
O E N TIS IAR GIÃO

I�S DE MAIO

(tarde)
- Domingo
- Sábado (tarde) Farm ... la

Farmácia a.

Farmáci� 1\'1 uerna

Farmácia Moderna
Farmácià sto: Antônio
Farmácia sto: Antônio
Farmácia Catarinense
Fal'mácia Oatarinense

'2 - Domingo
8 - Sábado (tarde)
, - Domlhgo

ME'DICO

eraçõt:. Doençal de Senho_
ra. - CHnle.. de Adulto.

Curso de Espeelallzação no l':oapJ
tal dos SerVidores do, Estado.

\:;ervlço do ;prof. Mariano de An�
draue j , Consultas: pela manhã no

HospItal de Caridade. 'A tarde da�

15.:'W horas em diante no consui,

tório, à Rua Nunes Machado, 17.

esqurna da Tlradentel - '1'ele1:.
2766. Re';ldêncla - Rua Mare
chal Gama O'Eça n.o 141 - Tel.
3120.

-.'

DH. AYRTON DE OLI
VEIRA

- DOENÇAS DO PULAiAO --

- TUBE!�CULOSlil -

Consultbflo - Rua Fel1p.

Schmldt. 3k - Tel. 1801.

Horário: dai 14 àl 16 hor...

Realdêncla _. FeUpe SChml�l.
n.o 127.Dias

ClIWRG1A TRAUMATOLOGIA
URTuPEDIA

Consultório: .Ioãc. pintO 14 -

Consulta: da. 1 J. às 1 � ho;.... dlá
rlamente. Menoo aOI sábado•. Re
sidência: Bocall"". 135. Fone 27]4
-------------_

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

I
Dlplom ado pela Faculd�de Nacio_
nal de Medicina da Unlv"1'lldade

do Bra.U

DR. LAURO DAURA
CLINICA GIiIRAL

�;"peC1!,l1st8 em moléltla. de Se
nhor"s e vias urinária.. Cura ra_

dleH.1 das Infecçõe8 aguda. e crô
Dl""•. dO aparêlho genlto_urlnárlo
.", ..m bd!! ,I. seXOI. Doença. do

ipa':�lho Digestivo e do Illtema

aeív,so HoráriO: 10'h à' 12 •

! "'2 �s fi horas ConsultóriO:
I{ua Tiradentes. 12 - 1.0 andar

!"oue 3246. Re8ldêncla: Rua
I. ...('rrda Coutinho. 13 (Ch,cara do

".<!la.nha - Fone 1141.

I:H. NhWTON D'AVILA

. [).eenc .... de SE'�lbor... - procto

!ogl.. - Eletricidade Médica

Cóns�\tófIO: Rua Victor Mel

relfes n.o 28 --- Telefone 3307

R

Trajàno
Praça 15 de Novembro

Praça 15 de Novembro

Rua João Pinto
Rua João Pinto
Rua Felipe Schmidt
Rua Felipe �chmidt
Rua Trajano
Rua Trajano

-__
,

-

.

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

r_viç_o noturno será efetua,d� pelas farmácias Sto. Antô nio, Noturna � Vitória.

lantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. se�á efetuado pela farmácia Vitória.

ESTREITO

Domingo
Domingo
Domingo

, Domingo
- Domingo

Farmácia do Canto

Farmá,cia Indiana
Farmácia Catarinense

Farmácia do Canto
Farmácia Indiana

'o será efetuado pelas farmácias do Canto. Indiana e Caíarinense.
-------__----------------------

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro
Rua 24. de Maio

poderá ser alterada sem prévia autorização deste Departamento.

CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS
Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11

I ,

v.s. DESEJA COMPRAR OU VENDER CASA, TERRENO OU

APARTAMENTO
"A T E N ç Ã O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE UMA PEQUE
;\[A ENTRADA E SUAVES PRESTAÇÕES MENSAIS.

INFORMAÇÕES RUA JERONIMO COELHO, 1-B, SA

LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO.

,-J'ECESSITAMOS 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.

I
.

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU-

r-,OR LTDA!

I Responda esta pergunta e ganhe uma area
I
de terras

, no Estado: \
' .; -

--

I c�mo se chama a pessôa nascida em �l:asília?"---.... -

_

----------

I
Nome. Resposta , 'r-c:

Endereço: .

DENTADURAS INFERIORES Localidade: .

Remeta sêlos para a resposta.
M É T O D O P R O P R I O Atencãc! Atendemos em nossos escritórios à rua Jerôni-

F I X A ç Ã O G A R A N T I D A .110 Coelho, 1-B - Sala 11, quaisquer serviços, tais co

lia: procurações, requerimentos contratos, recibos, car

tas, encaminhamento às repartições públicas, etc Dis

iomos de um Contador que atenderá cUàriamente das 10

I.S 12 horas.

'MENDONÇA DR. 6UARACY A.
SANTOSMeDICO

Pré-Natal - Partos Ope
rações - Doenças de Se
nhoras - Clínica Gertü
l{u�üdência:

Cirurgião Dentista
Especíaltsta em den taduras an't_

cômicas. Horário; Das 8 às ] 2 bs

o\te.nde com hora marcadaRua Gal. Bittenco r.rt o, 121
l'elefone: 2651.
Consultório:

Rua Felipe Schmídt a. l${
Esq. Alvaro de Carvalho.
Horário:

Avisa sua dlst • .uta cllentela oue

mudou seu consultório para a rua

I Fellpe Schmldt. n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BARROS-----·-
CLINICA DE CRIANÇAS

'(l00uI41rt" • &NI.i.... COD.ultou
�, HereWo Lu lilA a.�. , ..-,.,uoda • 6.a.-reu.

I'LORÜNOPOLI8
ai 17 bura.

