
ecidiu o P
PÕRTO ALEGRE, 27 (V.A.) - O PRP do Rio Grande

do Sul apoiará as candidaturas Lott-Jango no próximo
pleito, seja qual fôr a decisão da Convenção Nacional do
Partido. do sr. Plínio Salgado.

O senhor Valter Cecchela, presidente do INIC e alto
prócer perrepista seguiu ontem prra o Rio' de Janeiro,
levando uma carta ao presidente nacional do partido, na

qual os perrepistas gaúchos expressam sua decisão de
apoiar as candidaturas populares ao próximo periodo
presidencial.

NÃO É NOVIDADE

O apoio dos integralistas
aos nomes Ido marechal
Lott e do sr. João Goulart

não é novidade. Há poucos

dias, por ocasião da viagem
do governador Brizzola a

Brasília e ao Rio, assumiu
o govêrno o deputado Afon

so Asnchau, presidente da

Assembléia Estadual e ele

mento de projeção dó PRP.

Na oportunidade, fêz êle

declarações à imprensa di

zendo Que não hã razão pa
ra esconder _que o PRP já'
está apotando as candida-

turas Lott-Jango. Por ou

tro lado, quando o sr. Plí
nio Salgado estêve em Pôr-

to Alegre, disse aos Jorna
listas aUe a tendência 'de-t

,

seu partido era estender o

acôrdo. existente no Rio

ap
Colonização (lNIC), que o

presidente da República en

tregou primeiro ao sr. Wol
fran Metzler, e depois, com

Grande do Sul ao plano

t e Jango
o falecimento dêste, ao sr.

Valter Oeochela, do PRP de
. Santa Marla, também re

sultou de um entendimento .

do PRP com a direção do

.PTB 'nacional, visando a

sucessão presidencial.
nacional. . ,

A presídência ao Institu
to Naqional de limigÍ-ação e

LOTT: "JANI� E' ��M� IM PENn�LI DE 8EL�Gm"
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TAUBAT,É, CRUZEIRO, GUARATINGUETÁ, SP, 27 (V. A.) - o marechal
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Entre as comemorações do centenário de Lages, teve marcado relêvo, a

inauguração da herrna do saudoso médico,' dr. Carmosino Camargo de Araújo,
cuja vida profissional, pelo humanitarismo, pela emoção do trabalho e pela no

breza de comportamento teve, realmente, a majestade excelsa de exemplo.
O busto inaugurado - magnifico trabalho de Malinverni Filho - foi ho

menagem que congregou, além dos chefes dos três poderea no Estado, altas au,

toridades 'e representantes de todas as classes sociais de Lages, Iniciando a so

lenidade, a sra, Osni Regis, D. Helena Camargo Regis e [leu irmão, filhos do sau

doso dr. Carmosino, descobriram, sob palmas calorosas, o busto a ser inaugura
do. Pelos médicos, discursou o dr. João de Araujo e pela comissão promotora, o

CeI. Aristiliano Ramos, cujo discurso publicaremos amanhã. Agrade.cendo falou

a exma. sra. Helena Camargo Regis, cuja oração também divulgaremos.
Damos, a seguir, o belo disCUTSO do dr. João de Araujo:

ANO XLVII - O MAIS ANTIGO DMRIO 00 SANTA CA TARINA -

"Eugenio Neves, nosso

inesquecível Gegê, foi pa
trono da idéia de se erigir
um busto, em memória do

dr. Carmosino Camargo.
;\ morte o deteve, mas

n5.:.. deteve a idéia. Ante
nor Borges, Gualberto da

PA-PA RECEBEU EM AUDIÊNCIA"·
O ARCEBISPO DE

-

F�ORIANÓPOUS

Conforme noticiamos an

teriormente, S. Excia. Rev
ma. D. Joaquim Domingu�s
de Oliveira, D.D. Amebispo
Metropolitano. no d.ia 16
de maio foi recebIdo em

audiência ,especial por S,

Santidade o Papa João
XXIII.

Jjf,.
COlUO se sabe, o nosso

venerando chefe espiritual
encontra-se em viagem pe
la Europa desde o dia 27 _de
abril p.p ..

No clichê acima, D. Joa_

quim, quando recebido pe
lo Papa.

.'-

O ILUSTRE GOVERNADOR HERIBERTO HULSE,

EM LAGES, DECLAROU O ESTADO SEM
..

DíVIDAS.

NEM OS 54 MILHõES QUE.A'ELFFA - C.P.D.M.P:
� OU ALGUEM POR ELA DEVE DE LUZ E.ENERGIA

SÃO DíVIDA, NEM DíVIDA É TUDO O QUE O TE

SOURO NÃO PAGOU AOS FUNCIONÁRIOS DA FA_

ZENDA ENTRE OS 'QUAIS VÁRIOS BARNABÉS, QUE

ANDAM MAIS APERTADOS DO QUE BOTÃO DE ELE-

VADOR.

O PROF. BARREIROS FILHO TAMBÉM, NÃO É
MAIS CREDOR DO ESTADO, P()I�QU,E' O ESTADO

NÃO DEVE NADA! I

O CEL. MENDES, APESAR DE GARANTmO POR

DECISÃO JUDICIAL, DEVE DE TER SIDO PAGO PE

LO PROCESSO DO ENGAVETAMENTO DA CONTA.

xxx

TUDO COMO NA ANEDOTA DO PERSONAGEJIIl

QUE NÃO PAGAVA 'CONTAS VELHAS E DEIXAVA AS

NOVAS ENVELHECER!!!

Siíva, Orly Furtado, Gen
til Muniz e incontáveis a

mígos levamos avante a

realizacão do' plano, que
se concretiza, htije.

. A.g o stinho �ahnverni
Filho, usando wtografias
do Camargo, a, imagem que
trazia na memóría, e so
bretudo "um longo estudo
e um grande amor" a' que
se refere Dante, com suas

fllãQ�, çle.�fi.�c.!lltQr consuma
cio, moldou, no barro frio
êste busto, que para ser o

querido Camargo, só lhe
falta o sôpro 'divino que
lhe devolvesse a alma.
Estamos assistindo com

a honrosa presença do
ilustre Governador do Es
tado, sr. Heriberto Hulse a
realtdade que S. Excia. nos
trouxe dã ampHação des
te hospital, onde se re

cuperam vidas, anele vidas
se extinguem, na batalha
diurna e noturna, sem
quartel e desigual, entre a

frágil ciênck. dos homens
e o pOder incoercível da
mo!te.
Foi neste campo de lu

tas que, por misterioso,
designios, simultâneamen
te, se erguer-am cresceram e

agigantaram, dois aposto
los excepcionais da cari
dade: Irmã Laurinda e
Carmosino Oamargo !

Irmã Laurinda, nome
santo de Santa!
Ela amou e cultivou as

flôres e as folhagens; criou
passarinhos, cujos doces
gorgeios quebraram ,a tris
teza elos nospitais, onde
labutou; distribuiu seu
inesgotável manancial de
alegria interior e sua
imensa capacidade Ide tr·a
balho, a todos sofredores
com a mesma exuberant.�
abundânda ,elaborou pe
queninos altares, em can
to�� -de sahs O'U corredores,
onde vicejavam flores e
havia imagens de 'santos
lembrando Deus e a natu
reza, aos passageiros hos
pedes do seu lar; eà1ficou
grutas nos j,ar.dins onde
plantas vivas

-

abr'açava.m
Imagens, onde' 'a natureza
tentava enlaç�r o Infini
to, onde sãos e convales
centes eram despertados
para a meditação e a pre
ce.

Atingiu a plenitude em

Oração.do .dr. '

João de Araujo
Cristo, por' isso levou Deus
a todo recanto onde hou
vesse criatura, num sim
bolismo cheio' de vida, arte
c encanto. Sonhou, em vao,
dormir seu grande sono.
nesta Lajes, amada predi
leta do seu coração. Ela,
que distribuiu sorrisos e
dissipou tristezas, amargu
rou seus últimos anos, en
tre fisionomias duras e

-

fri
as, de mármore. Nasceu no
dia de todos os santos,
morreu na seXta feira san-
ta.

'
.

Alçou vôo, sereno, para
a eternidade, I riquíssima,
milionária, porque nesta
viagem e neste destino, o

que vale é a riqueza da vi
da que se deu a outrem, é
a; lágrima qU€ se chorou
por outrem, é o desprendi
mento total' de lfi mesmo.
E lá

y,�:;j1g'éEalhUres
po

lnfinito�'
'f:os- ominiol:\: da

jl�stiga nteg al, a racebeu
;resus, . b:r; 'ços abertos,
saldando compromissos bí
blícns. - 'Vinde, JUba a

mada, que me reconheces
tes e) me amparastes em
tantos! Que aprenclestes
de mim aue sou Imanso e
humITde ,de coração! Qjue
aprendestes de· mim que
quem deseja ser o Iprimei
ro, deverá ser o último e
servir a todos !Que apren
destes de mim e por mIm
amastes vasos inimi,gos;
bendisseste" os que vos

maldisseram; orastes pelos
que VOs maltrataram e

p,erseguiram e não temes
tes O!! Que matam .0 corpo!
Vinde resplandecer como

o Sol no reino qe meu
Pai, oprque "o que vale
para mim é a bond.ade si
lenciosa e a paciência o
culta num sorriso".

C a r mosino Camargo!
Outro apóstolo da carida
de, cujo busto, o povo re

jCünhecido, hoj e inaugura,
lima;ginando conserva-lo
vivo no bronze, como ele
v:tc!o o tem no conceito in-

'

t.erior da consciência. Nas
CCl' em Bum J,.�i..�, faleceu
P711 r..cs�as n i'ies, no mê3
de Maria. Entre o berço e
o túmulo, como extremos,
havia dois marcos divinos
- o grande Filho e a gran ..

de Mãe - ligados aO' 'on
go do trajeto tot\J,1 de sua
vida, pelo Amor que lhe
abrazou o coracão e o fez
grande na medicina, ond�
da doença só triU'rif,a, ó
Aimôr.
E amôr é aperfeicoa

menta, é esmero, ê -ter,
como norma. aue a me
lhoria, na té��nica, 'Ileve
constituir processo dinã
m�('o, em busca de mais e
mais perfeição: amór é es
tudo. é atencão. é cuida
do, é trabálhõ, é descon
forto, é decifrar. é Ímpro
viRar, é raciocínio Que ilu
.mina, -é meditar 'no- insu
cesso, é ser críUeo severo
de si mesmo.

'

(cont. na B.a pág.)

AFINAL, QUEM É O PAI!
SEGUNDO "A GAZETA" DE 24 DO CORRENTE, O DR.

PARIGOT, QUE, NO INTERIOR DO ESTADO, EXERCE
AS ALTAS FUNÇÕES DE DIRETOR DA MATERNIDADE
CARMELA DUTRA DESTA CAPITAL, FEZ INAUGURAR,
NAQUELE ESTABELECIMEN'I;O, MODERNA INSTALA
çÃO DE .RAIOS X.

QUE PENSARÃO DESSE FATO O DR. ALBINO ZEN!
E O DR. VITOR PELUSO JUNIOR, SECRETARIOS DA
SAUDE E DO P.O.E., RESPECTIVAMEN.TE, QUE, SEGUN_
DO NOTICIARIO ANTElRIOR, SERIAM OS LEGITIMaS
PAIS DA CRIANÇA?

OU !=lERA QUE A NOTA DE "A GAZETA" FOI INCOM_
PLETA?

."

Lott, aceitando o desafio do ar. JãniR Quadros, passou a crítícar duramente sua

admínístracão no govêrno paulista, bem como outras atitudes de várias fases
da vida política do candidato udenista. Na cidade paulista de Cruzeiro, o ex

ministro da Guerra denunciou, em comício, que a pretendida "mareha da pro.

dução" fôra mandada sustar por ordem direta do sr. Jãnío Quadrof! ,e aerescen,

tou com bom-humor que "êle é como um pêndulo de relógio que oscila da di,

reíta para a esquerda com grande regularidade", pois fôra o próprio Jânio quem
solicitara a íntervençâo do Exército.

Na cidade de Guaratínguetá, o candidato nacionalista foi informado do

falecimento de seu irmão mais novo, �r. João Batista TeiXieira Lott, ocorrido na

capital mineira. Visivelmente emocionado, o candidato majorttârío à Pr-esidên

cia dia República reCU90U interromper a presente excursão eleitoral, dízendo; -

"Éle não precísa mais de mim. Deus há de cuidar de sua alma".

Falando naquela cidade
sôbre as graves acusações
feitas por sua filha, fira.

Edna Lott, segunda as'
quais o ministro da Fazen
da, sr. Sebastião Paes de
Almeida, estaria sabotando,
com atos velados ,e subrep,
tícíos sua candidatura e a

do sr. João Goulart, disse
o marechal Lott: "Minha
filha é maior de idade e

sabe o que raz. Até hoje
não ttve motivos para Ia,
mentar ou me surpreender
com suas atdtudes".

Ao contrário do que se

esperava, o marechal Lott,
na pregação política que
realiza na área paulista
do Valé do Paraíba, tem
recebido em tôdas as cída
dea que-

.

visita excelente
acolhida, regístrando-se
grande comparecimento po ,

pular aos seus comícios.
No dia da Ascenção do

Senhor, o candidato na
cion-alista foi à missa na
monumental Basílica de

Aparecida, confessou e co

mungou, como é de seu

hábito noa dias santífíea
dos. Ao çleíxar o templo,
foi pr.esenteado por senho
ras daq�la cidade com
pequena, mas rica Imagem
da milagrosa. santa. Agra
deeendo, assim se expres,
sou .lih+tl'f Ul\echal _L(}tt.: ''.NãQ,.
pOdeHaYeceber .oreeta mais
delicada; toca fundo o
meu coração".

Deixando Apar,ecida, já
em caminho para Pinda_
monhangaba o marechal
Lott. 'e sua comitiva fize
ram lig,eLra parada na ·ci
diade de Rooeira.
Como .o ,ex-ministro ,da

Guerra. visitasse a igreja
local, o vigário, padr,e Glau
co do Prado Nigueira:, le
vou-o até a residência
paroquial onde lhe ofe_

, receu uma batida de cane_
la. Rindo o marechal ddsse
que só bebia água, ao que
o padre il'etrucou:

- "Marechal, trata-se de
uma canelinha ,apessoada".
Na verdade, a bebida que

o sacerdote of,erecia a seu
ilustr,e le oca9ional visitan
te nada

..m:;tis 'era do que
um suave 11cor, com sabor
de canela ,e sem nenhum
teor alcoólico.

