
ção deltberada da política
soviética" - afirmou o prí,
meiro ministro. Em tom
significativo acrescentou:
"Talvez nem mesmo os rus

sos o saibam". Ma�illan
parecia estar dízendo que
os-dirigentes russos taTvêz
não tenham decidido o fu
turo da política e que ml
vez estejam efetuando"uma
revalorização em Moscou.
Referiu-se aos discursos
de Kruschev pronunciado
em Paris, Berlim Ocidental
c Moscou, u':'lpois do colapso
da reuníáo suprema, nuns

mostrando-se agresSivo e
noutros mocerados. Com
esta ooservaçao, MacMillan
parece apoiar sua iãéia de
que os russos ainda não de,
cídíram como tratar do as
sunto.

(iUERRA MODERNA: CALAMIDADE PARA 9
MOSCOU, 31 (UP!) - O mal. Rodion an o

. .

t d d P 1" d

I'
cessa' rio para reagir contra »ois (;� a-dotar mensagem

Malínovsky, ministro de Defesa da:lJ'RSS
rm u o mmis 1'0 o gran e a acio o -

-

declarou, hoje, que :inha despacha-do Ol'� Krêmlín. Acrescentou que a iniciativa de I os satélites e seus chefes, ao povo soviético urgindo

dens para ataque, com toguctes, contra as
disparar foguetes "constituirá a melhor i sem levar em conta por na necessidade do cresci-
maneira de denunciar a politica dot Es trás de que mares e ocea- mento da produção ---e '''na

bases de cnde decolasse qualquer avião"
Vl -

'

transeí 1 tados Unidos. Malinovsky, companheiro nos se achem". Criticou co- rápida conclusão das ma-
es rangeiro que, I e agora em diante, vío- assíduo do primeiro ministro Nikita Krus- " me temerária a atitude do 'Jestosas obrigações do pla-
lasse o espaço russo ou dos seus aliados h f I f" secretário de Defesa dos no elos 7 anos". O obíetívo
comunistas, nesta era da bomba .(i'-e ni-

c cv, n,a rfl:cassa( a con erencia su�rema

II
de Paris, foi aclamado em reuníão-ría I Estados Unidos, Thomas (,,0 plano é superar oS"Esta-

drogênío, "A reação será completamente Fôrça de Choque dos operários comunis- ' Gates Jr., "ao ordenar uma dos Unidos econômícamen-
justificada porque não sabemos o que tas s 1 t- t l'd I prova de alarma geral das te, em 1965.
pode transportar um avião intruso. Bem

as a qua es IVeram presen es o I er so-
'

d víétíco e outros dirigentes do govêrno e
' fôrças armadas dos Estados O primeiro ministro Ha-

po era ser
A u�a bomba de hidrogênio" - do Partido Comunista, Unidos, a 16 de maio, dia rold MaéMillan deu a en-

A advertência de Mallno., de inauguração
-

da "conte- tender, hoje, 'que os dírí-
vsky, que segundo disse �

----- ------ ------ - ---- . -'Jl rência dos
-

4 gra'núes em gentes da Rússia podem es-
não constituía ameaça foi ra podem alcançar qual- expoentes da guerra fria Paris. "Não estamos tícan- tal' à beira ode uma crise
endereçada aos Estados quer avião Que os Estados procuravam resolver os do nervosos e nem estamos política quanto à questão
U'nidos e seus aliados em Umoos despa-chem sôbre a, problemas ínternacíonaís I d d d' , proc aman o as 01' ens e de aliviar a tensão com o
Ires tratados de defesa - Rússia sem importar a al- em posições de fôrça. prontidão enílítar no mo- Oeste. A sugestão do líder
Organização do Tratado do títude. "Como podem verí- Podiam descansar tran- mento em que os chefes de britânico, na Câmara dos
Atlântico .Norte (O.T.A,N.) fies r, senhores, nós, algu- quílamentc do outro lado govêrno comparecem em Comuns, coincide com a es
Organização do Tratado da mas vêzes, achamos possí- do oceano, fazendo com reuniões para discussões peculação amplamente pro
Asía Sudeste (O.T.S.A.) e vel revelar alguns de nos- 'qUl' os outros suportassem pacíficas. Mas, conservamos palada de que Nikita Krus-
Organização do Tratado soe segredos" - comentou, a� tarefas ��rigos�s". Dis:�.e, no��a pólvora sêca': -. pre; chcv se' acha sob forte
Central (OTO) e antigo Malínovsky afirmou que os a�nda, que a Umao �ovle- vemu, A conferêneía do pressão dos irreconciliáveis
pacto de Bagdad. "A guer- 1 ussos [amaís violaram, de, tica tem todo o poderio ne T b Ih f' d

���� :;r�1!�, u�ra�H!g� H�ei.�:��:�;���: °in����:� DCmeaça- r!"naaso sOlean�errae; el-edOn,RreIAmalin,.IPI:.r,aaacab••
ar

lj�I aa de VIdas c a destrui- semos fronteiras estrangcí
,;:w de tudo quanto cria- ras, sem intenção alguma,
ramo Mas nao pode ser evi- como qualauer pessoa ho- de b

·

tada pela covardia" - de- nesta, pediríamos descul- ases americanasclaro� o marechal. Reite- pas e puniríamos Os respon-
rou ainda

,

que os foguetes sáveis". Passou-se o tempo
anti-aéreos soviéticos ago- comentou - quando "os
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WASHINGTON, 31 (U. P. 1.) - O prímeíro projétil
que cair em território de nossos aliados desencadeará
uma chuva de projéteis nossos sôbre a Rússia deélaróu
hoje o senador republicano George Aiken, membro da Co.

missão Senatorial das Relações Exteriores ao comentar' o
discurso do general Rodion Malinovski mInistro russo da
Defesa.

De seu lado, o senador democrata Mike Mimsfield de

clarou que se tratava de tentativa russa para debilitar o

sistema de bases americanas ao redor da Rússia, tendo
precisado que os Estados Unidos não perderiam suas bases,
mas que as nações em cujo território se encontram tais

basee teriam maís cuidado para não se exporem a rece

ber advertências como as que receberiam a Noruega e o

Paquistão.

RIO, 31 (V. A.) - cêrca
de cem dirigentes situiicais
de S. Paulo, Paraná, Gua
nabara,- Rio Grande do Sul
e Estado do Rio estiveram
reunidos, sábad'o e domin
go últimç;s, no Sindicato
dos Metalúrgicos de São
Paulo, E, entre outras, to
maram as seguintes deci
sões:

1.0 - estudo imediato sô
bre oS novos níveis do sa
lário mínimo. As reivindi
cações se estenderão às
despesas con1 a educacão
cultura, recreação e previ�
dência social no cômputo
para a fixação do novo sa
lário mínimo.

2.0 - salário' profissional
na base de mais -3{) 'p09'
cento sôore o mini1JlO de
cctdJa região;

3.o - novos estudos sô
bre o salário móvel e con
tratos coletivos;

4.00 - envio ao CfJngresso
de sugestões que visam sa
nar os pontos falhos da lei
de previdência social;

5.0 - regUlamentação
-

do
direito da greve, com a

suspensão do decreto ... '

9,070, por ser inconstitu
cional".

D. Jaime: Repou
so Absoluto
RIO, 31 (V,A.) - O car

,deu: Dom Jaime de Barros,

Câmara suspendeu tôdas

as audiências 'compro--

missas que havia marcado,

po;: prescrição médica, até

segunda ordem. O cardeal

es tá em repouso absoluto,

l'ão podendo receber visi-

tas, permanecendo,

t:mto ,em sua resfdência

no Sumaré.

.! .... -:,_- •

... -"':--

- ..: -

- ...... -
-

-

O Departamento de Es_
tado e a Casa Branca. ne
garam a comentar o dis
curso de Malinovski.
O secretário de Estado,

Herter, teve hoje entrevis
ta com os mais importan
tes funcionários do MiniL'
tério da Defesa e dos 'ser_

viços de informação.

Também foi assinalado o

fato de que Malinovski dis
se em seu discumo, pela
primeira vez, que a Rúsl;ia

com as manifestações so

viéticas de restrições em

assuntos Internacíonaís,' O
primeiro ministro sovíêtíeo
fêz referência a esta obser,
"ação, no sábado, mas dis
se que se tratava de "inven
ção absurda (dós norte
i-mertcanos) a hipótese de
que esteja em dificuIãades
com alguns dos seus gene
rais e dos seus companhei
ros de chería do Partido
Comunista".

_

Ao inaugurar Os debates
sôbre politíca externa, Mac
Millan confessou aos legis
ladores i:nglêses que ainda
pstava surpreendido eõm o

fato de Kruschev ter recu
sado negociar na eonferen.,
cia de Paris. "Já não creio
que alguém saiba realmente
se o fracasso constt't�a epí
SÓ:110� isolado oú môêtüca-

debilitar sistema
estendia sua sombra prote
tora por sôbre a China Co
munista, o que, foi aqui
destacado com interêsse.
Além díeso a participa

ção da China Popular na

f u tu r a Conferência de
Cúpula, pedido por Kruchev
sábado passado e o impor
tante papel que atualmen
te desempenha Malinovski
parecem confirmar a cres

cente influência que tanto
o Exército Russo quanto
Pequim exercem sôbre o

chefe do govêrno da Rús
sia.

O presidente da' oomís,
aão Senatorial de Assun
tos Estrangeiros, Willian
Fulbright (demo c r a ta),
protestou em entrevista
.televísada contra a manei
ra pela

.

qual o caso do
"U-2" foi dirigido pelo pre
sidente Eisenhower.
Fulbright declarou Que

tudo teria sido melhor do
que uma admissão da par
te do presidente do!:! Est�'t
dos Unidos, de que o paIS
'se entregava à espiona
gem. Êle poderia mesmo

L('r afirmado, por exemplo,
"que o avião tinha si::!o
roubado pelos russos".
O senado'� duvidou flôbre

a sabedoria de se confiar

nas Conferências de Cúpu,
,la para dar uma solução
aceitável aos problemas do
mundo. Fuloright terminou
dizendo qUe parecia ter ha
vido uma falta bastante
flagrante de coordenação,
da qual o presidente era

responsável, quanto ào di
versas declarações do go
vêrno a respeito,

J.K. falará dia 4:

BANANAC'AP
BRASILIA, 31 (V.A.) -

Estação, de rádio que o
Ministério da Aeronáutica
instalou na ilha do Bana
nal vai ser inaugurada no
aia 4 de junho, data esco
lhida pelo presidente Jus
cc hno ,Rubitschek.

NesRa ocasião, o chefe do
Govêrno 'discursará ao povo
brasileiro, através dos mo

dernos equipamentos que a
FAB, Fomo pioneira, já le
vou para a região do Ara ...

guaia, a fim de pl'oporcio
�Wl' completa segurança de
vôo às aeronaves naquela
I'l'giâo.

RIO, 31 (V. A.) --"- Tanto o ex_ministro da Saude

e psiqui,atria Maurício ,de Medeiros como o catedrá

tico de Psiquiatria de Faculdade Nadonal de Medi

cina, professor Leme e Lopes, estão de acôrdo que

manchetes como "mundo à beira da guerra", "bom
bao atômicas destruiriam Moscou e Nova Iorque" e

"maremotos pÓdem chegar ao Brasil" são capazes de

provocar neuroses e doenças mentais.

Em entrevista os dois psiquiatras concordam,
plenamente, que "num mundo que vive oob um clima

de intensa angústia e de mêdo, é inevitável que as

doenças mentais tenham seu' número aumentado por

êsse tipo de jornalismo sensacionalistas", oca!:!ião .em

que o psiquiatra" nada pode fazer, além de procurar

minorar o sofrimento das vítimas".
O professor Mauricio de

Medeiros afirmou, referjn_
do-se ao notici,ário, hi tem
pos, sôbre a "gripe asiáti
ca" que "a tenl.lão causada
pelo mêdo da gripe era, na

prática, causadOra das re_

sistências orgânicas, pre
dispondo as pessoas que se

deixavam emocionar a

contrair a'doença". E á um

repórter que o entrevistou
Dôbre o assunto, disse:

,
- "Noticie, també�, o

fato de terem titio altâ no

Hospital da Marinha 50%
dos marinheiros atacados

pela "asiática". Mas o' re-

voto, 'não ,também oou

crédit, própr'1o 1'uncio::.
nament1ii"- ao J:egime, em

benefício de suas causas e

aspirações mais legítimas.
Felizmente, tenho encon

trado, não só no meu par
tido como nos al�ados, pes
sedif1tas e socialistas, a me

lhor compreens�o para o

problema ,e. de� form!!,
partimos todos para Bra
sília, na convicção de que
tr.aremos de lá, para todo
o Brasil, as leis que o povo
espera e reclama de seus

repref1entantes no Congres
so".

DIB:E'I'€>R: ,RUBENS DE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUlNú
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Salário Mínimo

JaD�O �rocura número· �ara
a�rovar classifica�ão

" ,RIO, 31 (V, A.) - O vice-preddente João Goulart partiu ontem para Bra_
sIlla, a frente' de um movimento de n�obilização de parlamentares, destinado a

garantir número para a conclusão, esta semana, da votação do Plano de Classifi
cação do Funcionalismo e início imediato da J.,ei Orgânica da Previdência Social.
assim como do aumento dos militàres.

Antes, de partir, e ao lado daD p:t;ovidênciaJs tómaldas no ãmbito' de

�s.
'ar�

:t�{l, o PTB, mârtteve,"'l1�tà:'gapltal, eOfiVerSfl.çõ'es eOln os--tií.i'ig�Ylt;;' dos tfdOl. '

alIados, notadamente o PSD e o PSB, a fim de que fique, assegurado um 'pa_
l-écimento macíço de deputados e senadores'da Maioria ,àb seções das du, � �asas
do Congresso no decorrer desta semana.