ORA. EVA B. 5CH'WEIDSON BICHLER
ClINICA DE SENHORAS E CRIANCAS

Especialista em moléstias de anus e recto.'
T"a Lamento de hemorroidas, fistulaa. etc.

mruraia &Dal
CONSULTORIO: - F,ua CeI. Pedro Demoro, 1553

Estreito

DR. MOO1{Pll �LHWEIDSON
CIRURGIAtJ DENTISTA

DIPLOMAI"O PELA lJ\JTVE:R.SIDAOE DO PARANÁ
RAIOS X - PONTES - PIVOS
TRATAME"'TOS DE CANAL

HORÁRIO - das g :i, 12 e d.is IR às 20 horas
HORAS MARCADAS -- das 14 às 18 horas

RtJA TRAJANO. 2!1 - 1.0 andar

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 Penitenciál'ia. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Mon�epio 3.° andar - Sala 305 ,
Fone 2391 e 3426.

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado .pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio
de Janeiro.- Ex-'iInterno da

Clínica Uroló_gic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

ProL Rupp) e da Maternid{_\I(le
Fernando de Magalhães.

giário do Instituto Nacional
do C&.ncer.

DOJ..NÇAS DE SENHORAS -

}'ARTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

Arellde, pela manhã, na

Mat.ernidade Carlos Correia .

Residênci3.: Rua Demétrio

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

ATENDENDO DIARIÀMENTE NA

Radiologistas: NÓB
J. R
e, !enla �..,dr -- Rins

'-fax - ssos - etc.

Hist•• , alpingografia Radiografia Obstétrica

<Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
DISPÕE DE APARELHAGEM MODERNA MARCA

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

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA' CALDAS
ADVOGADO

"Questões T rabalhislas":
EscrItório: Rua João Pinto n. li lObO
� :>lefo:pe n 2.467 - Cma Postal n U

!:iOFlARIO: Das 10 U 17 hor...
xxx

ESCRITO'RIO DE ADVOCACIA E

PROCURADORIA
Assistência dos Advogados:

Dr. ANTONIO GRlLLO Dr. EMANOEL CAMPOS
Dr. AUGUSTO WOLF Dr. MARCIO COLLAÇO
Rua Jerônimo Coelho, 1 � 1.0 andar - salas 9 f; 10

"Edr. João Alfredo" - Telefone 3658

"O ESTADO" O MAIS ANT�GO DIARIO DE S. CATARINA

.ii.. •

.M_r-;---....__- --- -_ .......

(LI'NICA SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais

Clinica Geral
•
• Angustia - Complexos - Atacues - Manias __

: Problemático Afetiva e sexual
-

:
: Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia _. :

•' Insulinaterapia - Cardiozolorapia Sonot.erap-u e ::.. Psicoterapia.
• Direção dos Psíquiátras - •

: DR. PERCY JOÃO DE BORBA !
J DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA I

:
:

DR. IVAN BASTOS DE ANDRADE •

� CONSULTAS: Das 15 às 18 horas :
: Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286 :
I (Praça Etelvina Luz) :
-t ilHbct••••..,'il .

----------------------�-----.------ !

N'EGÓCIOS .EM· GERAL

Dr. Helio Freitas Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADODOENÇAS DE SENHORAS IPARTOS - CIRURGIA -

CLÍNICA GERAL Escritório -- Rua Felipe
Schmidt n? 37 - 20 Andar -

Consultório: Rua CeI. P.e- Sala 4.

dro Demoro 1.627 - �strei-
to, das 16 àD 19 horas (aD la� Residência Alameda

do da Farmácia do Canto). Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.
Res.: Santos Saraiva, 470

- Estreito - Fone 2322.

Campanha Pró Construção' da Matriz
de Noss!a SenhoriJ da Boa Viagem-,
em Saco dos lim�es ._ Florianópolis
I

\

1 saco de cimento Cr$ 365,00
8,00

900.00

1.500,00
1.200.00
5.000,00

150,00

280,00

1 saco de' céll
1 carrada de areia .

1 cai'rada de pedra britada .

1. 000 tiJaIos .

1.000 telhas , .

1 servente (diária)
1 pedreiro (diária)

A união faz a forca! Com a sua colaboração, por pe

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

e qualquer auxílio, será recebi·do com suma gratidão!
.
DEUS LHE PAGUE!

Remt.: Pe. F. de S. Bianchini - Catedral

Florianópolis - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prof, Franklin cascaes na cabeça dela, e, tombem guição qui tinha dentro dos qui eu sô um home qui não tro da cavera .e fizéro ninho.
dá uns rumédio. miolo da cabeça. I faço chacota das coisa do Antão, sabos, más quando

- Ê! ... sinha Candoca. O dotare adespôs de osvi a Mô fio, o facanhudo do otro mundo, e arrespeito os gtilo cantava e dançava
Aonde vai cum t�nta pre�a I cabeça maliçada da minha ,Remundo, antão, distrato a munto, as pessôa qui lido

anssim, debaxo dêsee soIao mãe, arrespondeu pró pô pai nêga Zuluca de um tudo, e com elas.
todo? sinhora. caquilo qui tavo dentro da adespôs miteu o rêio d� ca- _ Ê iíJSO mesmo, mô fio,
Vai binzê arguém? cabeça dela não era grilo de valo no côro dela e da Léta, faz munto bem de arrespeítá
- Aonde vô!? vredade, não sinhora. m té dizê chêga. as coisa do otro mundo, pro-
Antão, tu não sabes, Dica? .