N1,lm comício improvi-
sado na cidade de Pinda
monhangaba, o candidato
nacionalista falou em pra
ça pública, manif.estando_
se a favor da liberdade de
'expressão e. revelando, com

surprêsa. que o povo dia_
quela cidade, ao I1ecebê-lo
entusiáflticamente, ul.tra
paflSava as suas preVisões
mais otímistas. Lembrou
ali que, há 20 anos pas
sados. como coronel do
Exército, participara de
manobraf.! mílitaJres naque
la cidad€ € qlle, a'ssim, já
conhecia a generosidade de
seus habitantes. Elogiou o

notáv,el trabalho do povo
paulista no desenvolvimen_
to do Estado ·e analisou a

sua .economia política. Dis
fle que, Se fôr eleito, cons_

Sem Fundamento'
"Não tem o menor fun

damento a notícia de que
o mar,emoto que atingiu :0
Chile venha aLcançar a
nossa costa,' sendo mesmo
poucas as probabilidade!>,
poia é constituida, de Nor_
te a Sul, de rochas bem
consolidadas que não têm
pontos f!racos e nenhuma'
fissura". ,

Essas declarações foram
pre�jjadas ontem à repor
tagem pelo .senhor Jun
queira Schmidt, diretor dá.
Diviaão de Meteorologia
Aplic!lJda do Ministétio da.
Agricultura" .

truirá muitas escolas na

zona rural e, frisou que a

felicidade de um povo de
pende de sua 'educação. A
essa altura, elogiou o tra,
balho do governador flu
minense, sr, Roberto Bilveí;
ra, nos seus esforços pela
erradicação do analtabe,
tíemo. Dírlgíu.se particu
larmente à mulher pau
lista, que acorre em gran
de número aos comícios
'em praça pública. 'e apon,
tou,a como exemplo de que
a mulher brasíleíra se

emancipa por si própria
pclítícamente.
Depois de comentar a

Legislação Trabalhista e a
Previdência Social, ao no-

tar que uma das faixas afi
xadas trazia os dízeres -

"Salv,e JK, o bandeirante
do século' - elogiou o tra
balho do presidente Jus_
celino Kubitschek, .respon,
sável pelo surto de pro,
gresso no país, segundo
afirmou ..
O sr, João Goulart in

corporou-se onte.n a co.
mítíva do marechal Lott e

falou no comícío de Gua
ratínguetá. Acompanham
ainda o candidato das rôr,
ças malorítáríaa nesta ex

cursão os deputados Bento
Gonçalves, Olavo Fontou
ra, Aderbal Jurema, Ulisses
Guímarâes e Hélio cario
magno.

(o�vile aos senhores quimicos, enge..

nheiros, médicos, �enl,islas, lar
macêuticos e povo em geral

A Assóciação ProfisSiopal
dos 'Odontologistas de San
ta Catarina tem o grato
prazer de convidar os se,

nhores químicos, enge
nheiros, médicos, dentís,
tas, farmacêuticos, e o po;
vo de um modo geral para _

.as conf'erência_s ,sôbre fluo
ração de �guas que serão

•

.realízadas segunda, f,air�
às 20 horas, lia' salão no
br.e da Faculdade de Di_
reito de Santa Catarina

peles 'Drs. Waldemar can,
tergi - químico � e Flá
vio Lucce - dentista da
Comiseâo de Fluoração de

Aguas da Secretaria de
, Via.ção e Obras Públicas do
Estado do :Roio Grande do
Sul, que abordarão respec,
,tivamente os temas: "AS
PE'rOS nCNICOS DA
FLUORAÇÃO DE AGUAS"
e "'A FLUORAÇÃO DE
ÁGUAS" NA PROFILAXIA
DA CÁRIE DENTÁRIA".

H� FAILGATIER CANDI'DATO DA UNIÃO
JOINVILLENSE A PR·EF:EITO MUNICIPAL

,
Votos

Partido Trabalhis'ta Brasiteiro
·

27 x O
Partido de R'epresen't. Popular 69 x O
Partido Social o.emotrático 35 x O

Através as decisões de suas Convenções Municipais,
reunidas ·em sucesf!ão de datas recentes, o Partido Tra_
balhista Brasileiro, .o Partido Social Democrático e o Par
tido de Repr,esentação Popular, 'escolhendo um só nome

-.o do sr. HELMUT FALLGATTER - para seu candida_
to ao cargo de Prefeito MunLcipal nas pró�imas ,el,eições,
r,eestruturaram e con[loUdaram a UNIÃO JOINVILLENSE,
com o objetivo comum de proporcionar a JOinviUe, com a

eleição de sÊm Icandidalto, um novo períOdo de fecunda ad.

ministra9ão, num clima de entendimento, de concórdia,
de paz e de ,tranquilidade propicias ao trabalho que con

duz ao prog,r.esso e á prosperidade. O alto espirito cívico
que presidiu ás deliberações dos diretórios que indicaram
,e -das .aasembléias partidárias que homologaram o nome

escolhido ficou .patente na unanimid:ade de pontos de

vista traduzida nos votos dos convencionais e foi sem dú
vida inspirado e .estimulado pela experiência feliz que a

m€sma triplice coligação paI11i'idária levou a bom têrmo no

pleito de 11 de maio de 1957, quando, unindo seus valoro

[.tos .contingentes eJei-torais, levou á vitória o nome de

Baltasar Buschle, cuja gestão á f,r,ente da Prefeitura tem

sido um constante eX!emplo de capacidade, de dedicação
ao serviço público, de amor a .esta terra e de sentimentos

de ,tolerância e atitudes ,&e- equilíbrio dentro de honestos

propósitos de trabalho e de realização em favor de

Joinville.
As três prestigiosas agremiações partidárias, que reu_

nem em seus qua.dros eleitorais a grande maioria da opi
nião' pública de JOinviIle, responsáveis que foram pela
instauração dêsse govêrno produtivo e empreendedor que
todo o póvo tem apoiado e aplaudido, tinham consig'o mes

mas o compromisso de assegurar a sua continuidade, in_
dicando para sucessor do sr. BaltaSar Baschl€ um homem
da mesma qualidade, um cidadão' que reunisse as mesmas

virtudes de probidade, dedicação ao serviço da coletivida

de amor á. Joinville ,e capacidade 'de lutar e vencer pelos
,

ideais dos joinvillenses.
Êsse homem foi -encontrado: é HelmUlt Fallgatter, já

agora o' candidato ofilCial dos três valorosos partidos
integradOS sob a bandei!ra vito,riosa da União JoinviUe
encetam agora mais uma empolgante jornada cívica ru o

ás unias consagradoras de 3 de outubro, por Joinvill e

para Joinville!
(De A NOTíCIA, de Joinville), ,I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ti Pêra almoçar" e Jantar bem, depois de sua H', DA SILVA Ponte Hercílio Luz. Soirée às 22 horas; no "Li-'f casa, QUERENCIA PALACE HOTEL H I A nota social da semana, ::<::< -.- moe��e" Soirée �s �2-ho�a�;,$"'. k.....%% %%%"4'" %%%%""S%%8%%8%%S%%%%S%%SS%'%8:::n • é o aniversário da. srta. HOJE, em Curitiba, ha- no 6 de Janeiro SOlree.• SILVIA HOEPCKE DA SIL" verá o Concurso para Miss Surpresa, às 22 horas. No

" VA, que completa .hoje as Paraná de ?960. Vários clu- "7 de Setembro de Palhoça,'
III'

suas quinze primaveras. Fi" bes da Cidade apresenta- haverá um grande ,Baile,.• lha do distinto casal, Dr. ram os nomes das suas ré- com início marcado para àSIlllll
• Aderbal Ramos da Silva e presentantes para desfilar 22 horas. ..

Exma. Sra. d, Ruth Hoep- perante uma comissão jul- >;, ',' '" •• "- RECEBEMOS A VISITA.• do Exmo. Sr. Teruo Yama

• kawa, Vice Consul do Con- J
sulado Geral do Japao em,• Pôrto Alegre, e do Sr. Shic-

• teichi Sugthni, representan f
&li te da Cia. Jamic. rmigração JII' e Colonização de São Paulo.

, Encontram-se hospedados'
• no Querência Palace Hotel.'
• HOJE,* os *esta:�sticoS al-'
• maçarão no confortãvel,

, cke da Silva. gadora, que indicará e a Restaurante do Lira T. C.,• A graciosa aníversartan- mais bela senhorita da So- em Icomemoração ao Dia do

• te, oferecerá para as suas ciedade Paranaense. Estatístico, que será ama ..

• amiguinhas, à noite, recep- '.' -e- >I< nhã.

çâo. na residência de seus VAl'yIOS P�RAR COM AS * >I< '.'

• queridos pais. Será uma VAIAS NOS BINGOS? SOIRÊE, hoje no Lira, T.
I11III noite de elegância quarito ISTO NÃO FICA BEM, C. em comemoração ao Cen-
III'

a nossa sociedade, terá o PARA UMA SOCIEüADE. tenário do nascimento de

j prazer de cumprimentar a -.' '.' '.' HERCILIO LUZ. �
I11III gentil aniverssariante. VIAJAREI hoje pela ma- .;, >;, '.'

�
-

'111'
Extensivos aos seus genL nhã, a fim de fazer algo ESPORTES: Seleção da

'

• tores, 'enviamos a simpáti- fora desta cidade. Aguar- Argentina 4 X Seleção de'
• ca SI�VIA, 010> nossos since- dem que na terça-feira, vo- São Paulo 2. - Domingo no,
I11III ros parabens. cês saberão onde eu estive. Abrigo de Menores, à tarde

I11IIIIII' '.' >;, >;. '" .;, ',' O ESTADO X WESTERN. III'

• FINALMENTE, colocaram RONDA DOS CLUBES: •

---Pô-it<iiià-�n·--4i6Õ-"
PORTARIA N.? 4/60 III - A venda à menores,

-

sar acidentes pessoais ou

Alcides' Bastos de Araujo, I de bombas denominadas "Bí- danos materiais". (art. 67, 68

Dire�or do Serviço de��is:a-II �has de rodeio",
" dos. fo.gos e 69 do Regulamento baixa

lizaçao de Armas, Mumçoes,
I cabeça de negro e símíla- do com o Decreto n.? 1, de

Matérias Explosivas, Infla- res: ; 18/1/1939).
máveis e Produtos QUlmicos I IV - A fabricação e soltu, VII - A QUEIMA DE FO

Agressivos ou Corrosivos, no

I
ra de balões ou engenhos de 3-08 DE ESTAMPIDO NA

uso de suas atribuiÇões, re- qualquer natureza, que pos- ;:lRACA 15 DE NOVEMBRO' E
solve baixar as seguintes íns- sam" provocar incêndio nos RUAS ADJACENTES, BEM

truções sôbre o comércio e campos ou florestas. art. 22, COMO NAS PROXIMIDA

queima de rógos durante as letra h, do Código F'lorextnl) : DES DE HOSPITAIS E MA-

festividades junínas a se V - A fabricação dos ro- TERNIDADES;
realizarem no mês de junho I gos denomníados "Estalo", VIII - A QUEIMA. EM DOENÇAS DE SENHORAS: Inflamações, distúrbios mens
do corrente ano: "Traque", "Pipóca" e "Es- VIA PÜBl,;ICA, DAS BOM" truaís, varizes, exame pre-nupcíal, tratamento pré-natal.I - O comércio- de produ- panta .Coió". (aviso n.? 612 BAS ESPECIFICADAS NO Alergia. Aiecções da pele.
tos pirotécnicos, sem a devi- - D.4; de 1/8/1Jí55 do Minis- [TEM IIL Os infratores da R-a.jos infra-vermelhos e ultra-violetas
da lícenca desta Repartição; térío dá. GheFf3_") PresentePortaría ficarpãrOe""S.tI.j·_ c.ol\S

...u.�tó.rio; Rua Felipe Schmidt, n. 46. S�brado.
_

II - Â. tabrbcação e venda VI - "Fa.ó!:§2r fOrb'ueiras ou jeitos às penalidades .'$'- -i
d J l'

. .,; ",�••�."'."'.fJo••••QIt••"'••"••'ilt.8•••�"'*U""•••1II :�:�e��,�;madas '-'Bombas e

��:ila���d���: �1�1�;�!�C;� taDs eee_mse e�("onhecI'mento ,
.. ,.�.·os' .i:\' \'..' S T U D! O J U R. í D I ( O =.\ r- de jan.l.'l.as QU portas que dei-
. �

R
r

: �.

G' â "a' t b srs. ríscaís regtonaís de .al'-. Mauricio dos Reis - advogad:J ••
.

'. ;,.u�."�ilI '. ��, �U �. em para
.'

os mes:nos, em .

I
'i;.g��U "'" � �s como fabncar, expô� a ven- mas e Munições e

SOlicite�se,:
Norberto Brand advogado

:PROGRAMA'ÇÁO PARA O da peças pirotécnt�as, vul- 'ii. cooperação da Delegacia : eI DIA 28 DE MAIO DE 1960 garmente denominadas "ba- Regional de Polícia da <?�p'i- . : Advocacia em geral no Estado de �I (SABADO) Iões de fogos", busca-pés de tal, nos têrmos do Art. 10 do

11'1 Santa Catarina •ÀS 6,35 - estampido-, ou de outro gê- Regulamento supra citado. • JAlvorecer em Nossa Terra nero, em cUJa fabricação se- FPOLIS., EM 23/5/60. I: Correspondentes: •ÀS 7,05 -

I
jam empregadas matéri�s Publique-se e cumpra-se: INGLATEB,RA BRASíLIA :Revis....:t Matinal explosivas ou inflamáveis ca- Alcides Bastos de Araujo : ESTADOS UNIDOS RIO DE .JANEIRO •

ÀS 7,55 -

pazes de, por si, ou combi- Diretor do Serviço de Fis- : ARGENTINA SÃO PAULO :
A VEMA(i- Informa I nados com outros elementos, I calizacão de Armas e Mu- • Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. :
ÀS 8,35 - ::>rovocarem incêndio ou cau-I nições� : Fones: 2198 e 2681 !Um Amigo a Seu Lado

_.'II'.Il'\ _ _�""__ ��__ .
Às 9,05-
Telefone Pedindo Música

ÀS 10,30 -

Antarctica nos Espórtes
ÀS 11,05 -

Acontecimento,
S ., L V I NBA,

Social

Sílvia Hoepcke da Silva, dileta filha do casal Aderbal

r Ruth, festeja hoje seu aniversário .A data tem signífí
cado especial: Silvinha[faz quinze anos. Mentna-moça,
estudante aplicada,' filha amantisslma, colega encanta

dora pela sua afabilidade, Silvinha receberá hoje, no

palacete de seus pais, as pessoas das suas relações. Na
sua radiosa mocidade desfilará feliz entre seus convida

dos, para receber carinhosas e sinceras provas de estie
ma e votos de félicidades, que bem merece e que con-

dcnsarn ainda o apreço e a consideração dos seus dignos
pais, em nosso meio, porque o júbilo pelo aniversário de
Silvinha não se confina· ao ambiente . amorável do seu

querido lar.

À jovem nataliciante, ao dr. Aderbal e à Dona Ruth,
O ESTADO envia afetuoso parabém, com votos por que
as bençãos de Deus sejam cada vez mais copiosa� em

suas vidas.