Para tanto, o vice_pre_ sôbre o
-

assunto, o vice-
sidente da República fêz, pr,esidente João Goulart
mesmo, uma pausa nas declarou:
atividades de propaganda - "Reputo, 1).0 momen-
de sua candidatura, retor- to mais importante e ur-
nando do interior paulista gente do que tudo mais _

diretamente para o Rio, inclusive nossa própria
onde manteve, neflse fim campanha eleitoral ..,.- a
de Demana, aquêles conta- votação imediata destas
tos, que se extenderam na leifJ que o povo reclama
área governamental,

.

aos co111 ,tanta premência e que, ,

ministros Amaral Peixoto a rigor, já lhe vão ser da-
e Armando Falcão, que das com um atraso consi_
deram tôda a colaboração derável. Nessa preliminar
ao êxito do objetivo visa- esta ,em jôgo, não apeJ;las a

do, confianca do povo nos, par_
A atitude do sr. João tidos dÓ's popularés- qúe êle

Goular.t resultou das ob_ elevou ao poder, com seu

servações feitas junto ao

povo, especialmente OL' tra_
balhadores e funcionários
públicos, nos quais se aceno

tuam os sintomas de im
paciência, em face da re

petida falta de número
para votações no Legisla
tivo federal, notadamente
na Câmara dos deputados,
onde f.'e encontra com a

votação interrompida o

projeto do funcionalismo e

aguardando vez o da pre
vidência, ambos já aprova_
dos em definitivo pelo Se
nado.
F'alando à reportagem

Inflacão e Salários
, ,

o funcionalismo catarinense está em no, tem indeclinável dever de reservar

desespêro, _

' uma parte do aumento 'da receita ,�ra
Não se compreende como o snr. Gover- reajustar os vencimentos de seus funclO

nadar do Estado não tenha ainda se da- l.ários.
do centa da gravidade da s'ituação, dei- Assim pelo menos fazem as_indústrias
xando o tempo passar até que se esgotem e o comércio esclarecidos e prudentes.
as últimas reservas de paCiência e resi'g- Mas isso não tem sido feito no Estado

nação da sacrificada classe.
,

desde quando o sr. Irineu Bornha��en e

Segundo fontes insuspeitas, Q_ custo de seu partido tomaram conta da chefIa do

vida subiu, no último ano, mais de 50%. govêrno, em 1951.
Um quilo de carne, que antes custava 60 Antes de a UDN chegar ao poder, os

cruzeIros, passou e. v.aler Cr$ 100,00. O ::funcionários estaduais ganhavam !;tuase
leite subiu! A luz aumenta sempre! tanto quanto os seus c,olegas federaiS.
E assim aconteceu com a maioria dos A diferença era pequena. Ninguém, dei-

produtos de consumo obrigatórIo . .cta po- xava um emprego no Estado, para trocá'

pulação. lo por uma função pública federal, Jlor
Resultado: o funcionário que ganhasse, 'melhor que fosse.

suponhamos, 8 mil cruzeiros por mês, :N�as o sr. Irineu Bornhausen que, em

teve seu poder aquisitivo diminuido para matéria de equidade social ente.nde t�r:to
a metade n? melhor das hipóteses. como um candango de eConomia pohtlca
Vale dizer que se antes ele consumia, e direitos do homem, foi deixando p.e

com sua família: 10 quilos de carne em atender as reivindicações dos �ervidores
30 dias, teve o meSilllO funcionário que fio Estado, acontecendo que', enquanto o

reduzir a racão para 5 quilos apenas, pois Govêrno Federal con,cedeu-, tres _

aumentos

os seus vendmentos não foram reajusta- ao funcionalismo 'federal, os fie S. Cata-

dos, como 'deviam, na mesma proporção rina, no mesmo período, foram .auD?-er:t�
da qucda do valor aquis,iti�o d� m?eda._ d.os a�nas uma vez e de maneIra Ir1'1SO-

Já com as rendas pubhGas a sltuaçao na.

muda de figura. " .R�sultado: a difere?ça que an�es era

Assim, se os gêneros sobem' de preço, mlmma, entre federaIS e. estaduaIS, tor

como realmente têm aumentado constan- 110u::-�e absurdamente deslg.ual e cada vez

temente, ::;. arrecadação do Estado cresce se distancia �ais com �sse sist�ma desu

na mesma propürção, porque o imposto mano de majorar vencImentos a base da

de vendas e consignações (principal fon- ,mesma pe�cel�t�gem, par� todos.
A

te de renda do Estado) é calculado, no- Os funclon!l�IOS tem sl.do! como s,: ye,
tem bem os leEores, sobre o valor de 8,S grande,s VItimas da pesslma admmls-

venda das mercadorias. tração da UDN:

IDaí ::;. razão porque o Estado tem enor- Todas .a� vezes que !l0� defrontamos

mes superavits todos os anos,. que o
�
go- caD?- 5l �alaclO da AgronomlCa, a luxuosa

vêrno esbanja em obras su!!�uarias e nas resldencla do sr. Gove���dor,. vem-no� a

escandalosas nomeações ue novos fun- �embra'nça (me .e�s� precho fC;>1 co�strUldo
denários : a custa do saCl'lfICIO do funclOnallsmo.

Ora, uma parte d? arrecadação publica Alí está o sangue da sacrificada classe,
se destina, como todo mundo sabe, para pois um:'. parte do superavit de arrecada

obras e servicos e outra ao pagamento do cão -daaueta época, fruto exclusivo da des

pessoal.
-

i "1 valorizãção da moeda, devia, necessaria-

Portanto sempre que ha excesso de ar- mente, ser dettinada aos servidores pú
recadação,' em virtude da inflaçao �u bllLos.

-_

,

,desvalorização da moeda, Que provoca (h- E não foi nem será enquanto o governo

minuicão do poder aquisi�ivo do servidor pens�..r pela cabeça do sr. Irinêu Bor

público, o Estado, para ser justo e, huma- nhausrn.

URNA, NO ANO DE 2000, CONTARA
COISAS - Banco ,da Lavoura de Mi·

nas Gerais SIA faz promoção
"sui-Gêneris"

Promoção "sui-generis"
fará o Banco da Lavoura
de Minas G.erais, S. A. por
ocasião das comemoraçõeD
de seu 35° aniversário, o

que se dará em 16 dêste
mês. Com efeito, naquela
data, será procedido o en

cerramento de uma caixa
de metal, mima urna a ser

construida no tenraço do
edificio - séde em Belo
Horizonte.

Essa urna cónterá um

"retrato" real ,e atualizado
do Banco ao atravessar o

seu 350 aniversário a

qual permanecerá hermé
ticamente fechada, pelo
prazo de 40 anos. Será por
tanto aberta em 16 de ju
nho do ano 2.000 pelos fu

turos dirigentes da orgu-

pór,ter limitou-se a' res_

ponder-me que seus leito
res não estavam intere9.
sados em saber do declínio
da doença, mas do número
de novas pessoas ataca
das".

IMPRENSA E PAZ

O prof. Leme e LGpes, na
mef.'ma orde� de idéias,
afirma que

" o perigo das
grandes catástrofes - co
mo a guerra nuclear ou os
cataclismas que agora se
observam no Chile
atuam, de maneisa mar

cante, sôbre as pesooas pre_
dispostas às doenças ner
vosas".
E, concluindo, apreaen

ta duas sugef1tões para a

solução do problema:
"1) ação profilática da

impr.ensa. no sentido de
impedir o aumento da an

gustia, restringindo o sen

sacionalismo em tôrno de
notíciaf.' que podem levar a
estados emocionais preju
diciais;
2) O desarmamento e a

paz, mas não a paz de
"bluff" com a continua,ção
da '''guer:ra fria", mas a

paz cristã".

nização na entrada do no-

vo século. _

A iniciativa pretende
guardar, de maneira iné
dita na Brasil, vários docu
mentos, filmes, fotos, men.
f!agens, noticias e uma sé
rie de objetos atualmente
em uso no Banco, para
que na data da, abertura
(750 aniversário) nossos

posteros e muitos dos la
vourenses desta g,eração
posf1am avaliar o eSforço
,de progresso empreendido
no passado, ev.itando a

dispersão e o desapareci
mento de importantes do
cumentos e a relegação ao

esquecimento de fatos, coi.
sas e peflsoas muito caras

a todos que trabalham na.

auela importante organt.
zàção bancá-rla.

'
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� Pêra almoçar e jantar bem, depois de sua

�a, QUERÊNCIA PALACE HOTEL

ANIVERSARIOS
FAZEM ANOS HOJE:

sr. Sebastião Eleutério da

Silva
- sr. Desembargador Alce-

bíades Valério de Souza sr. Lauro América
- srta. Mariza Leite da sra.. Beatriz Ferro Pereira

Costa sr. Telmo Heitor Fett

sr. Carlos Alberto Gomes' - srta. Ruth Maria da Silva

srta. Regina-Maria car-l- sra. Aracy Lopes da Silva

valho 1- sr. Hamilton Leo Ires

Certificado de Propriedade de veículo a motor sob n,?

02308 - Pertencente ao Serviço Social da Indústria - De

partamento Regional de Santa Catarina, com os seguin
tes dados:

Jeep: Marca Wíllye -Motor: N:o 4J-198896 - Ano de

fabricação: 1953 - Côr: Cinza - Placa n.v 12_61.

Solicitamos a gentileza de quem encontrou, entregá-lo
no SESI - Edifício Sul América, 6.° andar ou na gerência
dêste Jornal.

,

APED ITIVOS
�USICADOS

OAB 11AsP3Ns,

Maurícío dos Reis - advogado
Norberto Brand -- advogado

Advocacia em geral no Estado
Santa Catarina

'.

"'f

OSVALDO MEl/
NOSSO l'ALÃO VALE UM MILHÃO - Aproxima-se o

grande dia. Sorteio do nosso talão que vale um milhão.
Vão sobrar muitas esperanças que se' transformarão'

em ilusões, muitos cálculos eerão cancelados e �té, per
parte dos mais 6timistas que confiam na sorte" planos e

negócios para a aplicação do dinheiro, serão apenas so-.

nho�::a g,:a��e��:=�d�� �:l�:�u:!;:n�;aci:�;;�'êsa. . \
Bom, muito bom e aconselhável será a mantença de

um perfeito equilíbrio nervoso para que se evitem corno,

ções fatídicas e enfartes que êste anda por aí a sôlta.
Conheço uma pessôa tão convencida que o milhão fJe

rá dêle mesmo, que já .relacionou em mêsa redonda com

a família, tudo que terá de comprar, inclusive uma casa.

Um outro amigo, sonha com uma viagem à Brasília.
Um barnabé com poucos talões e muitas esperanças

se coneeguír o milhão já resolveu o caso.

- Como já tenho o tempo de serviço na Repartição,
vou requerer minha aposentadoria, comprar um pequeno
sítio e criar galinhas. .Galinhas e ovos, hoje darão uma

. enda certa.
Assim, cada qual vai revelando seus sonhos íntimos,

c'::ms desejos, seus programas e planos.
O caso é que somente uma pessôa, unicamente uma

entre milhares �milhares, será o "milionário".

Qual nada, dizia_me' ontem um camarada. Dinheiro
chama dinheiro, Quem vai ganhar, você vai ver, há de ser

um milionário.
.........................................................

Quanto a mim, possuo treze talões.
O número nunca me trouxe azar.

Pelo contrário.
Você pergunta o que faria eu se ganhasse?
PoilJ bem eu digo.
Eu compraria o Mi,ramar e o derrubava.

r

"

----- --�,------------- ----_.
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comeamenos

Casamento da sxta. Dulce Coberta Regis com o Dr. Mario

Junqueira Franco, realizado na cidade de Tubarão. Sem

dúvida o casamento de Dulce e Miaria foi um dos grandes
acontecimentos para a sociedade de Tubarão.

da entrega da declaração.
Cumpra-se, dando-se ciên
cia aos Chefes de Seccão e
demais servidores encarre
gados do serviço de que se
ti ata.

asso Alvaro Brandão

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

Soe/ais

ELISEAN'A Haverroth. a

nova representante da be

leza catarinense receberá.
a faixa de "Miss Santa
Catarina 1960", no próxi
mo sábado nos salões do
Clube Doze. Nesta noite
haverá encontro de Misses
---x---

Telma Elita Cardoso, ca

taríncr.se radicada no Rio,
concorre "Míss Estado da
Gua: ;,r, s bara", pelo "Clube fela f.rr('.náUti��__ �
Continua. o "society" a,'comentar da elegância e

suntuosidade .da festa de
Sílvia Hoepcke da Silva
_··_-x---

Juracy Fóes apresentará
o Estado do Paraná nos

Jrigos Urrlverlsitár'íos que
ar.ontecerá no Rio - Co
me já sabemos,' Juracy é
catarinense
---x---

Em rodadas de uísque
no Bar Lux Hotel, comen-'
\tava-se da candídatuaca

I

do dr. Fúlvio Luiz Vieira a

Deputado. na próxima elei
ção

Aproxima-se a data da Segund�
r·Volla' ao f(torro.u t \

Dentre de 23 tas o Depar- I duas selíssímas biciclétas,
� bamento Esportivo da Mai::: I último}; lançamentos da ta

� Pcpular estará realizando a i mosa fábrica Monark. A

� grande prova cíclistíca. SEi-.I,prova constará de 42 quilo
: . gunda Volta ao Morro, que! metros, será disputado por
(I promete constituir-se na. ceredores florranópolttanos,•

de : maior acontecimento ciclís-' itajaienses, blumenauenses,
G tíco de Santa Catarina, de ·joinvillenses, b r usquenses,
: todos os tempos. Começando lajeamos. Corno atração, es-
• desue cedo .os membros do taro competindo .cinco clclís
•

Correspondentes: • Departamento Especíalizwo tas paulistas que aqui virão,
•

INGLATERRA BRASÍLI� • (la Pioneira, trataram da 01'_ pasa demonstração não con-

I
ESTADOS UNIDOS RIO DE JANEIRO : ganização, da prova que a- I correndo a prêmio. As íns-

ARGENTINA SÃO PAULO : presentará valiosos prêmios I críções para' a grande prova

Ed. SUL AMÉRICA 50 andar. : aos vencedores, ou sejam continuarão abertas.

Fones: 2198 e 2681 •

O M.....-----..-�
s agistrados e
o Imposto de
Renda
O Excelentíssimo Senhor'

Desembargador Arno Hoes- i

�,�l, Delegad<? da Associ�- i
cao dos Magistrados Brasí-
���, nêrte E��o, rece-,-7====_�����������������������������������������������������������-=-.- ..

_._-====::�
�

bcu, da Presidência' daque- Ila

er:tida,_de,
a seguinte

cO-Imumcaçao:

Ministério da Fazenda -

I

Portaria n.? 163, de 2 ele
maio ele 1960.

.

O DIRETOR da Despesa
Pública, .no uso de suas

atribuicões e :endÜ' em vis
t'1. n oficio 681. de 28 do
corrente, da Divisão do
Irnpôsto ele Renda no qual
�e «omuníca a esta Repar
tirão flue. em face ria deci
são do Egrégio Supremc
Tribunal Federal, no julga
mp"tn do Flpcllrso Extraor,
dinário n. 43.941 do Distri
to Fede+al. foi, declarada a

incon stitucionalidade da
�.cbranc8, do impôs to de
renda sôbre. rc; vencímentns
dos Magistrados, consoante
iulgarnento unânime pu
blicaclo no Diário Ofichl
da Justica de 25 de janeiro
último.