A duenca da sua muié sô _ Qui brabaridade, sinha que, cotela e cardo de fran-
qui moras poraqui. aemundo: foi manada dar- Candoca, caquele home fez go, não faz mali prá nín-
- Não sínhora, eu não sê guma infrueza qui ela garrô, _ Lico, mô fio, quando a guém.

de nada, não. Dicerto ela trabaiô na cusí- nêga si viu livre dele, ale- Nem toda pessôa quando
- Ó fio' de deus, antão, tu nha torrô café e saiu no vantõ os zóio prá riba pro nace trás a vertude de tra

não sabes o qui acunteceu cô ventusúlí, céu e disse anssim prô Re- baiá cás coisa dos inspirito
Remundo da Léta. Antão o dotare arreceitô mundo: óia seu branco ínví- prá móde fazê a caridade
- Cô Remundo da Leta! . .. rumédio de dá boca baxo e nagrado, eu ti juro pêla zar- pôs seu 'simiante, quando
-- Antão, mô fio, cum êle otro móde butá prá dentro .na penada qui vô mi vingá êlee tão percisando.

mesmo. da cabeça, pêlos buraco dos da tamanha marvadeza qui É isso memo, sinha Can-
- Mi, conta, [linha Can- osvido. LU fizesíJz em mim e na tua doca a sínhora tem munta

doca.
- Cóta, minha fia, os ru- .nuíé, carrada de rezão, prá módo

- Tô cum munta presa, médio côs dotare dera prá I' h C d"'� tirá tamanha sabença do- Uque .... sm a an 0-
. '0, más vô ti contá bem tua mãe, curô ela? ca, e si víngô memo? vosso juizo da cabeça.,

o prá móde corrê e acu- Quali nada. sínhora, inté _ Nem prigunta, mô fio. . .
_ Mô fio, esta véia qui tu

, ênti do sólí entrá, pro- eervíu de sustento prós grilo c de qui modo, criatura. I
tás vende aqui, cá cara to�abinzidura sem sóli, é q� já tavo dentro da ca- A fia dele mi contô qui, íncraquíada, nunca fez ma

i cumê sem tempêro, beça maliçada dela, omentá adesP6s qui êle surrô a ne-lli a ninguém, a nenhum ente
fia dele, a Cóta foi mi ma's a contídade. .

d D emaga, duns dia pra diente, cu- e eus, m .

á móde binzê êle, e mi Sinha Candoca, um dia eu ceçô a si arrecramá muito Munta gente do mô lugáô assim: disse prô mô pai, caquela cumas dôri na boca do esto- .fáze munta incarne de mim.
mô pai, sinha Candoca, d .

t
.

d d
..

buença qUI ava preseguin o mo qui quás não pudia cumê. Mi chamo e vela ruxahome munto adescren- os míólo da cabeça da mi- Tali dôre, foi indo, foi fiticera, sura, sabugo, tar-
as coisa do otro mundo h -'. .

té tn a mae era uma purcaria indo foi... qui agora êle in- pela, andaria, e in e o ras
o acradíta em benzídu- reít I . - .

'dei a nos enço da cabeça té tá gumitando coisa da bo- coísa más, qui nao SI po e
ou no chapéu de páia qui ela ca prá fóra qui nunca si dizê prô quê da vregonha
usava, prá trabaiá na roça. conetô como mandado de prá gente.
A sínhora sabe o qui foi nosso sinhô; pras vovente Minino, inté os môs paren-

quêle marrespundeuv dêste mundo. te carnáli [udêío cumígo, enfremidade, num pialo, in- DESFILE DE CHARME MODASuondo os pesuáli, si as- Tu, minha fia, tombem, ja _ Más qui horrôrí l ... si- más a minha boca é um bu- té memo num abri e fechá Hoje, à noite no Lira T.C., teremos um elegante DES-o nôs banco da nossa acraditas em bobajada de nha Candoca. Credo!... tão, não arrespondo nada d'olhos. FILE de CHARME MODAS, patrocinado pela Vasa Veralu-da móde cunversá e pu- .

d t d
.

,

'I b t ICOisa o o 1'0 mun o, qui-
_ Tem dia qui êle gumí- prá ninguem. _ Mas sí e ma i u a- cia.essas coisa, êle garra,' I �1" d

.

" A

1 bonít deles
nem aque a sem UlZO a mi- ta novêlos de cabelo de gen- - É! ... isso e proque a do!... Serão apresentados na passare a, . 00l os mo ete o bedêio, e dá prá mo- h B' ? -

b h f
<,

I t M' H 1 T
n a sogra la.'

te, carocha, pedaço de cas- sinhora tem o coraçao om, Antão, o demon o az ga- meia estação, representadas pe as sr as. aria e ena, e-desdenhá dos qui acradí- Daquele dia prá diente
ca de ovo caganita de rato sinão fazia êles gumítá inté bolíça cum êle, inté dizê' resinha Eliseana Nilda Rosa e Leoni. A sra, DIONE SIL-

deu prá raiá tanto cumigo, I
e muntas 'coisa, más, caco de vidro de garrafa, chega. VA, é � modista responsavel pela beleza em que vamos

qui quás mi acabô cá vida.
_ Mas ou que!... eínha como a nêga Zuluca fez cô - Credo! ... sinha Cando- assistir hoje à noite, na passarela do magnífico salão doCerta feita a minha mãe M d' bí

A

t d t
as um la eu cum me Candoca, antã, a nêga prí- Remundo da Léta. ca a sinhora tá mi contan- Lira T.C. Haverá um prêmio, que será Sal' ea ,o en re asdava munto aburrecida e . .

h
- .

d .

hca mm a maa e nos uas
miteu e fez memo eím l Pudê prá isso' a sm ora do coisa qui inté eu já to fi- mesas vendidas, .oterta da Casa Veralucia.liçada da cabeça. fumo consurtá a nega zulu-
Vejo só, virô êl� de perna pissue, é só querê fazê êles cando cá péla do côro meia, I&1iOkJ_' _ .::;SU:' �-.;;''''_=''�la si arrecramava, mun- ca, sem êle sê sabedô de

prá riba cum rompante e
I
dançá na corda bamba. incunbida. AMANHÃ, asslstlre:nos a IVO JOSE VENTURA'Iprá nós qui tinha uns gri- nada. I

tudo.
I

_ Mô fio quem ri der- Os intendido quando che. ter,ceira apresentaçao do aniversariou no dia 19 PP'Identro dos miolo da cabe- \ go na presença da pessoa "DISCO D�CE" no LirJ As nosssas fr1icitações. I.' qui cantava brabaridade A nêga fez os trabaió dela, Purisso, sinha Candoca, é radeiro, ri más mió.
d 9 13 h AS' h Candoca a muié do qui tá enfremada de máli :r. C., as as oras.