ANIVERSÁRIOS

FAZEM ANOS H O J E

menina - Vera Lúci.? Macedo
senhorita - Nilza Adriano
senhor - Ar::.oldo Régis
senhor - Décio Carvalho Couto
senhor - Paulo Ehlke

. senhorita .:... Beatriz Ferro Pereira

jovem - Eloi José Alves

senh()rita - Rosemary Conce.ição.

N A S1C I ME N T O

Desele o eli, 24, encontra-se em festas o lar feli? do nosso

prezado amigo sr. Júlio Bezerra Filho e de sua exma. e�

pôsa d. Neuza Souza Bezerra, com o naJcimento, na Ma

:"bJternidade dr. Cal'los Corrêa, de uma robusta menina que Ir;p.a Pia Batismal receberá o nome Juçara.
.

Por tão feliz evento o casal tem sido muito Icumpri--[

l)'
mentado. O ESTAJ?O envia sinceros votns de. felicidad-:; 'Ià JUCARA, extenslvos aos seus venturosos paIS.m .

��iA GUARUJÁ ViSHA O SEU BAIRRO"
A Ráclio' Guarujá por suas emissoras de ondas

médias e curtas - lançará amanhã, domingo, às 10 horas

e 5 minutos, o novo progrtima in�itulado "A GUARüJA
VISITA O SEU BAIRRO", produção e apresentação do
locutor Rouget CarriL

ii. audição de estréia será irradiada dirétamente do
bairro do Estreito, do palco ,do Cine Império.

Participarão dê,se programa semanal. Trio Cruz de
20 MaIÚIi, Helena Martins, Duo Pampeano, Dilzo Silveira e
l)lJ o Regional da "Mais Popula,r".

Tratando-se de um programa alégre e movimentado,
.m:rdur,mte Ü' qual a platéia tClfi' participação diréta, o novo

.iqdançamento da Pioneira ·pcderá trarisforma).'-se numa das

nJstgr:m:::rs atrações dominicais.

n

(

9fJ]J
-B9fJ OPORTUNIDADE�f'Ii

Jf!9fIl VENDE-SE - Uma caE.a de alvenaria em construção,
.

c.om a área de 147m2. Terreno 16,50 m, de frente porBJ:l f(fê].
• -

V"bD7. 50m. de fundos, CDrn '2hácara, Sitci a Servldao lelra,-JJ Nl' --

. I' Un., naralela a Vila do 5.0 Distrito Naval - Agronômica -

o.O!J
,

I 1 d 'M'
.

'I ra! ar com Clautlio Silva na A Mar e· ar e oveIS.

,'iSJ,
) 2(1

sIIf"

Aç�es Conlra.a Fazenda Pública
Reclamações Trabalhislas
M��dad�s de Segurança

Escritório de Advocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1 - 10 andar - salal) 9 e

Ed. "João Alfredo" - fone 3658
10 -

Musical Copacabana
ÀS 11,35 -

P��ada Mus.. Chantecler
ÀS 11,55 _.

Repórter ALFRED

ÀS 12,25 -

A VEMAG .Il1forma
ÀS 12,30 -

Carnet Social

ÀS 12,35 -

Enquanto Você Almoça
Às 12,40 -

Porque. Celso_ Ramos
As 13.35 -

Convite à Música
Às 14,05 -

A Música do Ouvinte

ÀS 15,05 -

Show Musical KG.E.

ÀS 16,00 -

A VEMAG Informa

Às 16,05 -

Vl'speral de Sucessos
Às 16,35 -

Legião da Boa Vontade
Às 17,30 -

�ncontro com sua Familia

-,AS 18,10 -

1

RESENHA J-7

IAS 18,55 -

A VEMAG Informa

AS 19,00 -

Momento Esport. Brahma.
AS 20,35
Telefone para Ouvir
ÀS 21,00 -:

Repórter ALFRED
ÀS 21,05 ...:...:

Parada de Emoções
Às 21,30 -

A VEMAG Informa
ÀS 22,05 -

Granel Inf. Guarujá
Às 22,35 -

Noite de Gala.

AGRADECIM·ENTO E· MISSA
, A família de SYRIACO ATHERINO vem, pelo presente,
manifestar c seu mais -profundo reconhecimento a tod,as

as pessoas que lhe prestaram assistência e solidariedade,
espec.ia�mente aos doadores de sangue ao Provedor e Irmãs

,do HOEpital de Carfdade, à Associação' H.elênica de Santa

Catarina. Desejam agr,adecer, o1).trossim, aos drs. Arthur
Pereira. � Oliveira, Roldão Consoni e Danilo Freire que,
com lne;<l"cdív�1 dedicação, prestaram continuada assis

tência ao' saudoso extinto.
Convidam os parentes e pessoas amigas para a Misr>a

que se realizará na próxima terça-feira, às 9 horas, na
Igreja de São Nicolau, à rua Tenente Silveira.

VEN'DE-SE
Vende-se um terreno todo murado com 15,50 de

frente por 13 de fundos, na Ru::. Itajaí, rua calçada,
nas imediações da Faculdade de Medicina.

Preço Cr$ 300.000,00.
Trat3lr: Rua Bocaiuva nr. 193.

APEDITIVOS
�USIC'AOOS

DAs /9ASPSHS,

·p'.f'�
.... ,.;

"'-_......._......_-.,.- ...',..""'�-- ..

UStc...
li :::::%%%S%SS%%S%%%S%SS%S%%% H
I Comprando outra vêz consciências?

Sonho bôbo êle acalenta
Pois o pov� só aguenta,

'

Até Outubro de 60.
'

CAMBIO ALTO,
As cotações dos títulos eleítoraís estão subindo

-consideràvelmente' com a aproximação de Outubro e
o desespêro, cada vêz mais agoniado, da U.D.N ..

Algumas "propostinhas" feitas a próceres pesse-
.distas, no sentido de transformá-los em -judas, dizem

II
bem dos apêrtos em qUe anda a Udenilda bem como
as recusas que ela tem recebido afirmam � sólida f1e

gurança do P.é.D. e a sua absoluta confiança em CEL
SO que o levará a vitória no Outubro que se aproxima.

QUEM O ALHEIO VESTE, NA PRAÇA O DESPE
O homem da vassoura anda aoreçoana» em alto

e bom som que não é udenista; que não está prêso a
U.D.N. e que apoia o seu correligionário petebista Per:
rari.

Após haver humilhado a U.D.N. obriçaruio.a a

prostrar-se humildemente, arrastando. se na caudJa do
candidato renunciante que não era o seu, o homem da
vassoura lança aos quatros ventos que êle não procu-
1'OU a Udenilda e que ela é quem não lhe dá uma folga.

CADÊ AS FAIXAS?
- Vassoureiro! ViDte o bruto azar! Cadê as faixas?

Sumiram ...

- Mas por que, Lanterneiro?

�i
- Ora por que! Antes que o pessoa) começasse a

� analisar as outras, foi melhor dar sumiço.
- Pudéra não! Aquela da burrada do deputado,

nem o seu Irmeu não gostou. Dava muito na vista .. :
- Pois foi isso, Vassoureíro, a gabolice dessa 'e

mais a mentira daquela da Prainha, e tivemos que var ,

rer as faixas ...
- No jeito em que vamos, Lanterneiro, estou ven,

do que qualquer dia terei de varrer o próprio govêr,
no ...

No federal? ela sobra,
Nem p'ra vice, a coitadinha;
No estadual? "Tá" bem ruisisiha,
Se o Irineu foge da rinha.

'SS%%SSSS%S%S%�� � ��e J.ta..-
$%' � stAtMWQ?Sa,.&SSIWd%r%i45b

DR. BIASE fARACO

I OSVALDO ]VIEU
TITULO DE ELEITOR - DIPLOMA DE CIDADÃO

O maior e mais valioso dos título!:! que se possa possuir
entre tantos outros que atestem desde nosso gráu de cul_
tura até nossa mais humilde profis['ão é sem dúvida, o
Título de Eleitor, que pode ser comparado e chamado DI
PLOMA DE CIDAD.ÃO.

Título ou Diploma que nos dji liberdade da livre escô_
lha, servindo a nossa consciência, usando de um direito
sagrado que nOtl obriga a assumir um compromisso. segun"
do a/nossa maneira de pensar e agir, olhando mais de .per-
to para os interêsses da coletividade, da pátria .e do povo
em geral.

I

Êsse título enobrece o homem, tornando_o .senhor de
..

'
sua própria vontade, sem que tleja impedido de fazê-lo
por qualquer circunstância alheia á razão e ao bom enten_
dimento.

Votar, além de tudo é um dever.
Dever que se impõe a cada um, pam que possa depois

usar do direito de crítica fazendo.o conscientemente.
Votar bem ou votar mal.

Escolher o candidato de sua pref.erência, ganhe ou

·)erca. Mas votar sempre porque vota com tlua consciência
.

- ,

livre.
Os eleitores que estudam as _possibilidades de seu can-

.

didato que estabelecem comparações entre os que [.'e apre_
sentam para posses de cargos de comando de uma popu

lação inteira, que não se deixam atrair ou iludir por fal"

3as promessaf!, que ponham acima de tudo a qualidade do

homem que se candidata, vota'rão certo.
O que não· adianta é arrependimento tardio.

O essencial porém é que vote, que se torne eleitor, que

receba seu título de cidadão brasileiro para poder agir
comO' tal.

Estamos ainda dentro de um prazo que oferece tôdas

an possibilidades de nos tornarmos .eleitores.

Que os que ainda não se inscreveram que o façam
dentro do menor tempo. possível.

E só assim, poderão tomar parte no grande pleito que

se avisinha.

,

t.
_

\ t,.··�,-� ÍI
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINA
.,...� - ---- -- ._-- _;'.�.--"'_._"�.-

FLORIANóPOLIS, SÁBADO, 28 DE MAIO DE 1960 :.
-----------__... _._. "'�-_\

em seu

'lança o'

nas
�VENDAS
A VISTA:você ganha

�
�

uma grande. festa
. \

•

, cruzeiros

�p- em cada

·136�oo

,

.

r \

que' durard·'

360:'° em cO(kJ I. 360,o�
3.600,°0 em cada 13.600,°0

:36.000,°0 em cedo 1:36.000,o�
. e assim .suçesSivamenTe

dias

-

nas vendas A' PRAZO

�dO Oe!::ento5,

og, ,,, ,

10 P pelo preço' o visto
e SEM ENTRADA'

'. �s
�:���s\�S'��t; ,

.. E

seção
de

mOdas

'36 anos de bons serviços

. • .•. __ •. � .. _.. __ __ _... . • .._. ••vI

\, '
'
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FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 28 DE MAIO DE 1960

Venda de armas continua: A. Latina
WASHINGTON, 26 (AP)

- Argentina, Venezuela e

México êste ano, estão fa
zendo compras de armas

nos Estados Unidos. Esta
informação foi dada

-

ao

congreso pelo subscretárío
'

de estado, Douglas Dillon.
Este, ao apresentar-se em

ª de março passado à sub
comissão de assígnações d'a
câmara, cuj a transcrição
foi ,publicada somente a

gora, disse que espera que
a venda de armas à Amé
rica Latina, durante o ano

fiscal de 1960, chegue a

u mtotal de 22 milhões de
uólares, O ano fiscal ter
mina no próximo dia 30 de
junho. Dauglas Dillon de
jClhrOU que esta cifra supe
ra em muito o total de ar

mas vendidas a essa re

f"iãc: no ano fiscal de 1959,
Dum total de 5.500.000 dó
Iar es. Disse aue o "au
mento é consequência de
um novo programa de
vendas de aproximada-

mente sesí milhões "de dó
lares para a Argentina <l
u.n aumento nas venda
deste ano à Venezuela,
'í:J'� passararam de 5 para
1 411�:ühões, bem como um
aumento menos acentuado
nas vendas para Q México"
Não especificou a nature
za exata das armas que
foram vendidas a êsses
tres países. Não obstante,
sabe-se óuê as vendas à
Argentina são príncípal
mente de armas modernas
pequenas e munições.

Vende-se· Terreno
Bairro de Fátima
ótima oportunidade sito à

rua professora Antonieta de

Barros. Em frente ao arma
zem do Biachine. Trata,r com
o sr. Walter, nas obras do

casino Hotel em Coqueiros.

PRES. DE ENEiRGIA ATÔMICA DO
BRASIL EM WASHINGTON

será inaugurado a 18 de

julho, no Brasil, com um

discureso pronunciado pelo
presidente Juscelino :Kubi
tschek, A reunião, que de ..

verá contar com a presen
ca de mais de 100 dos prín
cípaía cientistas nucleares
do hemisfério, é patrocina
da, em conjunto, pela Co-

Imissão Atõmica Brasileira
e pela Comissão de Energia I
NucLear Interamericana.

WASHINGTON, 26 (UP)
_, O almirante Otacílio
Cunha presidente da Co
missão' de Energia Atômica
Brasileira, chegou hoje a

esta capital, a fim de revi
sar os planos para à reali

zação do Terceiro Simpó
sio Interamericano sôbre
Energia Atômica. O Simpo
sío, que tem por tema prin-Icípal as "aplicações índue,
tríaís da energia nuclear",

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARIN"
,--------..;.........._.-:---_ ..._._�__._�_M-""'!' •••• -... __ .��

r.==========;::-.==:==:::::=-\, -Presidenfe_ Befancourt anuncia um programa de créditos
FcLu� E R EC R E A T I V O

.

em g rande esca la baseado em tundos dos Estados Unidos
I CARACAS,

6
.

DE .j A N E I R O o govêrno

I ESTREITO

PROGRAMA M:H:S DE MAIÓ
DIA 28 - Soirée SURPRESA

Início 22 horas

NOTA' - Pede-se a apresentação da car
teira social e f) t.alão do mês.

i
:1
!I
\L.=.===_�__ ._. _

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

João

.." SOBERANA" PRAÇ� 15 DE NOVEMBRO - ESQUINA
aUA FELIPE SCBMIDT

F'UAL .• " �ABERA1�A" DISTRITO 00 IESr",.II:JTO - CANTO

Maurícir dos Reis e Norberto Brand

ADVOGADOS

Comunicam que já pos
suem correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan

do' capacitados a se man

terem em contacto com os

principais Or,gâos do Po-

der Judiciário e da Admi

nistração Pública que pa
ra lá fora.m transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar Tels. 2198 e

2681

E�ilal �a Preleitura Munici�al �e· Florianó�oiis
De or,dem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao conhecimento

-

d('� sr5. contribuintes Inscritos em Dívida

Ativa, abaixo relacionados, que não iendo liquidados seus débitos, d�ntro de dez dias, serão os mesmos ajuiza-
dos para Cobrança Executiva.

.