---x---

Quem será Miss Elegante
Bangú Clube Doze de A
gosto?
---x---

O Dia dos Estatísticos
foi .festejade, com um al
moço, no restaurante do
Lira Tenis Clube
---x---

Movimenta-se a bro-to
lândía para o baile oficial
das Debutantes que será
,po próximo'mês de Agosto
� Como acontece todos 03'
anos, o clube Doze receberá

I

a socíedade local e de todo
I

o Estado - Neste ano, a

lém das representanes de
cidades estaduais teremos
também uma debutante
carioca

---x---

O dr. Nílton Ramos
exma. esposa foram recep
cionados na residência do
casal Fúlvio Luiz Vieira,
'com um almoço
---x---

Continuam as senhoras
organizadoras das festas
para o "Asilo das Orfâs",
angariando prêmios para
para as barrac�s que acon

tecerão nas noites dos dias
4, 5 e 6 do corrente
�--x---

Madame Perly, a badlaxi
na que está com a, �on
sabilidade da escola de
danças do Lira Ten� Clu
be, já iniciou suas lJPlas e

com bom número de alu
nas

I'
Ao inaugurar a estrada do contôrno Río-Petrópo.,

lis, o Presidente JK reiterou a sua solidariedade àe
candidaturas do Marechal Teixeira Lott e João Gou-

\ lart. Pronuncíou.sj, o primeiro mandatário da Nação,
de maneira categórica, positiva. EnaLteceu o auxílio

I que os dois candidatos têm prestado ao seu govêrno
I e o signifi'cado da continuàção da atual política gO�
vernista, no Dentido oe não deixar parar a '''onda de
desenvolvimento". O Presidente tem razão, quando
afirma que sem um pouco de espírito de renúncia os

brasileiros não estariam vendo,
-

palpando, a concr�ti
zação das programadas metas, provas incontestáveia
da nossa capacidade de realização.

. O País, caminha agora, a passos cél.eres para o

oeste. Estamm) rasgando estradas pelos sertões inóspI.
tos, colocando gente onde havia onça. Er&,uemos habi-

ConUnuacão
,

R�COMENDA aos Srs.
Chrfes do Service de Con
trôle e da 1.a Pagadoria
que adotem providências
no sentido de. respectiva
mente, sustar os ãescontos
feitos para o citado impôs
to de rend.a sôbre os ven
cimentos dos Magistrados
e efetuar pagamentos, in
dependentemente da apre
septação de comprovante

(om Nacionalismo

".......s.=......".ss:�Stc.. ·
Se quiseres que o ensino

Seja muito melhorado!
Vota, então, em CELSO RAMOS
E andarás bem acertado.

MOTIVOS DE DECADÊNCIA
Fica-se estarrecido quando se constata que um ci

dadão que não completou o curso .prtmárío é DIRETOR
de Grupo E�colar e daí qualquer 'um compreende por
que aquele professôr arírmou que o ensino que era em

Santa Catarina um dos primeiros do Brasil, passou a

ser um dos piores do mundo.
.

tjPREVISÃO FUNDAMENTADA tO jornal Cidade de Blurnenou, no seu número de t
doze do corrente, faz um veemente apêlo ao Secretário.
da Segurança "para acabar com eesa absurda prote-'
ção que se vem dando aos maus elementos que, infeliz�1mente, envergam a farda da gloriosa Fôrça Pública do
Estado". '

-, 1
Apêlos dessa orâem. não encontram éco na eterna ,1

vigilância. Não faz muito tempo, um sargento [êz das fsuas e após competente inquérito foi expulso a bem da I

moral. Não esperou muito e Irineu Bornhausen iêz o.
sargento retornar às tileird«. Oficiais protestaram mas (
prevaleceu a prepotência e êles é que ficaram pres03 �

•

enquanto que o sargento foi promovido e nomeado De- �
legado de Polícia.

Agora um Major andou avançdndo em bens olheios.

Forçado pela ação da polícia paulista Q Govêrno pro
cessou o major ao mesmo tempo que compensou do

processo com o prêmio �e uma promoção e uma refor
ma que o abrigue das penas que a justiça queira impôr.

Pprevisão nossa. Qualquer dia Amintas será pôsto
em liberdade, promovido a C01'Onel, nomeado Delegado

do, 'em dinheiro, daquele que dorme no Inca, todos

OSf�atrasados como recebeu o sargento. Se algum oficial
achar ruim, já sabe - cadeia com êle.

'

E ainci<a existe alguém de bôa fé que apela para

expurgar os maus elementos... Antes disso há que
varrer os »assoureiros ...

Servidor da lei não serve,
. P'ra U.D.N. só capanga;
Um que cumpra "qualquer" ordem.
Bonsinho que aceite 3 canga.

-1,1

e

-�_---.
. \g , � 'UI II<F"EST,YIOAO[

__}Vl€.� ti e...:..

JUNHO
DIA 5 - Disco Dance com um "show" da orquestra

do Clube.
DIA 12 - Díeco Dance, com at;;'ções.
DIA 19 - Disco Dance com atrações.
DIA 25 - Tradicional Festa Junina, com um grande

programa,
DIA 26 - Disco Dance' com atrações .

As mêsas para a Festa Junina, poderão ser

reservadas na Relcjoaría Muller.

Ações Conlra a Fazenda Pública
Reclamações Trabalhislas
Mandados de Segurança

Escritório de Advocacia e Procuradoria
Rua Jerônimo Coelho, 1 - i ° andar - salas 9 e 10 _

Ed. '�João Alfredo" - fone 3658

f

tações, plantamos a civilização e o progresso, nas re

gíôes virgens do imenso território nacional. Brasília, é
por sí DÓ, o pôsto avançado desta nossa nova fase de
progresso; .,é como um casamento, em que os noivos
só vão acreditar mesmo que estão casados dias após à
celebração do enlace.

'

Nós eetarnós casados com o progresso, com o arrô,
jo. E tudo, às nossas custas, sem alienar território ou

comprometer fortemente a nossa balança econô�ica.
As crises que atraveseamos, são em pagamento do
nosso desenvolvimento. Isto, muita gente deve com
preender - e muitos compreendem, mas não querem
dar o braço à torcer -, deixando um pouco de lado o

individualismo egoístico, pará poder oferecer às novas

geraçõee, um Brasil desenvolvido, progressista.
Lott e Jango, são a continuação da a.rrancada

gloriosa. São a continuação ainda melhor, pois trazem
no bôjo de suas candidaturas, o estigma imprescindí

I vel do nacionalismo, dêste movimento qUe só agora al
cançou as consciências do� nossos homens de govêrno.

Muitos tumores, precisam ainda ser cortados, den
tro da nossa etrutura política e econômica, muita�
"coisinhas" que estão minando o de1:.'envolvimento
realmente brasileiro.

Lott e Jango, estão nêste esquema; o resto, o fu
turo nos dirá.

,'.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

QUARTO
RITZMAHH

(MAR'FIM COM IMBUIA)
.1

Completamente desmontável

'I VISTIl: cr$ 33.800,00.

com' bonificacão de cr$ 8.957,00
• •

j

í'

I PRAlO: mesmo preço
·

da
venda à vista, em 10 ptos.

..-.__.� ...� ...

:�����,�������;�����,l;�� d� !.:�� Sucesso do (afé Brasileiro no giro cklísti(oJ
. Biguaçu, 29 de maio de 1960

(

ANTôNIO FIUZA LIMA
E

JUPIRA L. FIUZA LIMA

participam aos parentes e

pessoas de suas relações, o

; contrato de casamento de
sua filha MARIA APARE-

LUIZ BUZZI

E

ROSA BUZZI

participam .
aos parentes e

pessoas de suas relações, o

I�ontrato de casamento '>de
seu filho ARTURO. com a

CIDA, com o sr, Artur» srta. Maria Aparecida Fiu-
Buzzi za Lima

Brasília, 11-4-60 Rio do Sul, 11-4-60
MARIA APARECIDA E ARTURO

NOIVOS
•

A S S O C I A ( Ã O IRMÃO JOAQUIM
•

EDITAL DE ElEtCAO
;

De acôrdo com o artigo 42.0, parágrafos 1 e 2 dos es-

tatutos, 'tenho o prazer de convocar os senhores aesocía,
dos da Associação Irmão Joaquim, para a eleição de sua

diretoria a realizar-se em data de 4 de junho de 1960, ás
dezenove (9) horas, em sua séde social, aíta á Avenida
Mauro Ramos, s/n.v, nesta cidade de Florianópolis.

Florianópolis, 27 de. maio de 1960.
SILVIO MACHADO

Presidente em exercício.

Ações Contra , Fazenda Pública

Reclamações Trabalhistas
Mandados de Segurança

Escritório de Advocacia e Procuradoria

Rua Jerônimo Coelho, 1 - 1° andar - salae 9 e 10 -'

se. "João Alfredo" - fone 3658

A EPILEPSIA É HEREDITÁRIA?
, ,

Acêrca da epilepsia, The Educational Division, Dep. envia

gratuitamente um interessante livrinho. Nenhum enfêrmo
.

de epilepsia deve demorar em sol�citar um exemplar.

THE EDUCACIONAL. DIVISION. Dep. 754-F

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

Queiram enviar-me grátis, um exemplar do IiVrin�o. índíca.»

NO ME .' , .. , :
.

ENDEREÇá • 0.0 •••••••••••••••••••••••••••• ,

(favor escrever em letra de fôrma)

CIDADE PAÍS

------_

/.

Grande pro.cura de saquinhos de café prospetos e casqueles dislribuidos
pelo IBC - "Giro do (alé"r é como o povo está chamando a ,corrida

Está alcançando o maior associado' ao da corrida, A
. sucesso a .ínícíatíva do Ins- televisão italíana, nas irra
tituto Brasileiro do Café de diações diárias que faz, 'fo
co-patrocinar o "Giro Ci- caliza painéis colocados ao

clístico de Itália", a maior longo da estrada, nos ver

corrida do gênero na Eu- culos e nos pontos de para
ropa. Os observadores do da, com dizeres alusivos ao
IBC comunicaram estar 0.1 café do Brasil. As multídôes
43.0 Giro correspondendo I que acompanham o certa
ao que dêle esperava o ca- me usam, em ,grande parte,
fé brasileiro, cujo nome foi easquetes também alusivos

Moritz S..6.João
--..;,..,,- -_

l· ._$ ···SCOJ*/.,_1 I.'- "OUIIAN'IE TODQ lJfA
1/ "" nos \tAPeJOS

.

,. ,

i:D�1'·ft,�t·.71'.. ,.. I

-'" "OHI!:.I{A�"".!.. t'HAC;'I$ OE NOVEMBRO - I[S�LI(NA -I
Ill'A "I';LIPE SCBMIDT

I'II.IAI. .... "'AHERA."A" BISTRITO 00 J:S"" ,ICI'ro - CANT(!
I

ATEN(ÃO'
•

CONSUMIDORES DA GASBÉL
,

De acôrdo cem a oía. Gasbél S.A., comunicamos aos

consumidores da Cia. citada, que assumimos desde a data
presente a responeabílídade do reabastecimento, devendo
assim os ínteeessados dírígtremcse a nossa Filial sita a

Rua Francisco Tolentíno n. 1, para a devida legalização
doe endereços, o qual passarão a serem reabastecidos nor

malmente como nossos clientes.

FloriaIlópolis, 30 de Maio de 1.960
HELIOGÁS S.A. COMERCIO E INDUSTRIA

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

com as dimensões de 11 de frente por 24 de fundos.
Tratar pelo telefona 3052.

tava lotado e o povo apiau
diu a entrega do' café, no
tando-se Que os apreciado
res da corrida vão
cos lhe dando o nome de
"Giro do Café", tal a ínten,
sídade da propaganda que I,

o IBC está fazendo.
Em Rieti. na. passagem,

orquestras ao ar livre exe
cutaram músicas brasilei
ras, especialmente sambas.
E saquinhos de café 'em

grão torrado são distribuí
dos em todo o percurso. Os
casquetes e folhetos sôbre
café brasileiro foram muito
disputados pelo público, in
clusive por sacerdotes que,
em grande número, acom

panham a corrida.

à entrega do prêmio ofer
t:> clt· pelo IBC aos vencedo;
re; parciais, constante ele
uma saca de' 30 auilos de
café. A televisão transmi
tiu a imagem a, todos os re
cantos da Itália e à grande Iparte da Europa.
O percurso entre Terni e

Rimini, de 230 quilômetros,
não foi tão difícil quanto ')

anterior, mas exigiu dos 1"1
clistas o máximo de esfôr
ço. O estádio da 'bela cida
de italiana de turismo .

ao .nosso café. Dessa forma,
o obíetívo publicitário visa
do 'pelo IBC está sendo ple
namente alcançado.
De acõrdo co mas últí

mas notícias, de onttm,
Picrino Baffi, da IGNIS,'
venceu a 6.a etapa do Giro,
entre Temi e Rimini. colo
cando-se em segundo lugar
Nino Defilippis, da CAR
PANO. No palanque de che ,

gada, armado em Rímíní,
grande número de autorí
(jactes e jornalistas as'sistiu

".

PROGRA�AA DO MES

.

PROGRAMA DO M.i!]S DE JUNHO

DIA 4 - SOIRÉE - Desfile "BANGÚ"

DIA 25 - GRANDE FESTA JUNINA -+ Nas me

sas, pinhão, amendoim, laranjas, co
[as, broínhas e a clássica queimada.
Haverá dança da quadrilha. )
Mêsaa à venda na Secreta�ia do Clube

-,

AS PESqOAS INTERESSA�AS EM PAR

T�CIPAR DA DANÇA DA QUADRIJ..HA,
ENCONTRA.SE NA SECRETl\RIA 00
CLUBE UMA LliSTA DE ADESAO.

..
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOMEROS DO, CAMPEONATO
DA CIDADE

JOGOS REALIZADOS

Paula Ramos 3 x Bocaiuva O
Atlético 1 x Tamandaré 1
Avai 5 x Guarani O

Figueirense 6 x Atlético 3
Bocaiuva 2 x Guarani O
Avai 3 x Tamandaré 2
Paula Ramos 6 x Guarani 1
Figueirense 1 x Avai O
Bocaiuva 2 x Tamandaré O
Atlético 2 x Avaí 1
Paula Ramos 5 x Tamandaré O
Figueirense 3 x Bocaiuva 1
Guarani 2 x Tamandaré 1
Atlético O x Bocaiuva' O e

, ,

Paula Ramos 1 x Figueirense O
Avaí 4 x Bocaiuva. O

Figueirense 3 x Guaraní 2

Paula Ramos 2 x Atlético O

CLASSIFICAÇÃO POR PONTOS PERDIDOS
1.0 lugar - Paula Ramos, O
2.0 lugar - Figueir,ense, 2

3.° lugar - Avaí, 4

4.0 lugar - Atlético, 6 /

5.° lugar - Bocaiuva, 7
6� lugar - Guaraní, 8
7.° lugar - Tamandaré, 9

MOVIMENTO DE

Atlético

GOLS

11
I"

5 I
17 I
4 I

contra
10

5

10
7

17

1

13

6
5

5

4

2

2

2

2

2

2

2.
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

8

5

3
3

Amanhã, á noite:
"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIAIUO DE S. CATABINj

--------_._--------------_._---�-----

\;

Avai " ... ,
'

, -:>..