vez por dia e por noite. e deu rumédio prá minha lU a "

atracão será a "'dança do
agarantl'u Remundo, a Léta, ficô mio qui fazero, o demonho trata _A coitada ficava quás ma- mãe, e, também,

R EU SEquiada dos miólo quando qui curava a maliça dela. PE D _
côs rumedo cá negra arrecei- de dismanchá toda ,enrediça

.

'd' to? qui fez prá ganhá °a armaes garravo prá móde cantá Nos levamos os rume 10 .

Uma Caderneta da Caixa Mô fio, a nêga mi disse cá dele, e fóge quiném passari-dia todo, anssim memo, prá casa e a minha mãe tu-
"-

AI' d'd d
A ,Econômica Federal, nO .... duenca da Léta foi uma pur- nho qui tava prêso na gaio-iném êles canto dentro mava e eJ �nscun 1 o I) mo , "

, 01534 - 3a. Série. caria qui fizéra prá ela e bu- la.s marcéga, nos pasto. pai qui nem êle sonhava.
táro dentro da cabeça dumaTinha! vez qui ,ela largava I

- Mas, sinha Candoca,
1.

cavera, e jugaro ela dentrotrabáio e [li atirava em ri- antão as muié inganáro o

A l U G A _ S EI t b dos mato.a duma istera, qui não da- Remundo, mun o em ...

Dai os grilo si metero den�a côre de si. eim.
Um dia, á minha vó Bia Mô fio Dico, inganáro prá
conseiô prá ela qui fosse maió disgraça dele.
ricurá a nêga Zuluca, prá - Como anssim? sinhora.

óde acunsurtar e binzê e, - Munto bem, mô fio.

emo, tomá rumédio dela cá Um dia, o Remundo, ami-
mãe ficava mió. nheceu côs diabo garado no

Antão, a minha mãe ceh- côro da péla e brigô cô Ma

gôse pró mô pai e falô qui- né Pilicarpo, aquele cangue- (minha-oquiria consurtá cá nêga zu- ra dos zotro, biliguim do in- a I
luca. ferno.

A INFANCIA DO ANTANHO
dentro da cavera, era a me

ma coisa qui tosse dentro da

cabeça da Léta.

Quando as duença qui ma
líço a vevença das pessôa,
não são mandado do nosso

sinhô, não adianta pricurá
dotare proque enté qui êle

,
.

teje chegando na cama do

enfremado, o demonho che

ga ente e téce a sua enre

diça, mô fio.

Duença de málí butado a

mando de pessôa qui qué vê
o [leu simiante enfremado,
os dotore óio, arreceito, más
não tem pudê prá curá o

máli. I
Antão, é o não é o cô digo, I

sinha Candoca?

:É sim, mô fio, é.
Esses málí são, feito, sem-

,pre adeshora-meía noite -

cá presença do demonho,
mô fio qui é chefe dos qui
tral5aio nessas coisa triste.
As pessôa i n t e n d i d a

cunhece quando a duença é
málí butado ô duença de
nosso sinhô.
Sá duença é do nosso sí

nhô antão os dotare arreceí
to e o rumédio dele cura a

malifiço, bruxedo, íspírt
ruim, arma penada do
o mundo, nem em nada,

hora.

Sinha Candoca! ...

Proquê proquê?
Proquê? tarrespondo,

proque.
NÓ9 já chegemo cás pala

vra cô no;;so sinhô insinô
dês do prencipo do mundo e

joguemo elas prá Nba dele
As reza qui sai de dentro

da nossa boca prá- fôra, cura
os duento maliço de purca
ria, más di9presa do qui raio
de trivada qui cai ente qui

Uma casa a rua Crispim
Mira, 31 - com 4 quartos, e
demais dependências, tratar

no mesmo local ou a rua

Bocaiuva, 83.

Ford
risque o cóu.
- Cruze!... sinhora.

I
De dotor.e o demonho não

tem arrecêio nenhum, não
mô fio, pró móde quê côr,
rumedo qui êles dão, é lido,
qui tavo inscrivido nas fôia
dos livro.

, Antão, né, como êles não
arreceito cás santa palavra 1da benzedura, na boca, qui
nem nós, o demonho ixure
ce os zóio delles, prá móde
êles não vê qui culidade de

enfremage tá garrada na

arma do pobre maliçado.
- É!. .. é, té logo, sinha

Candoca, vossa vertude tem
munto pudê! ...
Té logo Dico, té logo.
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�� Par-a almoçar e jantar bem, depois de sua f�
B casa, QUERÊNCIA PALACE HOTEL H

Vende-se um automóvel conversível, Chevrolet 1951,
em perfeito estado de .conservação. Tratar na séde da Em

prêsa de Luz e Fôrça de Florianópolis S/A, à rua Jerôni

mo Coelho, 32. As propostas deverão ser apresentadas por

escrito, -até o dia 30 do corrente, devendo constar no en

velope "Proposta para compra de um automóvel Chevro

let/ 51".
_..-------------------,-----

SERVICO MILITAR
•

Campanha d9 AJistamentü Militar
.em 1.960

"JOVEM VOCÊ JÁ SE ALISTOU PARA O SERVIÇO
MILITAR?"

É MUITO FÁCIL O ALISTAMENTO MILITAR

Basta procurar o Órgão do Serviço Militar do Muni

cípio, com a Certidão de nascimento (com firma reconhe
cída) , cu prova' equivalente e uma fotografia ele 3x4 cm.