D�, Alamir B. C. Fariã
Departamento Jurídico, Florianópolis, 4 de maio de 1960 Procufiador Fiscal

RELAÇÃO DA LETRA K e L DOS CONTRIBUINTES DA CAPITAL

R UA. IMPOSTO ANO
São S�ão r'

-r,
'I'errttortal , 1957 a 1959

José Maria da Luz "!': Predial � T&rritorial 1959
j ;,"�t

José Boiteux Predial 1958
Cruz e Souza Predial 1956 a 1959
José Maria da Luz Predial 1956 a 1959

Servo Borj Predial 1956 a 1959

Cruz Predial 1956 a 1959

Servo Furtado Predial 1956 a 1959

Servo Furtado Predial 1958

NOME
Kurt Lansdskrust
L. Daminani e S. D.

Ladislau de Aguiar
Ladislau Makoviescki

Cosba

Laélio Luz

Laudino Souza

Laudelina Velosó

Laudelino Domingos Silvano

Laudelina G. dos Santos

Laudelino Melo

Laura Callado Caldeira

Laura de Olívelrà
Laura Ramos Costa e outros

Ilauricide E. de Andrade

Laurita da Silva Godinho

Lauro Costa

Lauro Luiz Linhares

Lavina Bruno

Leonardo J. de Campos Junior,
Leonidas Simas
l.eonidas Cabral Herhster

Leonete Souza

Leonor Norberto Barbosa

Leonor Queiroz Texeira

Leontina Aldino

Leopoldo Aleixo da Silva
Lourival Vieira

Lourival Polidora da Silva

Lourena Borges de Amara!
Lurdes Vieira de Oliveira
Lurdes Vieira
Lino Serafim da Luz

Lino Neves de Souza
Lídío Pacheco

NOME

Karls Alperstead
Kominos Jorge Lacerda

L. Savedra e U. Savedra

Lacinio Ana Vieira

Laercio polli
Laudelino Alvim da Silv,a

Laudelíno Luiz Martins
Laudelino Silva
Laura Martins
Laureci Carvalho da Silva
Lauro Demoro

Lauro Luiz Línhares -

Lauro M. Paes e outros
Laus
Laudelina Maria do carme
Leda R. Barreiros e 'Úmãos
Leduir Barre to

Léo Augusto Petry
Leocadía Custodia da Rosa
Leocadio Barreto
Leodoro Narciso Pacheco
Leonardo Fetto e J'. Linhares
Leonel F. Pereira I

Leonor Leopoldina de Jesus
Leontino Silva

Leopoldo João Elias

Leopoldo Manoel, Bezerra.

Leopoldo' Nascimento
Leví Gomes
Levy Soares
Líbano Boaventura
Licinio Manoel Garcia
Lidia 'Ferreira

, /

Predial
Territorial

" Predial

.Predíal
.

Territorial
Predial
Predial
Territorial
Territorial
Predial e Territo.rial
Predial
Predial
Predial e Territorial
Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial

S. Vicente de Paula Predial
Laura Meira Predial
José Boiteux Predial
Cruz Predial
Nova Descoberta Predial
José Maria da Luz Predial
Trindade Predial
RELAÇÃO DA LETRA K. e L DOS CONTRIBUINTES

RUA IMPOSTO
José C. da Silva
403-2
Servo Portela
Julio C. deOliveira
1701-2
14 de Julho
Souza Dutra
901-1

1101-2

Trav. Oaíçaea
24 de Maio
Des: Pedro Silva
1502-1

Graça
São Cristovão
Antonieta de Barros
Antonio M. Areas

Papanduva
:

889
404-6

403-2

São João
Des. Pedro Silva
Santos Saraiva
Servo Schlemper
Sãif Cristovão
3 de 'Maio
Butiá
404-4

1601-4
Serv. Sanford
Abrão

Paraguaçú

Servo Franzoni
Esteves Junior
Clemente Rovere
Gal Vieira da Rosa

João Carvalho
José Boiteux

João Mota Espezim
Mal. Guilherme lote 18

Antonio, Carlos Ferreir�
Bocaiuva
Servo Morltz
Av. Hercílio Luz
Pantanal

Angelo La Porta
João Mota Espezim
Pantanal
Osvaldo Cruz

predial e

Territorial
Predial
Predial
Territorial
Predial
Predial

Predial e

Predial
Predial
Territorial
Territorial
Territorial
Predial

Predial
Predial
Predial
Prediál
Predial

�.;.'erritorial
'TI'rritorial
Territorial
Territorial
Predial
Predial
Predial
Predial

, Territorial
Territorial
'It:rritorial
Predial
Predial
Predial

Territorial

Territorial

TOTAL CR$
" ' 2,091,60

l. 712,40
124,20 _

1956 a 1959
1958 a 1959
1957 a 1959
1957 a 1959

1.956 Ia 1959
1958 a 1959
1958 a 1959

1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959
1957 a 1959

1959
-1958 a 1959
1956 a 1959

1959
1957

1958 a 1959
1959
1959

1956
1956 a 1959

1957 a 1959
1956

1956 a 1959

DO ESTREITO
ANO

1956 a 1959

1959
1959

1958 a 1959
1959

1956 a 1959

1959
1956 a 1959
1958 a 1959

1959
1959

1958 a 1959

1956 a 1959

1956 a 1959

1956 a 1959

1958 a 1959
1959

1_956 a 1959
1959

1956 a 1959
1956 a 1959

1959

1959
1956 a 1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959
1956 a 1959

1959
1956 a 1959

1956 a 1959
1959

320,40
2.783,00
1.721,40
1.015,30
1.246,40

88,80
951.80

1.723,;20
652,80
371,20

3.198.40

394,70
368,60

1.866,80
4.266,40
13.021,60

459,40
14. 213,�0

299,60
828,00

2.375.20

,1,02,00
.

409,00
295,80
290,80

1.444,00
249,60
675,50
709,80

1.276,40-
1.457,80

TOTAL CR$
19.292,40

865,40
102,80
296,00

1.312,40
835,00

1.191,90
2.509,80
162,90
197,20

10.202,40
6.661.20
4.676,80
2.987,00
3.251,00
652,00
352,70
884,60
108,59

1.129,60
1.064,à'ü
4.626,60
898,80

1.257,60 .

4.066,80
759,40

1.251�

1.32lt.OO
2.326,40
798,60
759,40 .

910,20
256,40

ditos 'em grande escala, ba
seado, principalmente em
fundos dos Estados Unidos
e dia Europa, para �judar
a impulsionar à Venezuela
no sentido dOI desenvolvi.
menta econômico. O govêr,
no ,e as emprêsas prívadaa
trabalharão' juntos para a

'

realização do programa,
que foi anunciado por Ale
jandro Hermandez, proe ,

minente industrialista, de
pois de manter conrerên.,
cías com o presidente Be;
tancourt ·e com outros al
tos funcionários do govêr;
no.

Hernandez, presidente da
Federação de Câmaras de
Comércio e Produção, disse.
que viajará para os Esta
dos Unidos, com a missão
de negociar créditos para
inversões na indústria. Dís;
se, . também, que ofertas
procedentes de outra" par.
tes para financiar a com

pra «e maquinaria e' dp
e-juípamentoa índustríaís
serão aceitas da mesm�
forma. Muito embora não
tenham sido mencionados
os países que participarão
de tal ajuda. sabe.oe que
bancos italianos e fabri
cantes alemães estão ínte,
ressados em- realizar ínver;
s�es na Venezuela. O go
verno venezuelano preten ,

de solicitar ao Banco Mun
dial que ajude no rínan,
cíamerito de obras públí;
cas, Incluaívs rodovias
projetos de irrigação .� sjs�
temas de transporte, num
montante total de 150 mí ..
lhões de dólares.
O govêrno ofereceu: 1)

_ garantir certificados de
hipoteca, negocíáveís no

estrangeiro, para obter �10
milhões de dólares de e111-
préstírnoa hipotecários de
bancos venezuelanos'
2) - Fornecer � apeio

para um empréstímo no
exterior, por uma soma
não 'especicada, a fim .íe
favorecer a situação das
emprêsas de seguros que
se encontram comprome_
.tídas 'em projetos de cons,

trução de imóveis;
3) - destinar mais tun

dos para a realízacão de
obras públicas, com um ca ..

pítal inicial de 6 milhões
fil:' dólares, que será entre
gue à indústria .de crms,

truçâo na próxima sema,
roa, Também se projeta
criar um fundo rotativo de
1& mílhõea de dólares para
créditos a curto prazo p:J,-
ra os fabricantes.

-

Gráfica Continente'
,LIda.

Tipografia e fabrica de
Oarlmbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz CalIado, 186
Estreito Florianópolis

VEN'DE-S'E
Um terreno a rua Servi

dão Faria", medindo- 10 por
r 28. Tratar com Oscar Car
doso, na Casa "A Capital"
ou a rua Pedro Demoro
1.361.

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

I (urso de Admissão
ao Ginásio

MATEMÁTICA, PORTU

GUES, FRANCES E LATIM.
'PREPARA - SE. ALUNOS

PARA o CURSO DE AD

MISSÃO AO GINASIO. RUA
SOUZA FRANÇA, 20 - Te

lefone, 35-�0.
---......--------

ALUGAM·�SE
CASA RECEM ÇONSTRUIDA

E

Loja no mesmo local}
Rua Conselhelro . Mafra, 154

Informações no mesmo local.

FORRO
I R M A O S BITENCOllRT

I
(AIS HAQAPÓ . fONf 15�7

ANTIGO_ OE·PI)�ITO O.o."",o.NI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 29

1

lado da e9critura);
b) Projéto com especificações;
c) Certidão negativa do Registro de Imóveis

possuir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-
Para compra de casas ou terrenos:

b) Plan� de situação do imóvel, que permit
feita identificação da propriedade preten ida;

c) Certidão negativa do Registro de Imóveis de não

pooouir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12 1959).
7.0 _ Os demais documentos necessários se ão exigi

dos após a aprovação do empréstimo.
8.0 - O expediente do Montepio, prt:s'tará

outros esclareciment09 que os srs. Contribuinte:- desejarem
diáriamente no período de 8 às 11 horas, à rua' rajano n.o

1 - 2.0 andaT.

Florianópolis, 20 de maio de 1960.
RENATO

,Ações Conlra a, Fazenda Pú Iica

Reclamações Trabalhisl
Mandados de Seguranç

Escritório de Advocacia ,e Procur

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1° andar - sa

Ed. "João Alf,redo" - fone 365

, .DIA 28 - Soiree Elegante, em homena(tem ao Cente-
nano do naocimento de Hercílio Luz. �

DIA 29 - "DISCO DANCE" - O ��estaurante do

Clube, funciona normalmente das 10 hs. e diante.

"Essa verba, com a de

preciação monetária e o

acréscimo d09 custos cam

biais de importação do co

bre para condutores, apa
\r,elhagens especializadas em

g,eral e outros materiais,
tornou-se irrisória".

- domingo • no' "CLUBE 12" Encontro dos Brotinhos
:-:-:MO:-:::NT==EPI�OD=-=-OS=-=FU::-::-::-:-'NC�IO----:NÁ-RIO-S-pú-Bu-=D--" --

I- 7 I
--

/

-
#w

COS DO ESTADO DE SANTA CATARINA evastacao gera . vu coes em arupcao
Edilal de Abertura da Carlel"ra de SANTIAG01 26 (A. P.)

1
:�'Lerior anu�ciOu que 00 tos de cinzas, numa exten- H_uma extensão de �O qui- que agitação !aritima fo-

- Sete yulcoes se acha- pilotos em voos de reco- sa zona. lómetros com desnível de ra elo comum causou pãní-

E
'

'i ..� P "dA
vam, pOJe de manhã, em cimento observaram que 300 metros sobre o terre- co entre as po ul� õe d

mpres Imos l!�e revI enCI"a erupçao, .

nas provi��ias os vulcões de Osorno, Acrescentou que as es- no, fa� ocorrido antes do localidades ele �ald�ras c�:
_ merídonaís de Gautm e Puyehue. Caule, Oasablan- curas colunas de fumaça aparecimento do novo vul- quimbo San Anta

.'

Lev? ao conhecimento dos senhores Contribuintes, que
. Valdívia, que têm sido de- ca, Peulla, Ca..!_le e um ou-I se erguem até 7 mil metros cão. A cratera dá índicesos Valapa.ya portos d

mo e

a Carteira de empréstimos de previdência (compra de ter-
vastadas nos 5 últimos tro que surgiu ao sudoeste Comunica ainda o Minis- de atividade quase imedia- central 'e meridiona I zo�a
dias por terremotos e UH. elo rio Rinihue, na_provín- térío do Interior que o a- tamente depois que os vul- país onde as águas

a "o
rena, casa ou construção) abrirá no próximo dia 20 de [u- ;emotos. O Ministério 10 cia de Cautm, estao cober- fundamento ,da terra é cões Puyehue, Osorno e nicas subiram até

c

80 oc�::;;,
nho, obedecendo as seguintes ínstruçõea baixadas pelo'

_- C_arra� ent�aram em. erup- além do normal. No por-
Conselho Diretor dêste Montepio, em reunião de 12 de

M,e'l�or' li1dA.,,' , '�as o'�,era�o-es: ,DI�.T.
çao .slmultaneamente. Os to de Talcahuano contínu-

maio de 1960.: J;;,.j
n;ovlmentos terr�s.tres oca- am as fortes marés com
slon�dos pela atívídade dos ondas �ue se elevam até 5

1.0 _ Quota de Cr$ 45,000.000,00 (quarenta e cinco
vulcões causaram o desa- metros. Informacão oficial

milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 20.000.000,00 (vinte mi-
barnento de grandes mon- recebida pelo Ministério d�

Ih
-

d �o:s de t,erra, nos arredo- InterUor informa que pe-
?es, e cruzeiros) para a Capital e Municípios de São 1 E::; o�de eles se �nc?ntr::m. . queria ilha no arquipélago

'José, Palhoça, san�o Amaro da Imperatriz e Biguaçú, e RIO, 26 (V. A.) - O sr. para a canreira de postalis_1 congresso, breve,' conver- O corpo d Carabl?elrOS' l.n- de Chile foi arrastada pe-

Cr$ 25.000.000,00 (vínte e cinco milhões de cruzeíroa) para
Augusto Fll'anklin dos San- ta já ,estão com os decre- tendo o DCT numa autar, formou que h�vla conflr-Ila

violência das �as, an-

os demais municípios do Estado.
tos Ramos, novo diretor- toa de nomeação encamí, quia, justificou o sr. Au- maça? �e que Junto do la- tem de noite, e que- seus

geral do Departamento dos nhados ao presidente da gueto Ramos a necessída- d? Flmhue, em, �r('nte �a 150. habitantes teriam pe-
Caso dentro de 60 dias (20 de agôsto de 1960) não te- Correios e Telégrafos, a, República. de de imediata reforma de CIdade de Valdívía,

surgl-l
recído. Não há :potítCias '1

nha, a quota do interior, sido completamente absorvida
nunciou ontem à Imprensa Entende o sr. Augusto base nos serviços postais e ram novos lagos. respeito de' outras ilhas

reverterá o saldo da mesma, para a Capital.
que. pretende dar àquele Ramos que o DCT deve telegráficos. Entrementes, se informa menores.