Bocaiuva . ; , , , . , , ,

Figueirense '

.. , , .. , .. .'

Guarani ., .. ,. , ... , ... , . ,

.

Paula Ramos .. ,." .. ""

favor
6

13
5
13

Pelo Campeonato da Cidade

------------------ ,----------

BRUSQUE O Paisandú, Itajai.ense de Futebol, que se' Desta forma, o conhecido a- me de Brusque. I
saudoso Dr. Hercilio P. da..

vem de comunicar a FCF' encontra na Guanabara, tléta poderá ingressar em

I
--0-- Luz, a comissão organizado-

que se )nteressa pela reno- vem ,de acertar negociações qualquer equipe. Agenor a- Muito comentado o bonito, ra dos festejos tio centena-
vação de contrato do médio com a diretoria do Vasco, tua na posição de centro

I
díecurso de agradecimento rio de nascimento de seu

Walace e do atacante Juli- para uma exibição da equipe médio: II do Dr. Arnoldo Luz, filho do pai.
nho, Idêntica atitude tomou vascaína em Itajai, no pró- BRUSQUE - O Carlos --- ---------- ------"'------
o Carlos Renaux com res- xímo dia 19 de junho, dentro Renaux vem de comunicar
peito aos seus atlétas, Tei- das comemorações do Cente- que se interessa pela reno

xeírínha, �fonsinho, Mirti- nário da Cidade. O Vasco da vacão do contrato do zaguei
nho e Tesoura. Gama virá integrado' por ro'Aronsínho,' <lo media Te-
JOINVILLE - A equipe Belini e Orlando, campeões soura e do atacante Teixei

do América, está estudando mundiais de futebol. Junta- rinha.
a posibilidade de realizar mente com a delegação vas- .. TUBARÃO No t 1 cias O esporte do ski sôbre o I Em pé, Dempsey foi logo
uma rápida excursão pela caína, que será chefiada pe- chegadas daquela cidade 'nos gelo é originário da Noruega. perguntando; "Em que as

serra, jogando na oportuni-. lo sr. Allah Batista, vira o infamam que o ponteiro Ga- Segundo revelam historia- salto fui pôsto a nocaute?".
dade em. três cidades. Ca- troféu conquistado pelo Bra , lego, do selecionado catari- dores, já em 1295 o rei sverre Ele pensara haver perdido o

noínhas, Mafra e São Bento síl no .campeoneto mundial, ncnse. não mais irá para o organizava o s primeiros título oíante do gigantesco
do Sul, enfrentando na 0- a .Taça Jules' Rimet. futebol paranaense onde ín , destramente no Exército. Os "Touro dos Pampas. Ouvín-
portunídade os fortes con- LAURO MULLER A gresaria no Coritiba F. C. norueguenses chamam ao ele) a multidão

.

ovacioná-lo,
juntos do Operário, Ipíranga equipe do Minerasil, dispu- ir.' c porque seu atestado li- skí o 'esporte do povo" e ,Ja1ck Dempsey (7 anos carn-
ou Botafogo e 'Bandeirantes, tante da Liga local, vem de beratório está fixa-do em outras vezes dizem "o es- peão fio mundo, lançou-se à
das respectivas cidades, AR contratar o concurso do cr$ 200 mil 'cruzeiros .

,1( rtr real", luta, iniciando o 3.° round, e
datas seriam 4, 5 e 6 de [u- magníríco médio Camanga, BRUSQUE _ A equipe do x x x acabou derrotando Luiz A,
nho. .que em 1954, foi ccnvoc ado �piranga de Blumenau ao a- Eis uma icunosa e recente Firpo. Foi esta uma das lu-
BRUSQUE - A diretoria par servir ao seleciona:lo bater o Bandeirantes desta revelação de Dempsey sobre tas mais famosas da .hístóría

do Vasto Verde, está viva- bariga verde, disputante do cidade, asgrou-se campeao sua luta com Firpo: por 0- do Campeonato Mundial de
mente empenhada na cons- certame nacional . íuvenil de voleibol e basque- casiao da luta pelo título Peso Pesado.
trução da arquibancada de ]-. ,BRUSQUE _ A Liga brus- tebol da cidade. O Ipiranga mundial entre o detentor da x x x
seu .estádío Curt Bering, si- quense vem de enviar tele- venceu em volibol por 2xO corôa e o pugilista argenti- O homem mais forte do
tuado no Bairro da. Velha. grama à FCF a Liga Itajai- cem sets de 15x13 e 15x12 e no, este, no 2.° round, ati- mundo, ao que se revela, é a
As vigas de ferro, já toram ense, a, Liga Blumenauonse basquetebol de 30x23, rava, iam uma forte esquer- russo Albert Hsariau, gran
ofertadas Ee� ",estlaq,a, de' � a Liga Joinvillense de Fu- NOVA TRENTO - O pú- da, o norte-amerteano para ele campeão de halterofilis-
ferro.

.' _ .teb,ol, convidando aos cam- blico desta cidade recebeu 'ora no tablado

,d.eixandQ-ol
mo, que -conquistou várias

1-
'-",.

.�,

peões de cada região, a par- com grande satisfação o ato inconsciente, Salvo pelo gon- marcas mundiais em 1958,
BLUMENAU . .:....." A diretoria tícípar da Copa Centenário de Assembléia tornando de go, seus "se.iundos" traba- Dizem que é capaz de er-

�o Palmeiras. ve� de 'oficia- '11e Brusque a se realizar utilidade pública a Soco Esp. lharam com tapas e sais pa- guer um automovel com,
Iíaar,a do Olímpreo, propon- nesta cidade em agôsto pró- e Recreativa Humaitá, tra- ra fazê-lo voltar a si, o que, seus braços e puxar um va-
do a data de 17 de junho, xím ,Ilm comernoraeão ao dicional agremiação desta I conseguiram no primeiro' gão ferroviário 'fom Os den-
para a realização do segun- centenário da cidade� cidade, sagrou-se campeão, desuar:ço ,12. luta. I teso
do cotejo, pela posse do tro- Sabe-se que o torneio en-
réu dr, Aderbal Ramos da tre Paula Ramos, Marcílio
Silva, O Olímpico aceitou, Dias, Caxias e Olímpico, será
Este .prélío será realízado em em caráter eliminatório, de
comemoração ao aniversário vendo sobrar dois, que clas
do Palmeiras que transcor- sificados jogarão no torneio
rerá dia 19. Como se recorda final, juntamente com as I

no primeiro embate o Olím- equipes do Paísandú e Carlos
pico venceu por 2x1. Renaux.
CONCORDIA - Recente- LAURO MULLER

mente foi eleita a nova di
retoria da S()�. Esp. Recrea
tiva Sadia que tem

.

como

preso Honorário o sr. Atílio
Fontana e como pres, Osório
Furlam.
ITAJAI' O sr, Julio

Wippel, presidente da Liga

Olnterior

'ramandaré .

ARTILHEIROS
Oscar (Paula Ramos) ,.,., , .

Vacünho (AvaÍ) , .. , .

SOmbra (Paula Ramos) , .. , .

Itamar (Avaí) , , ,.

Sergio ' ClÍ-lgueirense) ,., .. ",.",."" 4
Pitola (Atlético) . .. .. .. .. .. .. .. . .. .... 3
Hélio (Paula Ramos) .,.".,." .. ', .. , .3
Alair (Atlético) ..... , .. , . , ..... , , ... ,

Wilson (Figueirense) .,." :.,
Fernando (Figueirense) .. ,., .. ': .

Valério (Paula Ramos) , .

Betinho (AvaÍ) ""; ... : .' . : , , .. , ..

Guará (Avaí)
Ronaldo (Figueirense) .".,.,., , , . , ..

Trilha (Figueirense) , , , .

Joca (Bocaiuva) ... , . , . , " , ,

Nazateno (Bocàíuva) , .. , .. , ..

Fida (Tamq.ndaré) , , , .. , ,. 1
Rato (Ta�ançlia;1!é) ..

"
, ,

:
.. , '1

Ney (Tamandaré) ,.", .. , ,.,,'.... 1

Maurilio (Atlético) 1
Lázaro (Boeaíuva)
Nizeta (Bocaiuva)
Marcio (Figueirense) , , , ..

Lohmeyer (Guaraní) , .

Sady (Guarani) .

Wilmar (Guarani) .. " .

Pereréca (Figueirense) ,., .

Osni (Guaraní) , , . , .. , .

Ernani (Guarani) , .

Betinho (Paula Ramos) , .. , .

ARTILHEIROS NEGATIVOS

(Trilha (Figueirense a favor do Bo-

caiuva : .

Jaraguá (Guarani a favor do Taman-

daré) .

RECORDISTA DE TENTOS POR JôGO

Oscar, com quatro tentos, assinalados con

tra o Guaraní.

ARQUEIROS VASADOS E NÃO VASADOS

Dilson (Tamandaré) . , . . . . . . . . . . . . .. 10

Totó (Bocaíuva) ,! , ., 10

Dino (Atlético) " .. , , , . , , , , .. 10

Aldo (GuaranÍ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9

Polli (Guarani) , , , .. , , .. , , .

Djalma (Figueirense) , , . , , .

Tatú (Avai) .

Daurí (Tamandarél , "., .

APITADORES

equipe do Urussanga, dispu
tante do certame da Liga de
Laura Muller de Futebol, a

caba de contratar dois novos
valores. Trata-se do centro
avante Rato que pcrtenceu
ao Tamandaré do Estreito e

do ponteiro Lalão, que atua
va na equipe do São Paulo
F. C., agremlaçuo amadorista
tendo saido para o Atlético,
de onde ror.para o Urussan
ga.

BLUMENAlJ, - A . equipe
do Vasto Verde vem de res

cindir o contrato que manti- _

nha com o atléta Agenor.,

CONFECClONA·SE OUAlQUE� llPO
.

'DE CHAVf
Rua: frlncllco Tolenlino, n,' 20

Artigos' parà Esporte
I

em Geral
Rua Silveira,Tenente 25

BOX - REMO - NATAÇÃO - BASKET

GINÁSTICA - ATLETISMO - FUTEBOL

VOLEIBOL' - TENIS

Variado Sortimento de ArtIgos para

Homens e Crianças
CALÇADOS - CHAPÉUS - CAMISAS - LENÇOS

- CINTOS - PIJAMAS _.__ CARTEIRAS - MEIAS

- CUÉêAS - SUSPENSóRIOS - ETC.
...SSSSNSSSSSiW., ,SSSS,bSiíSS$$S'CS

A

em ta

l�

UM gucec�o! o rYl{@ nodo IflnCQmento
. ,

da 'Pioneira

De 2a. a Sábado das 9,05 hs. às lO,2Q hs:
Aos Domin�os - das 9,05 às 10,00 hs.
Focalizando os "CAMPEÕES DA SEMANA·
Os Discos mais solicitados pelos ouvintes

APRESENTACÃO

�1
DARCY COSTA

de

OS PEDIDOS SÃO ATENDIDOS PELO

DISCOTECARIO MARIO IGNAcro COELHC
ATRAvf:s DO TELEFONE 3816

DAS 10,00 HS. ÀS 11,00 RS.

Domí (Figueirense) ." , ,..... 2

Rui (Avaí) " " " " ; .. , 2

Leibnitz (Paula Ramos) ,.... 1

Miguel (Tamandaré) ,......... O

Gainete (Paula Ramos) ".,...... O
-4

l. EXPULSÔF;S, .

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

daré; Cko, Alair, Eudes e Goia, do Atlético e Itamar,
do AvaL

PENALIDADES MAXIMAS

Lomeyer (Guarani contra ,Avaí), desperdiçada. Erna- ,

. ni
.

(Guarani contra Paula Ramos) convertida em gol.
Trilha (Figueirense contra AvaÍ), convertida em goL

Lohmeyer (Guaraní), çontra o '1'amandaré, conve.rti-

da �m gol.

5 vêzes - Salvador Lemos dos Santos; 4 Vêze9 - Os

mar ,de Oliveira; 3 vêzes - Gilberto Nahas; 2 vêzes -

José Silva; 1 vêz --.,. José Cordeiro, Gerson Demaria,
Newton Monguilhot, Silvano Alves e Virgílio Jorge.

CLASSIFICAÇÃO DOS ASPIRANTES

1.0 lugar - Avaí e Paula Ramos, O p,p,

2.0 lugar - Figueirense, Bocaiuva e Guaraní, 6

3.0 lugar � Tamand!lJré, 8

4.0 lugar - �Atlético, 10.

DR. BIASE. FARACO
DOENÇAS DE SENHORAS. ALERGIA. AFEcçÕES DA

PELE. VARIZES '

Consultas diárias das 14 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, nO 46 - Sob.'

!

RADIO .GUARUJA
,

ONDAS CURTAS ZYT.44 ONDAS MBDIAS ZYJ-l

W.I.., pu8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Irmandade do Divino Espírito
'

Santo e

Asilo de Orlãs VIS. Vicente de Paula" Mulheres exercem profissões artesanais
De ordem do Irmão Provedor, tenho o prazer de con,

vídar aos membros desta Irmandade, às Exmae, Autorí

dades e ao público em geral, para participarem das F'es

tívídades do Divino Espírito Santo, a realizarem-se na Ca.

pela do Asilo de Orfãs, de acôrdo com o seguinte pro.
grama:

De -27 de maio a 4 de junho, ás 19 horaa, Novena em

honra do Divino EspÍ'rito Santo;
Dia 5 de junho, às 6,30 horas, Missa e Comunhão Ge

ral dos membros da Irmandade;
Dia 5 de junho, às 8 horas, Missa Solene com :Qlega·

cão ao Evangelho.
Participamos ainda, ao distinto povo de Florianópolill

que, �e 5 a 8 de junho, na praça defronte ao Asilo de 01'_

fãs, realízarcse-ão as ,tradicionais barraquinhas com gran-:

des atrações e queima de fogos de artificio, sendo' que o,
testeíro do corrente ano é o Dr. Francisco Grilo.