O alistamento fora do prazo legal, ocasionará a apll
cação da multa, prevista em lei.

----------_. '---.

relógio".
Eliseane Haverrotte,

MISS ELEGAWi'E DISCO

DANCE, será apresentada
à sociedade no Clube.

Quem

DEZOITO oficiais e trin-lltu GUARDAS-MARINHA.
da M�rinha .do ,par�guai'lassistirao hOJe, a nOite,

OIdesfile de Charme Modas
1"0 Lira T. C.

I

nal
será a próxima.? ..

,

FIZERAM uma cerca

RONDA DOS CLUBES: ponte HERCILIO LUZ, di

Hoje, haverá SOIRÉE no vidindo as pistas. Coloca

Limoense e no "15 de Ou- ram duas bandeiras ver

tubro". 'Amanhã no "15 de melhas, dando o sinal deiNovembro", 'dará uma do- perigo, isto é para o eliD,

mingueira". Par;:] à noite, ainda não
colocaram uma luz verme-

INICIA-SE HOJE, em lha, A Inspetoria de Tran ..

LAGES, a, EXPOSIÇÃO sito, deve obrigar os 1'es

AGRO PECUÁRIA, que faz ponsweis pelas �brp.s fi!)

parte do programa das co- ponte, .a colocar os sinais

memorações do CENTENA- obrigatórios.
aIO da PRINCESINHA DA

A IMPRENSA escrita €

f8hda, foi recebida ontem.

SOU FAVORAVEL, na pelo Comandante da Ca

mucl,ança dos pontos C�03 nhoneira "PARAGUAY", I
onibus do centro da Cida- Capitão de Corveta RUBEM

de Florianópolis, está creS- DARIO LESEANO.

cendo e é preciso alivia!?
um pouco mais as ruas

centrais dà RAROSCA'P

SERRA"

correu.

ONTEM, me 8cordaram
com FOGUETES.' Aqui na

RAROSCAP, tudo é na ve-

VIAJARAM ONTEM, pOl' lha base". Foguete etc ...

via aérea para L�jes 03

jornalistas, RUBENS DE A SRTA. OLGA LIMA,
ARRUDA RAMOS e PAU- destacada funcionária daiLO DA COSTA RAMOS, Departamento Estadual de,

a fim de representarem "O Estatistica, nniversariou

ESTADO", nas comemora- ontem. O colunista lhe fe

ções da cidade centenária. licilta pela data que trans-
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NO CLICHÊ VEMOS O VENTO SUL E CHUVA. SIMBOLO DO DIA DE ONTEM N;S-II:,TA CAPITAL. TRABALHO DO CONHECIDO ARTISTA HIEDY DE ASSIS CO��E�
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Atenção:
Das 13 às 18 horas, no Tribunal Regional Eleitoral em
apenas 10 minutos, você obterá seu título de eleitor

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

SERRA DO RIO DO RASTRO
Anda percorrendo o Sul do Estado e está atualmente

nesta cidade o Sr. Valter Pinho funcionaria do. Estado

exibindo num dos bares local uma coleção de fotografias
muito bem enf.eitada, coloridas em tôrno e com ilumina

ção p�ópria da falada há cerca de 9 anos "Serra do Rio

do Rastro", que na palavra do ilustre jornalista está dei

xando um rastro no erário público arrastando, ainda; pa
ra si somente mais 50% do que poderia ser dividido com

o Sul.
O citado trabalho (foto

grafias) é uma verdade�ra
óbra de artista mas exibe

fotografias apenas daquilo
que pôde, isto da parte cur

tíssima mais ou menos 2 1/2
quilômetros qUe há quase
uma década está em cons

trução, notando-fie ainda,
que várias fótos foram ,ba
tidas de diante para traz e

de tráz para diante (como
diz o eabôclc) . Ainda, com

o Sr. Valter Pinho andam
duas praças da Fôrça POli;
dai que ficam plantadas a

porta do local �a exposiçao,
talvêz para evitar critícas
ou cuidar do espantalho
político em exibição. Pen

-sarão nossos homens do

Govêrno que o povo orlea
nense seria capaz de depre
dar aquele trabalho de, bom
desenhista e bom fotogra
fo? Não, senhores n.osso. p�
vo sempre foi ordeíro e Cl

vilisado para suportar com

calma e sem protesto qual
quer enfeite que se faça em

público. Ess.afl praças pod�
riam ser dIspensadas por
que nenhum desacato sena

feito aos quadros e ao fun

cionário encarregada do se

tôr de propaganda do �tual
govêrno. Seu trabalho e bo

nito e o povo gost!_L de ;no
vidades, 'só é, é muito mito-

FEUCIlA'CÕES A
J ('

Prosseguimos, hoje, a pu

blicacão dos telegramas en

viados por ocasião da pas
sagem, a 13 ,da corren�e. eI.a
dara natalíc'ia do mais

antigo diário de ?:anta Ca

tarina", aos quais, penho
rados, agradecemos:

DO RIO
Efusivos cumprimentos

extensivos todos funcioná
rios festivo decurso aniver
sário vibrante jornal O ES
TADO mais antigo diário
de Santa Oatarina - Jairo
Callado

* �.' *

DE FPOLIS.
Queira aceitar presada

amigo motivo �ra;nsc.�r�0.l
mais um ano vída díárto
O ESTADO sob sua inteli
gente direção grande I�bra
co desejando prosperidade
Émanoel Campos