.

Departamento uma estru, funcionar como uma au, Sôbre o Plano Postal e
2.° - Só serão recebidos requerimentos de empréstí- tura autárquica utilizan- tarquía, dotada de um Te!.egrafico, criado para

mos, até o limite da quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e do 3% das taxae, arreca, Fundo Postal-Telegráfico aquele fim com. uma verba

cinco milhões de cruzeiros). dadas anualmente nos ser- para modernizar os seus anual de 110 milhões de

3 ° viços postal e telegráfico, serviços, =ínoíueíve : as Ií, cruzeiros durante 16 anos,
.
- Para evitar atropêlo na entrega dos requerímen- para a criação de um run, gações ,telefônicas com Bra- explicou:

tos, será distribuída no hall do Edificio-Séde (Rua- Tra- do destinado a melhorar silia".

jano 1) aos portadores dos mesmos, á partir de 8' horas as operações do DCT. Segundo afirmou, o "de-

da manhã do dia 20 de junho próximo, uma senha nume-
Quanto às comunica. ficit" operacional, em 1959,

ções cm Brasília, declarou chegou a 3,3 biliões de cru ,

rada, obedecendo a' ordem de chegada ou da fila que SE que o tráfego está se pro- zeíros enquanto a receita
formar. cessando normalmente, re, não passou de 1,9 bilião de

De posse da senha, o portador aguardará a chamada
sidíndo o problema agora cruzeiros.

I
" n� entrega da correspon- Depoi:s de acentuar que

pe o numero da mesma, para fazer entrega do seu reque- dencia domiciliar nal nova será enviada mensagem ao

rimento. capital.,
4.° - A fim de estabelecer tratamento equitativo en- Esclarecendo outro pon,

tre os Contribuintes da Capital e os do interior do Estado,
tos, em sua primeira entre.
vista coletiva, informou

que encaminham quase sempre; os seus requerimentos via que os candidatos aprova-
postal,' dadas as dificuldades de ordem funcional e finan- dos no último concurso

ceíra que acarreta uma viagem à Florianópolis serão dís-
- �- - -

tribuidas as senhas de números ímpares para os contri- JMARIBO S. A. Indúslria e Come;'rcl"obuintes rssídentes em Florianópolis, São José; Palhoça,
Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, ficando os números Assembl " G I E t d'"pares, para serem preenchidos pelos processos oriundos dos ela era x raor mana
demais Municípios, de acôrdo com a ordem de chegada.

5.0 - O pagamento dos empréstimos terá início pela
ordem de entrada, no próximo mês de agôsto.

6.0 - Na entrega dos requerimentos, deverão os mes

mos estar instruídos com os seguintes documentos, sem 09

quais não serão recebidos: /'
Para Construção:
a) Prova de propriedade do terreno (certidão ou as-

BruxinhaContinua em Carlaz rrA
Que Era Bôa"

. f'i)'·N'V O C ,A ( Ã O
-

.

,�ã_o convídadoa os senhores acionistas da Imaribo S.A.
l:grtústria e Comércio, a se reunirem em Assembléia Geral
xtraordinária, a realizar-se ás 15 (quinze) horas do
dia 18 (dezoito) do próximo mês de Junho, em su; séde
,oeial, nesta cidade de Tangará, Estado de Santa Cata
l'ina, a fim de deliberarem sôbre a geguinte ordem do dia:

a) Aumento do Capital social e consequente �lteração
dos Estatutos Sociais;

b) Outros assuntos de interêsse social.
Tangará, 17 de Maio de 1960.

A DIRETORIA

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

0111 as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.
Tratar pelo telefone 3052.

------�------------------------------------------------------

HURI GOMES MENDONCA
•

E
HEDI ROSA MENDO'N'ÇA

participam o 'nascimento de sua filha MARCIA, ocorrido
dia 24 do cprrente, na Maternidade dr. Carlos Corrêa.

Florianópolis, maio de 1960.

EleitoralAn�lamenlo no Eslreilo
A partir do dia 30, estará a dispof!ição do público do

Estr.eito, das 09,00 às 12,00 e das 14,00 às 17,00 horas, um
Pôsto de Arrecadação da Prefeitura Municipal, à rua Ara

cy Vaz Callado. As fotografias serão fornecidas pela Jus

tiça Eleitoral.

PRECISA-SE
AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

COM PRÁTICA
Tratar: EscritÓrio Central de

"A MODELAR"
- Trajano, 7 -

Não foi em vão que D.

G.eny Borges, tentou e àca
bou po.r conseguir' de nósso

publico mIrIm, a coopera
ção desejada. Colaboração
esta, que não é nada mais
do que !:lUa presença no

Teatro Alvaro de Carvalho.
Isto vem mostrar àqueLes

que fazem propaganda con

tra-producente, que em

:Florianópolis, pode-se fa

zer Teatro, não somente

para adultos, porque a crian

ça tem sabido comportar
se dignamente diante do� ar

tistas mirins que se encon

tram no palco. Não fo�
- Comunica que perdeu o certificado. de propj;iedade de

em vão que div.emas pessoas, uma camio'neta Rural, marcü WillYEl Overland ano de fa-

I
incluindo educadores, de- bricação 1959 modêlo CRB 6, motor B 816090

.

série CR
ram seu integral apoia ao 36005 554 côr vermelha e branca, placa 6.

'Eeatro Infantil, todos êles
unanimes em afirmar, que

pode-se EDUCAR, EDUCAN-

DO, e é com este slogan, que Uma ótima casa residencial, sita à Rua Almirante

o Teatro Infantil deve con- Lamego, fundos para o mar, com 3 salas, jardim de in

,tinuar para que v,ença e rerno, 3 quartos, copa e demais dependências.
possa sempre proporcionar Tratar no Edifício "Sul América" - 5.° andar

bons espetáculos, como tem la 501. Fones: 2198 e 2681.

feito até agora, .dignoo de
uma Capital, conhecida em

todo o Brasil como uma Ca

pital' culta. Assim a crian

ça Florianopolitana, diver

te-se, e prepara-se confian
temente para o futuro pois
que élas são o futur� do
Brasil.

Com grande sucésso con

tinua em cartaz, a cargo

do Teatro Infantil . de Flo-

ríanópolíe, a péça "'A Bru

xínha Que ,Éra Bôa", todos
os Sabados e Domingos, a

partir das 4 horas da tarde

no Teatro Alvaro de oar-

valho, e seguirá, aproxima
damente até o dia 12 de
Junho.

.

PERDIGÃO S.A. Comércio e Indúsfri�
Assembléia Geral Exfraordinaria
CONVOCA(ÃO

Ficam convidados os senhores Aci�nistas desta Socie
d�d:, �ara �e reunirem em Assembléia Geral Extraordi ..
�al'la, a reahzar-se no dia 11 de Junho do corrente
as, 14 h�ras, em sua séde social, à Rua do Comércio

ano,

nes.ta CIdade de �ideira, Estado de Santa Catarina, ;��
dehberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1.0 - Efetivação do Aumento do Oapíta! Social Pro

posto e alteração do art. 5:0 dos Estatutos
Sociais;

2.° - Outros assuntos de Interêsss social.
Videira, 17 de Maio de 1960.

SAUL BRANDALISE
Díretor-êuperíntenden te

j

LIGA OPERÁRIA BENEFICENlE D,E
FLORIANÓPOLIS - EDITAL

Pelo pr.esente levamos a conhecimento dos senhore"
associados que a cobrança das mensalidades sociais será:
�fetuada unicamente na séde f!ocial desta LIGA OPERÁ

RI�, á rua Tiradentes n.() 22, 2.<l andar, nesta Capital, das
16 as 21 horas, de todos os dias úteis, a partir do dia 1.Q
de junho p. vindouro.

.

Aos senhores ansociados em atraso com o pagamento
d: suas mensalidades, chamamos atenção para o dis
,posto no artigo 17, e suas letras, dos estatutos sociais, pa
ra que não fiquem suJeitos à exclusão automática do qua
ira social, medida que será observada por determinacão
igorosa 'da Diretoria/., .-

S. S. da Liga Operária, 24 de maio de 1960.
FRANCISCO AGAlPO FERREIRA

1.° Secretário

MADEI'REIRA BRASILPINHO S. A.

","' MADEIRAS PARA

'��CONSTRUCÃO
I R M Â O S BITEN(()URT
(AI< BA()"'.Ó ' 'ONf IHa"

ANTIC,O Cfrf')�llt') DAMI_ANI

V E N D' E - S E

sa-

TEATRO IN'FANTlL: opiniões
Continuando com a série dé o.piniões a respeito do

t'EATRO INFANTIL DE FLORIANóPOLIS, apresentare
mos hoje a opinião da Sra. Diretora do Jardim de Infân
cia Marieta Konder Bornhausen.

"Reconheço no Teatro Infantil, utilidade de alto va�

lôr levando a criànça a um mundo de fantasia, tendo co

mo frutos reunidos, EDUCAÇÃO E RECREA'ÇÁO.
AIDY SILVEIRA

Recreadora Infantil."
Amanhã apresentaremos mais_lJma opinião, desta vêz

da sra. Jurema Louzada, D.D. Diretora da E9cola Profissio

nal Feminina.

TÊ N I S CL U B E DIA 28 SÁBADO ÀS 22 HORAS ELEGANTE SOIRÉE EM

, COMEMORA(ÃO AO CENTENÁRIO DE NASCIMENTO DE HER'CíLlO lUZ.,
•

.NÃO HÁRESERVAS DE M'ESAS.

L IRA

NOS SEUS PASSEIOS Á NOIr. APROVEITE' A OPORTUNIDADE PARA VISITAR AS LOJAS CIMO,
ONDE_fICARÁ CONHECENDO 1 A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE MÓVEIS DO

BRASIL

ti.

ENTRE, SINTA-SE À VONTAP
u

MÓVEIS CLÁSSICOS E MOI)

E EXAMINE EM NOSSOS CATÁLOGOS A·EXTENSA VARIEDADE DE

NOS - SUA V�SITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
AGOT S , DIARIAMENTE, O "MÓVEL DA SEMANA" POR PREÇO

lO
.' ,

Móveis CIMO de
,-O/PARA Vr8.ITAçÃO ATÉ AS 21,30

DE CUSTO

Florianópolis SIA ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Escritório de Advocacia

PROJETOS, ORÇAMENTOS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE

AGRICOLA BRUNO
REGISTRO: N.o 167 - C,RE.A. - 10.a REGIÃO - S.C.

Rua 14 de Julho (Saco da. Lama) - COQUEIROS

Persianas
POSSUIMOS .TÉCNICO ESPEC.IALlIA·
DO EM (ONSÊRTO DE PERSIANAS

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

•fI•••••••••••••••••••••••••••••••••••••""••••

Dr. (I R O
CIRURGIÃO

( O' R D E I R O'
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA - PRÓTESE - CIRURGIA

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

._�._._-...._,.---....:_-_ .. ..,._.P.

�iiidicailõr-Profis-siõõaii
r --���__��W._��__, �
DR. HENRIQUE PRISCO DR HURl GOMES Das 16,00 às 18,00, díaría- :

• mente exceto aos sábados •

U�� .

. !
MENDONÇA DR. GUARACY A. J

SANTOS' i
:
••
•
•

i
•

! (Praça Etelv.ina Luz)
• e••••o.� •••••-

Avisa sua dist;nta clientela que

Dias

Curso de Especialização no �oapl
tal dos Servidores do Estado.

Osvaldo Mello .- Flávio Alberto de Amorim - André (serVIço do prof. Mariano <11 Ân�

Nilo Tadasco - Pedro Paulo Machao.o - Zury Macha- drade j . Consultas: pela manhã DO

do - Paulo da Costa Ramos - Carlos A. Silveira Lenzi Hospital de CMldade. 'A tarde da.

\'

EX-Interno por COI!curJO <1a .ater_

nldade_Escola. (Serviço <10 prof.

OctávIo RoC'lrigues LIma). Ex
Interno do ServIço de Cirurgia do

HospItal LA.P E.T.C. <10 Rio <1.

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar Florianópolis janeiro. MédlC� do HOlpltal de

Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago I
Caridade e da Maternlda<1. Br.

Dr. José de Miranda Ramos
Carlos' Corrêa. .

. , .

.

DOENÇAS DE '-" SENHORAS
Dr. Evilásío Nery Caon PARTOS - OPERAÇOES

Qu.estõe� T�abalhistas. -:- Ca�sas cíveis, comerciais, crimi-I PARTO SEM DOR pelo método

nalS e ríscaís - Administração de bens - Locação e ven- pstoo-prottlattco

da de imóveis - Naturalização _ Inventários ....L Cobran- ConsultórIO: Rua João Pinto n. 1 (l

ças _ Contabilidade: escritas, balanços, análises e perícias
.1ao 16,00 à. U;.OO horas. Atende
com horas ,marcada.. Telefone

3035 - Residência: Rua General

I ME'DICO

OperaCõa - Doenças de Senho_

ras - Clínica de Adulto.

15,:l0 horas em diante no consut,

tório. à Rua Nunes . Machado, 17,

esquina da Tlradentel - Teler,

2766. Re'lldêncla - Rua Mare

chal Gama D'Eçs n.o 141 - TeI.

3120.
.'

�
DR. AYRTON DE OLI-

VEIRA
- DOENÇAS DO PULillAO -

- TUBERCULOSE -

ConsultMlo Rua Fellp.

Schmldt, 31' - Tel. 8S01.

Horário: da. 14 à' 16 nor....

RMldêncl.. _. Felipe Schmld\,
n.o 127.

DR. ANTOl': ro MUNIZ DE
ARAGÃO

CIRURGIA TRAUMATOLOGIA

ORTOPEDIA

ConsultórIo: João Pinto, 14 -

Consulta: da. Hi às 17 barai. <11'_
rlamente. 1I1'en'00 aos sábado•. Re

sIdêncIa: Bocaluv", 135. Fone 2714
-----_._._------

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

DIplomado pela Facul<1ade Nac10_
n a l de Medicina da Unlv"ll'll<1a<1.

do BralU

BlttcnccUl't n. 101.

LAURO DAURA ..DR.
CLINICA GIiRAL

EspEclallsta em moléstia. <1. St
unoras e vias urinária.. Cura ra_

dtcal das Infecções agudas e crô

nica.s , dO Ilparêlho genlto_urln&rlo
,'U, am bos _,a sexos. Doençal <10

DIgestIvo e dO Ilstema

Ho'rárlO: lO',!, à' 12 e

Ilparélho
c ervoso.

t.! 1,'2 as Ó noras Consultório:

f(ua Tlradeutes. 12 - 1'0 an<1u

FaDe 3246· Re81<1ên�la:-' Rua
l.dcerda Coutinho, 18 (Chácara do

I:;spanha - Fana 1141.