Ploríanópolíe, 25 de maio de 1960
WASHINGTON PEREIRA - Secretário

CONSEQUl!:NCIAS DA FAL_'
TA DA MãO-DE_OBRA
PROFISSÕES "MASCULI_

NAS" PARA O SEXO
"FRACO"

DUESSELDqRF - (Por
Hellmuth Behr) - Amplos
setores da economia alemã
lutam com a grande falta de

aprendizes e de jovens ope
ranos. Este ano o número
de vagas aumentou. Na Re_
nânia do Norte, Vestfália, o

maior estado da República
Federal da Alemanha, todos
os 170.000 jovens de ambos
0>1 sexos que terminaram o

curso geral de (Íito anos en,

contraram imediatamente
colocação como aprendizes
de uma profissão correspon
dente às suas tendências e

às suas capacidades. No en,

tantô o [leu número não bas
eou para satisfazer todos os

pedidos. Segundo indica a

Agência de Trabalho de

Duesseldorf, a capital da Re-Inãnia do Norte/Vestláfia,

Em vista da falta de apren,
dizes masculinos os õptícís,
tas, os ourives ,e' relojoéíros
e até mesmo ou marceneiros
decidiram-se a a c e i t a r

aprendizes femininos. Pro;

moveu-se assim na Alema_

nha Ocidental uma autênti
ca revisão do catálogo das

profissões masculínaa e re,

mmmas. A caminho da

igualdade de direitos não se

puseram de parte certos

princípios salutares proce
dendo a uma escôlha daa

profissões compatíveis com

as capacidades físicas e psi;
<tuicas da mulher. No nível

superior, o número de mu

lheres tende a aumentar,
vendo.ae hoje em muitas fá
bricas jovens engenheiras
sob todos os aspectos à altu,
ra das suas funções.
A mecanização e a auto,

matiz�ção vêm ao encontro
desta evolução, Gradualmen
te vaí.oe elímínando nas fá

nos príncípaís ramos da in

dústria alemã registrou-se a

falta de 64.000 aprendlzea
masculinos e f,emininos.

N escassêz de aprendizes e

de mão-de-obra em geral
forçou a PÔ)! de parte tradí

çêes seculares. Mulheres pe,
netraram ,em numerosas pro,

ríseões artesanais e indus

triais consideradas anterior

mente- específicamente mas

culinas. Esta evolução teve

o seu início durante a se,

gunda Guerra Mundial e,
mais acentuadamente depois
de terminado o conflito. Mui
tos artistas perderam os seus

filhos na guerra. Para não
se interromper a tradição de

gerações seguidas, no que diz

respeito àa emprêsas artesa

nais, os artístas recorreram

às suas filhas. Verificou-se
bem depressa que moitas de,

Iaa conseguiram afirmar-se
nas profissões ditas masculí;
nas. Pouco depois de 1945 já
havia mestres de Iímpa-cha,
minés femininas e até mes,

mo mestres de dínarnítagem.
Com o reconhecimento ofi
cial e os exames perante os

juris constituidos por mes,

tres da respectiva profissão,
abriram-se as portas a mui
tau profissões.
No correr dos anos verifi_

cou-se qUe os aprendizes
femininos têm talento para
protíssões anteriormente re,

servadas aos homens. Não
admira que hoje haja na

Alemanha mestres· de paní;
ficação e de confeitaria, al,
faiates e cabeleireiros temí
ninos.
As jovens começaram a'

aparecer em protíseões que
exigem habilidade técnicas.

bricas e nas oficinas o trato
balho físico pesado. No en

tanto, não há ainda indícios
de se renunciar a uma ror,
mação técnica completa do

operárío cuja atividade se

limita ao manejo de algumas
alavancas e ao acionamento
de alguns botões. Com a me

canização e a automatíza,
ção aumenta, aliás, a tensão
psíquica devido 'à grande
responsabilidade que cada
manipulação envolve. Resta
saber ainda a que ponto as

mulheres são capazes de su

portar esta tensão psíquíca
tanto mais que, por natu,
reza, estão sujeitas a maio':'
res oscilações do seu equilí
brio psíquico. Se, em muitos

caSOIJ, o operário especíalíza,
do se foi transformando de
homem robusto, num hiper
sensível, há razão de per
guntar como a mulher se

comportará nas novas sítua,

ções que a' técnica impõe.

NABUCO DUA'RTE SILVA
Agradecime��lo e Missa,

A família de Nabuco, Duarte Silva, perenemente re,

conhecida á grandeza do 'exemplo moral e á bondade sem

limite do querido extinto vem, pelo presente, manifestar o

seu maíe profundo reconhecimento a tôdas as pessoas que'
prestaram assistência e solidariedade por ocasião do fa

lecimento de seu pranteado chefe.
Convida aos parentes e amigos para a missa de (7°)

Sétimo dia que, por sua boníasíma alma, a Irmandade de

Nossa Senhora do Rosário e São Benedito fará celebrar

no dia 2 de junho (Quinta Feira) às 8 (oito) horas, na

referida ígre] a.
A tôdos que a distinguirem com a sua presença, ante

cipadamente, agradece.

ALUGAM-SE MONTEPIO DOS FUNCIONÁRIOS POBLI
(OS DO ESTADO DE SANTA (ATARIN,A

Edital de Abertura da (arteira de
Empréstimos de Previdência

Levo ao conhecimento dos senhores Contribuintes, que
a Carteira de empréstimos de previdência (compra. de ter
reno, casa ou construção) abrirá no próximo dia 20 de jU
nho, obedecendo as seguintes instruções baixadas pelo
Conselho Diretor. dêste Montepio, em reunião de 12 de
maio de 1960:

1.0 -:- Quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco
. milhões de cruzeiros) sendo Cr$ 20.000.000,00 (vinte- mi
lhões de cruzeiros) para a Capital e MUnicípios de São

José, Palhoça, Santo Amaro da Imperatm e Biguaçú, e

Cr$ 25.000.000,00 (vinte e eírreo milhões de cruzeiros) para'
os demais municípiOS do Estado.

Caso dentro de 60 dias (20 de agôsto de 1960) não te

nha, a quota do interior, sido completamente absorvida

reverterá o saldo da mesma, para a Capital.
2.° .,_ Só suão recebidos requerimentos de emprésti

mos, até o limite da quota de Cr$ 45.000.000,00 (quarenta e

cinco rnílhões de cruzeiros). I

3.° ,-- Para evitar ,atropêlo na entrega dos requerimen
tos, será distribuída no hall do Edifício-Séde (Rua· Tra
,i.ano 1) aos por�dores dos 'mesmos; a" ·p).rtír de 8' horas
da manhã do dia 20 de junho próximo, uma eenha nume

rada, obedecendo a ordem de chegada ou da fila que se

formar.
De posse da senha, o portador aguardará a chamada

pelo número da mesma, para fazer entrega do seu reque
rimento.

,

' ,11 ""'fi

I
4.° - A fim de estabelecer tratamento equitativo en

,
tre os Contribuintes da Capital e os do interior do Estado,

, que encaminham quase sempre, os seus. requerimentos via
postal, dadas as dificuldades de ordem funcional e finan-
ceira que acarreta uma viagem à Florianópolis serão dís-

.

tribuídas as senhas de números Impares para os contri
buintes, residentes em Florianópolis, São José, Palhoça,
Santo Amaro da Imperatriz e Biguaçú, ficando os números

pares, para serem preenchidos pelos processos oriundos dos
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.° - Na entrega dos requerimentos, deverão os mes

mos estar. instruídos com os seguintes documentos, sem 00

quais não serão recebídos:
Para Construção:

VEN'DE-SETERRENO CASA RECEM CONSTRUIDA
E

Loja no mesmo local.
Rua Conselheiro Mafra, 154

informações no mesmo local.

Vende-se um terreno todo murado com 15,50 de

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

Preço Cr$ 300.000,00.
Tratar: Rua Bocaiuva nr. 193. Gráfica Continente

Lida.ALUGA-SE� E-S 'EV E N
õtima residência com amplo quintal. Ver e tratar à

PASTELARIA - utensílios de uma pastelaria. Rua São Francisco 11.
UTENSÍLIOS DE BAR - máquina de café, esteriliza- "

dor de xícaras, batedeira de tody, Iíquidífícador, baleíro e

outros excedentes.
TELEFONE - transfere-se um (uso). Tratar pelo Móveis antigos e um colchão de mola de casal. Tra-

de nO 2205, ou com o sr. Patrianova, na praia de Bom tar à rua Duarte Schutel, 45.

Abrigo.
.

, � .01

Tipografia e fábrica de
Carimbo. Impressos em geral
Rua Aracy Vaz Callado, 186
Estreito - FlorianópolisVENDE-SE
l�

TELHAS. TIJOLOS :;_

CAL E AREIA
IRMÃOS BITENCOURT
CAIS tlAOAII"Ó .-< JONE lIO'
ANTIGO DEPÓSlfO DAMIANI

o P O R T U ,N I D A D E----

PROJETOS, ORÇAMENT<;lS E CONSTRUÇÕES
A CARGO DE VENDE-SE - Uma casa de alvenaria em construção,

com a área de 147m2. Terreno 16,50 m. de frente por

27,50m. de fundos, com chácara, Sito a Servidão Vieira,
s/n., paralela a Vila do 5.° Distrito Naval - Agronômica -

Tratar .com Claudio Silva na A Modelar de Móveis.

BRUNOAGRICOLA
REGISTRO: N.? 167 - C.R.E.A. __;_ 10.a REGIÃO - S.C.

Rua 14 de Julho (Saco de Lama) - COQUEIROS

HOEPCKE
(,urso de Admissão

ao Ginásio
MATEMATICA, PORTU

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

PARA O CURSO DE AD

MISSÃO AO GINASIO,' RUA
SOUZA FRANÇA, 20 - Te

'Iefone, 35-30.

o local � o mesmo, mas

o tipo de serviso é novo!
AGORA com pessoal
treínodo especialmente na SHÊLL

Lubrificação
Lavagem

\�
, polimento
- Baterias

,_......__...... ..iiIIiiI.. Concêrto de pneus

._-------

a) Prova de propriedade do terreno (certidão ou tras
la.do da escríturaj ;

b) Projéto .com especificações;
c) certidão. negativa do Registro de Imóveis de não

possuir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959).
Para compra de casas ou terrenos;

b) Planta de situação do imóvel, que permita a 'per�'
feita identificação da propriedade pretendida;

-c) Certidão negativa do Registro de Imóveis de não
P09SUir casa própria (Lei n. 2235 de 31-12-1959).

7.° - Os demais documentos neeessàeíos serão exigi
dos após a aprovação do empréstimo,

8.° - O expediente do Montepio, prtSliará quaisquer
outros escíarecímentoa que os srs. Contribuint� desejarem
díáríamente no período de 8 às 11 horas, à rua Trajano n.o
1 - i.o andalr.

Florianópolis, 20 de maio de 1960.

RENATO GUTIERREZ
Diretor-Presidente.

\

LEIA
PanoramaSHELL #e a tradicionál cortezia
A R E V 1ST A oo P A R /, N A

em tôdas as bancas

6.30 às 21,30 HS.às suas ordens das' -

VEN'DE-SE
'Um terreno a rua Servi

dão Fariaa, medindo 10 por
28. Tratar -

com Oscar Car

doso, na .

Casa "À Capital"
ou a 'rua Pedro Demoro ....

1.361.

Walter' Linhares - pub.

, '\7 \
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NOS SEUS PASSEIOS Á NOITE" AP."ROVEITE A OPORTUNIDADE, PARA VISITAR AS LOJAS CIMO,
ONDE FICARÁ CONHECENDO A MAJESTOSA LINHA DA MAIOR ORGANIZAÇÃO DE .MÓVEIS DO

BRASIL

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

MÓVEIS CLÁSSICOS E MODERNOS - SUA VISITA NOS DARÁ IMENSA SATISFAÇÃO
PREÇO

.:.

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

Móveis CIMO de
.

Florianópolis 'S/A �
DE 2as AS nas FEIRAS - ABERTO PARA VISITACÃO ATÉ AS 21.30 g

������am�a&S�E'ES<�<�<�,�,�'CF44:EK,AM�.•••C3·C�§a.III"E8....�..........���ac�S.""il"ES""�•."....�.,K·.�.S·c.c�<�.�'�·..I�(·E'E'SS«SC.«.C�C�S�'�'�'�«E«SS's.-S33'�<�<�'�C�C�«E«E«SSCS«.«.«.s'SCS,SSiSSfj.Séitiliiiii#MHfH-'1téMS%S"'t;\'=&*§4%á';"S*g. --------- ..-1--.----
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 1.0 de Junho de 1960

, \

ÕROS;�
li

iiõiiiêãilüiPrõiiSSiõõiiii
'Rua COJUilelheiro lrlafr., '160, " .

• ""'\ T' ,.. .._. WIl. U ..� __ _�
'Telefone 3022 - Cxa. Postal 139 DR. HENRIQUE PRISCO 08 'HUBI GOMES Das 16,00 às 18,00,. ,diaria_:o Angustia - Complexos - Ataques - Manias --

'Eoderêço Telegrâffco ESTADO �,: "'. mente exceto aos sabados : Problemático Afetiva e sexual
� PARAISO :

MEIDORÇA DR� GUARACY A.:
SANTOS· ·1

•
•

: DR,' IVAN BASTOS DE ANDRADE

•' CONSULTAS: Das 15 às 18 horas
Especialista em dentaduras ana, ""

Endereço: Avenida Mauro Ramos, 286Cômicas. Horário; pas 8 às 12 l>s •

<\tende com 110ra marcada I (Praça Etelvina Luz)
.•............_ � �

A vísa sua dlst;.llta clientela Que . .---_

Ex-Interno por concurso da .a'tr_
nldade_'E�cola. (SellVlço do prof.

I Octávio ROdrlguel 111m.). �.x-

'Interno
do �ervlço' de c�rurgla do

_' lJôSPltal' I.A.P.E.T .,C. do Rio· di
Janeiro. Médico do HOIplta!, de

I Caridade e da Maternldadl' Dr.
Carlos Corrêa,

! DOENÇAS DE SENHORAS.
,PARTOS - OPERAÇOES -

I PA.RTO SEM DOR pelo método

Casa, Laudares Ltda. '
psíco.prorüettcc

, i _' .,.consultórlo: Rua João' Pinto n. 10.

Rua Deodoro, 15 -_ teL 3820 .

_ .._...L�!�.!6.0/) à� 18.00 .2à�,:��� Atende
•••"•••••••••••••••••••••••••••••••••••""."•• com horal marcadal. Telitonl"·'

NEGÓCIOS EM" GERAL
_

;���en::tes:��:��: Ru. Gener.l

DIRETOR
Rubens de Arruda Ramos

G ER E-N T E

OOIDIDiOS Fern�ndes de Aquino

RE D A 'rOR ES
Osvaldo Mello _- Flávio Alberto de Amorim - André
Nilo Tada�co - Pedro Paulo Machac.o - Zury Macha
do - Paulo da Costa Ramos - CarlOS A. Silveira Lenz!

'COLA1BORADORES
Prof. Barreiros Filho -;- Dr. Oswaldo Rodriguej, Cabral
- Dr. Alcides.Abreu ......; Prof. Carlos da Costa Pereira -

Prof. Othon d'Eça - Major Ildefonso J'uvenaj - Prof.
Manoelito de Ornellas - Dr. MHton. Leite da Costa.
Dr. Ruben Costa - Prof, ,A. Seixas Netto - Walter

Lange - Dr. Acyr Pin�o da Luz - Acy Cabral Teive -

Dora,lécio Soares � Dr. Fontoura, Rey - limar Ca rval ho
- Fernando Souto Maior - Rui Lobo - Rozendo V. Lima

Maury Borges - Lázaro Bartolomeu.