* * *

DE FPOLIS.
Meu abraço felicitações

Osvaldo Melo Filho
* * *

DE FPOLIS.
Cumprimentos sinceros

da Associação Atlética Bar

riga Verde pelo transcurso
aníversárío pt Carlos Jose
Gevaerd Presidente

* * *

DO RIO
Felicitações passagem

lógico e jamais deveria ser

exibido por estas zonas on

de 00 povo está sabendo qual
a realidade e que estas fo
tografias nada influirão,
pois nós sabemos e conhe
cemos "in lóco" o que há de
real nesta Serra inaugu
rada pelo Sr. Bornhausen e

agora tanto trabalho está
dando ao Sr. Heriberto pa
ra inaugurá-la novamente
até dezembro próximo. O
Sr. Valter deve fazer um

trabalho igual do restante
qUe falta construir que é do
Ranchinho para cima. Lá
sim que a paisagem é ma

ravilhosa e a estrada não
dá passagem a mais de dois
animais bem [untínhos.
Deveria ser fotografado tu
do para que a verdade 9Ô
bre tanto rastro aparecesse
e o povo julgasse com exa:
tidão em 3 .de outubro pro
ximo. O Govêrno Estadual
faria bôa política mandan
do exibir o belíssimo traba
lho em outras paragens

no E S T A D O"
aniversário jornal augu
rando uma sempre ascen

cão Alex Lara
* * *

DE FPOLIS.
Associamo-nos magna

daca Assodação orcnístas
Esportivos

* * *

DE FPOLIS.
Apresentamos parabens

votes prosperidades valoro
so matutino eatarlnense t:
Diretores demais mnetona
rios Rádio Guarujá

* * *

DE FPOLIS.
Direcão Penitenciária vg

cumprimenta V. S. mais
uma data natalícia vg esse

jornal nt -. D�. Ald? Seve
riano de Ollvelra Dlretor

* * *

DO RIO
.

Recebam prezados arm

r'OS Diretores Funcionários
d=sse valoroso órgão im

prensa nossa terra melho
res felir.itações +ranscurso
"nive"s?(,À>1 osmar Cunha
Deputado Federal

* �, *

DE TUBARÃO
Minhas efusivas congra

tulacões passagem mais um

"no "existência esse víbran
te matutino orgulho im

nrensa catarinense Jabes
Garcia.

%%%%�%%%S%%"SSSSSSS$.

MERECE APLAUSOS, SEM DÚVIDA. O DISCUR

SO QUE O ILUSTRE SENADOR SAULO RAMOS PRO

FERIU NO SENADO, A RESPEITO DO CENTENÁRIO
DE LAJES.

AQUI l;..HOS DEIXAMOS, CALOROSOS E FORTES.

UMA AFIRMAÇÃO CONTUDO, ESTÁ A MERE

CER AVERBAÇÃO A �ARcmM, PARA QUE A VER

DADE HISTÓRICA NÃO SE ALTERE.

O CONSPíCUO REPRESmTANTE TRABALHIS
TA DEIXOU-SE, POR CERTO, INFLUENCIAR PELO

MEIO E PELA CONSAGRADORA POPULARIDADE
DO PRESIDENTE J.K. E ACABOU DIZENDO QUE O

F'UNDADOR DE LAJES, CAPITÃO-MOR ANTÔNIO �q
CORREIA PINTO DE MACEDO ERA NATURAL DE t1
MINAS GERAIS. �,

ESSA VERSÃO PARECE INÉDITA. ALGUNS

H:rn-lTORIADORES DERAM-NO COMO PAULISTA. MI

NEIRO, NENHUM.
A VERDADE, 'HOJE SABIDA, PR�:;jA E COM

PROVADA, É QUE CORREIA PINTO ERA FILHO LE

GíTIMO DE LUIZ CORREIA PINTO E ISAURA DE

MACEDO, NASCIDO NA FREGUESIA DE SÃO MAR

COS CURVIEL, NO REINO DE PORTUGAL. ALI, NA
QUELA FREGUESIA DO ARCEBISPADO DE BRAGA,
NASCEU E FOI BATISADO. DISSO NÃO FALTAM.
DOCUMENTOS. E O TESTAMENTO DO BRAVO CA
PITÃO O CONFESSA, EM NOME DO PADRE, DO FI
LHO E DO ESPÍRITO SANTO.

ERA ÊSSE O APARTE QUE MERECIA O EXCE
LENTE DISCURSO DO SENADOR.

(Capital ou Norte do Esta
do) onde não se conhece a

realidade, aqui não. porque
seu papel é ridículo, "in vox

populí", afirmando-se, ain
da, que aquela poee onde o
Prefeito de Lauro Muller
aparece existe outra de 8
anos atrás quase igual com
o então Prefeito de Orleães

Sr. Luiz Mazon e os enge
nheiros daquela época. Se a

passagem fôr dada até de
zembro próximo será uma

repetição da inauguração
reíta pelo Sr. Irineu Bor
nhausen que eubtu inaugu
rando mas não desceu por
que ficou horrorizado com
o que inaugurava e acabou

voltando pela estrada de
Lajes. Desta vêz não adian
tam fantasias nem exibi
ções irreais pois o povo já
está cansado e saberá em 3
de outubro fazer justiça pa
ra acabar com tanta c;le
magogia.
Orleães, maio de 1960. -

Do Correspondente.

o PROBLEMA DA MENDICÂNCIA NEilA CAPITAL
�nleressado na $o�ucão o Prefeito Osvaldo Machado•

o di Almiro Caldeira de
Andrada ocupou, terça
feira, o microfone da 'Rádio
Guaruiá. O Chefe do Gabi
nete :'.0 Prefeito Osvaldo
Machado reportou-se a vá
roís assuntos, entre os quais
�rovoeade pelo repórter. a
mendí.câncía nesta Capital.
Disse o entrevistado aue

o problema foi objeto das

preocupações do candidato
Osvaldo Machado, aue o
incluiu em sua plataforma
ele govêrno. Eleito, o sr. Os
valdo Machado passou a
tratar rl.a matéria, partici
pando de várias reunioes
com autoridades e pessoas
interessadas numa [';" lue:,"
racional. ' E' muito grande
- disse o dr. Caldeira de
Andrada - o empenho do

Governador de Flortanópo ,

lís nor ver encamínãado
devidamente o problema" da
mendicância, anarlsado em

seus aspectos mais cornple-

tos. Nesse particular, asse

gurou, pode o povo estar
tranquilo de que se traba-'
lha por uma solução satis
fatória e definitiva.