CIRURGIA GER.\L

t jtwnçu.� de Se-:\horal - procto_

logla - Eletricidade MédIca

'_;oDsulLóflo: Rua VIctor Mel-

relles n.o 28 -- Telefone 3307

COD"ultIl3: Das I r, horas em diante. I
l<esldÉ'ncla: FOD�. 1':.423 Rua Blu- I
OH'nau. li 71 I

DEPA:RTAMENTO DE SAÚDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE MAIO

30 -- Sábado (tarde)
la - Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo'
14 - Sábado (tarde)
15 - Domingo
�1 -- Sábado (tarde)
22 - Domingo
28 -- Sábado (tarde)
29 - Domingo

Fármaéia Noturna

Fármacia Noturna

Farmácia Vitória
Farmácia Vitória:

Farmácia: Moderna

Farmácia Moderna

Farmácia Sto. Antônio
Farmácia Sto: Antônio

Farmácia Catarinense

Farmácia Catarinense

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

�.� ..:. -

,,,,,.-.-

Rua Trajano
Rua Trajano
Praça :�5 de Novembro

Praça 15 ele Novembro

Rua João Pinto

H.na João Pinto

Eua Felipe Schmidt

Rua Felipe Schmid�

Rua Trajano
Rua Trajano

ESTREITO

O plantão diúrno compreendido entre 12 e 12,30 hs. será efJtua(lo pela farmácia Vitória.

10 -- Domingo
8 -- Domingo
15 - Domingo
22 - Domingo
':l9. - Domingo

Farmácia d� Canto

Farmácia Indiana

Farmácia Cátarinense
Farmácia do Canto

Farmácia Indiana

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

Rua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio

o serviço noturno será efetua:l0 pelas farmácias' do Canto, Indiana e Catarinense.

A presente tabela não poderá ser altel'ada sem prévia a\ltoriz�ção dêste Departamento.

MIDICO

!\,tende com hora marcada

Pré-Natal - Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras -- Clínica Gera;
R(1I�idênc1a :

Cirurgião Dentista
Especialista em dentaduras ana;

tõmlcas. Horário: Das 8 às 12 ns

Rua Gal. Bíttenconrt n. 121
Telefone: 2651.
Consult6rlo:

Rua Felípe Schmídt a. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário':

mudou seu consultório para a rua

Felipe SChmldt, n. 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

ORA. EBE B. BARROS
�--.

CLlNICA DE CRIANÇAS
(on.nltórto • &...._... COJUlIUU

". He,clllo Lu 111.& a.c.. , S."nn4a , I, ....r.lr.

du 15 ,. 17 boru

Tal. - 1.11I'LOJUANOPOLII

ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICA DE SENHORAS E CRIANCAS

,

Especialista em moléstias de anus e recto.

Tratamento de hemorroidas, fistula.., ete.

OiIrura-ia anal
CONSULTóRIO: - p,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

DENTADURAS INFERIORES
MÉTODO PRÓPRIO

FIXAÇÃO GARANTIDA

DR. MOORRI5 J[HWEI·�NCIRURGlAU DENTISTA' �
DIPLOMAIIO PELA UNIVER.SIDADE DO PARAN4.:

RAro" Y - PONTES - PIVôS
-..

TRATAMENTOS' DE CANAL
HORÁRIO - das 3 às 12 e das 18 às 20 horas
HORAS MARCADAS - das 14 às 18 horas.

RyA 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 Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.

Vendas: Edifício Montepio 3.0 andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola de

Medicina e Cirurgia do Rio

de ,Janeiro. Ex-Interno da

Clínica Urológic do Hospital
Pedro Ernesto (Serviço do

Prof. Rupp) e da Maternídiu.e

Fernando de Magalhães.

gtárío do Instituto Nacional

do CáD.cer.

DOJt:NÇAS, DE SENHORAS -

l'AUTOS - UROLOGIA -

CIRURGIA

Atende, pela manhã, na

Maternidade Carlos Correia .

Resídêncía : Rua Demétrio

Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.? 26 - Fonc ,
230;-'

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE (ARMELA OUTRA
SERVICO DE RAIOS X

. .

Radiologistas: DRS. J. A. NÓBREGA DE OLIVEIRA

EWALDO J. R. SCHAEFER

Exames do E,stômago - Vel'icula Biliar -- Rins

l'orax - Ossos - Intestino, etc.

Histerosalpingografia Radiografia Obstétrica

(Gravidêz) - Radiologia Pediátrica.
.

DISPÕE DE APARELHAGEM' MODERNA MARCA

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

ta (Almte. Lamêgo).

RAUL PEREIRA CALDAS
ADVOGADO

"Questões Trabalhislaf'
g,scrltólio: Rua João �1nto Q. 1. aobo

; :,lefone n 2.467,,- Calxa P:>atal n. U

I::'.ORÁ.RIO: Da.s 1& às 17 horu.
xxx

A V I S O
O Servico Social .do Comércio - SESC e o Serviço

Nacional de Aprenllizagem Comercial - SENAC, avisam

que venderão pelo melhor preço, no local da obr·a em

construção d sua propriedade, situada nesta cidade. na

Prainha. madeira imprestável que foi usada nas formas

de coh.creto. Florianópolis, 22 de maio de 1960

HAROLDO SOARES GLAVAM

Presidente dos Conselhos Regionais
do SEC e SENAC

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

CUNICA SANTA CATARINA
Doenças Nervosas e Mentais -

. Clinica Geral
Angustia - Complexos -:-- 'Ataques - Manias -

Problemático Afetiva e sexual

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -.

Insulinaterapia - Cardiozolorapia - sonoterap-e e

Psicoterapia.
Direção dos Psíquíátras -

DR. PERCY JOÃO DE BORBA

DR JOSÉ TAVARES IRACEMA
DR IVAN BASTOS DE ANDRADE

CONSULTAS: Dàs 15 às 18 horas

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286

N,EGóCIOS EM GERAL
CASAS TERRENOS E APAR�AME�TOS
Rua Jerônimo Coelho 1-B - Sala 11

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

APARTAMENTO

CONSTRUIMOS SUA CASA, MEDIANTE' UMA PEQUE
NA ENTRADA E SUAVES PRESTA:ÇÕES MENSAIS.

INFORMAÇõES RUA JERONIMO COELHO, 1-B, SA-
\

"A T E N ç Ã O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NÃO PAGUE MAIS ALUGUEL

LA 11 EDIFÍCIO JOÃO ALFREDO.

NECESSITAMOS AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO.

GRANDE PLANO PARA VENDA DE ,CASAS PRÉ-MOL:'

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

HOJE MESMO.

SENSACIONAL, GRANDE CONCURSO CASA POPU

'LOR LTDA!

Responda esta pergunta e ganhe uma area de terras

no Estado:
Como se chama a pessôa nascida em Brasília?

Nome: ,.... Resposta: , .

Endereço: ,.,
.

Localidade: .

Remeta sêlos para a resposta.
Atenção! Atendemos em nossos escritórios à rua Jerõní

mo Coelho, 1-B - Sala 11, quaisquer serviços, tais co

mo: procurações, requerimentos. contratos, recibos, car

tas, encaminhamento às repartições públicas, etc. Dis

pomos de um Contador que atenderá diàriamente das 10

às 12 horas.

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

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Dr. Helio Freitas
)1(>OENÇAS DE SENHORAS

fi,ARTOS - CIRURGIA -

\ CLÍNICA GERAL Escritório - Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar

Sala 4,
1
c\ünsultório: Rua CeI. Pe-

dro t Demoro 1.627 - Estrei

to, d\as 16 àe 19 horas (ao la

do da Farmácia do Canto).

Re .: Santos Saraiva, 470

� Es reíto - Fone 2322.

,J
Residência Alameda

Adolfo Konder nO 27.

Caixa Postal 406.

Telefone - 2422.

Call1tpanha Pró (onsir�ção da Matriz'
de. N,ossa Senhona da Boa Viagem
em :lSaco dos Limões - Florianópolis

'\

1
1 saco dc cimento . . .

. .
. . . . . . . . .. Cr$

1 saco c

\�ile
cal ..

.'
.. ,

.' .

1 carrad. a de arem ' , ..

1 carradl de pedra britada ,

1.000 ,ti'J! los ,.

1 . 000 tt�lhas .

1 serventJ·� (diária) .

1 pedreiro (diária) .

.2 .

___:' _

365,00
8,00

900,00

1.500,00
1.200,00
5.000,00

150.00

280,00

A união fJ�z a força! Com a sua colaboração, por pe�

quena que sej:3b, estará acabada em breve a 'igreja! Todo

e qualquer au,7lxílio, será recebido com suma gratidão!
DEUS LHE Pj?�GUE!

Remt.· pe!l F. d� S. Bianchini Catedral -
.

t;"
Florianópol '\is - s.e.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esta tarde Ciuarani x figu i
Em Pel'eja Pelo Campeonato de Profissionais da Cidáde transferida da Noite de Quinla-Feria, Jogam' Hoje, no Estádio da Rua Bo
caiuva, os Pelotões do Figueirense e Guaraní, Este Quarto (olocado e Aquele Vlce*Líder. Boa Partida deverão T r��var as Duas Equi
pes, Sendo Oue o i\lvi-Prelo, Dada a Sua Maior (alegoria Tétnica, Pisará o Gramado na Qualidade de Favorit.o. N o Entretanto, o

Quadro Dirigido Por Newton Garc8z E�lá Preparado Para Proporcionar ao Seu forte Antagonista Uma Sur.presa Bem Desagradável.
Como Prelimnar Jogarão os Quadros de Aspirantes.

ln ta __

nse

concedeu, ontem, o vprerruo
"Belfort Duarte" ao guardião
Gilmar, do Corintians,.e das
seleções paulista e brasileira,
Gilmar preencheu tôdas as

formalidades exigidas pelo
regulamento do referido prê
mio, que eonsístêm de me

dalha de prata aos proríssío-alguns dias, devendo a se- na'
-

houverem so-IS que nao
Iguir, serem expostas numa frido qualquer punição da
das vitrines da Caca Hoe- Justiça Esportiva, durante 10
pcke.

Becerra conservou
ofílulo

TOQUIO, 25 (UPI) - Ur
gente - O campeão mun

dial de box dos pesos galo,
. José Becerra, do México, re
teve sua coroa ao vencer,
por decisão, ao desafiante
• A 6xl,' o escore,
japones .Kenjí Yonekura, Santos _ Perdeu do Colo-
num combate em 15 assal- Cal S t· 1959t O"

. o, em an lago, em ,os, JUIZ Anthony Mace- 6 2" por x,
rom, presidente da Associa- B I f P d dcão Nacional de B d o,.a ego - er eu ' e um

x x x
Brs síl e Argenti.n!'l. �,,�- no uma grande pugna. O

- ox : os combinado em Budapest, em
putando ôntem o primeiro final da refrega acusou

,Estados Unid�s, Ifavorevu

11956 por 6x3,Ainda com a palavra, o a Becerra por 47-141. O árbí-
'

...,. . ..BLUMENAU P
.

8 1
. . jogo da Copa Roca, propor- vit 'I' d

I
I

-
, - -

- rosseguiu a sim e Albano. veterano jogador
.

declarou I o 'la a se eçao argentí- tro Ramon Berumen, do '

'.'

.,..
',.

na tarde de domíngo T cionaram ao povo argenti- na el d 4 2 Uma das maior s goleada,nes- upy : Zanon; Geraldo, ao reporte)." que a luxação p o escore e xz. M" t bé ta . fi;
t íd d t ------::::-'"...,.,��--..:;-----_,.----�--_,_--- exico, am em . favoreceu ..

f""d' -r
-

d Ia CI a e,o campeona o re- Vicenti e Henriqu.e; Evilá":' que sofreu em um dos bra-
P A R T I 'C' I p"�' A _'('" ,A'- O· Beccrra por 146-142 'en- SO ,rI as. P?r um gran e c u-

gional com a realização do lia e De Lucas; Baltazar, ços foi casual não havendo t ,'.' be brasíleírq, dentro de seus
quan o que o Japoues .Ko " , .cotejo entre Olímpico e U - Valdlr, Ninha (Ari Garcia), maldade e intenção do co- • '.f f propnos domínios, em con-

.- Rosana Denise particípa a09 amigos e parentes de
oyana ovoreceu Yonekura f t t'lllao de Timbó. Paraguaio e Orlando. O ár- lega que disputou o lance por 148-143, r�n o con ra clubes estran-

M m t d d f 1 b seus pais, Risoleta e João Luiz Neves o nascímento de sua geiros d d
es o a uan o es a ca- itro foi o sr. Roberto Paulo em disputa da pelota. Quan- ", eu-se no ano e

d 1· b irmãzinha JADNA LÚCIA '- Mater�idade Carlos Corrêa 1910 do, o onze a VI ru 1'0, conse- de Líma e a renda somou to à expulsão de Marréco, L , quan o nosso futebol
guíu fácil triunfo ante' o Ian- cr$ 18.390,00, Tainha informou que o ár-

- 25-5-60.

E d. h
ainda não havia adquirido a

terna do certame por 5x2. POMERODE - Foi trava- bitro da peleja é que foi en-

DR AR'MANDO VALER squer ln a, experiência necessária para
A primeira etapa terminou do nesta localidade o prln- volvido pelas reclamações ,..

'
, 10 DE ASSIS f. d

os jogos de envergadura.
com a contagem de 3xO, cípal cotejo da primeira ro- dos jogadores, tendo então Comunica 1 reina or Aqui no Brasil esteve o Ca-

l b d AI d d d aos seus c lentes o novo horário de consul- rínthía d L dpara o c ue, a ame a a a do returno do
-

certa- expulso o médio catarinen- 1 ns, e on res, que
Rio Branco,. aparecendo co- me de Blumenau, reunindo se.

tas.
RIO, 27 (V. A,) _ Esquer- conseguiu Igolear o Flumi-

mo goleadores: Nenês, aos as esquadras do Vasto Ver- x x X
,r:,"r"·· .U" .. , ,....

\ ,dinha, aquele ponteiro que nense, no Rio, por <dez ten-
8 O· 3'0 37 F' 1

. DE MANHÃ - das 10 as 12horas' to t, rion aos e . mai : de, um dos líderes do cam- Santa Catarina em futebol, por muitos anos defendeu s con ra um.