_.PUBL1CIDAn.
Osmar 'A. ScWindweim - Aldo Fernandes - Virgilio Dias
- Ivo Frutuoso.

"

K • PR. 8 • N T .� N T •

lHPr�1!IeDta(6N A, S. (.,ao. Lida.
R IH :'_ Rua Senatior D..,.. &t - i... Ao...,

'fel ·ZJ6.J4
. S. Puje Raa Vitória 167 - «-., U ::-

, '"
'Tel. 34-89'"

�,.v1çe .TeleVif:!co da UNITJ:D PR);g�f I U·� P I

AGJ:NTIlS a, rCORRaSPOlIDJ!NTJ:�
•• Todo. .. municiplo.�· 'í;ANTA CATARINA

,

ANlJNC�J8
•••,..,. ce.'ra,.. ele acordo e,_ a 'abela e. vi.._.

'-_

ASSINATURA ANUAL CR$ 600.00

A direção não se respcusabiliza pelo.
conceitos emitidos nos artigos assinado=

Persianas
POSSUIMOS TÉCNICO ,ESPECIALIZA·
·00 EM CONSÊRTO DE PERSIANAS,

\CASAS TERRENOS E APARTAMENTOS
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 TE N ç Ã O"

GRANDE OPORTUNIDADE! NAO 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. 'i'-\' �
Atenção! Atehdemos em nossos escritórios ���,l!!.�_ Jerônb
n10 Coelho, 1-B - Sal-a 11. quaisquer servigo�;;:tai::;' co
mo: procurações, requerimentos. contratos, reclb'ós; j ca,:

ta.s, encaminhamento às repartições públicas, etc Dis

!;l0mos de um Contador que atenderá diàriamente das 10

bH�� f

,t ,

,ME'DICO

üperaçõa - Doençal de Senho_
ra8 - Clínica de Allultol

Curso de EspeCialização no �OIpl
tal 1105 Servldorel do JilltadO.

lSeDvlço 110 Prof. Mariano 11. Ân�
drade}, Cunsulta8: pela manhã n,o

Hospital de Caridade. 'A tarde ela.

15.30 horas em diante no consui;

tório. à Rua Nunel Machado. 1'7.
esquma da Tlradente. - '!lelet.
2766. Re�ldêncla - Rua Mare.
chal Gama D'Ella. n.o 14.1. - Tel.
3120.

MIDICO

Dentista

....
DR. A-YRTON DE OLI-.

VEIRA
- DOENÇAS DO PULIIii.lO -

- TUBERCULOSII -

Consultório ,- Rua F.lip.

Scbmlllt. 3� - 'fel. 1801.

Horário: du 14 lU 16 hor...
Recldêncl. _. Fellp. Schmld\.
n.o 127.

Pré-Natal "'- Partos - Ope
rações - Doenças de Se
nhoras � Clínica Geral
Rf�8idênc1.:

Cirurgião

Rua Gal. Bíttencourt n. 121.
Telefone: 2661.
Consultório:

Rua Felipe Schmldt a. 37.
Esq, Álv,aro de Carvalho.
Horário:

mudou seu consultório para a rua

Felipe Schmldt. n., 39-A - Em

frente a Padaria Carioca.

DR. ANTONIO MUNIZ DE
ARAGÃO

DRAI EB'E B. BARROS
CLtNICA DE CRIANÇAS

I '!n.llltón. I 11U1...... Co.....,..
�, a.reWo Lu lUA a.c.. • Selllnda • ,.a-Ie.r.

ea. 15 '1 17 bor..

To•. - UU

'CIRURGIA 'l'RAUMATOLÔGIA
ORTOPEDIA

.Consultórlo: João P1nto, 14 -

Consulta: .das 1 {. às 17 horlll. dlá
rlamente. Menoa a08 lIábado•. Re

sldê.ncla: Boc8o(uva. 135. Fone 2714.

DR. WALMOR ZOMER
GARCIA

rLOlllANOPOLl1

'ORA. EVA B. SCHWEIDSON BICHLER
CUNICIt DE SENHORAS E CRIANÇAS

Especialista em mo,léstiaa di! anua e recto.
Tratamento de hemorroidas, fistulaa. ete .

Cltrur.i. aIla.l
CONSULTóRIO: - P,ua CeI. Pedro Demoro,

Estreito
1553 -

'Diplomado pela Faculdado Nacio_
nal de Medicina da Unlv�.ldac1.

do BralU

DR. LAURO DAUR�.,.
CLINICA" GERAL

DENTADURAS INFERIORES
Ml!:TODO PRÓPRIO

FIXAQAO GARANTIDA

DR. MOORRIS S[HWEIDSON
CIRURGIAU UENTISTA

DIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES - PIVõS
T:RATAMENTOS DE CANAL

HORÁRIO - das 8 às 12 e das ÍS às 20 horas
HORAS MARCADAS - das i4 às 18 horas
RUA' TRAJJ1,NO. 29 - 1.0 flndar(

L O T E S

Especialista em m'Pléltlal d. So
nharas e vias urlnã,rlal. Cura r._

dlcal das lnfecçõel aguda. e crô

nicas. do apal'êlbo gen1to_urlné,I'lo
em ambos _1S &exos. Doençal do

�pBrêlbo Digestivo e <10 Ilstema

nervoso Rorárlo, 101,', •• 12 e

! �2 às ,& boral Consultório:
Rua T1radelltel. 12 - 1.0 andar

- pane :'1246. Residência: Rua
...cerda Coutlnbo. 13 (Chácara do

<�sp"nh8 - ,Fano 1141.

�Vl_� �-I;..«� ê-."

Com grande facilidade de pagamento, vende-se lotes
a longo prazo sem juros. sitos á rua Lauro Linhares, pró
ximo a Penitenciária. Podendo o comprador construir sua

casa, imediatamente.
.

\

Vendas: Edifício Montepio 3.°' andar - Sala 305 -

Fone 2391 e 3426.

DR. NF":WTON D'AVILA

CIRURGlA GERAL

Doençàs de St'':Iboral - procto

lagla - Eletrlcldalle Médica
Consultório: Rua Victor Mel-
relles n.o 28 -- Telefone 3307

Consultas: Da8 15 horas em diante.
Hesld(lncla: Fon�. 8-.423 Rua Blu-I
men"". n 71 I

DR. HAMILTON SANFORD DE
VASCONCELLOS

Diplomado pela Escola Ile giário do Instituto Nacional

Medicina e Cirurgia do Rio do CI1.J:lcer.
de Janeiro. Ex-Interno da DO)!:NÇAS DE SENHORAS -

Clínica Urológic do Hospital l'imTOS - UROLOGIA -

Pedro Ernesto (Serviço do CIRURGIA
Prof. Rupp) e da Maternidalc:e AteIlde, pela manhã, na

Fernando de Magalhães. Mat.ernidade Carlos Correia.

I ResidênciJ: Rua Demétrio
Ex-Interno e Médico Esta- Ribeiro, n.o 26 - Fone: 2305

Dr. Helio Freilas
DOENÇAS DE SENHORAS
PARTOS - CIRURGIA

CLíNICA GERAL

Consultório: Rua CeI. Pe
dro Demoro 1.627 - Estr�i.·
to, das 16 àa 19 horas (ao la�
do da Farmácia do Caçto).
Res.: Santos Saraiva, 470

� Estreito - Fone 2322.

.

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Escritório _ Rua Felipe
Schmidt nO 37 - 2° Andar -

Sala 4.

Résidência Alameda I

Adolfo Konder nO 27.
Caixa Postal 406.
Telefone - 2422.

VENDE-SE
Duas Bicicletas Monark.

Preço de ocasião.' Tratar à
rua Duarte Schutel. 42.

ATENDENDO DIARIAMENTE NA

MATERNIDADE CARMELA OUTRA
SERVICO DE. RAIOS X

•

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

Exames do Estômago - Ve�icula Biliar -- Rins
Torax - Ossos - Intestino, etc. I

I1isteroSall)ingografia Radiografia Obstétrica
(Gravidêz) .,.- Radiologia Pediátrica.

DISPÕE DE APARELHAGEM' MODERNA MARCA
.

SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
ENDER:ffiÇO: Rua Irmã Benwarda s/no Onibus à por

ta (Almte. Lamêgo).

RIUL PERflRA CALDAS
ADVOGADO

"Ouestões Trabalhislaf'
8;scrltÓflo' RU9 Joio tJlnto n. li 1Ob"
� i'lefone D '2.487 -'- Caixa P!l.tàl n. U
!!ORARIO: Da" 15 ... 17 bor...

xxx

DRI ARMANDO VALERIO' DE ASSIS
Comunica aos seus clientes o novo horário de consul

tas.

DE MANHA - das 10 as 12 horas
DE TARDE - das 4 as 6 horas
Consultas Rua Nunes'Machado, 7 fone 3m.

"O ESTADO" O MAIS ANTIGO DIARIO DE S. CATARINj
_ ... ..._ ... Jo__ ••• _�_ ._.�._ •• � _

CUNICA SANTA CATARINA
Doencas Nervosas·e Mentais

,

Clinica Geral
-

Tratamento pelo Eletrochoque com anestesia -.

Insulinaterapia - Cardíozolorapía - sonoterap-a e

Psicoterapia.
Direção dos Psiquiátras -

na, PERCY JOAO DE BORBA

DR. JOSÉ TAVARES IRACEMA

Maurícir dos Reis e Norberto Brand
ADVOGADOS

1I�
Comunicam que já pos- der Judiciário e da Admi-

suem, correspondente em

BRASI'LIA D. F.. estan

do capacitados a se man

terem em contacto. com os

principais Or,gãos do Po-

nístração Pública que pa

ra lá foram transferidas.
Ed. Sul América 5°

Andar Tels. 2198 e

261U

Dr. (·1 R O
CIRURGIÃO

CORDEIRO
DENTISTA

Horário: DIURNO e NOTURNO
CLINICA .. PRÓTESE .. CIRURGIA

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

Escritório de Advocacia
�JI�I r'�""'" . .<"

Rua Felipe Schmidt, 14 - 2.0 andar - Flcrlanópolís
Dr. Acácio Garibaldi S. Thiago '

Dr. José de Miranda Ramos

Dr. Evilásio Nery Caon

Questões Trabalhistas '- Ca lisas cíveis, comerciais, Crimi

nais e fiscais - Admínístraçào de bens - Locação e ven

da de imóveis - Naturalizaçio - Inventários - Cobran- ..

ças - Contabilidade:, escritas, balanços, análises e perícias,

INGRESSE NA f.A.B.
Atenção moços de 16 à 23 anos, candidatos ao Con

curso de Admissão à Escola de Especialistas de Aero.,

náutica.
Matriculem-se no Curso Preparatório Noturno, que

funcionará com início no mês de Junho próximo, agora

em nosea Capital.
Não precisa ter o gmasio. •

Inscrições a9értas para as 'matrículas a partir de 30

de Maio, ao Destacamento de Ba�e Aérea de Florianópolis, .;
nos dias uteis (durante o expediente); ou no Grupo Ea.

colar Getulio Vargas - no Saco dos Limões - das 19,30 às:
21,30 horas.

Campanha Pró Construção da Matriz
de Nossa Senho�a da Boa Viage,m
em Saco do� Um�es - Florianópolis

I
1 saco de cimento Cr$

1 saco de cal .

1 carrada de areia .

1 carrada cle pedra bl'i'ad,� .

1 .000 tIJ aIos " .

1 . 000 telhas .

1 servente (diária) .

1 pedreiro (diária) ..
' .

365,00
8,00

900,00

1.500,00
1.200,00
5.000,00
,

150,00

280,00

� A união faz a força! Com a sua colabora�ão, por pe

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

e qualquer auxílio, será recebido com suma gratidão!
DEUS LHE PAGUE!

CatedralRemt.: Pe. F. de S. Bianchini

Florianópolis - ·S.C.

j' o;,
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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12.100 cUID�areceDl á �08YeD�ãO
�o Rotar} International elR Miami-

8eac�

proveníentee da maioria dos

116 países nos quais existem

Rotary Clubs.
O ponto culminante dessa

reunião de 5 dias de executí,

vos de negócios e profissio- V CONSELHO ESTADUAL ELEtçÕES PARA A

nais que representam 10.500 JE ESTUDANTES SECUN� EXECUTIVA

Rotary Clubs com um qua, , DÁRIOS Idro social de quase 500.000 Estando vagas, a Více ,

rotarianos será a ínternacío- Realizou-se nos dias 5, 6, Presidência e Tesouraria, ro-
nalid: 1� da organização ro., e 8 de maio, nesta capital ram eleitos e empossados
Ul.l'l:T " 'V 4.(, o rrograma o V.o CONSELHO ESTA- para os mesmos os estudan,

da Conven��u,
-

. ur', aada DUAL DE Cr.AV MÉDIO DE tes Jorge JOf..'é Salum e Ro

grande ênfase às oportunída., :jANTA CATARINA, romo, saldo Uíysséa, re,spectiva-
des que, se apresentam aos vido pela União Cat rinense mente. I
roranar.os em todo o mundo Je Estudan tes Secundarias, I
de trabalhar pela realízacao "endo por local o salâ nóbre ASSI�ATURAS ( TINAIS Id > um doo alvos principais do COlégio Estadual "DI.AS
de Rotary - o desenvolví-] VT�LHí' E8tÍ'1"r 'ln ',rts8 Acedendo a u )<.:;",''''0 nn

menta da con:preensã�, b�al =. cer�.a�de-30 eSt'udr."_c�., '�E as drecões 'os jor-Ivontade � paz

mterna;lOnalS"-r·:eprese.ntandO,
1.1 �niões es- naís, "O ESTADO"'.e :'DIÁ-

O programa da Conven, cudantís municipais: Ara- RIO DA TARDE", num gesto Içào rotária inclui discursos ranguá, Criciuma, Tubarão, lovável, presentearam as ;,

por oradores de destaque, Laguna, Florianópolis, Ita- Uniões Eatudantls filiadas a
;

_

fôros para debates, eleição .. [ai, Blumenau, Joinville, IÚo UCES, com .assínaturas dos�""'"- -- --- -- -� ...... -- -- -- ..
de adminstrkdores,' consíde- do Sul, São Francisco do Sul mesmos. Foi aprovado pelOS.
ração da legislação e díver , � I Jqaçaba. 'Conselheiros um voto' de'
eão. Os rotarianos estudarão agradecimento e aplausos à'também os problemas co, INTENSO TRABALHO êstes doía grandes órgãosdll
muns dos seus vários negó- da Imprensa Catarinense. JIII
cios e profissões e as muitas Crafide foi o espírito de •
atividades empreeridídae pe, coleguismo e de trabalho, CONGRESSO EM BLUME_ ..