LIBERTACÃO IDA
t FOME

Anuncia a 'Organização Fome, lançada pela FAO e
das Nações Unidas de Ali- que se desenvolverá entre
mentação e AgrilClJltura 1960 e 1965. Compete à en-

(FAO) que o Govêrno
dos Países-Baixos contríbuíu
com 20.000 dólares para a

Campanha áe libertação da

tidade das Nações unidas�.dirigir e coordenar ,.;..s vá- V

rias fases do programa.

COLABORA
Trecho da Mensagem do

Governador Moisés Lupion
à Assembléia do Paraná:
No setor aerovi� o

Departamento Aeroviário.
r-r-c criáramos, já no início
d:: '10SS0 govêrno dada a
in::'" rtancia crescente dos
tr nsportes séreos na vida
",' "'f'mporânea, executou
"·2 então para cá, ml!d�
-n -ncs do que 14 projetos e
stu :'05. Fora;m realizados
levantamentos plani-alti-

CATARINENSÉI
É DE LEI A OBRIGATORIEDADE DE TODOS OS BRA

SILEIROS DE AMBOS OS SEXOS, MAIORES DE 18 ANOS,
ALISTAREM-SE, REQUERENDO O TíTULO DE ELEITOR,SOB PENA DE LHE SEREM IMPOSTAS PENALIDADES DE
ACÔRDO COM A LEI ELEITORAL.

SE VOCÉ E' BRASILEIRO, NATO OU NATURALIZA
DO, SE JA' COMPLETOU 18 ANOS E SE AINDA NAO SE
INSCREVEU ELEITOR, PROCURE, SEM DEMORA. O
CARTÓRIO ELEITORAL I;>E SUA ZONA OU O PÔSTO
ELEITORAL MAIS PRÓXIMO, PARA FAZER O SEU ALIS-'
TAMENTO.

DA MESMA FORMA, ·SE VOCÉ TEM UM PARENTE,
UM AMIGO OU CONHECIDO QUE AINDA NÃO E' ELEI
TOR, ENSINE-LHE COMO PROCEDER PARA CUMPRIR
O SEU DEVER DE CIDADÃO BRASILEIRO, TORNANDO
SE ELEITOR.

E, NÃO SE ESQUEÇA! 'FAÇA-O O QUANTO ANTES,
POIS O PRAZO PARA O ALISTAMENTO TERMINA NO
DIA 24 DE JUNHO PRóXIMO (T.R.E.)

mé+rtcos numa área de .' ..
11 200,00 m2 dentro das
pj e vlsóes, firmadas no PIa-
r. o Aerovíáríc Paranaense
sendo projetados os Aero�
portos destinados a servir
J.� cidades de Assai Barra-
c ão, Francisco Beltrão'
Guaratuba; Guaira; Jac�
�'ê�inho; Jaguapitã; Laran-
J en-as do Sul; Palmas: Pa
rar-avaí ; União. da Vitória -

e São Bento do Sul; êste
último em Santa Catarina
para atender a um pedido
de COlaboração do Estado
vizinho,

Mais uma L.tapo-.
RENATO BARBOSA Novaram" e "De Quadréligessimo Anna"MACAÉ, 10 DE MAIO DE 1960 - Ao no gizamento para a solução da questãosair hoje cedo de casa, meti na pasta o social, na última metade do século deze

maço de jornais de ,Santa Catarina, aca- nove; e, mais tarde, no primeiro apósbados de chegar. Somente agora, à noí- guerra da centúria atual as conclusõeste, na solidão do hotel, ;co�o prêmio a das Convenções de Genebra, a cruzada:
um dia repleto de afazeres e preocupa- assistencial e a preparação técnica doções prcríssíonaís, resolvi tomar contato Trabalhador, para as angustiantes con
com a generosa terra natal. Eu sou um tingências da Produção deixaram de ser
catarinense que _traz; Santa Catarina favor, ou caridade, !ass�mindo a Impositrancada no coraçao. Li o amplo noti- tiva expressão de um dever indeclinável
ciário da in.auguração dos edifícios, do que assiste ao Estado ou ao Capital. ISESI em Joinville, publicado n' "O ES-
TADO". Envaidecido, desci para a sala- Criámos, no Brasil, 'com Roberto Si- I
de-estar deste tranquilo recanto, que é, monsen e Euval do Lodi, pensamento
a. esta épcca do aJ:_lo, o Balneárío Imbe- novo. Não fomos procurar inspiração,uva, .colocando o Jornal bem aberto em para o lançamento e expansão do SESI
uma �as mesas de leitura, com a preo- c do SENAI, em outras latitudes, ou em
cupaçao de aguçar a curiosidade dos de- outras civilizações. A obra é nossa. Nosso,
mais hospedes. exclusivamente nosso, o seu mérito. Em

congresso e conferências internacionais,
a escola ::.ssistencial e o aprendizado
obreiro do tipo operadoOs nO' Brasil têm
sido citados como modelares e merece�
dores de serem imitados.