Olímpico 5x2. Tentos de Pe- peonato e o Floresta desta venceu aos báíanos por 1xO,
DE TARDE - das 4 as 6 horas

I com suceso as cores do Pla-,
reiri.nha 2 e Velho 2 para os localidade. Depois de tre- tento de Albeáo e perdeu

. Consultas Rua Nunes Machado, 7 fone 3738, mengo, vai agora se tornar
timbonenses. menda luta, o clube dirigido' para os paulistas por 4xl, técnico de futebol. O anti-
O árbitro foi o sr. Fran- técnicamente por Amaury; depois de ter cO'nseguido CH.UVA D:E, LIQUIDIFICADORES' I rguObrPoo_nllteegirr�S,esqquUeerde'0J'orndaaS_cisco Otto Bohem. e a ren- Pa,checo, conseguiu chegar empate por 1x1, no tempo .,

da somou cr$ 8.610,00. ao triunfo, quando o match
I
regulamentar. Quarta feira '

Nesta época que vlv,emos, quando o progresso da ciên-llista de curso·, está prestes
BRUSQUE - Carlos Re- 8.tingia o. seu final. I Santa Catarina voltara � , �la nOf.l prova que nada, ou quase nada, é impossível, não a terminar outra deira, que

naux e Paisandú, disputa- Primeiro tempo: 1xO,. para o: jogar. 'I
e totalmente absurdo uma chuva de liquidificadores. I é de técnico em futebol.

ram na tarde de domingo, a ,Vasto Vercle. Final. Vasto I x x x Entretanto, esta chuva é real, embora sob a forma ""gora, Esquerdinha vem

!prinQipal peleja em mais Verde 3 x Floresta ,2. Para I O treindor Libório Silva
de boletins.

de ser convidado para trei-
uma rodada pelo campeona- o conjunto líder ,consigna-I' 60 Clube Atlético Catarinen� Trata-se de mais um presente da Modelar, em come_ nar o plantel do Campoto da Liga Brusquense, ter- ram pela ordem: Lazita aos se, deverá lançar no próxi- moração ao seu 36.0 aniversário. Grande, do futebol amador
minando com um justo em� 27, Lazita a0S 29 e Sarará mo cotejo, o arqueiro Mau- No próximo domingo, pela manhã, aviões lançarão da entidade càrjoca, deven
pate de 2x2. O cotejo foi aos 36 m. Para os floresti- ro, agora 'Já recuperado da élôbre nossa Capital, S. José, Palhoça, Biguaçú e vizinhan- do amanhã ser apresentadodisputado no estádio, Augus- nos marcaram: Schipmamm contusão que o afastou dos ças milhares de bol.etins, entre os quais encontram_se 36 a seus novos pupilos,' O,
�o Ba�er :tendo rendido � I

aos 12 e Ildefonso aos 20. gramados e o médio Rudes, premiados com um liquidificador cada. Campo Grande, uma tradi-
lmportancla de 'cr$., ... ,. Neste cotejo, o arqueiro 'Si- que militava no futebol pa- Conhecendo cada um o, valôr de um dêstes utilíssimos, cional agremiação do fute-58.070,00. Para o Carlos Re- bert do Flôresta foi conside- ranaense. aparêlhos domésticoD pOderá c3tlc'ular o montante de mais I boI amador da cidade do
naux marcaram Teixeirinha fado a figura máxima da x x x este presente que lhe oferecem os Estabelecimentos A I Rio de Ja,neiro, desde há
e Alcino e o árbitro foi o sr. peleja. O Vas:o Verde for- O atacante Rato, que per- Modelar,

. I muito pensa em ingressarOscar Pinheiro, mou com: Largura: Ivo, Ga- tencia o Tamandaré do Es- Procure e leia com atenção, pois você poderá ser um

'Ina Divisão de Honra da Fe-GASPAR - Importante lego e Góle; Fritz e Walde- t.reito e que foi vendido pa- dos contemplados. deração Carioca de Futebol.peleja foi .disputada na tar-I mar; Sarará, Lazita,
.

Qua- ra o futebol de Urussanga�
de de domingo, nesta cidade, torze, Jango e Michel. já viajou para aquela ci�
válida pelo certame da Liga Arbitrou a partida o senhor dade do "interland" catari-
8lumenauense de Futel;lol.. O Wilson Silv::;. e a renda atin- nense, a fim de assinar com_,
Tup:y local, recebeu a visita giu cr$ 13,.150,00 promisso com o clube lo-
do Palmeiras, travando-se Na preliminar, empate de cal. Ao que se comenta, Ra-
na oportunidade um duélo, 2x2 entre os mesmos con- to, deverá ganhar um em-
de ,�ig3illites, juntos. prêgo federal que lhe ren-
A pi:imei:ra etapa termi-, ITAJAI' - Marcílio Dias derá mensalmnte cr$ ., ... ,

nau cO'm igualdade 1x1. No' e Cimenport, deram sequên- 7.000,00.
:!final, vitória magistral do cia ao .campeonato regional, Rato regressará a esta ca
onze palmeirense por 2xL na tarde de domingo, numa pital dentro ele breves dias
Para os alvi-verdes marcou luta dif�cil, onde o líder pas- para contrair núpcias.
Balsini e Valdir empatou ao sou por momentos de gran- x x x
cobrar uma penalidade má- je susto. VEória do Marcí- O árbitro José Silva, que
Xima. Final: Palmeiras 2 X lia Dias por 2x1. teve que deixar o gramado
Tupy 1, com gol de Albano ,LAJES - A equipe do Fi- pO'r ocasião de um dos jo
:aos 32 minutos, ao cobrar gueirense exibindo-se para gos noturnos do Campeona
uma falta, de for.a da área. o público serrano, conse- to, ·devido à �or:e contuS'ão
O Palmeiras formou ,com: guiu bom resultadO' ao em- no tornozelü, deverá ficar
'Abela�do; Arão, Lázaro e patar com um selecionado inativo por quasi dois me

Gordinho; Daniel e Clodoal- local por 2x2, num cotejo ses. Seu pé acaba de ser en
do; Cubala, Jonas, Dinho, que agradou inteiramente

.....gessado.

Noticiário da "II v Ita ao Morro"
A reportagem da "Pionei-' Rubens Santos, um dos seja de conquistar um dos I da para O' próximo

....

ra", teve a oportunidade de integrantes do Clube Clclis- primeiros postos da grande
I
nesta capital.

presenciar, na noite de sá-! tico Manark, manifestou de- ; corida de bíciclétas marca

bado e na manhã de domín- -------------

mês,

BRASIL 2

Já ultrapasou a meia cen

tena o número de coredores
inscritos para a disputa da

,Segunda Volta ao Morro,
idealizada :e realizada pelo
Departamento Esportlvo da
Guarujá, êste ano contando
com ;;;_ patrocínio exclusivo
da Fábrica de Biciclétas Mo-

go, movimento de ciclistas,
treinando volta ao morro,
visando melhores condições
técnicas e físicas para ã cór
rida marcada para o dia 26
de junho. I

.

I
Na próxima apresentação Ó médio volante Abêlardo 'gem informou que na pele-deste r.otícíárto, estaremos deverá extrear no próximo ja travada entre cafarínen

divulgando a relação dos a- compromisso do Avaí que ses e baianos, pela classifi
tlétas +á. inscritos, para a será contra o Paula Ramos. cação dos jogos universitá
grande maratona do pedal. Até lá, esperam os dirigen- rios em Niterói, não houve

.s=

• • _ I tes avaíanos, recebrem a do- n e n h u ma irregularidade,
.o� �artlclpantes do Clube I cumentação do referido jo- conforme boatos que cir

Cíclístíco Monark, recente- gador ela Federação Gaúcha culam nesta Capital, dizen

�ente fo�mado em nossa ca-I tornando sua situação per- do que catarinenses e baia-
pítal, estao em grandes pre- feitamente legalizada, nos transformaram o está-
parativos para a maior pro- x x x dia em palco de luta livre.
va cíclistíca do Estado. I O avante Tainha, pestan- Nada houve, ·confirmou Toi-

tando declarações a reporta- nho.

Amigo desportista! Falta
menos de um mês para a

realização tia miar marato
na do pedal no Estado ca

<tarlnense. Inscreva-se hoje
mesmo e habilite-se aos va-

liosos prêmios a serem ofer
tados, pela râbríca de bici
clétas Monark e inúmeras
firmas desta capital, inclu
sive ::. Carlos Hoepck S/A.

nark,

As biciclétas Monark Ju
bileu e Monark Olímpica 60,
que estarão em disputa na ,-=============-_-_-_-_-_-_-_-_
prova �e 42 quilômetros, a
ser realizada no dia 26 de
junho, estarão em exposição
no Departamento Es�rtivo
da Mais Popular por mais

._------

LEIA EM NOSSA NOVA
EMBALASEM COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITC

ARGENTINA x
fSPORTES NO INlfRI'OR DO ESTADO

'I

GILMAR CAMPEÃO
DA DISCIPLINA

RIO, 27 (V.A.) - A CBD

anos, e ainda houverem pai
tícípado no emmmo de 120

competições oficiais pelo
mesmo clube, além de ou

tras.

,;1,

GRÊMIO ESPORTIVO "0
DOMINGO À TARDE

ESTADO" f X
NO G'RAMADO

WES1ERN
D .o "A B 'R 'I G O

�.I ;. []
Vários grandes clubes do

Rio e São Paulo, os maiores
centros esportivos do pais,
em excursão pelo exterior,
têm tido alguns revezes bem

amargos. Senão vejamos:
Flamen,_o - Perdeu em

Glasgow, há pouco, pelo es

core de 9 a 2, frente ao

Montherwel.
Palmeiras - Perdeu em

Buenos Aires, em 1947, fren
te ao River Plate, pela con

tagem de 6xO.
São Paulo - .Perdeu em

Assunção, frente ao Olím
pia, pelo escore de 6x2, em
1945.

Vasco - Perdeu em Liége
em 1956, por 5 a 2, frente ao

Anderlecht.
Portuguesa - Goleada por

7 a 1, em 1953, em Londres
frente ao Arsenal.
América . Perdeu em

1929, em Buenos Aires, en

frentando um combinado.

* *

O Pacaembú, que é o

maior estádio de futebol de
São 'PaUI;d, Já réõm'(ViÍ;e anos

:le existência, nunca viu a

seleção paulista gloriHcar-se
�om um título de campeão
brasileiro. Os treze títulos
conquistados peles bandei
rantes (pelej'C. final e decisi
va) tiveram por lacaIos se

guintes está;dios:
1922 - Estádio do Parque

Antarctica (São Paulo)
1923 - Estádio do Flumi

nense (Rio)
1926 - Estádio do Flumi

nense (Rio)
1929 - Estádio do Parque

São Jorge (São Paulo)
1933 - Estádio do São Ja

nuário (Rio)
1934 - Estádio do Flumi

nense (Rio)
1936 - Estádio ·do São Ja ..

nuário (Rio)
1941 - EstádiO' do São Ja

nuário (Rio)
1942 - Estádio do São Ja

nuário (Rio)

1952}..-- Estádio do Mara
can.], (Rio)

.1!)55 ._. Estádio do Mara
·c·"Da iRia)

19F -- Estádio do parq Lle

;�Lf:,rt�er (São Paulo)
1960' - Estádio do Mara

canã (Rio)
Mas, em compensação, os

paulistas nUlllCa perde'ram
uma partida no Pacaembú,
em jogos do certame, embo
ra os cariocas tivessem ga
nho dois .títulos nesse está

dio: 1940 (2x2) e 1950 (lx!).

E SI P O ,R T E (L U B !E
DE ME N O,R'E S"

i:.'_

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A fluora�ão de águas em Santa Catarina
o problema da cárie dentária. Debates em torno do .assunto� Em Florianópo lis· os Drs. Waldemar

(antergi e Flávio Lucce. Conferência na Faculdàde ·de Direito.
A campanha em tôrno do momentoso assunto que é

a fluoração das águas de abastecimento vêm tomando vul,

to cada vêz mais acentuado em nosso meio. Sabe.se do

alto gráu de incidência da cárie dentária nas nossas po

pulações. Hoje a flueração das águas de abastecimento

como fatôr básico na profilaxia da cárie dentária é assun

to indiscutível. Assim sendo iniciou.se ano passado uma

campanha no sentido de se estudar as possíbílídadea de

fluoração das águas de abastecimento das cídadss cata

rinenses; como resultado da campanha aurgtu um projéto
de lei de autoria do Deputado Bahia Bittencourt que hoje

é lei _ tornando obrigatório o uso do flúor na água como

medida necessária à prorílaxía da cárie.
/

O movimento agora se di- sem dúvida alguma �ou�a
ríge no sentido da regula. de inédito no mundo ínteí-

mentação da 'refertda lei,. e ro, guando. se propusera�
é com êsse sentido que hoíe e estão realizando gr�datI.
se acham entre nós duas vamente a fluoração de

eminentes autoridades no águas de tôdas as cidades

assunto: Dr. Waldemar do nosso vizinho Estado.

Cantergi, quirmco .e Dr. Hoje, con�a!l'do pouco te�.
Flávio Lucce dentista am- po de atívídades, ja sao

bos membros da Co�issão uma dezena de cidades do

de Fluoração de àguas da tadas daquele aervlço de�
Semetaria de vtação e tínado a profílaxía da ca

Obras públicas do Rio rie dentária.
Grande do Sul.
Merece um destaque es,

pecial o trabalho que v�m
executando aquele SerVIço
de Fluoração de Águas,.

Realiza-se hoje, às 20

horas, nos salões da União
Catarinense de Estudantes,
na Rua Alvaro de Carvalho,
n.? 38 A, a cerimônia de

posse da nova Diretoria do

Orgão Máximo do Estudan
te Secundário de Santa Ca
tarina.

Como noticiamos ante
riormente, após um pleito
renhido, saiu vencedora a

chapa encabeçada pelo a·

cadêmico Domingos Augus
to Gaio, quartanista 'de Di
reito.
As cerimônias obedece-

Segunda. feira os Drs.

Cantergi e Lucce desenvol.,
verão extenso programa de
atividades relacionado com

rão ao seguinte programa:
1.0 _ Apresentação do

relatórío das atividades da
Diretoria Executivq, perto
do maio 59/maio 6'0.

2.0 _ Prestação de Com-

promisso. _

3.0 _ Fala do Presidente
eleito.
4.° - Baile da Vitória.
Entrada Franca.
A nove. Diretoria a ser

empossada na noite de ho

'Je é a seguinte:
Presidente: Domingos

Augusto Gaio
Vice-Presirlente: Djalma

B. Duarte

Montgomery (on
vida Chu'Eh Lai
PEQUIM, 27 (U.P.I.) -

O m8.!l'echal britânico. Mont
gomery convidou pessoal
mente o primeiro ministro
Chu ·en Lai a visitá-lo e à
sua família, na sua casa

na Grã.Bretanha.
O convite foi feito por

Montgomery no fim de um

banquete oferecido pelo
chefe do govêrno chinês
ao marechal bri:tânico.
Chu en Lai sorriu delica
damente, ante o· convite,
mas não respondeu.