'

los Rotary Clubs no mundo sendo por isto coroado de! NAU JIII
inteiro para a melhoria da êxito êste Conclave. Perto de

I

,
comunidade. uma centena de proposições
Alguns dos oradores da e requerimentos relatlvos

Convenção rotária são: Dr. :lOS importantes problemas
víctor _A. Belaunde, de Lima, do secundarista barrtga;
Peru, Presidente <;la Assem- verde, foram apresentados.
bléia oera; das Nações Uni;

das; Capitão Eddie Rícken ,

Miam� Beach, Flórida,
E.U.A., 29 de maio (Espe-
cial) _ Inaugurou-se hoje
aqui a 51.a Convenção Anual

do Rotary International,
com o comparecimento de

mais de 12.000 rotarianos e

membros de suas famílias,

RádiO Guandá
PR�GRAMA:ÇÃO PARA O

DIA 1-:0 DE JUNHO DE 1960

(QUARTA-FEIRA)
ÀS 6,35 -

Alvorecer em Nossa

AS 7,05-
Rev1si--a Matinal
ÀS 7,55-
.A VEMAG Informa

AS 8,35 -

Um Amigl! a Seu Lado

Às 9,05-
.

Telefone Pedindo Música
ÀS 10,30 -

Antarctica nos Esportes
AS 11,05 -

Musical (Jopacabana
ÀS 11,35 _:_

Parada Mus. Chantecler
ÀS 11,55 -

Repó.rter ALfRED
ÀS 12,25 -

A VEMAG Informa

ÀS 12,30 -

Carnet Social

ÀS 12,35 -

Enquanto Vbcê Almoça
As 13.05 -

Festival PHILIPS
ÀS 13,35 -

Convite à Música
As 14,35 -

Trio Cruz de Malta

ÀS 15,05 -

Esp. Musidisc em Hi-Fi

ÀS 16,00 -

A VEMAG'lnforma
AS 16,5� -

Repórter ALFRED

ÀS 18,10 -

>

,RESENHA J-7
AS 18,55 -

A VEMAG Informa
AS 19,00 -

Momento Esport. Brahma

Às 20,05 -

Gente Importante
AS 21,00 -

Repórter ALFRED
As 21,30 -

A yEMAG Informa
Às 21,35 -

Nas Asas do Sucesso
Às 22,05 -

Grand Inf. Guaru,iá
As 22,35 -

Os Sucessos do Dia.

� ..._ ..... a__ ' -

. SERÃO entreguea todOS'
. " " ". .ndes d:, campanha.

do Paraná, estará presente
'. .," - nr. Radar", pa- -

no dia 2 de julho no Lira 1'0.
[1,,,,,, carmem'

T. C.. Ac�on, Anita Hoepcke.
Grilló e Maria de Lourdes.Fernand� de Aquino,

•
•

1-GEADEÇO 1ts-- �efe.�;n-.
das do "colunísta Hamr, ...':m,.

.MUITO gentil, f.oi o sr. Schmidt; "Notas Religio_.

� :���s;:���1i��;�t��"�Jo!Th: '.���s:" .. ��' �. �< "... •
dade Tha�ia de Curitiba.

.

IDILÚi·T. Motzko é :ma'
•
�
•
•

escôl�a jía MISS PARANÁ DE 1960. ,EL'te concurso foi realizado no domingo p.p., no Mari- .JII
luz Hotel e na Sociedade THALIA. ]I!

Pela manhã, as sete candidatas ou sejam: as srtas. ,
Idiluz 'Ilramujas Motzko, Mauríná Kassemack; Maria Fá••tima Elkhatib, Eledir Colodel, Elty Tetu, Rosi Terezinha
Lacerda e Clerete Passos de Oliveira;. estiveram enrren, .'

)
tando à comissão [ulgadora no Mariluz Hotel, em cará- •ter puramente reservado, a fim de selecionar a candida- dII
ta possuidora das medidas exigidas pelo regulamento JIII

dêste concurso. ,
• Após muitos minutos, do têrmino dêstes exames, fa_ IIITerminando queremo9 ex·'" JIII
• lava-se que a candidata vencedora seria a srta. IdiJuz T

.•pressar de público nossosJIII Motzko'.
!lgradecimentos ao Govêrnodll -

Estadual, pela ajuda finan-JIIIAs duas
Veio então a fase final da escôlha da representante'

na Prainha para a constru- ' • finalistas, srta. Maurina Kassemac.k, com a faixa da mulher paranaense, para o ConcurS(l de Miss Brasil. ,
.,

celra a esta nossa 1'eunião,"de Miss Paraná de 1960 e a segunda classif.icada srta. III
ção da Séde da Entidade bem como sua presença na. ldiluz T. Motzko

Às 15,30 hs, deu início no THALIA, o desfile final na pas- "
Máter e Casa do Estudante Instalaç.ão e encerramento. saliela no chlbe, onde as candidatas e repreE.<entantes d'e •
S d" d C 'Ih

P ;'"�����.,�.'.. ""'.,," diversas sociedades do Paranál...receberiam o título da mais"ecun ano; ao Governador o
...

on�e o, através do Ca-dII •do Estado fOI' pedl'do entr'e t-"
\,_ bela e elegante- mulher paranaense.pI ao Neri Clito Vieira.

Sucesso absoluto, êste V.O.
.

Após a votação da comissão julgadora verificou-se um •
CONSELHO ESTADUAL DE' empate enbre a9 srtas. Maurina Kassemack e Idiluz T. III
E IS T U D .A N T E S SECUN� MotZko. Os jurados reunidos, exigiram que .estas duas"
DÁRIOS CATARINENSES. • candidataI) colocassem os maillots, para fazer um novo.

f julgamento, o qual foi reesrvado. Um dos membros

ti.
da comissão v,eio ao microfone e anunciou o resultado, •

" proclamando a srta. Maurina Kassemack, a MISS PARA_'
, �Á de 1960. Êste resultado ca�sou uma, 'grande .

surprêsa III

• por parte do� presentes. A MlSS Parana de 1959, entre••

O DOUTOR gou a faixa para a Miss de 196'0. Depois foi ,chamada a •WALDEMIRO CASCAES, 1.0"':
J I· S b t·t td'

segunda classificada, srta. Iliduz. T. Motzko, sendo rece-,� z u ,s I U 0; a 1.a .CI,'rcunscrição Judiciá_
.

d E t d _
NO DIA 4 de agôsto, no T. C.. biela com muitos aplausos pela grande multidão que se

n� o .J .a..0, no exerClCIO Pleno de cargo dedll •
JUIZ de Dnelto da 1.a Vara desta Comarca, deJIII Lira T. C. será realizado o .encontrava no Thalia, dando a impresf.!ão, que ela era a

Florianópolis, Estado de' Santa Catarina n8.' concurso para escôliha da DOMINGO, dia 5 haverá candidata vencedora, que no meu ver deveria ser a MISS •
forma da lei, dII

mais bela moça de Floria_ um grande "shaw'" no Dis- 'PARANÁ de 1960. •
FAZ SABER aos que o presente edital de intimacãoJIII nópolis (Miss Elegante Flo_ co DanCe do Lira T. C" A 'A noite, houve um desfile de modas no mesmo clube

,J.

d'l h'
. III rianópolif.l de 1960). orquestra do Clube esta' e um baile com a apr,esentação das duas finalistas.

vuem, ou . e e con eClmento tiverem, que por êste meioJIII
"

\
ra

, . .

fica' INTIMADA a Sra. TARGINA CABRAL CARVALHO,IIII presente.. � SOCIEDADE THALIA, Vlveu um.dommgo de ele- ,
casaqa com JUVENTINO LUIZ DE CARVALHO ara" TONY e Cely Campelo gancla e beleza, onde se observava a socledade paranaen- "

comparecer à audiência preliminar de conéiliacão I�CO�' em Florianópolis, no Lira O CRONISTA S o c i aI f!e reunida numa noite de gala.

mendadapela lei n.o 968,de 10 de dezembro de-19�9, nos- ........ -- ...-.,-------�----- ..� .._ ... W

��l�o�u�:n�i:� ��izD�;U�=r::�:r���t1�er����i!:te c:a�:�l i OPERÁRIO D AESSO GANHA 100 MIL CRUlEIRO·S POR' UMA I'DfIA

rotarianos e bolsistas da
Fundação Rotária prove
níentee de 10 países.

o Presidente do Rotary
International, Harald T.

backer, da Cidade de Nova 'famas, de Auckland, Nova

york, Presidente do oonae- Zelândia, anunciou hoje que
.ho Diretor da Eastern Aírlí ,

durante os últimos onze mê,

nes; James P. Mitchel, Se- ses 316 novos Rotary Clubs

rretárío do Trabalho dos EE. foram organizados em 40

UU.; Ben C. McGahey, Presí , países, elevando o número de

dente 'do Conselho de 'Co- Rotary Clubs dessa organíza,
missários do Condado Dade çâo de aervíço em âmbito

Metropolitano, na Flórida; mundial a 10.569.

Moticiário da UCES

Terra

A bela e progressista Ci-,dade de Blumenau, foi esco-III
lhida para séde do V.O Con_JIII
gresso Estacl.wal, 'a set'� reãIi.'
zado em julho vindouro.•.
Uma grande escôlha. JIII

,
,

Os represeritantea cônscios
de suas responsabilidades,
defenderam com ardor e

energia Ol' interêsses de eeus

'epresentados.

RECONHECIMENTO À
UCES

Trabalhando com eficiên_,
cia e eem esmorecimento pe_,

•

la causa estudantil" os di

retores da UCES tiveram a'
satisfação de verificar o re-'
conhecimento unânime das
suas filiadas, para com suas'
atividades. •
AGRADECIMENTO AO GO_'

VÊRNO ESTADUAL ,

VISITA 'AS AUTORIDADES

Dia 7, pela manhã, 03

conselheiros roram recebidos

�ordialmente em audiência

pelo Prefeito da Capital e

Governador do Estado. Em

ambaél oportunidades o es

tudante Rogério Queiroz,
Presidente da UCES, saudou
as ilustres autoridades em

nome dos colegas, solicitan_
do do primeiro um. terreno

ou traé' coisas, 'a confirmação
das 120 ,bôlsas de estudos,
assistência médica e odonto-
lógica, etc ..

EO t T L
. I

Carvalho, designada para o dra quinze (15) do mb de ju_
lho, do corrente ano, às quatOrze (14) horas, na sala de

audiências dêste Juízo, à Praça Pereira Oliveira n.O 10,
nesta cidade. E, para que chegue ao conhecimento de to

dos, mandou expedir o presente edital que se,rá afixado

no lugar de costume e publicado na forma_ -qa lei. Dado e

passado nesta cidade de Florianópolif.', aos vinte dias do
mês de maio. do ano de mil novecentos e sessenta, Eu, (as
sinado) 1. E. Carvalho, Escrevente J'uramentado o datilo.

grafei ,e subscrevi.
CONFERE COM O ORIGINAL.

I. E. CARVALHO

Escrevente, p/E9crivão

-.

energia.
'. �,:.:'.':'..

-.;:",,,,..

SÁBADO, dia 4, o Clu.l;>e
'.

12 de Agõsto, viverá uma

noite qe luxo e elegância,

bela paranaenae.

Atendendo um honroso convite do cronista social,
Naym Libos da "Ultima Hora" de São Paulo, Edição do
Paraná, estive em Curitiba assistindo o Concurso para a

Por ter idealizado um apa- ,inventado pelo sr. WaldYI1 ral.
rêlho destinado a coletar' Glatthardt tem por finalida-I Com o obje.tivo de incen_

amostras de pTodutos petro_
i
de principal recolher produ ..

I
tivar seu_s funcionários, a

I

[íferos do interior de petro-
I
tos em níveis diferentes, de Esso mantém um plano de

leiros ou de qualquer tanque-
I
modo a permitir a coleta de capitalização d!e idéias que

d.epósito acima de sua vál- I
uma amostra composta dos possibilita a qual<iluer u� dos I

vula de entrada, Õ operária
I produtos petrolíferos desti- seus auxiliareí.! o recebimen- 'Ida Essa Brasileira de Petró- I nado sa exames de laborató. to de, prêmiOS por sugestões

leo, sr. Waldyr Glatthardt, I r�o .._o inv.ento d.aquele .�pe- apresen.tadas que fa�ilite� I
aeaba de receber daquela rarlO da Esso \'lelO facllltar os serViços da orgamzaçao I
companhia um prêmio de 100 grandemente eElsa tarefa e ou diminuam os custos doo
(mil cruzeiros. pOderá interessar à indústria produtos por ela ,distribuí_lO ("Coletor de AmofJtras'" de petróleo de um modo ge_ dos,

r--tNStNo."".,.
A VENDA NAS

BlNCAS DE IORNM!
E RlVIS1AS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



No Centenário de Lages
Na inauguração da herma do dr II Carmosino
Na solenidade da inau- co, dr. Carmosino Camar; riberto Hulae" do Hospital sa do deputado Osni Regis que, de outra parte, alma

guração da herma do sau, go de Araujo, numa' das de Caridade, a exma. sra. e filha do dr. Camargo, cristã, como sou, espera
doso e humanitário médl, dependências da "Ala He , Maria Helena Regis, espo- agradecendo a tocante ho- encontrar no dia da Res;

menagem prestada à me- surreição.
mória de seu pai proferiu Gratos somos, portanto,
as seguintes comovidas pa, por esea lembrança tão no-

lavras: bre, tão enternecedora. E
estamos certos de que
outro não seria o senti
mento do nosso pai que
tanto amou Lajes, qus tão
progundamente ligado era

a seus amigos, tinha tão
grande estima a seue co-

legas. -,
Embora oriundo de outra

terra, aqui, se fixou e dei,
tou raízes tão profundas
que daqui' nunca teve co

ragem de se afastar.
Mais uma vez o nosso

muito Obrigada e o nosso

desejo de que lhe uejam
perdoadas as falhas e ímí ,

tadas as boas qualidades.

INAUGURANDO "GENTE IMPORTANTE"

HOJE, JAIME E RUBENS RAMOS NA GUARUJÁ É inato no homem o de,
sejo de não morrer, a ín,
clinacão para a imortali
dade: E eess sentimento o

homem estende também
àqueles a quem ama, àque
les -a quem deseja perto de
sLE êste desejo de ímorta,
lidade se expressa nesta
efígie de meu pai, de quem
os amigos querem tornar

perene, duradoura, a pre ,

sença neeta vida.
É realmente comovedor

Conforme tem sido amplamente noticiado, dar-se-á hoje, no horário das

20,05 hs., na Rádio Guacujá, a inauguração do programa do nosso companheiro
Paulo da Costa, Ramos, "GENTE IMPORTANTE".