Os .problemas assistenciais me fascÍ'
na,m. Ccnvivi, (íurante anos, com o sau
doso líder industrial, o brasileiro sem
jaça, que se ch3.mou Euvaldo Lodi. Vi
como se projE/:OU e se ampliou no país
a cbra assistencial e a aprendizagem in
dustrial. mantidas pelo respetivo patro-
,r,:1to. SESI e SENAI exprimem e repre
sentam uma filc;sofia, cta moderna con
cepção do Trabalho valorizado. e do tra
balhador amparado. Vivi essa' quadra
inesquecível. . Estudei os problemas que
a empolgavam. E, quanto mais cres.cem
os cr':'ãc s assistenciais ela Indústria,
melhor ,compreende o p3pel das elites
que Lodi soubéra convocar para a gran
de emnrêsa: - Devisati, em São' Paulo;
Lunarili, em Minas; Antônio Jacó Ren
ner, no Rio Grande dO' Sul; Rodrigues
Lima, no AG4e; Humberto Bastos, Luiz
Simões Lopes, Alv,aro Daria, Zulfo Mal
lmann e Leopoldo Aires, no DistritO' Fe
deral; Jarbas Oiticica, em Alagôas;
Coarací Nune�, no Amauá; Aristi<ies Ro-
cha, no Amazonas; Jací Mag:alfüles e
Agenor Brandão, na Bahia; Ant-ônio
Fiuza Pequeno, nO' Ceará; José Meira
Quadros, no Espírito Santo; Angelo
Curadn, f'm Goiás; Antônio Sodré Caru
<;(1. no Maranhão: Manoel Miraglia, no
Mato Grosso; Alfredo Pereira Pinto. no
Pará: Aluisio Ca;mpos" na Paraíba; Agos
tinh0 Leãc e Heitor Stockler de Franc3,
no Paraná; Alde Sampaio e 'Ag;ostinhoBeze1'l'a Caval."anti. em Pernambuco;
Ribeiro Goncalves, no Piauí; Adelino da
c;âmara Pin':o e Afonso Abnantes, no
ERt:1do do Rio: Juvenal Lamartine, no
Ri" Grande do Norte; Celso Ramos,
Attílio Fe-ntana, Guilherme Renaux, Re
nato Ramos da Silva e Alcides Abreu,
"m f!,lnta Catarina; Barros Sampaio, em

Serripe, nomes que me assaltam a me

mória, terminada a leitura das referidas
notícias de Joinville.

Com tão alto espírÍlfo, o Sr. Celso
Ramos, hoje com as responsabilidades
de sereno realizador, nos mencionados
setores, efetu.2., em Santa Catarina, obra
de profundidade e de projeçãO' nacional.
Sem demagogia, não confundindo as po
sições de líder industrial e de Iíder polí
tico, êle se empenhou em cobrir, com o>"
benefícios das entidades a que tão supe
rior e patrióticamente dirige, a maior
área do territ�rio e�I�!adual. Com verbas
restritas, mas mànipuladas com prover
bial critério e com rigoroso escôpo re

p�odutivo, essas organizações privadas,
nao gravando o trabalhador na indústria
em um oentavo das exigencias do mun
do atual, na afirmação econômica da
melhoria e especialização da mão-de
obra Faltassem-lhe os títulos de que
dispõe, - honradez, dinâmismo, inteli
gência, capacidade de liderança, dedica
ção aos companheiros e cola.boradores e
ternura pela ,terra onde nasceu -, o tra
balho de CelsO' Ramos, à frente da nOSS3.
Federação das Indústrias, do SESI e do
SENAI, poderia ser :apresentado como so
berba síntesé- ele interpretação SOCÍal do!':
nossos graves problemas de organização.
O patronato indústrial, em Santa Cata
rina, realiza, talvêz, o mais expressiVo
papel no país, pois Estado algum vive,
como nós vivemos, lutando con�ra a iné
pcia de uma administraçãO' rotineira e

retrograda, relapsa. � inescrupulosa, com
o S'istema econômico desarticulado, de
sentrozado e até práticamente . abando- ,

nado; com a infância desassistida; com
as fonte� de riqueza manietadas nela in
cúria, condições ne,gativas e deficitárias
que emprestam 'fJ.O SESI e ao SENAI re
p'ionais a fôrea e o prestígio de um tra
balho de profunda benemerência cole
tiva.
--- ------------------- .

Busçér�pés
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TeD(lo como origem remóta as no

táveis encíclicas p'pil inas ("De Rerum

LOTERIA DO ESIADO DE Sia. CATARINA
2772 - Cr$ 500.000,00 - Herval D'Oeste

4090, - Cr$ 50.000,00 - Praia Grande

5342 - Cr$ 30.000,00 - Florianópolis
6155 - Cr$ 20,000,00 - Joinville
5308 - Cr$ 10.000,00 - Griciuma

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO 21 DE MAIO DE 19�j
....

CONSÓRCIO iil(
DO SUL <,

CRülflR0

AGORA!!!

MELHORES Ur�HI�S - E MELHO'RES
HORÁR�OS

PARTIDAS FLORIANÓPOLIS:DE

Convair
Diáriamente às 9,30 - Direto a São Paulo

e Rio.
às 18,00 - Para Pôrto Alegro

Do U.g I as
Diáriamente às 7,30
:��;y��-_"

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

Rio.

Para Curitiba,
S. Paulo e Rio.

Saudando o estpdista, no lugar de l;lonra das
faixas, esta genial e consagradora expressão: IRI
NEU ... VAI QUE É MOLE!

• Foi o que yimos ontem. Na Capital! No centro
da Capital.

Essa demonstração de eultura por certo deve de
uer inspiração da ELFFA - com perdão da má pa
lavra.

X X X
O foguetório foi arrazador. Mas só atraiu mes

mo os carros oficiais, citados, notificados e intimados
sob as penas da lei.

X X X

Você queria ser o autor daquela faixa depois de
3 de outubro?

X X X
- Fria!
- Frio!
- O tempo?
- Não! A espontânea!!!
- Fria e Iria! !!

X X X
- Que é que êle trouxe da Oropa?
_ Cinco centrais hidroelétricas! ! !

X X X

_ Dizem que trouxe um helicóptero!!!
- Pra a campanha?
_ Não! Para subir a seáa do Rio do Rfi.stro!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