Associação Catarinense de Enge
nheiros -' (ONVITE

Em comemoração ao transcurso do centenário de na".

cimento do insigne Estadista, EngO HERCILIO PEDRO DA

LUZ, a Associação Catarinense de Engenheiros' convida
aos seus associadm:l a comparecer ao ato de homenag.em
que se procederá, domingo dia 29 de maio, às 10 horas,
constando da deposição de uma corôa de flores fl,0 pé do

túmulo-monumento.
Local: Alameda Adolfo Konder

Florianópolis, 27 de m,aio lie 1960
José C. Hulse
Presidente

o nosso problema. Destaca
mos a visita que farão à
Faculdade de Farmácía e

Odontologia de Santa Ca;
tarína, na parte da manhã,
onde serão sabatínadoe pe
los nossos estudantes de

farmácia e odontologia. Ná
parte da tarde terão mêsa
redonda com os nossos téc,
nícoa interessados de per -
to nOI assunto da fluoração
de águas. Finalmente às 20

horas, no Salão Nóbre da

Faculdade de' Direito de
Santa Catarina, teremos
duas conferências, para as

quais a Associação Profis
aíonal dos Odontologistas
do Estado de Santa Cruta.
rína, entidade que está ar
ticulando _ êste movimento,
está convidando de modo
especial os senhores químí,
cos, engenheíros médicos,
educadores de Um moda
geral, farmacêuticos ·e den,
tíatas. "Aspectos técnicos
da fluoração de águas" -
Dr. W3i1demar Cantergi.
"A fluoração de águas na

profilaxia da cárie dentá
ria": Dr. Flávio Lucce.

O Desembargador Henrique' da Silva Fontes, Presí ,

dente do Instituto Histórico ·e Geográfico de Santa Cata

rina, ao declarar iniciada a sessão conjunta dessa entidade
cultural e da Academia Catarinense de Letras, à noite
de anteontem, na Casa de Santa Catarína, nesta Capital,
comemorativa do centenário de nascimento de Hercílio

o ESTADO distinguido com a visita do
(onsul Geral do Japão

Ontem, esteve em vísíta
a esta Redação, o sr. Masao

Fujimoto, Cônsul Geral do

Japão, em Pôrto Alegre.
O ilustre visitante veio

lacompanhaôo dos srs.

Shiegeichi Sugitani e Te.
ruo Yamakawa, reapectíva
mente Representante da
Cia. Jami, Imigração e Co.
Ionização em São Paulo, e

Vice_Cônsul do Consulado
Geral do Japão em Pôrto
Alegre,
Na 'sua visita ao O ES

TADO o sr, Consul mante
ve demorada palestra com

o Gerente do Jornal, sr.

Domingos Fernandes de

Aquino.

Agradecendo o prazer da
amável vísíta formulamos
ao ilustre homem público
votoe de feliz estada em

nosso meio.

POSSE DOS NOVOS MEMBROS DA DI..
RETORIA EXECUTIVA DA U. C. E�
-CONVITE-

Secretário Geral: Pauli
r.o Varidressen
Secretário Auxiliar: Maria
A. Freitas
Procurador Geral: Nereu

do Vale Pereira
Sub-Procur3idor: Ralf

Schmidt
Tesoureiro Geral: New

ton Chaves

Meus Senhores:
Hercílio Pedro da Luz ea,

tá inscrito nos anais do
Instituto Histórico ·e Geo.
gráfico de' Santa Catarina
como o sócio número um,
porque foi êle o Presiden
te da Comissão Organiza
diora dêste Instituto e qUe o

inaugurou a 7 de setembro
de 1896. Esta precedência
lhe foi dada por José' Ar
tur Boiteux, que procurou
o prestígio do Governador,
seu grande amigo e chefe,
prestígio que afinal lhe

positivou o sonho que aca
lentava desde 1894.
Hercílio Luz é. pois, pa ,

ra nós do Instituto Histó
rico vulto muito querido;
mas, ainda sem êste laço
afetivo, múltiplas razões
tínhamos, não só para par
ticipar das festas comemo,

ratívas do Centenário do
ilustre Catartnense, mas

até para lhes tomar a íní,
cíatíva, e só não o fizemos
pelo conhecimento, que ti
nhamos, dos propósitos do
Senhor Governador do Es
tado de as promover ofi_
cialmente e com magnifi.
cência.

Efetivamente, Hercílio
Luz merece homenagens de
governantefl e de governa
dos; e merece que se lhe
rememorem, repetidamen
te, as ações de homem pú
blico e de simples cidadão.
Êle sempre viveu e lu

tou no meio da sua gente;
êle conhecia as aspirações
dos seus conterrâneofl e

com êles sentia as nec.essi
dades, que os angustiavam.
Porqlle amava entranha
damehte a sua terra para

Luz, proferiu as seguintes palavras:
ela planejou grandes obras
necessárías, sem se intimi
dar com deficiências nem

sacrifícios. Para êle, não
era Santa Catarina Estado
pequeno nem Estado pobre;
era um Estado tão capaz
como os que mais o fôssem
,para a riqueza e para a

cultura.
A sua audácia lúcida ·e

confiante aí está corporttí.
cada e simbolizada na

Ponte que dêle tomou o

nome, que, para a sua

conetrução, só teve do co
vêrno F,ederal a ísencão do
impôsto sôbre o material
importado.
Hereílío Luz sempre foi

zeloso da sua autoridade e

dignidade.
Lembro-me de um dis,

curso em que, falando a
e s t u 'da n t e s secundá
rios, acentuou que, às vê
zes, precíaava usar de vío;
lêncía para poder praticar
o bem. A 'violência de Her

Cí,lio Luz só explodia, po ,

rem, ante o que lhe pare
cia an-ogância ou ante de
sarrazoadas oposições a

atos progressistas, ou ante
injustiças para .com os hu�
milde['. Os pequenos não
sentiram a sua violência,
porque êle os tratava com
,tão natural cordura que
êles se esqueciam da sua
humildade.
Meus Senhores,
Eu muito teria qUe dizer

- ·e de bem - sôbl'e Hercí.
lia Luz, como seu auxiliar,
que fui, na Instrução Pú
blica do Estado; mas ou.

Itl�i.!, f.eliZmente, !São os

oradores desta sessão: Os
waldo Bulcão Vianna, pelo

de Santa Catarina

A ALIANÇA UNIVERSITÁRIA tem o grato prazer em

convídar os estudantes de Santa Catarina a fim de as

síatírern as solenidades de posse dos novos membros da
Diretoria Executiva da União oatarínense de Estudantes.
a serem efetuadas no dia 28 do corrente, às 20 horas, ·em
sua séde.

Luiz Edison sctmetâer
Presidente

Florianópolis
Laj,es
o.riciuma

Florianópolis
,

Florianópolis

•

.vlagem
,

a vista !!

pagament�
em suaves

mensalidades

CRUZEIRO
A PRAZO

agência

FLORIANÓPOLIS, SÁBADO, 28 DE MAIO DE 1960

"Hercílio Luz sempre foi zeloso da
sua lutoridade e Dignidade"

DECLAROU O D!ESEMBARGADOR HENRIQUE DA SilVA FONTES

Tesoureiro Auxiliar: João
D'Avila.
Nas próximas edições da;

remos amplos informes sô
bre o acontecímento máxi
mo na área estudantil ca

tarinense.

2.867 Cr$
Cr$
o.r$
Cr$
Cr$

500.000,00
50.000,00
30.000,00
20.000;00
10.000,00

Posse, hoje, danova
Diretoria da UCE

a cidade coltua amemória...
( t dIa

"

) 'dindo-me aue os atendesse ciente, corajoso,
. enquanto

A c�n. a.. pag: e medicasse que ele "acer- repassadas e re_VI_VIdas, me

Amor e se deixar rícar
t

.

comi o" Não se' exí- vinham a memoria, as pa
deliberadamente, e sofrer, �f�a à r;sp�nsalidade e lavras, com que o f�lecido
e� �umultuoso 'mar de -an- desconforto da profissão e Prof. Faure, de Pa.r�s, e;n�
gustIas, a ver s� cura ou .

em cada criatura do cerrou ��a �utoblOgrafI�'
consola; lamor e .,or�r pel� ���inho a sua oportunida- "A medICIna e uma. carrel

r:oente .que agomz�, Amor
de de acumular riquezas ra bela, p<;Jr9-ue mnguem,

e �espeItll:r n? crIança ll:- interiores. Ai estão traços can:o o med��o, pode, coI?
lhela � vId,..._a do nosso., f�- da' a alma. Parecia um maIS tranquIl_ldade, ador

lho, e o -encontro dIarH? agnÓ�tico e não er.a. Com mecer .n::.. nOIte suprem�l,
�om o g�ande Amor que e

uma alma assim, era cris- �o .0uvIr a vo� da conSCI

.l,�eus e .d Ele se fazer cons-
tão, poraue estava "de enCIa a CochIchar-lhe na "

cIt.nte Instrumento.
posse de úm certo EsPirita alma que, neste m�ndo de

Carmosino Camargo foi e participava numá certa amarguras � sofrImentos,
m 'd' a's I'ngula� . e" t as suas Imaos ensanguen-

a e ICO Im 1 'S A VIda. a que Se refere a ·eo-
toadas all'vI'aram maI's SO-

oue nos foi dado conhecer. 1
Vi-o chorar duas vezes,

agIa. frimentos elo que causa-

sob a brancura nevada do!; A 13 ,de maio de 1957, eu- ram dores". Ao entregar-
seus cabelos: - A primei- quanto ressoavam as ba- mos seu corpo à sepultu-
ra .vez, quando mostrou ....me daladas do meio dia, na ra, fizeram fila os orado

um velho' da enfermaria de torre da catedral, .um co- res, dos quais fomos um, e

indigentes, com adiantado ração parou em Lajes, um nossas palavras finais da

cancer; a segunda V·2l. coracão aue antezourava a quele momento, por lhe

quando, em certa oe,' medicina
-

do amor: _ Mor- tracarem, o perfil espiri-
lhe disse eu, ter visto, eú� rera, em nossas mãos, Ó dr tual, foram esculpidas em

lolerl1a d" Estadonosso cimitério, os oSS(JS Carmosino Camargo.
bronze e ficarão, doravan-

U
.

de seu amigo Chico Atllay- te, no pedestal de seu bus-

ele. Baixou sua bela cabeça, Várias vezes exclamou, to, como um retrato da sua

procurou ocultar-me os de olhos fechados, com a alma:

grandes olhos vermelho.:;, palidês ,da morte na face: A SUA LEALDADE PA-

marejados .de lágrimas, e "Ai, Jesus!" _ e silencia- RA COM OS AMIGOS E A

chorou, porque "chorar é va. Na mudês da fé, com o
SUA CARIDADE EM FACE

comungar co ma dór uni- só pensar já f,alamos pen-
À DOR ALHEIA, O ELE-

versaI".
. sarnentos diretos, na !in- VAM À MAJESTADE EX-

Não aceitáv8.!ffios, em guagem universal ete Deus. CELSA DE EXEMPLO".

nossas prolongadas e sau- Na profundidade do seu

dosas palestras, a concep Sêr, se estendia já em re

ção mecânico dialetica do manso o caudal imenso dos

mundo, com seus alicerce., fatos da consci'ência, cau

exclusivos nas forças na- daI de barrancas enflóra
turaes, embora reconheces- das das renuncias, ae sua

",�mOf: o seu progresso, por- vida. Morreu sereno, cons-

que perdeu a bússola :1;
vir;J, ,a humanidlJ,de, e o

homem só cuida de si, na
da cedi de si· ,não toma
consciência do grande nú
mero dos seus semeITi.an
tes que sofrem miséria, fo
me, frio e doenças. Por es

tas ponderações ele com

bateu, ele pessoalmente,
combateu a miséria e a fo·
me, dando a quase totali
dade do seu trabalho. Pe
diu-me ás vezes, que o le
vasse em meu auto, a

atender, em residências
paupérrimas, a indi,gentes
,a que ele se referia como

"meus amigos".
Enviava-me o,dr. Camar

go alguns doentes pobres,
com lum cartãozinho, pe-
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3.542
3.411
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Informações:

Rua Felipe Schmidt, 24
Fones 21-11 e 31 ..00

Instituto Histórico, e Othon
da Gama D'Eça, Presidente
da Academia Catarinense
de Letras.
Eles farão brilhar a ex.

traordinária figura de Her ,

cílio Luz; e a Academia de
Letras terá ainda a felici
dade. pela qual o Instituto
a cumprimenta, de contí,

nuar ae solenidades desta
semana glorificadora, com

trabalhos escritos, em que
a vida de Her.cílio Luz res

plandecerá em exemplares
ensinamentos de visão ad
ministrativa, de coragem
de trabalho e de amor �
Deus, à Pátria e aos humít,
des.

Programa dos Fesfejos da Pedra Fun
damentai da Matriz de Nossa Senhora
da Bôa Viagem de Saco dos Limões

DIA 28/5 - Sábado - Às 19 hs. Procissão de São
José, saindo da Vila Operária para a Igreja.

Dia 29/5 - Domingo - Às 8,45 Recepção às' Exmas.
Autoridades. - À9 9,00 Missa Campal. - Às 9,45 Bênção
Solene da Pedra Fundamental. - Às 10,00 Martelo de ou
ro, prata e ferro.

A se�uir barraquinhas com churrasco, cachorro quen
te, quentao, e um bem organizado serviço de barraquinhas
de brindes e bebidas.

As barraquinhas inícíaramcse quintacfeh-a p.p., dia 26
de-maio.

SEMANA DO CENTENARIO
Programa de Hoje

As comemorações da Semana do Centenário de NM�
cimento de Hercílio Luz prosseguirão hoje, com o seguinte
programa:
DIA 28, SÁBADO:

às 6,45 horas - Fatos históricos da vida de Hel'cí
lia Luz, na Hora do Despertador.

. às 10,00 horas - Romaria do� escolares ao túmulo
monumento de Hercílio Luz, falan_
do o Secretário da Educacão e Cul.
tura Dr. Victor Antônio Peluso Jú::.

. ..
. \

nior.

às 12,45 horas - Na Rádio Diário da Manhã, pales
tra prof.erida pelo Dr. Paulo Fontes
- "Hercílio Luz e a Capital do Es
tado".

Assim como Atenas teve 09 jardins de Academo,
dos quais resultou a academia de Platão, temos nós,
agora, os jardins do Palácio, muito chiques, enfei
tados de arco-iris e com cachoeira fazendo chuá
.chuá .•

Uns mimos de efltilo, ãsses jardinzinhos! E co

mo combinam 'com as linhas arqui'tetônicas do v.e

lho Palácio! Tudo ali se entrosa: o funcional, o ro

cocó, o dórico, o português, o inglês, os Luizes todos,
do XIV ao XVI. Mas belezinha me"mo é a cascata
cantante.

E' a nossa Urubúpungazinha!
E dela vai nascer a primeira das. cinco gigan

tescas centrais elétricas, que o candidato da UDN

prometeu fazer e esqueceu.se!
X X X

Mister Jhon, vel1;1o amigo, olhou os iardin9, os

esguichos policrômicos, os bichinhos polares e tro·

picais, a cachoeira, e mastigou:
- Fainish! Pritinis! Gud! Mas e9tar faLtando

reclame do Coca.Cola!
X X X

Rubens Ramos Filho também deu palpite:
- Pai, tem carro de carnav.al ali!

X X X

O General Vieira da Rosa, com a sua

de eceana, fêz pergunta:
- Será projeto do NIemeyer?

ferocid·a.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