Para a audição inicial do programa, que tem o patrocinio das Lojas Pe

reira & Olíveíra, TAC-Cruzeiro do Sul e Querência Pálace Hotel foram especial
mente convidados os jornalistas Jaime e �ubens de Ar:'r;uda. Ramos que se subme
terão a uma série de perguntas das quais não terão eonhecímento prévio, sôbre
Duas vidas e sua profissão.

_.

Ainda nêste mês teremos a vlaíta do gravador Darei Valença Lins - Prêmio
Viagem ao Estrangeiro, do cronista Rubem Braga e do humorista Millôr Fer-

Foi realizada 'em lajesa.
f; ..

"

Semana de ·llufalização Médica
A Associação Catarinen- material humano presente,'

se de Medicina, por sua os seus trabalhos- téses, o

Secção Regional da Serra interesse despertado não só
fez realizar entre os dIas na classe médica, coroa-
22 à 28 de maio p.p., a ram a iniciativa 'da. A�·
Semana de Atualizacão Mé- sociacão Catarinense de
dica, como parte dos reste- Medicina. O certame, cria
jos comemorativos do Cen, do dentro de um ótimo am,
tenárto da cidade de La, biente científico, foi vol,
jes. tado, principalmente para
O no'-1SO enviado espe, o interesse da coletividade,

cíal, qUe lá estêve, fazendo pois em seu acodimento,
a cobertura das comemora- trabalham e estudam os
ções, enviou-nos o mate- profissionais rta medicina.
rial jornalistico do impor_De Florianópolis, apre,
tante acontecimento médi, sentaram trabalhos, oe se-
co, mas por extravio, não guintes médicos: Dr. Isaac
nos foi possível publícá.Jo Lobato Filho (Nossa expe-
antes. riência nas ressecções pul-
Com a presença de 'nu- manares); Dr. Zulmar Lins

merosos profíesíonais da Neves (Cirurgia do protap,
medicina, vindos de Pôrto ['J genital); Dr. Álvaro de
Alegre, Curitiba, Florianó- Carvalho (Desídatração nos
polis e demais cidades ca- d.s!tr�ficos, a pos.sa ...,_�e_tarínenses, a Jornada Me' _ l'len � ....cia em

. j.tanópolis. ) "

dica de Atualização foi, Dr. Otto
cercada de sucessos sob to, ..r-,en'

" eusberg ,(Uveite
dos OD pontos de vista' O v5 a vermmotoca) ;

/4
�,

r. PolídoroSantíago (Con ,

Ao no, "U�:�m �'}de �a
toral sentimw,::: propaganda eJ.ei-

--nos desopressos de grande soma de nossos
peL'ares, J'mb d

'

h
.

d
. . .,e ran o o camm eIra a que se depara no meio0'-'- .

:f .lllpetuoso areal o oasis viridente e vivificante. A des_
peito de tôdas as dificuldades da luta eleitoral na acolhida
feita em tuas yiagens podemos assistir a consagração de
um verdadeiro Gandidato do povo, conuagração éssa que
nos conforta-e dignifica, cpmpensando as amarguras e as

apreensões desta época atormentada.
A alma feminina, a alma da mocidade estudiosa, a al

ma do povo cansado de ser vUipendiado e ultrajado, re

presenta esta campanha.
Enchemo_nau de orgulho e de esperanças vendo a

multidão que te admira, que te aplaude e que te aclama.
'Trazes para ela uma leg.enda de ação, de civismo, de leal_
dade, com que tens servido em tantos anos de labôr inin_

terrupto e ardente a causa pública, tantos anos seguidos
je atividade política, sem mirar posições.

A fidelidade aou mesmos pensamentos fundamentais a

orientação pelos mesmos pr�ncípios do inolvidável Nereu

Ramos, que ainda vive no coração e na saudade do seu

povo, a sustentação dos mesmos ideais faz de ti um can

didato de escól.
Ainda te �obram acuidade intelectual e virilidade pa

triótica que já quase não parecem existir, atentando al

guns sinais lamentáveis da precoce decadência de vários

políticos.
És um verdadeiro democrata, realmente capaz, de di

rigir e orientar a luta de teu povo na ânsia de melhores

dias.
Natural e simples, sem arrogância ou vaidade fútil,

procurarái: vencer todos os obstáculos para realizares com

elevação e altruismo a nóbre tarefa que a ti mesmo te

traçaste.
Esta candidatura espalha confiança; confiança no

teu liberalismo, na grandeza de teus sentimentos, no teu

sistemático impessoalü,'mo, nas tuas nóbres qualidades.
É o P.S.D. o partido da luta pelo direito, o partido d.a

regeneração pela democracia na lei, o partido da paz na

tolerância e o partido da liberdade. Esta palavra que tu_

do encerra que é o teu ideal, o sol da tua existência, a bús

sola 'da tua róta, o farol guiador da tua jornada para o

fim a que te destinas.

A violência póde muito, mas a fôrça .expansiva da

opinião póde mais ainda.

COllaideramos tua candidatura como a Méca das es

peranças de um povo.

Ela, é o resultado de um rosário imenso de serviços

prestados a causa de Santa_Catarina, durante tantos anos

de traablho assíduo de dedicação inexcedível.

Prométeu pouco para muito cumprires.
Precisamos despertar a consciência de nossos dirigen

ses a fim de que êles criem uma mentalidade nova, colo

cando-se à altura das responsabilidades. E é o que tere

maL', votando em Celso Ramos para Governador de San

ta Catarina e em Teixeira Lott para Presidente da Repú

blica. São dois
.....

nomes incorruptos, duas bandeiras de ci

vismo, de honra, de trabalho e de amôr à Pátria;
MARY SILVA

nandes. ver impressa a imagem
querida de alguém que
partiu para sempre, mas

sj.derações sôbre o diagnos
tico clínico e elétrocardío
gráfico no infarto do mio
cárdio) '; Dr. 'Ewaldo J. R.
Schaefer (Semiologia ra,

diológica do estômago) ; Dr.
Murilo Pacheco da Motta
(Panviscerectomia no cân ,

cer .do colo uterino e Pre ,

nhez tubária rôta operada
por via vaginal); e Dr.
Luiz Carloe Gayotto (Tra.,
tamen to das fístulas diges·,
tivas baixas e Apresenta
cão de caso de blastomíco,
se secundária no estõma,
go) ,

1 ''',. '';
rc 1101" I) :�Hiv

sario natalício do Dr. Dib

Cherell1, ex-Prefeito ria Ca

pital e Deputado pela
ba: .cada do Partido Social

IOTf'RIA
.

Democrático. É o ilu ..-tre (. t' O ECJ Pi
2.llj-;:ersariante pessoa m ti- ',J." J � �
1 ""mente ligada aos ínte- EXTRAçõES no MÊG DE JUNHO DE 1960
r;'.�.'e� do município floria- DIA 3 Crx 500.000,00
r: (;"0ütano, pelo qual muito
ti'ln feito.

H

1D__ c-s 500 000,00
i.)omo Prefeifo, soube equi- " 17 Cr$ 500.000,00
JUj}'ar o orçamerífo" da nossa 24 Cr$ 1000.000,00Casa Mun.cipal, atuando
com destaque em beneficio
dI; município. Homem !)u
bl;(o de inúmeras qualid;l
rio, foi eleito suplente de

r!.:y;utado
-.

estaáual, !), nu"

'1"7,e:;, que tem sido �ha!lia,
do a intervir rià Assembléia
JJegislativa, -o faz com bri
lho º capacidade.
"O ESTADO" associa-se

à[' manifestações de júbilc
que serão prestadas ao an1-
'1� n.ariante.

Cr R Dib Cherem

.Cdu".

\

RODRIGUES SOBRE· A FACULDADE

lB!mI
. - �---

�-
I .QUE��0U AS FAIXAS ESTE:NDIDAS NA

CAW.1\�, QUANDO DA CHEGADA DO SR. IRINEU

?'BVRNHAUSEN, COMPREENDEU QUÃO MELANCO

LICO É O ESVAZIAMENTO DO PARTIDO DOMINAN

TE EM SANTA CATARINA. ESSAS FÁIXAS TODAS

NÃO DIZIAM NADA, NADA COMUNICAVAM AO PO

VO. DIR-'SE-IA QUE SEUS DIZERES FORAM ESCRI

TOS POR CRIANCINHAS DE JARDIM DE INFA'TCIA!
VÁRIAS DELAS DIZIAM ISTO: IRINEU-1960! OU

TRAS NÃO PASSAVAM DO NOME DO SENADOR

TERCEIRAS ACRESCENTAVAM APENAS UM SALVE,
QUE NÃO SALVAVA NEM AS APARÉNCIAS. OS I"'f

TELECTUAIS DO PARTIDO NADA ENCÕNTRARA!vI
PARA TRANSFORMAR EM SLOGAN, EM LEMA, EM
BANDEIRA, SENÃO AQUELE IRINEU ... VAI QUE E.

MOLE, IMEDIATAMENTE RETIRADO PELO SE7:lTA-·

DOR, A QUEM, POR EXATO, N1í.O FALTA AUTO

CRíTICA.
DAS OUTRAS CAMPANHAS, AS FAIXAS ERAM

IMENSAS: IRINEU CONSTRUIRÁ 5 CENTRAIS HI

DROELÉTRICAS! IRINEU FARÁ JUSTIÇA AO FUN

CIONALISMO! IRINEU PAVIMENTARÁ NOSSAS

ESTRADAS! /'

TUDO ISSO NÃO FOI,,FEITO. MAS O CANDIDA
TO NÃO TEM CORAGEM DE REPETIR AS PROMES·

• (o;. v .

_________________'_'_'-_.�__._'� ,_�_,_'__
.

-�-�.---����: ..�

O professor Américo PIa
Rodriguez catedrático de
Direito do Trabalho da 'F'a.,
culdade de Direito da Uni
vereldade do Uruguay e

que. recentemente, profe
riu conferências nesta Ca
pital, deixou na Faculdade
de Direito de Santa Cata,
rína, as suas impressões
escritas, vasadas nos se,
guíntea termos:

advertido en sus alunnos y
en sus professores. Formu,
lo votos, entoncesm para
que el progTeSSO, el resul,
tado de Ioe trabajos de es,
ta Facultad tengan tal je.,
ra�qUIa como para retrt
buír al mundo, el gran re
galo que la Naturaleza les
ha hecho".
'''Florianópolis 28 Mayo1960

'

(as) Américo Pla Rodl'i_
[Juez".

SAS ... O POVO ... NÃO É MOLE!!!

'.

: I

Na próxima
viagem

leve também

o seu garoto

.ó
J
Q.

...jJaqando pelo

"La visita que estoy erec,
tuando en Flcríanópolís
resultará inolvidable para
mí no sólo por la belleza
sin par de la cíudad y de la
magnifica isla en que está
em plazada ní por la ex
quisita amabilidad de sus
habitantes; sino, sobre -tu
do, por el eetupendo espí
ri tu uníversítartn que he

Cachorro Perdido
Perdeucss U�1 perdiguei

ro preto, de pelo !iDO, que
a.tende por GUAT.i\. Grati
ríca-se a quem encontrá.to
e. entregá_lo à Praça Etel
vma Luz nO 1.

as suas· férias

poderá agora gozar

pagando as passagens

prestações mensais

após a viagem em suaves

'� �:lR�"" - em qualquer' caso "CRUZEIRO A PRAZO"
h'o

'IbL InlZl!irll.•Sld
� ��.

informações: Agência TAC - CRUZEmO DO SUL
Fones 21-11 37-00 31-74 Rua Felipe Schmidt. 24

Florianópolis, Quarta-feira, 1.0 de Junho de 1960

ienfro Acadêmito X! de Feyereiro
CONVITE.

O Centro Acadêmico XI
de Fevereiro, convida os
2cnhores Professõres, Es
tudantes e demais ITtt'eres
sacias, para partiCiparem
da na Semana 'Catarinen
se .�e Est!ldcs �urídicos, que
sera realIzada de 1.0 f) de
J:mho, as 20 horas, no S' ,

1'10 Nobre da Faculdade r'e
Direito
Dia 1.0 - Prof Alccbiu

l:t,. v Silveira de Souza,
D pro�, Alcldr-,
fl ........ tLL

Dia 3 - Prof. José h"o
cha Ferreira Bastos.
Dia 6 - Prof. João B�.

tísta Bonassís.

Dia 7 - Prof. I,auro Li
r.hares
Dia 8 - Prof. Othon d'1 ,

Gama Lobo- D'Eca ,<
.. Oia_9 - Prof.' Osmundo 1
\Vandel'ltõy da Nóbrega.

Florianópolis, junho
de 1960

Er'nani Bayer
Presulen tn em exercício

IL � (I �J O TUI n�
COLABORE COM ILUSTRES SENHORAS DA NOSSA SOClfDADE, QUE ESTÃO ORGANIZANDO OS FESTEJOS DO DIVINO ESPI'RITO SANTO, EM
BENEFICIO DE MAIS DE UMA CENTENA DE MENINAS ORFÃS DO "ASILO SÃO VICENTE DE PAUlA".COMPARECA E LEVE SEUS AMIGOS E
FAMILIARES NOS DIAS 5, 6, 7 e 8 DO CORRENTE ÀS TRADICIONAIS BARRA(DINHAS NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS. HAVERÁ QUEIMA DE

t-=��-'"

FOGOS DE ARTIFICIO -� PR.ENDAS MUSICA � SORTEIO,S E TODA SORTE DE DIVERTIM,ENTOS.g AJUDE DIVERTlNDo-st

ü DE S!a. CAJARINA

ATENCÃO
f

Levando um dos seguintes documen-
ias: Certidão de Nascimenío, Certidão de
Casamento, Carieira de Identidade ou '

Certificado de Reservisia, em apenas lO
"ri

minutos, você obierá seu tífulo de eleitor
no Tribunal Regional Eleitoral, das 13 às
18 horas.

.

/

Enquanto o sr. Celso Ramos institui para os [teus
funcionários diversos abonos - s(l.lário-manutencão
salário-educação, salário-seguro, salário-ca[lam;nt�

, /
- o governo do Estado, na fase mais aguda da cri-
se, suspende o pagamento do salário família aos
servidores público[!!!! Para fazer tetéias nos jardins�\do Palácio!'

E suspende-o com, os cofres do Inca abarrotados
de depósitos do Estado!!!

A 3 de outubro essa moleza do govêrno vai virar
dureza ... do POVO. -

.

A propósito, estau quadrinhas:
Se cabrito bom não berra,
Mas sereno espera a vêz,
Quem é que a UDN enterra
De outubro, no dia 3?

XXX
O govêrno temerário,
Em jardinzinhos faz brinco:
Dos pobres corta salário,
P'Il'OS depósitos no INCO .. ,

XXX

E debochando do povo,
Enquanto seu banco engole,
Anunciam que, de novo,
Irineu vem para o. .. mole!!!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


